
 

ANAIS 
 

 

XV ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA 

Geografia no contexto das reformas neoliberais no Brasil 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalão/Goiás 

2018 



 

XV EREGEO 

ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

Geografia no contexto das reformas neoliberais  

no Brasil 

 

 

 

 

ANAIS 
 

 

 

 

 

 

Carmem Lúcia Costa 

(Coordenadora) 

 

 

 

 

 

 

Catalão/Goiás 

2018 



 

ANAIS DO XV ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA - EREGEO  
Geografia no contexto das reformas neoliberais no Brasil 

 

28 de abril a 01 de maio de 2018  

 

 

 

REALIZAÇÃO  

 

Universidade Federal de Goiás – Regional/Catalão 

Universidade Estadual de Goiás – Câmpus de Goiás 

Universidade Estadual de Goiás – Câmpus de Pires do Rio 

Universidade Estadual de Goiás – Câmpus de Quirinópolis  

Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Catalão  

Instituto Federal de Goiás – IFG 

Instituto Federal Goiano – IF Goiano 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa – UFG/RC 

Profa. Dra. Magda Valéria da Silva - UFG/RC 

Profa. Dr. Patrícia Francisca de Matos - UFG/RC 

Prof. Dr. Ronaldo da Silva - UFG/RC 

Prof. Dr. Rafael D Ávila - UFG/RC 

Profa. Dra. Ana Carolina de Oliveira Marques – UEG/ITAPURANGA 

Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro IESA/UFG 

 Prof. Dr. Vinicius Polzin Druciaki - UEG/Goiás 

Prof. Dr. Denis Castilho - IESA/UFG 

Prof. Dr. Uelinton Barbosa Rodrigues UEG/Goiás 

Prof. Dr. Alex Tristão de Santana IESA/UFG 

Prof. Dr. Weder David de Freitas – IFG/Goiânia 

Prof. Dr. Edevaldo Aparecido de Souza  – UEG/Quirinópolis  

Prof. Dr. Ricardo de Assis Fernandes Gonçalves – UEG/Iporá 

Prof. Dr. Fábio de Macedo Tristão Barbosa – UEG/Pires do Rio 

Prof. Dr. Júlio César Pereira Borges– UEG/Pires do Rio 

Monique Cardoso de Almeida – Graduanda do Curso de Geografia da UFG/RC 

Natália Soares Ferreira – mestranda do PPGEO/UFG/RC 

Jairison da Paixão e Costa- mestrando do PPGEO/UFG/RC 

Isadora Mariano da Silva - Graduanda do Curso de Geografia da UFG/RC 

Bruna Kelly Sousa Rodrigues - Graduanda do Curso de Geografia da UFG/RC 



 

APOIO  

 

Universidade Estadual de Goiás- UEG  

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) – Sessão Goiás  

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) – Sessão Goiânia 

Instituto de Estudos Socioambientais – IESA/UFG  

Instituto Federal de Goiás – IFG 

Instituto Federal Goiano – IF Goiano 

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

 

 

COMISSÃO CIENTIFICA 

 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa – UFG/RC 

Profa. Dra. Magda Valéria da Silva - UFG/RC 

Profa. Dr. Patrícia Francisca de Matos - UFG/RC 

Prof. Dr. Rafael D Ávila - UFG/RC 

Profa. Dra. Odelfa Rosa - UFG/RC 

Profa. Dra. Izabella Peracini Bento - UFG/RC 

Profa. Dra. Juniele Martins Silva - UFG/RC 

Prof. Dr. José Henrique Rodrigues Stacciarini - UFG/RC 

Profa. Dra. Ana Carolina de Oliveira Marques – UEG/ITAPURANGA 

Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro IESA/UFG 

Prof. Dr. Vinicius Polzin Druciaki - UEG/Goiás 

Prof. Dr. Alex Tristão de Santana IF Goiano 

Prof. Dr. Weder David de Freitas – IFG/Goiânia 

Prof. Ms. Bruno Lourenço Siqueira – UEG/Morrinhos 

Profa. Ms. Aline Cristina Nascimento – IF Goiano 

Profa. Dra. Maria Erlan Inocêncio – UEG/Ipameri 

Prof. Dr. Murilo Mendonça Oliveira de Souza - UEG/Goiás 

Prof. Dr. Fábio de Macedo Tristão Barbosa – UEG/Pires do Rio 

Prof. Dr. Júlio César Pereira Borges– UEG/Pires do Rio 

Prof. Dr. Jean Carlos Vieira dos Santos – UEG/Caldas Novas 

Prof. Dr. Ricardo de Assis Fernandes Gonçalves – UEG/Iporá 

Prof. Dra. Claudia Lúcia Costa – FACIP/UFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Lúcia Costa, Carmem 

XV ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA - EREGEO 

[manuscrito]: Geografia no contexto das reformas neoliberais no 

Brasil / Carmem Lúcia Costa. - 2018. 

X, 1110 f.: il. 

 

 

Orientador: Prof. Carmem Lúcia Costa . 

Trabalho de Conclusão de Curso Stricto Sensu (Stricto Sensu) - 

Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de 

Geografia, Geografia, Catalão, 2018. 

Bibliografia. 

Inclui siglas, mapas, fotografias, abreviaturas, símbolos, gráfico, 

tabelas. 

 

1. Geografia. 2. Cerrado. 3. Reformas Neoliberais. 4. Política . I. 

Carmem Lúcia Costa, orient. II. Título. 

 

 

 

CDU 55 

Copyright 2018 by Carmem Lúcia Costa (Coordenadora)   

 

 

Arte da Capa  

Stampa Comunicação Visual 

 

Projeto Gráfico  

Organizadores                   
 

 

 
 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração 

Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITOS RESERVADOS 

 
As informações e conceitos, assim como a revisão gramatical e ABNT, são de 

responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). Os conteúdos dos textos publicados não 

representam, necessariamente, o ponto de vista dos editores. 

 



              

SUMÁRIO 

 

EIXO 1 - CERRADO, GEOPOLÍTICA E CONFLITOS TERRITORIAIS  .............. 11 

O GOVERNO DE OTÁVIO LAGE 1968 A 1970 E A INSERÇÃO DE GOIÁS NO 

PLANO DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL  ............................................ 12 

CONFLITOS COM OS SUJEITOS DO CERRADO: LUTAS E CONQUISTAS DE 

UMA COMUNIDADE RURAL EM PROL DA EDUCAÇÃO NO CAMPO ................... 28 

PRONAF NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR ............. 40 

TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS NO CONTEXTO REGIONAL DO 

CERRADO  GOIANO ........................................................................................................ 49 

POSSEIRAS(OS) EM RESISTÊNCIA AO AGRONEGÓCIO: CONFLITUALIDADE 

E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA NO TERRITÓRIO DA GLEBA TAUÁ, 

MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO-TO ......................................................................... 62 

O PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO NO CERRADO TOCANTINENSE E AS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS. ................................................................................. 72 

 

EIXO 2 - SUJEITOS, ESPACIALIDADES CULTURAIS E FORMAS DE 

ACUMULAÇÃO NO CERRADO ................................................................................... 85 

A PAISAGEM GOIANA NA OBRA LITERÁRIA SERTÃO SEM FIM ......................... 86 

ÁGUA E TURISMO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS (GO) ................................ 96 

PAISAGEM GEOGRÁFICA EM OBRAS LITERÁRIAS O CORTIÇO - ALUÍSIO DE 

AZEVEDO, E SERTÃO SEM FIM - BARIANI ORTÊNCIO ................................................ 103 

A MINERAÇÃO EM GOIÁS NO SÉCULO XVIII: A FORMAÇÃO ESPACIAL DO 

ARRAIAL DE PILÕES ...................................................................................................... 113 

AS RELAÇÕES ÉTNICAS E CULTURAIS ENTRE INDÍGENAS E NÃO 

INDÍGENAS DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR ......................................................  126 

O ESPAÇO SOCIOCULTURAL DA FEIRA ISIDÓRIO RODRIGUES DE 

REZENDE DE IPAMERI – GOIÁS ................................................................................... 137 

JUVENTUDES NO CERRADO: REFLEXÕES ACERCADOS PROCESSOS DE 

ESCOLARIZAÇÃO ............................................................................................................ 148 

 

EIXO 3 - DIMENSÕES FÍSICO-TERRITORIAIS E SOCIOAMBIENTAIS NO 

CERRADO ......................................................................................................................... 158 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO): RISCOS 

AMBIENTAIS DECORRENTES ....................................................................................... 159 

EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL NA BACIA 



              

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CAMPO LIMPO, GOIÁS ......................................... 171 

CADASTRAMENTO DE VOÇOROCA INSTALADA SOBRE A FORMAÇÃO 

ADAMANTINA, NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO.......................................... 186 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE CANAVIAIS EM ÁREAS DE CERRADO DO 

SUDOESTE DE GOIÁS: ALTERAÇÕES NO SOLO E NA ÁGUA ................................ 203 

ANÁLISE DA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATAÍ – GOIÁS ................... 217 

APROPRIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E REFLEXO NA PAISAGEM: O 

CASO DA MICROBACIA DO CÓRREGO AGUA QUENTE EM RIO QUENTE-

GO ....................................................................................................................................... 231 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA DE DRENAGEM 

URBANA DO RIBEIRÃO MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA (DF) ................... 242 

CERRADO: TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS OCORRIDAS NO 

TERRITÓRIO GOIANO – UM OLHAR DIFERENCIADO PARA A 

AGROBIODIVERSIDADE ................................................................................................ 256 

ALTERAÇÕES NOS PROCESSOS EROSIVOS FACE A DISTRIBUIÇÃO DA 

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PRETO – QUIRINÓPOLIS-GO ......................................................................................... 264 

 

EIXO 4 - DIMENSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA GEOGRAFIA 

CONTEMPORÂNEA E ESCALAS DE ANÁLISE ....................................................... 276 

GEOGRAFIA URBANA: UMA REFLEXÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO 

CONCEITO DE PEQUENA CIDADE ............................................................................... 277 

DIFERENTES PERSPECTIVAS DO CONCEITO DE ESTADO: 

APONTAMENTOS PARA O DEBATE TEÓRICO-METODOLÓGICO EM 

GEOGRAFIA ...................................................................................................................... 292 

ANÁLISE DA QUALIDADE AMBIENTAL DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA I 

EM UBERLÂNDIA-MG .................................................................................................... 303 

O OLHAR GEOGRÁFICO A PARTIR DA PAISAGEM ................................................. 315 

A MESOESCALA EM ESTUDO REGIONAL: PERSPECTIVAS NA TEORIA DA 

REGIÃO .............................................................................................................................. 324 

 

EIXO 5 - A PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO NO CERRADO .......................... 335 

CONFLITOS COM OS SUJEITOS DO CERRADO: LUTAS E CONQUISTAS DE 

UMA COMUNIDADE RURAL EM PROL DA EDUCAÇÃO NO CAMPO ................... 336 

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO 

CERRADO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE .................................. 348 



              

AGROECOLOGIA E EXPERIÊNCIAS DE AGRICULTURAS    ALTERNATIVAS .... 357 

USO DA BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL PARA ANÁLISE DO CONFORTO 

TÉRMICO NA PRODUTIVIDADE LEITEIRA NA REGIÃO DA BARRA DOS 

COQUEIROS E CAÇU (GO) PERÍODO DE 2017-2018 .................................................. 368 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT: AVANÇOS E RETROCESSOS PROMOVIDOS NA BASE 

TERRITORIAL ................................................................................................................... 380 

RESISTÊNCIA E PRODUÇÃO CAMPONESA NO ASSENTAMENTO DOM 

TOMÁS BALDUÍNO EM GOIÁS-GO .............................................................................. 390 

DISCUSSÃO SOBRE TERRITÓRIO E OS RELATOS SOBRE AS 

COMUNIDADES, “ILHA DA EMA” E “PILÕES” EM MIRACEMA, DIANTE A 

MUDANÇA DA ESCOLA LOCAL DA REGIÃO ............................................................ 400 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM SILVÂNIA-GO .......................................................... 411 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO 

MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO) .................................................................................... 423 

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CAMPO NA DISCIPLINA GEOGRAFIA 

E MOVIMENTOS SOCIAIS: ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO IPAMERI (GO) .. 437 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA EM QUIRINÓPOLIS: PESQUISA/AÇÃO EM 

ANDAMENTO ................................................................................................................... 450 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA NO ASSENTAMENTO DIVISA EM 

ITUIUTABA (MG) ............................................................................................................. 461 

OS PRODUTORES FAMILIARES E A PRODUÇÃO LEITEIRA: O CASO DA 

COMUNIDADE CANOA EM ITUIUTABA (MG) ........................................................... 475 

A TERRITORIALIZAÇÃO OLIGOPOLISTA DA CADEIA CARNE-GRÃOS NO 

SUDOESTE DE GOIÁS E O IMPACTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES DE EUCALIPTO ..................................................................................... 486 

ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: A 

COMUNIDADE TAMBIOCÓ EM CATALÃO (GO) ....................................................... 501 

A EXPANSÃO E AS RELAÇÕES DE TRABALHO DO SETOR 

SUCROENERGÉTICO NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA (MG) ................................... 514 

LUTA PELA TERRA E ALGUNS EFEITOS DA CRIAÇÃO DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA-GO .......................... 527 

 

EIXO 6 - A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO CERRADO ........................... 542 

ENSAIOS E DISCUSSÕES SOBRE OS TRABALHADORES CEGOS NA CIDADE 

DE GOIÂNIA: AUSÊNCIAS E EXCLUSÕES .................................................................. 543 



              

AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA SOCIAL URBANA E CONDIÇÕES DE 

HABITABILIDADE: O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE 

DE ITUIUTABA (MG) ....................................................................................................... 552 

GESTÃO AMBIENTAL URBANA E CIDADES SUSTENTÁVEIS: ESTUDO DE 

CASO DA CIDADE DE GOIÂNIA (GO) .......................................................................... 563 

A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES EM ESPAÇOS URBANOS: UMA 

DISCUSSÃO TEÓRICA-CONCEITUAL .......................................................................... 578 

OS TERRITÓRIOS DOS VENDEDORES AMBULANTES SAZONAIS NA 

CIDADE DE ITUIUTABA- MG: UM ESTUDO DE CASO QUE TEM COMO 

BREJO DO CRUZ A ORIGEM DOS MIGRANTES ........................................................ 588 

RISCOS DEVIDO A CANALIZAÇÃO DO RIO PIRAPITINGA EM CATALÃO 

(GO) ..................................................................................................................................... 600 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E EMPREENDEDORISMO: REFLEXÕES 

SOBRE AS POSSIBILIDADES PARA TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

SOCIOECONÔMICA DO VÃO DO PARANÃ ................................................................ 610 

COMÉRCIO E CENTRALIDADE: UMA ANÁLISE DO COMÉRCIO NA 

AVENIDA NAPOLEÃO FAISSOL, MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG ....................... 622 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM CATALÃO/GOIÁS: O TRABALHO 

DE CAMPO COMO MEDIAÇÃO PARA ANÁLISE DA AÇÃO DOS ATORES 

SOCIAIS  ............................................................................................................................. 636 

A (RE)PRODUÇÃO DO URBANO: ESTUDOS SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO EM 

CATALÃO – GOIÁS .......................................................................................................... 651 

UMA REFLEXÃO SOBRE A PRODUÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CERRADO 

BRASILEIRO ...................................................................................................................... 660 

CÓRREGOS EM ÁREAS URBANAS: A REALIDADE DO RIBEIRÃO 

PIRAPITINGA EM CATALÃO (GO) ............................................................................... 670 

DOS MANICÔMIOS, HOSPÍCIOS OU SANATÓRIOS AOS CENTROS DE 

ATENÇÕES PSICOSSOCIAIS, CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ................... 686 

A INVISIBILIDADE SOCIAL DOS GARIS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS/GO .... 698 

CIDADE ESPAÇO E TURISMO: O TRABALHO DE CAMPO COMO ELEMENTO 

DE COMPREENSÃO ......................................................................................................... 710 

 

EIXO 7 - VELHAS E NOVAS CARTOGRAFIAS E SUAS DIMENSÕES 

TERRITORIAIS ................................................................................................................ 721 

A MINERAÇÃO EM GOIÁS NO SÉCULO XVIII: A FORMAÇÃO ESPACIAL DO 

ARRAIAL DE PILÕES ...................................................................................................... 722 

BIOMA CERRADO, NOS LIVROS DIDÁTICOS: ESTUDO DE CASO NA 

ESCOLA ESTADUAL MARTINS BORGES EM PIRES DO RIO-GO/RC ..................... 735 



              

A GEOGRAFIA DO RÁDIO EM GOIÁS.......................................................................... 745 

 

EIXO 8 - O  ENSINO  DE  GEOGRAFIA  SUJEITOS,  CULTURA E  

POLÍTICA ......................................................................................................................... 754 

O PROFESSOR DE GEOGRAFIA: PRIMEIROS LEVANTAMENTOS NOS 

MUNICÍPIOS DE ARAGUARI, CAMPO FLORIDO, PRATA, UBERABA E 

UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS ..................................................................................... 755 

CARTOGRAFIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: RECURSOS DIDÁTICOS .............. 765 

GEOGRAFIA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ELEMENTOS 

PARA UMA REFLEXÃO .................................................................................................. 774 

O PROFESSOR DE GEOGRAFIA COMO AGENTE NA FORMAÇÃO DE 

CIDADÃOS CRÍTICOS: UMA ANÁLISE DO CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 05 DO PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL ....................................... 787 

O LUGAR DO LUGAR NO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE GEOGRAFIA DA 

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS ........................................................... 798 

QUAL É O FIM DA GEOGRAFIA? CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA ....................... 809 

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA GEOGRAFIA NO DESENVOLVIMENTO 

DO RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO: DISCUSSÕES PRELIMINARES ............................   819 

PROJETO DE INTERVENÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O CONTATO 

INICIAL COM AS ATIVIDADES DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA ........................ 828 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA EM QUIRINÓPOLIS-GO ............................................................ 838 

EVASÃO DOCENTE E O ENSINO DE GEOGRAFIA .................................................... 849 

GÊNERO E GEOGRAFIA: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO GEOGRÁFICA 

DE GÊNERO NO BRASIL E EM GOIÁS ......................................................................... 859 

A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE NO LIVRO DIDÁTICO 

GEOGRAFIA EM REDE .................................................................................................... 872 

O PIBID NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: TRILHA GEOGRÁFICA COMO PRÁTICA EDUCATIVA ........................... 883 

GEOGRAFIA ESCOLAR E A CRISE HÍDRICA NO DISTRITO FEDERAL ................ 893 

O ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA CHAVE PARA ENTENDER AS DINÂMICAS 

SOCIAIS DA CIDADE ....................................................................................................... 904 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: A DIFICULDADE 

DE LIDAR COM O ENSINO INCLUSIVO ...................................................................... 914 

O TURISMO COMO PRÁTICA EDUCATIVA: A PONTENCIALIDADE DO 

PARQUE DAS EMAS (GO) ............................................................................................... 926 



              

ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES NA GEOGRAFIA: DIÁLOGOS COM A 

OBRA “QUARTO DE DESPEJO” ..................................................................................... 936 

DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE: ENSINO DE GEOGRAFIA E 

GEOGRAFIA ESCOLAR ................................................................................................... 949 

GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR......................... 962 

ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE PAISAGEM: UMA INTERVENÇÃO 

PIBID EM CATALÃO (GO) .............................................................................................. 977 

 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS PELO PROFISSIONAL DA 

GEOGRAFIA E O USO DAS TECNOLOGIAS ................................................................ 987 

RISCO AMBIENTAL NO ENSINO DE GEOGRAFIA: PROPOSTA DE 

TRABALHO DE CAMPO NA CIDADE DE CATALÃO (GO) ....................................... 997 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CRIAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR ................................................................................................................... 1010 

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA ................................................................................................ 1021 

CONHECENDO O CERRADO E COLOCANDO EM PRÁTICA ................................... 1034 

A GEOGRAFIA ESCOLAR E O ENSINO DE CIDADE ................................................. 1043 

 

EIXO 9 - AGB, MOVIMENTOS SOCIAIS, ESTADO E LUTAS POLÍTICAS 

CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA ........................................................................... 1057 

ATORES E ANSEIOS NA RODA: METODOLOGIA E IMPRESSÕES DO 

PRIMEIRO CONTATO COM OS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DA 

PROSOL – ITAPURANGA(GO) ....................................................................................... 1058 

EXCLUSÃO SOCIAL: A TRAJETÓRIA E REALIDADE DO NEGRO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA .............................................................................................. 1068 

JUVENTUDE E TRABALHO: UMA ANÁLISE SOBRE A JUVENTUDE 

BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO INTERMITENTE .................. 1078 

MIGRAÇÃO TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE BARRO (CE) PARA CATALÃO 

(GO) E OUVIDOR (GO) ENTRE (2007-2017).................................................................. 1087 

O USO DAS TERRAS PELAS MINERADORAS NOS MUNICÍPIOS DE 

CATALÃO E OUVIDOR, GOIÁS ..................................................................................... 1101 

 

 
 

 

 



              

 

 

 

EIXO 1 - CERRADO, GEOPOLÍTICA E 

CONFLITOS TERRITORIAIS 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
              

O GOVERNO DE OTÁVIO LAGE 1968 A 1970 E A INSERÇÃO DE GOIÁS NO 

PLANO DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL  

 

Adonésio Geraldo de Carvalho UEG/ RPR
1
 

Júlio César Pereira Borges UEG/ RPR
 2
 

 

RESUMO 

 

A pesquisa que se apresenta, tem como objetivo promover uma discussão sobre a atuação do Estado, 

através das políticas públicas na modernização do território goiano, enfatizando o papel do Estado na 

inserção de Goiás no projeto de integração territorial do Brasil. Nesse sentido, tem-se como 

centralidade a análise do plano de governo de Otávio Lage 1968 a 1970. Segue-se a perspectiva de 

alguns estudiosos do assunto que têm desenvolvido a ideia de que a matriz socioespacial explicativa 

da transformação do território goiano contemporâneo decorre da modernização territorial do Brasil, a 

qual reverbera na modernização do território goiano. Alguns desses intelectuais, como Castilho 

(2014), Mendonça (2005), Chaveiro (2005), Estevam (2004) entre outros, afirmam que esse processo 

esteve diretamente atrela a política de integração nacional, a qual consistiu na preparação do país para 

o advento da acumulação ampliada do capital. 

 

Palavras Chave: Território Goiano. Integração Nacional. Acumulação Capitalista 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao promover uma discussão sobre a atuação do Estado no projeto de integração 

territorial do Brasil, atenta-se para o fato de uma condução ideológica do Estado nacional na 

realização das políticas públicas: “O Brasil rural é sinalização do atraso. Urbanizar é elevar-se 

ao patamar da racionalidade desenvolvida e de progresso dos países ricos. Modernizar é o 

instrumento de fazer do território o palco do progresso” (BORGES, 2007, p 12). No 

entendimento do autor a política pública é o veículo concreto, financeiro, ideológico para 

desenvolver a aproximação de Goiás com o mundo capitalista. Nesse sentido, o Estado é este 

ente político que propõe mudanças no uso do território, criando condições para a acumulação 

liberal, superando o atraso da acumulação simples que é lenta, compartilhada, ligada apenas à 

produção da existência. A rentabilidade liberal, que é a proposta modernizadora, deve ser 

inteligente, planejada, calculada e individualista.  

Na verdade, trata-se da modernização desigual manietada pelo capital e conduzida 

pelo Estado a partir da política pública, a qual, recria em Goiás o latifúndio, concentra renda, 
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dispersa o regime de cooperação e fragmenta os sujeitos. Nessa condição, destaca-se que o 

debate em questão é discutir o modelo de modernização e a quem beneficia. Assim, se faz 

necessário atentar para o sentido ideológico e político do Estado e das políticas públicas no 

processo de modernização territorial do Brasil e de Goiás.   

Parte-se do princípio que o Estado é um representante político de classe. Portanto, ao 

agir sobre o território a partir da política pública, transforma-a num componente ideológico, 

pois esconde a sua condição de classe. Pode-se dizer, que sua atuação no território goiano está 

pautada na pertinência de criar o Estado burguês e de transformar o território numa arena de 

rentabilidade capitalista. Nessa condição, há a passagem de um Goiás da troca simples para 

um Goiás da troca acumulada. Assim pode-se afirmar que desde a chegada da ferrovia, até as 

modernas montadoras de veículos da atualidade, foram várias políticas públicas desenvolvidas 

pelos governos de Goiás e do Brasil, no alinhamento do território aos interesses da 

rentabilidade acumulada do capital. 

Cabe nesse momento a análise do plano de governo de Otávio Lage 1968 a 1970, na 

busca pelas respostas das questões que problematizam essa pesquisa: Como o governo de 

Otávio Lage se enquadra na lógica do projeto de integração territorial do Brasil? Quais os 

elementos de seu governo que inseri Goiás nesse projeto? Por fim, Como o governo 

mencionado interfere na dinâmica territorial de Goiás? 

O resultado da pesquisa demonstrou uma desilusão com o modelo de modernização 

instalado no território goiano. Aprende-se com a pesquisa que o uso do território tem ligação 

efetiva com a política pública e com o seu cerne: o Estado, e que está em curso um rol de 

impactos que reconstituem as contradições sociais de quem aqui reside. Essas contradições 

entram na vida, no morar, no comer, no trabalhar e no sonhar. 

 

Goiás no contexto da integração e modernização territorial do Brasil 

 

O Brasil chega a década de 1950 com um significativo crescimento econômico, dado 

principalmente pelo advento da indústria e da urbanização na região Sudeste. O que de acordo 

com Santos (2001) foi possibilitado pela mecanização do território brasileiro, no que diz 

respeito ao incremento da maquina na produção e na circulação de mercadorias.  Para o 

pesquisador esse é um período conhecido como início da integração nacional e da hegemonia 

paulista, que vai do início do século XX a 1950. 

Pode-se dizer que o avanço da indústria no sudeste brasileiro proporcionou um 

elevado fluxo de capitais na forma de mercadorias, trabalhos e moedas, necessitados de 
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circulação, para reprodução e aumento da rentabilidade. É nessa lógica que o capitalismo 

moderno, pela via nacional, avança para o interior do Brasil e transforma Goiás num eficiente 

espaço de reprodução. Nesse momento, na Divisão Territorial do Trabalho, Goiás é levado ao 

papel de mercado consumidor de produtos industrializados e fornecedor de produtos 

primários. Goiás se interliga ao Brasil e passa a ser fundamental para sequente integração 

Nacional. 

Aproveitar a posição geográfica de Goiás no centro do Brasil dentro do planejamento 

do governo federal de “integrar” as regiões nacionais passou a ser importantíssimo e de um 

oportunismo inquestionável. Cabe ao Estado o papel de condutor. A estrada de ferro é a 

primeira ação direta para esse propósito.  

De acordo com Borges (1990) e Castilho (2012) de início (final do século XIX), a 

ligação de Goiás com o sudeste do país, se dava pela estrada de ferro mogiana a qual findava 

na cidade mineira de Araguari. Situação mudada com a criação da Companhia Estrada de 

Ferro Goiás em 1906 que adentrou o território goiano até o centro sul do Estado, na cidade de 

Goiânia, com aproximadamente 480 km de trilhos. A partir de então as cidades do sudeste 

goiano, Goiandira, Ipameri, Pires do Rio, em uma escala cronológica devido ao tempo de 

expansão da ferrovia, foram se tornando importantes entrepostos comercias.  

No entanto ao avançar pelo interior do Brasil, a ferrovia trouxe não somente uma 

infra-estrutura básica para o escoamento da produção, mas também, novas ideias que 

influenciaram nas estruturas sociais do território goiano. Esse tráfego simbólico é, como se 

sabe, influente na mutação do conteúdo de um lugar, porque ajuda a criar novas demandas, 

novos gostos e, especialmente novas maneiras de executar a produção. 

Chegaram, com a ferrovia, o trabalho assalariado, os sindicatos de trabalhadores, o 

Partido Comunista, as primeiras mecanizações do campo. Como o beneficiamento do arroz e 

dos primeiros derivados da carne bovina, que já podiam ser produzidos em território goiano, 

com o envio dos equipamentos do sudeste brasileiro via ferrovia. Neste contexto, Goiás 

inseriu-se no modelo de produção orientado e comandado pela indústria de São Paulo, ou 

seja, a lógica de organização da sociedade industrial ultrapassou os territórios urbanos e 

passou a comandar o território rural.  

Pode-se também destacar o processo de modernização do território goiano por meio da 

transferência da capital da Cidade de Goiás para Goiânia, mudando o local do poder de 

decisões para uma nova área com menos influência das oligarquias antigas, mais próxima da 

estrada de ferro e da modernização, da vida urbana e da indústria. Deixou-se para traz a 

dependência que se mantinha com o Triângulo Mineiro e passou a se conectar diretamente 
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com o centro econômico do país. Nessa perspectiva, Goiânia e Anápolis passaram a constituir 

o chamado “Eixo Anápolis-Goiânia”, como bem explica Estevam (2004, p. 129): 

 

A consolidação do eixo comercial Anápolis-Goiânia retirou boa parte da 

influência mercantil do Triângulo Mineiro sobre o território goiano. Somente 

“parte” da influência, porque o comércio atacadista concentrado em Goiânia 

e em Anápolis atendia as zonas circunvizinhas mas não abrangia áreas 

produtoras do extremo sul e sudoeste do estado que continuaram ligadas ao 

comércio atacadista do Triângulo Mineiro. Nas décadas de 1950 e 1960, o 

crescimento comercial de Goiânia provocou um deslocamento econômico 

em favor de Goiás, minimizando influências do Triângulo. Pelo número de 

pessoas ocupadas no comércio atacadista, bem como pelo número de 

estabelecimentos – de Goiás e do Triângulo Mineiro – observa-se crescente 

participação relativa de Anápolis-Goiânia nas décadas de 1940 e 1950. Com 

base no índice de vendas do comércio atacadista, as duas cidades goianas 

sediaram um núcleo mais concentrado do que o conjunto das três cidades 

triangulinas. 

 

Tem-se em Goiás, um fato interessante. Com a criação de Goiânia e o crescimento 

econômico de Anápolis, iniciou-se um processo de transformação da divisão regional do 

trabalho que saiu da atividade primária diretamente para a terciária, sem passar pela 

secundária (CHAVEIRO, 2001). Ou seja, Goiás não passou pela industrialização para se 

inserir na sociedade industrial que se consolidava no Brasil no mesmo período. Se no sudeste 

brasileiro, a indústria alavancava o setor terciário no processo de urbanização da região; no 

centro do país, o setor terciário chegou orientado pela indústria do sudeste sem a exigência da 

sua instalação no território goiano e, esse setor, se tornou-se um forte elemento urbanizador 

da região, antes ainda da chegada da agroindústria em Goiás. 

Com a criação da Capital Federal em território goiano, Goiás passou a ter também 

melhores relações e comunicação com o poder político do país. Isso se tornou fundamental na 

consolidação das transformações do espaço agrário goiano para o capital nacional e 

internacional e no surgimento de uma sociedade urbana e industrial no interior do Brasil.  

Em carta de apresentação do Plano de Governo no triênio 1968-1970, o então 

secretário de planejamento Engº Oton Nascimento diz para o governador Otávio Lage de 

Siqueira: “Já o poder político se transmigrou para o planalto, já daqui a cúpula governamental 

dirige o país.” Essa mensagem do secretário de planejamento de Goiás demonstra bem os 

interesses dos políticos goianos em aproveitar a aproximação geográfica com o novo centro 

do poder político brasileiro. 

A partir desse momento, o Estado brasileiro intensificou suas ações para o Cerrado, 

fundamentado no intervencionismo, principalmente no que se refere às décadas de 1960 e 

1970, durante o período militar. As políticas aplicadas em Goiás, nesse momento, estavam 
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pautadas no projeto de governo intitulado de PIN – Plano de Integração Nacional-. Outro fator 

que coloca Goiás, como território da produção ampliada é a conjutura internacional do pós-

segunda guerra mundial.  

Mesmo que o capitalismo tenha tido sua espinha dorsal consolidada no fim do século 

XIX, sua espacialização tornou-se cada vez mais dinâmica e complexa com a mundialização 

da economia, na qual as estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais se chocam 

constantemente. No entanto, segundo Santos (2001 p. 20) prevalece à força da economia 

mundializada que deforma as estruturas locais. 

 

A economia moderna mundializada, suas repercussões na economia de cada 

país, as relações que desde então se estabelecem entre influências externas 

cada vez mais deformantes e uma estrutura interna cada vez mais deformada, 

tudo isso engendra um modelo de utilização dos recursos naturais. Assim 

como uma estrutura de produção, uma estrutura de consumo e uma estrutura 

de classes cujos resultados relativamente ao homem e ao espaço são 

específicos deste período da história, ainda que freqüentemente um 

agravamento e uma ampliação das tendências já delineadas desde o fim do 

século XIX. 

 

Então, as transformações ocorridas nas estruturas locais não eliminam as deficiências 

estruturais da sociedade capitalista nem assumem uma nova estrutura, elas trazem novos 

elementos às velhas estruturas sociais. É o que podemos chamar de modernização 

conservadora (MORAES, 2004) que transforma as estruturas de trabalho, de organização da 

produção e de consumo, e conserva a estrutura de classes com a concentração das riquezas e 

dos meios de produção.  

 No processo de modernização do campo ocorrido em Goiás pôde-se perceber bem o 

que Moraes chama de “modernização conservadora” na qual os conflitos se deram na ordem 

da divisão regional do trabalho. De um lado estava a oligarquia secular dos coronéis, seus 

territórios de apadrinhados baseados no trabalho quase escravo, na relação semelhante às 

estabelecidas entre senhores e servos do feudalismo. De outro lado, estavam os novos 

políticos da produção agrícola em grande escala, o abastecimento dos centros econômicos, o 

trabalho assalariado, os frigoríficos e a estrada de ferro. 

Não podemos ignorar o crescimento econômico pelo qual passava Goiás nas décadas 

de 1940 e 1950 com a consolidação do comércio atacadista de Goiânia e Anápolis; como 

também não se pode ignorar que esse crescimento aconteceu sob fortes influências do sistema 

de transportes estruturados por programas governamentais de implantação de rodovias e pela 

conclusão da ferrovia até Goiânia, além, é claro, das influências da nova Capital Federal em 

território goiano. 



17 
              

Para Estevam (2004) a idéia de integração nacional dos governos militares no Brasil 

vem de encontro aos interesses do capital internacional à procura de novas fronteiras para 

conquistar e instituir seus territórios capitalistas. Pressionadas pelos movimentos 

ambientalistas internacionais, muitas empresas da Europa e dos Estados Unidos procuraram 

se instalar nos chamados países do terceiro mundo, como eram conhecidos, naquela época, os 

países emergentes, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com as chamadas “Revoluções 

Verdes”. Silva (2000, p. 25) abordou sobre o esgotamento de terras disponíveis para ocupação 

da agropecuária no sul e no sudeste brasileiro e apontou a ocupação do cerrado como uma das 

soluções enxergadas pelos governos da metade do século XX. 

 

Dentro desse contexto, a região dos Cerrados tornou-se estratégica na 

incorporação de novas áreas, tanto pela sua posição geográfica, como por 

suas características físico-territoriais, que propiciavam a expansão da 

produção agropecuária nos padrões da nova agricultura moderna, baseada no 

pacote tecnológico da “Revolução Verde”. 

 

É necessário lembrar que em 1972 aconteceu a Conferência das Nações Unidas Sobre 

Meio Ambiente em Estocolmo com a preocupação em estabelecer acordos internacionais para 

um planejamento econômico e social baseado na preocupação com os recursos naturais e na 

qualidade de vida das pessoas no planeta.  

Com isso, os países mais avançados tecnologicamente foram os alvos preferidos do 

movimento ambientalista, forçando as empresas a procurarem novas áreas de expansão de 

suas produções. Esse contexto vem de encontro aos interesses dos governantes brasileiros e 

com os programas de integração nacional. Isso porque, aumentou os investimentos do capital 

externo no país, o que possibilitou a realização de políticas de integração regional por parte 

dos governos brasileiros.   

O Brasil posicionava-se nesse período, na contramão do ambientalismo e do 

desenvolvimento sustentável, incentivando a ocupação das áreas de florestas e vegetações 

nativas para implantar projetos de agricultura e pecuária em vastas propriedades rurais dos 

estados de Goiás, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Pará e Amazônia. A idéia de “revolução 

verde” casada à criação de uma ampla região de fronteira agrícola transformou a retro 

mencionada revolução num dos maiores projetos institucionais públicos e privados de 

devastação do meio ambiente no Brasil. 

Para ganhar a opinião pública brasileira o governo intensifica a campanha de 

integração nacional. Ammann (1982) diz que até os intelectuais do desenvolvimento de 

comunidades absorvem a ideologia da integração devido ao sucesso da campanha do governo 
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federal na ditadura militar. Segundo a autora, a “integração” é um instrumento ideológico do 

governo e das classes dominantes para manipulação das massas no sentido de ganhá-las para 

seus projetos conservadores. 

Os conceitos de desenvolvimento, de participação e de democracia entrelaçaram-se 

numa rede integradora para a manutenção do sistema e promoveram certa “disciplina social” 

dos brasileiros para apoiarem os programas de governo como se fossem seus programas. Em 

muitos pontos do plano de governo de Otávio Lage, em 1968, encontram-se frases do tipo: 

“Todos devem se desenvolver, e todos – o governo e o povo – devem aplicar recursos e 

energias.”  

As máximas existentes nos discursos políticos integralistas de que o “povo está no 

poder” ainda persistem até hoje, mesmo que de forma maquiada. Nesse sentido, encontra-se, 

também, frases do tipo: “o desenvolvimento de Goiás está vinculado estreitamente à luta do 

país para sair do subdesenvolvimento e da pobreza.”(GOIÁS, 1968). Ou seja, a chamada “luta 

do país” é de responsabilidade de todos, portanto, se houver falhas é porque todos falharam, o 

governo e o povo. 

Partindo desse pensamento, o desenvolvimento da sociedade só será possível diante da 

integração entre os governos e entre os povos, e para que isso aconteça, devem-se integrar 

todos nos mesmos programas, entretanto, a construção desses programas não contou com a 

participação dos que “devem ser integrados” e sim, com a participação dos “integradores”, 

pertencentes às classes dominantes como bem coloca Ammann (1982, p 160) 

 

Sob o signo da integração social, criam-se o BNH e o PLANHAP, o Projeto 

Rondon, o MOBRAL, os CRUTACs, os CSUs, etc., que, gerando a ilusão de 

poderem solucionar os problemas das populações “carentes” são utilizados 

enquanto conduto de veiculação e sanção dos interesses e da ideologia 

dominante, inoculados nos modelos do desenvolvimento brasileiro. 

 

Pode-se dizer que as questões ambientais afloradas na década de 1970 fazem parte de 

um grupo considerável de elementos que proporcionaram a crise capitalista do fim do século 

XX. Afinal, pensar novas formas de produção e de consumo é tão revolucionário quanto os 

pensamentos socialistas do início do século.  

Mészáros (2004) fala da ligação entre as propostas de “revolução verde” com a 

expansão capitalista e dominadora da economia européia e norte americana e alerta sobre o 

fato de essas revoluções (tecnológicas, científicas, industriais) não proporcionarem o que ele 

considera mais importante: a revolução das relações sociais dominantes de produção e 

distribuição e acrescenta que o hemisfério sul é o grande alvo dessas revoluções capitalistas. 
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Segundo Mészáros (2004, p. 137) 

 

Para completar, no entanto, deve-se acrescentar que o “Sul subdesenvolvido” 

não foi inteiramente excluído desta agenda repleta de revoluções. Na 

verdade, ofereceu-se a grande promessa científica da “Revolução Verde”, 

cujo verdadeiro significado foi claramente demonstrado pelo enorme 

vazamento de gás venenoso – causado principalmente por medidas de 

segurança de baixo padrão – da fábrica obsoleta e malcuidada da Union 

Caribe em Bropal, na Índia, em 1984, que matou 3 mil pessoas, feriu 

gravemente 50 mil e, deixou graves conseqüências em outras 250 mil.  

 

É interessante como Mészáros aborda, em sua obra sobre a importância da ideologia, 

algumas subjetividades existentes no contexto da modernização dos países pobres. Para ele a 

modernização é nada mais, nada menos que uma farsa para manter as estruturas classistas do 

sistema capitalista, o autor ironiza a modernização com a seguinte frase; “A cura do 

“subdesenvolvimento” pela “modernização”. Na mesma lógica crítica de Mészáros, Santos 

(2001, p. 20) fala sobre as graves conseqüências socioespaciais da dominação capitalista dos 

grandes países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. 

 

O plano de Governo de Otávio Lage e a integração nacional em Goiás. 

 

No período de 1962 a 1966, a Companhia Elétrica de Goiás – CELG – e o 

Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás – DERGO – foram responsáveis pela 

maioria dos recursos externos investidos em Goiás por meio do Governo Estadual. Os dois 

órgãos juntos foram responsáveis por 91,88% dos recursos recebidos do Governo Federal e de 

investidores internacionais, como demonstra o quadro 3. Com um total de NCr$ 

26.198.004,88, o DERGO foi responsável por 27,95% do total de recursos recebidos do 

governo federal para a abertura e pavimentação de rodovias no território goiano, portanto, fica 

explícita a atenção do Estado com as condições de fluxos de mercadorias, moedas e mão-de-

obra. O governo de Goiás, no ano de 1968, fez uma leitura econômica do transporte, 

relacionando-o com as categorias tempo e produção. Como aparece no Plano de Governo 

Goiás (1968, p. 175): 

 

Em economia, o transporte é considerado como uma parte da produção, 

porquanto ele cria o que se denomina a utilidade do local. As mercadorias 

devem ser trazidas dos lugares onde a natureza as produz ou onde são 

fabricadas, para os locais em que são utilizadas e consumidas. Esse 

transporte gera um certo valor. Os melhoramentos de transporte buscam 

tornar aquela “utilidade do local” mais barata e disponível em tempo mais 

curto. Da mesma forma que o armazenamento, o transporte pode vir a criar 

uma “utilidade de tempo em certas mercadorias”, enquanto elas estão a 
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caminho dos seus mercados. Os melhoramentos: a) o veículo; b) a energia 

locomotora; c) a via.  

 

Agregar valores de mercado ao transporte parece ser coisa da sociedade 

contemporânea recente, preocupada com a logística e escrava do tempo determinado pelo 

trabalho. No entanto, há quase 40 anos, o governo goiano já incorporava esses valores em seu 

conceito de transporte. Outra dimensão interessante que é inserida neste conceito é a 

dimensão social do transporte. (ibid) 

 

Partindo do princípio de que o transporte é um dos fundamentos em que 

repousa a unidade dos grupos sociais, conclui-se que o mesmo exerce uma 

grande influência sobre o tamanho e a hegemonia das comunidades. Com 

efeito, a população tende a se concentrar naquelas regiões que dispõem de 

recursos naturais fartos e acessíveis. As cidades e vilarejos se estabelecem ao 

longo dos vales e de outras rotas naturais favoráveis. Quando as áreas de 

recursos valiosos se acham separadas por barreiras de montanhas, trata-se de 

encontrar as “gargantas” mais acessíveis através das quais se possam 

estabelecer as rotas comerciais, mais vantajosas. Os grandes centros 

comerciais surgem onde se torna necessária a baldeação das mercadorias, 

entre os transportadores. 

 

O governo de Goiás inspira-se nas representações geomorfológicas históricas da 

espacialização humana sobre a terra, como o ser humano, historicamente, levou em 

consideração nos fatores físicos às condições de transporte e comunicação, utilizando das 

“gargantas” mais acessíveis, como é colocado no texto, para criação de suas rotas comerciais. 

Essa analise já tinha sido feita para a escolha do local da nova capital, encravada na bacia do 

Rio Meia Ponte, um dos principais afluentes da Bacia do Paranaíba em Goiás e que abriga, 

em seu território, mais da metade da população do estado em seus 37 municípios.  

Pode-se dizer que a possibilidade de comunicação e relações comerciais entre esses 

municípios acontecia por meio de antigas estradas ao longo da bacia do Rio Meia Ponte, tal 

qual apresenta o texto do governo. Posteriormente, houve muita interferência da estrada de 

ferro, que passou a aglomerar maiores números populacionais e movimentar mais moedas e 

mercadorias. Essa realidade só foi alterada com os programas de pavimentação de rodovias na 

região do Mato Grosso Goiano, hoje Centro Sul do estado.  

No norte do estado, a concentração dos maiores municípios se dava ao longo das 

margens do Rio Tocantins até a criação da BR 153 – Belém-Brasília – que, após ser 

construída passou a atrair aglomerados urbanos para suas margens (TEIXEIRA NETO, 1982). 

A chegada de Brasília em território goiano proporcionou uma grande investida do 

governo federal em rodovias federais em Goiás com a criação das rodovias BR-020, Brasília-

Fortaleza, passando por Formosa; BR-040, Brasília Sudeste, ligando Goiás a Minas e Espírito 
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Santo; BR-050, Brasília-São Paulo, passando pelo Sudeste Goiano e Triângulo Mineiro; BR-

060, Brasília-Mato Grosso e Paraguai, passando pelo Sudoeste Goiano; BR-153, Brasília-

Belém, cortando Goiás de norte a centro-sul e se constituindo numa espécie de espinha dorsal 

de parte de Goiás e do Estado do Tocantins, antigamente Goiás. Nesse cenário rodoviário, as 

BRs tiveram papéis fundamentais na transformação do espaço goiano, pois a chamada 

integração nacional passava obrigatoriamente por Goiás. 

Essa nova realidade fez com que o governo de Goiás também procurasse investir em 

programas rodoviários. Para tanto, o governo goiano decidiu investir em infra-estrutura a 

partir das demandas já existentes. Como pode ser visto do Plano de Governo Goiás 1968, p. 

177).  

 

Para uma previsão de quando e onde os serviços de transportes serão mais 

necessários, é preciso fazer uma estimativa da futura localização e 

quantidade de produção e consumo das principais mercadorias agrícolas, 

minerais e industriais que originam a demanda de serviços de transportes. 

Isso envolve uma inteira análise das estatísticas econômicas e sociais, 

conjugadas com as políticas setoriais e estratégicas.  

 

Nesse sentido, os maiores investimentos aconteceram no sudoeste e sul goiano, pois a 

região já contava com uma demanda de escoamento maior que as demais regiões do estado 

por se tratar de produtos agrícolas e, em outras partes, a atividade econômica sendo bovina, 

poderia contar com menos investimentos em rodovias, uma vez que o boi é auto-transportável 

e poderia se locomover para alguns locais de entroncamentos de rodovias onde a produção 

poderia ser escoada em caminhões. 

Além do mais, as rodovias implantadas nessas regiões iriam conectar as rodovias 

federais já implantadas, aumentando a rede rodoviária e a potencialidade de comunicação e 

relações comerciais. Com a crise do setor ferroviário e a implantação das rodovias federais o 

transporte rodoviário passou a ser a principal ferramenta de ligação do estado com os grandes 

centros hegemônicos da economia. 

Se os recursos até então já eram muitos para os programas rodoviários, o governo 

goiano planejou para o triênio 1968-1970, investir mais de 80 milhões de Cruzeiros Novos em 

rodovias. Contudo, a previsão do governo em conseguir mais recursos não poderia ser melhor, 

para os próximos anos a perspectiva era de 100 milhões de Cruzeiros Novos para investir na 

abertura e pavimentação de rodovias.  

Os números apresentados pelo governo goiano demonstravam bem suas apostas no 

transporte rodoviário como instrumento de desenvolvimento regional; esses números 

materializam o pensamento e as representações que o governo daquela época tinha sobre o 
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transporte rodoviário. De acordo com o exposto no Plano de Governo de Goiás (1968, p. 

178): 

 

O Estado de Goiás com seus 611.302 Km², tem na rede rodoviária o 

principal suporte de seu sistema de transportes. Esse responde atualmente 

como meio efetivo de comunicação, do escoamento da produção, de 

intercâmbio sócio-cultural e de formação de inúmeros centros populacionais, 

determinantes da melhoria espacial das populações e responsáveis pela 

constituição de novos pólos de desenvolvimento. 

  

 “O pacote rodoviário acelerou a integração de Goiás no comércio nacional e 

modificou as comunicações intra e inter-regional do estado.” Estevam (2004, p. 123), diante 

desse contexto, pode-se dizer que o sistema de transporte foi a primeira revolução 

socioespacial ocorrida no território goiano que contribuiu para a chegada da revolução 

agrícola da década de 1970. A revolução nos transportes e o crescimento econômico do eixo 

Anápolis-Goiânia contribuiram com a formação de vários aglomerados urbanos, cresceu 

também, a demanda por energia elétrica e, com isso, a expansão da Companhia Elétrica de 

Goiás – CELG. 

A ligação de Goiás com o eixo hegemônico da economia nacional e, especialmente, a 

possibilidade de comunicação entre os vastos lugares praticamente isolados de Goiás vão 

apetecer a ideologia da integração mercantil e, aos poucos, inserir o uso do território numa 

lógica liberal. É como se as estradas fossem o caminho para o capitalismo executar os seus 

anseios no território goiano – e Goiás, ao vencer o tempo lento, emergeria no tempo rápido do 

mundo, tendo que mudar também a alma num esforço de atualização subordinada ao mundo 

desenvolvido. 

Com um montante de NCr$ 59.298.877,00, a CELG chega a 63,93% do total geral dos 

recursos externos recebidos, mais que o dobro investido em estradas. A energia elétrica 

chegava com força naquele período por conta da construção de Brasília. O que contribuiu 

muito para o grande investimento no setor elétrico em Goiás. Porém, a energia elétrica gerada 

na década de 1960 tinha 60% de sua demanda no consumo residencial. De acordo com 

Estevam (2004, p. 118): 

 

...uma das decisões fundamentais visando a implantação de Brasília foi a 

iniciativa de construção de uma hidrelétrica no rio Paranaíba – extremo sul 

de Goiás – com o objetivo básico de suprir a planejada capital federal. O 

governo de Goiás, em vista tão decisão, foi incentivado a cria a CELG – 

Centrais Elétricas de Goiás – que, apesar de instituição pública estadual, 

obteve praticamente toda a sua estrutura financeira advinda de recursos 

federais. 
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Pode-se dizer que o local reproduz a lógica nacional histórica desse processo de 

produção para atender as demandas externas. Acontece que os grandes centros da produção 

nacional que atendiam ao mercado internacional eram concentrados no litoral brasileiro, com 

exceção das minas de ouro. Devido a necessidade de se produzir mais para atender as 

demandas internas e externas as forças econômicas hegemônicas politicamente utilizaram a 

máquina do Estado para implementar os programas de “conquista” do sertão “cerradeiro” do 

Brasil. 

Aliás, a industrialização do território goiano já se postava como elemento central do 

debate apresentado naquele plano GOIÁS (1968, p. 134 e 135): 

 

A muitos parece espontânea a correção simplista: industrializar o Estado. É 

porém necessário perguntar-se 

1. Que tipo de indústria podemos ter? 

2. Qual o mercado para nossos produtos industriais? 

3. Quais são as vantagens competitivas de que podemos usufruir? 

 

O governo faz uma leitura realista e desanimadora sobre as dificuldades que teriam os 

capitalistas em investir em Goiás no mesmo tipo de indústria existente nas outras regiões 

brasileiras, chegando à conclusão de que não teria condições de melhorar a agricultura e ao 

mesmo tempo investir na industrialização após elencar obstáculos como à falta de mercado 

consumidor interno e externo. Um outro fator é, o estado avançado em que se encontravam as 

indústrias do sul e do sudeste brasileiro, que, segundo o governo, se constituíam em 

concorrentes e não em consumidores dos eventuais produtos a serem produzidos em Goiás. 

Porém, já previam os desastres sociais causados com a modernização da agricultura e que as 

indústrias nas cidades poderiam ser as soluções. De acordo com Goiás (1968, p. 134 e 135) 

 

Ainda mais um melhoramento da técnica e mecanização da agricultura viria 

a diminuir o número de empregos no campo, a ocupar menos mão-de-obra. 

Sobraria pessoal que não encontra emprego nas cidades porque nelas não há 

industrias. 

 

Diante desse problema é momento então de pensar num tipo de industrialização que 

caminhe junto com a agricultura e a pecuária, que não provoque um desequilíbrio brusco na 

estrutura socioeconômica do estado. É a agroindústria foi planejada para Goiás tendo como 

base as demandas exigidas pela modernização do campo com a necessidade de adubos, 

máquinas agrícolas, agrotóxicos e indústrias de beneficiamentos e transformação de produtos 

agrícolas e pecuários. Segundo Goiás (1968, p. 134 e 135): 

 

A criação destas indústrias é viável e as condições de competição são 

favoráveis a elas, por que, o mercado consumidor é o próprio Estado e os 
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produtos alimentícios excedentes, já industrializados, poderão ser colocados 

no mercado nacional. A indústria assim estabelecida ocupará a mão-de-obra 

liberada do campo pela mecanização. Os valores unitários dos produtos de 

exportação seriam também maiores, e haveria, no atendimento mútuo da 

indústria e da agricultura, mais equilíbrio dinâmico do consumo com 

resultados mais saudáveis e maior desenvolvimento.  

 

O norte do estado de Goiás recebia incentivos da SUDAM por conta de sua ligação 

forte com a região amazônica, sendo inclusive, inserido na região norte no momento de 

criação do estado do Tocantins. A ocupação da Amazônia esteve sempre no centro dos 

programas de desenvolvimento do cerrado. Esse pensamento esteve presente no discurso dos 

governantes goianos como demonstra a carta de Oton Nascimento ao governador Otávio Lage 

Siqueira: “É mister encarar o futuro com otimismo para construirmos no Planalto outro São 

Paulo e apoiado neste desenvolvimento, enfrentar o grande problema brasileiro que é a 

conquista da Amazônia” (Plano de Governo do Estado de Goiás – Triênio 1968-1970). 

Para Pedroso (2006), os governos não tinham políticas bem definidas de 

desenvolvimento econômico, a falta de técnicas de cultivo apropriadas e de insumos 

agrícolas, bem como a falta de conhecimento das condições exatas dos tipos de solo 

dificultavam a elaboração dessas políticas. Tinha-se, contudo, a idéia comum de que a 

Amazônia devia ser a nova fronteira agrícola do país da mesma forma que está representado 

no pensamento do secretário de planejamento do estado de Goiás.  

Pedroso (idem) diz que as intervenções do Estado aconteciam de forma tardia e 

emergencial, principalmente no setor de infra-estrutura para acudir as demandas de 

escoamento da produção agrícola comercializada. No entanto, a chegada do poder político em 

território goiano e as influências dos agenciadores capitalistas no processo de expansão para o 

centro do país mudaram os programas governamentais e fizeram com que estudos mais 

precisos fossem realizados no planejamento das ações governamentais.  

Portanto, no plano de Otávio Lage, em 1968, encontram-se análises sobre as 

características físico-territoriais das regiões do estado, os tipos de solos, relevos, bacias 

hidrográficas, cidades, urbanização, infra-estrutura e, também, análises econômicas como 

receitas, despesas e investimentos e, por fim, as estratégias para atrair para Goiás os 

investidores tanto do setor de comércio como da indústria.  

Porém o Governo não se limitou apenas nas interferências do meio físico partiu 

também para contribuir com os incentivos financeiros a produtores ligados às grandes 

empresas do ramo rural. Assim, obtiveram financiamentos aqueles que tinham condições de 

concentrar grande parte da produção e dos meios de produção, ou seja, aqueles que tinham 
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muita área para o cultivo.  

Com os estudos presentes no plano de governo de Otávio Lage, pode-se perceber que 

o poder público estava bem resguardado de informações que lhe davam a certeza dos 

caminhos a serem traçados para as transformações da economia do Estado. Esse fato lhe 

deixava bem seguro na distribuição dos recursos e dos serviços presentes nos programas 

governamentais para o desenvolvimento da região e nas instituições instaladas no território 

goiano na década de 1970. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caminhando para uma posição final do apreendido com pesquisa, pode-se dizer, que 

da metade da década de 1950 até o fim da década de 1960, as políticas governamentais, tanto 

do governo federal como do governo estadual, estiveram direcionadas para a implantação de 

infra-estrutura necessária para iniciar as transformações do espaço goiano para a implantação 

dos projetos de expansão agrícola e pecuária para o mercado internacional. 

O fim da década de 1960 foi o momento em que o governo goiano pensou nas 

estratégias de ações para implementar um amplo projeto de modernização da economia 

goiana, aumentando a capacidade de produção agrícola e pecuária e, trazendo para o território 

goiano, as indústrias de beneficiamento desses produtos, as chamadas agroindústrias.  

É também momento de consolidar Goiânia e Anápolis como grandes centros 

econômicos do setor terciário no Centro-Oeste brasileiro, fato que é favorecido pela posição 

geográfica das duas cidades nos entroncamentos rodoviários e ferroviários que ligam os 

centros hegemônicos da economia brasileira ao centro do poder político e estes dois a uma 

imensa parte do território brasileiro. 

Com a facilidade de transporte para escoamento da produção proporcionada pelos 

programas rodoviários, houve, consequentemente, um aumento na demanda pela procura dos 

produtos agropecuários goianos para o abastecimento do sudeste brasileiro. Era, então, 

momento de pensar como o território goiano poderia melhorar sua produção agrícola e 

pecuária e, para isso, era necessária a realização de uma instrumentalização técnica e 

infraestrutural do território goiano. O Governo Otávio Lage serviu com competência a esse 

projeto, o que, mais tarde direcionou a modernização territorial de Goiás. 

Entende-se, com o findar da pesquisa que o projeto de integração territorial do Brasil, 

não pode ser entendido separado do projeto de modernização territorial, pois constitui em uma 

única estratégia de acumulação capitalista, pela via, da exploração dos recursos naturais e 
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humano de Goiás. Nesse sentido, como visto no plano de governo de Otávio Lage, o Estado 

pela via das políticas públicas foi e continua sendo viabilizador desse processo. 
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RESUMO 

 
O estudo, em fase de andamento, trata dos conflitos entre o poder público do município de 

Quirinópolis e os sujeitos do campo sobre o fechamento da Escola Municipal Rural Antônio Sabino 

Tomé. A escola está localizada na área rural de outro município, Castelândia. Em funcionamento há 

25 anos, hoje enfrenta a possibilidade de fechamento devido aos cortes no orçamento público 

municipal. O prefeito de Quirinópolis manifestou interesse em “cuidar” da escola há algumas décadas, 

no entanto agora deseja fechá-la pelo fato de atender estudantes das comunidades rurais de dois 

municípios vizinhos. A comunidade rural não acatou a decisão do prefeito e da Secretaria Municipal 

de Educação e procurou garantir seus direitos por meio de uma ação civil pública registrada pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A comunidade se (re)organizou a fim de lutar por 

um interesse comum, em benefício de todos que utilizam da escola, e pela permanência de seus filhos 

(alunos) no campo. 

 

Palavras-chave: Conflitos. Prefeito. Comunidade rural. Lutar. Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A pesquisa Desde sua criação as escolas no campo lutam para permanecer em 

funcionamento em todo o Brasil. Sob a expectativa de diminuir gastos públicos a primeira 

medida das autoridades locais é propor o fechamento das escolas situadas no rural. Nestas 

circunstâncias não são levadas em consideração os transtornos causados às crianças e jovens 

moradores do campo que serão transportados diariamente até as escolas urbanas. 

 A campanha “Fechar Escola é Crime” do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), aponta que aproximadamente 24 mil escolas do campo brasileiras sofreram com 

o processo de fechamento entre os anos de 2002 a 2009. Além disso, denuncia que muitas 

escolas existem em condições precárias. 

 O município de Quirinópolis, localizado no Sudoeste Goiano, passa por uma 

experiência um tanto quanto comum tratando-se do fechamento de uma escola, mas um pouco 
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mais peculiar. A Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé é de responsabilidade do 

município de Quirinópolis, porém se encontra instalada na área rural do município vizinho, 

Castelândia. Após vinte e cinco anos de funcionamento a questão dos limites municipais 

passou a ser um motivo para fechar a escola. 

 Os pais de alunos, trabalhadores rurais e proprietários de terras das comunidades que 

dependem da escola se revoltaram e lutaram para reivindicar seus direitos contra o 

fechamento da escola no campo. Sem explicações claras e plausíveis dos representantes 

municipais de educação e do próprio prefeito, a Associação de Pais e Mestres entrou com um 

processo junto ao Ministério Público para solucionar o caso e aguardaram que seus protestos 

fossem atendidos. 

 

A Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé 

 

 A Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé está localizada na Fazenda Castelo, 

Rodovia Go-164, Km 32, área rural do município de Castelândia (Mapa 1). Foi criada graças 

a organização de moradores das comunidades rurais que localizava-se a aproximadamente 30 

quilômetros do perímetro urbano de Quirinópolis. Estes reivindicaram o direito de escola para 

seus filhos nas proximidades de suas casas, ou seja, no campo.  

 

Mapa 1 – Localização da Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 



30 
              

A escola possui quarenta anos de muita história, entre lutas e conquistas, e há vinte e 

cinco conseguiu implementar o ensino no rural desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Conta com um número aproximado de 90 alunos por ano e possui um prédio de alvenaria em 

boas condições às práticas escolares, incluindo até quadra de esportes coberta. 

Recentemente existiu a possibilidade de fechar a extensão dos primeiro, segundo e 

terceiro anos do Ensino Médio, de responsabilidade de um colégio estadual urbano, no 

entanto os mesmos continuaram. Mas no final do ano letivo de 2017, o prefeito municipal 

junto à Secretaria Municipal de Educação tomaram a decisão de fechar a escola. Em 

entrevista ao Jornal Alvorada da rádio Alvorada de Quirinópolis o atual prefeito Gilmar Alves 

ao ser indagado se a decisão de fechamento da escola é definitiva respondeu: 

 

Sim. É uma decisão, já estamos aí, é... Tá sendo elaborado a muito tempo, 

inclusive... já tem inclusive lei municipal que já foi aprovada na 

administração passada recomendando aí essas escolas que tem poucos 

alunos. Que tem inclusive lá, funciona multisseriada, as vezes primeira e 

segunda série dentro de uma sala só, terceira e quarta. Então que é 

recomendada para que uni-se. Então esse trabalho está sendo executado e é 

esse que ainda vamos tá conversando com a população, certo?! Já recebemos 

o Ruy Tomé [proprietário do terreno cedido para o funcionamento da escola] 

no nosso gabinete. Eu falei pra ele que todo pai de aluno que tem lá, que 

queira conversar, nós estamos abertos pra tá conversando com eles. 

 

 É mencionado pelo prefeito a questão de fechamento de escolas com poucos alunos, 

porém a escola contou com aproximadamente 90 alunos durante o ano letivo de 2017, assim 

como nos anos anteriores. Seria este um número considerado como poucos alunos? Arroyo 

(1999, p.34-35) relata que “temos que acabar com esse critério, e exigir que seja garantido o 

direito à educação para todos, 10, 15, 4, 8, 6 [alunos]. Temos que inventar formas de garantir 

a educação como direito de cada ser humano”.  

Sobre a sala multisseriada em funcionamento na Escola Municipal Rural Antônio 

Sabino Tomé, a única turma existente abrange três séries da primeira fase do Ensino 

Fundamental, são o primeiro, segundo e terceiro ano. Neste caso duas professoras ensinam e 

assessoram os alunos de acordo com o ano a que pertencem, porém os estudantes ocupam a 

mesma sala, mesmo sendo de anos diferentes. 

 A proposta de nucleação das escolas, isto é, o fechamento de escolas isoladas 

agrupando-as em escolas centrais (principalmente urbanas), não foi discutida com a 

comunidade rural, nem com os pais e alunos da escola. Até o momento a comunidade escolar 

ouviu apenas rumores e entrevistas, mas nenhum representante do poder público municipal 

esclareceu os fatos. Com isso, a comunidade rural entrou com um pedido feito em ação civil 
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pública pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP GO) para garantir o funcionamento 

da escola nos anos vindouros. 

 A nucleação das escolas no campo acontece de forma crescente em todo o país. As 

atividades de escolas menores e/ou isoladas são transferidas para outras. Casos mais comuns 

são os de nucleação das escolas no campo, em que os alunos são transferidos para as escolas 

urbanas. De acordo com Silva (2002, p.78, grifo do autor), 

 

A cidade, o urbano foi sempre tido como modelo, como parâmetro ideal. 

Consequentemente, o “rural” – os trabalhadores do campo, os povos 

indígenas – foram tratados como “outros inferiores”, como “menores”, 

cidadãos de segunda categoria, concebidos como provisórios, passageiros. 

Ou seja, segundo a perspectiva hegemônica da integração o futuro de todos 

era alcançar o status de uma certa “urbanidade”, sendo necessário superar a 

situação de atraso, de “primitividade”, de falta de... Em outras palavras, a 

diversidade de lógicas, sabedorias e racionalidades, a riqueza de culturas, de 

jeitos de ser humano neste Brasil foi tida como problema, como obstáculo ao 

modelo de desenvolvimento/progresso que predominou. Os homens e 

mulheres do campo, os povos indígenas foram considerados como 

portadores de “déficits” e não como sujeitos com potencialidades e valores 

próprios. 
  

 As pessoas que habitam o rural são tratadas como inferiores, forçando o processo de 

urbanização. Os transtornos causados às famílias do campo não são levados em consideração 

quando o assunto refere-se ao desenvolvimento capitalista. O campo é visto como um 

território de expansão das agroindústrias, da monocultura, entre outros. Não há espaço no 

campo atual para um desenvolvimento social. Espaço para a vivencia dos camponeses e suas 

famílias. 

 Simultâneo ao tratamento dos moradores do campo estão as escolas rurais. “O Parecer 

[36/2001] sobre a educação do campo nos mostra que a temática da educação rural sempre 

obteve tratamento periférico na legislação e as alterações que ocorreram foram fruto da 

pressão do movimento social” (IDEM, 2002, p.79). Percebe-se que o modelo educacional 

segue uma perspectiva egocêntrica, adotada na expectativa de valorizar o que interessa 

(urbano) e menosprezar a minoria (rural). 

 No contexto de tratamento periférico às escolas rurais, entre os motivos de fechamento 

da Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé está a questão de limite municipal. A escola 

está construída em terras pertencentes a outro município, mas é de responsabilidade municipal 

de Quirinópolis desde 1992. Em reunião realizada pela comunidade para discutir sobre a luta 

contra o fechamento da escola a professora aposentada e ex-diretora da escola Maria Helena
5
, 

                                                      
5
 Reunião realizada na Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé no dia 05 de dez. 2017. 
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disse: 

 

Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Rio Verde e Quirinópolis havia 

um combinação entre os prefeitos. O prefeito de Quirinópolis cuidava desse 

pedacinho de chão aqui, dessa escolinha de Rio Verde. E Rio Verde cuidava 

de uma lá no pé da se... lá na serra, que era do município de Quirinópolis. 

Era uma troca entre prefeitos. Um cuida lá outro cuida aqui. Se entendeu?  

Por isso que aqui nunca foi de Rio Verde. Né? E quando foi pra, pra... que 

emancipou Castelândia, não foi pra Castelândia. 
 

A mesma escola que Quirinópolis manifestou interesse em “cuidar” há 25 anos está 

sendo ameaçada de fechamento pelo poder público do município. Mesmo com a emancipação 

de Castelândia, antes distrito de Rio Verde, Quirinópolis continuou custeando maior parte dos 

gastos da escola e escolheu permanecer com a responsabilidade da mesma. Neste momento 

perdeu-se o interesse de manter a Escola Rural Antônio Sabino Tomé sem nenhuma 

preocupação sequer com os estudantes e com as famílias do campo. 

Ainda em entrevista ao Jornal Alvorada o prefeito de Quirinópolis manteve seu 

posicionamento sobre a nucleação da escola no campo ao informar que: 

 

A escola do Castelo tamos... vai... tamos passando por uma reformulação, 

porque lá tem 17 alunos que são do município de Rio Verde, 14 alunos que 

são do município de Castelândia, 9 alunos que já vão no ônibus aqui de 

Quirinópolis lá para a escola do Castelo, certo?! Inclusive até o Estado, é... 

querendo fechar o segundo grau lá, devido a quantidade muito pequena de 

alunos. Então para o município ficam melhor nós conduzirmos esses alunos 

até a Quirinópolis e parte deles até a escola do Tocozinho. Não queremos 

deixar nenhum aluno sem, sem... sem a oportunidade de tar estudando. Vai 

ser oferecido pra ele o transporte escolar, a vaga pra ele... Agora os alunos 

de Rio Verde, Rio Verde cuida deles. Os alunos de Castelândia, Castelândia 

cuida deles, porque a Escola Sabino Tomé, apesar de ser uma escola 

municipal de Quirinópolis, ela já está construída no município de 

Castelândia. Ela não tá construída no município de Quirinópolis. E nós 

tamos arcando aí com esses alunos que não são do nosso município, 31 

alunos. Então queremos realmente otimizar a utilização do recurso público 

na educação. É isso que nós queremos, né?! E não vai ter prejuízo pra 

nenhum aluno. Não vai ficar nenhum sem ter sua vaga, sem ter o transporte 

até aí a escola mais próxima deles. 
 

Os gastos públicos estão em primeiro lugar. Não leva-se em consideração a 

(re)organização da rotina dos alunos e das famílias. O desgaste dos estudantes ao percorrer 

distâncias maiores no trajeto casa-escola-casa. A principal questão e debate são dos alunos de 

outros munícipios que estudam na escola. Estes estão sendo tratados como um custo/gasto de 

Quirinópolis em favor de outro município. O que inviabilizaria o funcionamento da escola 

rural. 

Para tanto, cada aluno de outro município matriculado na Escola Municipal Rural 
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Antônio Sabino Tomé é contabilizado para Quirinópolis e esse número é revertido em 

dinheiro para o município de acordo com as regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE).  Portanto não justifica que o município não possa atender a demanda de 

alunos do campo de municípios vizinhos.  

A energia elétrica utilizada pela escola é custeada pelo município de Castelândia, que 

disponibiliza uma vã para transportar os alunos de suas comunidades rurais, assim como Rio 

Verde. Mas o esforço maior é de Quirinópolis, que recebe em dinheiro pelos estudantes 

matriculados no município. Neste caso, a linha imaginária do limite municipal tende mais a 

prejudicar os estudantes que residem no rural que “otimizar a utilização de recursos públicos 

na educação”. 

Ao tratar-se de uma parcela da população que organiza-se e lutam para manter uma 

escola rural em funcionamento o assunto não toma muitas dimensões na mídia (Imagem 1). 

As preocupações, em geral, são voltadas para o setor financeiro/econômico local, com o 

emprego da população urbana, com problemas urbanos, entre outros. O interesse 

político/administrativo é voltado para a empresa capitalista, para que ela se organize, não a 

população de uma comunidade rural.  

 

Imagem 1 – Faixas de protesto da comunidade rural nas grades da escola rural.  

     

Fonte: acervo pessoal do autor (2017) 

 

Sobre essa “organização”, possível para uns e negado para a maioria, o autor Benjamin 

(2000, p.11) destaca que: 

 

A posição dos neoliberais seria ridícula e insustentável se, de fato, 

pretendesse eliminar essa característica essencial da existência humana. Mas, 

observando-se tudo mais de perto, verifica-se que o que eles defendem não é 

bem isso. São contra que as sociedades tenham projetos, estabeleçam metas 

e se organizem para atingi-las, mas apoiam firmemente que as empresas 
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capitalistas atuem dessa forma. 
 

Ora, em Quirinópolis as duas indústrias sucroenergéticas conseguem estabelecer suas 

metas de plantio e colheita e cumpri-las sem nenhuma dificuldade. Porém a Escola Municipal 

Rural Antônio Sabino Tomé (Imagem 2) deverá ter suas atividades interrompidas pois as 

autoridades locais desejam, mesmo contra a vontade da população. Essa é a diferença entre os 

planos de realização possível. Os projetos regulamentados pelo mercado sempre tem 

vantagem em relação às metas da sociedade para o bem comum. 

Imagem 2 – Instalações da Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé. 

     

Fonte: acervo pessoal do autor (2017) 

 

 A desigualdade manifesta-se em cenários como esse. Onde os oprimidos, excluídos 

pelo capital, são privados de seus direitos por lei, a começar pela escola no campo. No 

Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária exposto durante o 2° Enera, 

foram apresentados compromissos de luta e um deles é “seguir denunciando que FECHAR 

ESCOLA É CRIME! E lutar contra a desigualdade educacional em nosso país e pela 

construção de mais escolas públicas no campo, com infraestrutura adequada, de acordo com a 

realidade do campo”. 

 

O fechamento das Escolas no Campo 

 

 Fechar escolas localizadas no campo é uma realidade brasileira que ocorre de forma 

mais intensa em algumas localidades que em outras. Em décadas passadas, sem a organização 

das comunidades rurais consolidada, a ordem de fechamento era dada e cabia à população 

acatar o que havia sido imposto. No entanto, esse cenário vem sendo modificado. 

 Hoje a comunidade se faz mais presente. Por meio da organização social a população 
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camponesa tem lutado pelos seus interesses. Um dos maiores exemplos da inquietação dos 

camponeses é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em sua campanha 

nacional “Fechar escola é crime” o MST propõem a seguinte discussão: 

 

A nossa ação deve ser local, visto que a maioria das escolas fechadas 

pertence à rede municipal, mas sem perder de vista que devemos 

responsabilizar e fazer o Ministério da Educação dar respostas sobre o 

fechamento de escolas, exigindo o não fechamento de escolas e dando 

condições para a construção de novos estabelecimentos. Tendo em vista o 

grande número de fechamento de escolas, principalmente no campo, estamos 

lançando uma campanha nacional para discutir e denunciar a situação do 

fechamento das escolas principalmente no campo. Esta campanha tem o 

objetivo de defender a educação pública que seja um direito de todos os 

trabalhadores. Para que isso se concretize, é importante mobilizar 

comunidades, movimentos sociais, sindicatos, enfim toda a sociedade para 

se indignar quando uma escola for fechada e lutar para mudar esta realidade. 
 

 A partir dessa e de outras campanhas que favorecem os direitos das comunidades 

rurais, a população do campo fortaleceu sua organização em movimentos sociais para as lutas 

de interesse comum, como a questão do fechamento das escolas. Sendo a educação pública 

um direito de todos, e conscientes dessa questão, os trabalhadores e suas famílias tem lutado 

pela permanência das escolas no campo para seus filhos. 

 Como enfatizado na discussão do MST, maioria das escolas localizadas no rural são 

de responsabilidade municipal e isso é um grande embaraço para mantê-las em 

funcionamento. As prefeituras não apresentam muitos recursos para investir nessas escolas e 

nos momentos de cortes do dinheiro público as escolas no campo são ameaçadas de 

fechamento. 

  De acordo com dados do censo escolar da educação básica do Ministério da Educação 

(MEC), no ano de 2003 existiam 103.328 escolas no rural brasileiro, responsáveis por total de 

7.965,131 matrículas. Ao consultar o sistema de informações estatísticas sobre o ensino 

básico no InepData, percebeu-se que em 2014 haviam apenas 66.385 escolas no campo em 

funcionamento no Brasil. Estas responsáveis por um total de 5.303,543 matrículas de alunos. 

 Têm-se que em um período de 11 anos foram fechadas 36.943 escolas no campo em 

território nacional. Os censos do MEC e Inep não apresentam dados de períodos mais 

recentes, mas acredita-se que o número de alunos e de escolas urbanas tem aumentado, 

enquanto o número de escolas e alunos no campo é decrescente. Esta situação pode causar 

duas vertentes, o abandono de muitas famílias do campo ou o abandono das crianças e jovens 

da escola, devido ao demorado tempo em transporte até a cidade que compromete suas tarefas 

nas atividades familiares. 
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 Em 2003 houve a criação do projeto de lei 98/2003 para dificultar o fechamento das 

escolas no campo. Este projeto alterou o Artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/1996 ao acrescentar um Parágrafo Único dispondo sobre exigências no processo de 

fechamento das escolas. Deste modo segue as seguintes exigências: 

 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e 

quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada 

pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da 

ação e a manifestação da comunidade escolar. (LDB, 1996, Art. 28, grifo 

nosso) 
 

 As disposições do referido artigo não estão todas colocadas em prática, principalmente 

a adequação do calendário escolar as fases agrícolas e às condições climáticas. Nas escolas no 

campo, o calendário é realizado de acordo com o funcionamento das escolas urbanas. Existem 

algum transtornos em épocas de chuva intensa, quando as estradas nem sempre propiciam a 

chegada até à escola e aqueles períodos em que o aluno precisa ajudar a família nas atividades 

de agropecuária, principalmente nos períodos extensos de estiagem das chuvas. 

 Essas questões não incomodam tanto à comunidade rural quanto o fechamento das 

escolas. As famílias continuam seu cotidiano sem um calendário específico e conteúdos 

voltados à sua realidade, porém não querem perder as escolas que ensinam seus filhos 

próximo às suas casas e oferecem laser tanto aos alunos quanto a comunidade em suas 

festividades.  

O Parágrafo Único do Artigo 28 é o que tenta barrar o fechamento acelerado das 

escolas no campo brasileiras. Desde a sua promulgação as escolas de educação básica 

pública, sejam elas no campo, indígenas ou quilombolas, que estiverem sob ameaça de 

fechamento não devem ter suas atividades encerradas sem que o prefeito do município ou o 

secretário da educação tenham consultado o Conselho Municipal de Educação, que tem a “[...] 

finalidade básica de assessorar o Governo Municipal na formulação da política educacional 

do Município [...]” (Lei 2.207, 1997, Art. 1°). 

 O Conselho Municipal de Educação é composto por um representante da Secretaria 

Municipal de Educação, um professor, diretor e um servidor de escola pública, um 
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representante das escolas particulares de ensino fundamental, um membro da Delegacia 

Estadual de Ensino e um representante dos pais de alunos. Os transtornos devem ser 

calculados a fim de propor sugestões e medidas às autoridades locais para a permanência e/ou 

possível fechamento das escolas no campo.  

 O projeto de lei 98/2003 contribuiu para dar voz à comunidade rural que nem sempre é 

consultada quando o prefeito ou a Secretaria de Educação Municipal resolve fechar uma 

escola no campo. Aqueles que desconhecem seus direitos são submissos às decisões acatadas 

pelo poder público local. Porém, quando a população está informada a comunidade luta para 

que os direitos previstos por lei sejam cumpridos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Por meio do estudo pode-se observar a organização uma população do campo, que luta 

por seus direitos de manter a Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé em 

funcionamento, contra uma decisão cega e precipitada do prefeito do município de 

Quirinópolis. Os parâmetros básicos da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 foram ignorados 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Em tempos onde os interesses capitalistas tem mais vez que a própria população, os 

estudantes do campo estão fadados a transformar suas rotinas devido a fatores absurdos de 

“limites municipais” e “otimização de recursos”. Caso a escola seja fechada, o aluno da 

comunidade rural de outro município mesmo morando mais da sede de Quirinópolis não 

poderá estudar nas escolas urbanas desta cidade, pois deverá ser “cuidado” pelo município 

que reside (Rio Verde e/ou Castelândia). 

 No entanto, as reivindicações da comunidade rural surtiram efeitos. No dia 11 de 

dezembro, de acordo com notícias do Poder Judiciário Tribunal De Justiça Do Estado De 

Goiás, a juíza da 1ª Vara Cível da comarca de Quirinópolis Adriana Maria dos Santos Queiróz 

de Oliveira, decretou que o município deve manter o funcionamento integral da escola. Essa 

foi a primeira vitória de muitas que virão, pois a ação é recorrível e uma vez a escola rural 

marcada para fechar as perseguições serão certeiras. 

 A comunidade tem consciência de que a escola é importante e que precisam da mesma 

para garantir estudo a seus filhos sem causar transtornos nos horários de alimentação, cansaço 

e desgaste das crianças e adolescentes que seriam transportadas por distâncias maiores. Assim 

seguem (re)existindo no campo, com perspectiva de reproduzir o modo de vida camponês e 

sem intenções de mudar para a cidade enquanto seus filhos estudarem na escola no campo. 
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RESUMO 

 
O PRONAF é uma política pública voltada para a agricultura familiar, que dispõem de várias linhas de 

créditos para os agricultores que estão dentro dessa modalidade. Entender como funciona essa rede 

torna-se importante para compreender a criação do espaço agrário, sob a perspectiva do agricultor que 

está dentro da agricultura familiar e da configuração desse programa. Com leituras de documentos, 

livros, artigos, revistas e sites referentes à agricultura familiar e PRONAF, notam-se os problemas 

enfrentados pelos agricultores no que concerne a linha de crédito e seus problemas sociais, dando mais 

espaço ao agronegócio.  

 

Palavras-chave: PRONAF; Agricultor; Agricultura; Políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade entender o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) e como se dispõem as linhas de créditos disponibilizadas 

para o programa. Abordando de uma forma qualitativa e quantitativa os dados apresentados, 

para ser realizada de uma forma mais concisa. Além de analisar o que é a agricultura familiar 

cruzando com várias referências para maior embasamento. 

As políticas públicas destinadas ao setor agrícola, voltadas para a agricultura familiar, 

são ações governamentais no Brasil que são pensadas para o benefício dos latifundiários e a 

monocultura voltada à exportação, deixando a desejar em relação à sua aplicabilidade. Na 

tentativa de gerar renda e melhoria de condições de vida para essas famílias foi criado então o 

PRONAF. 

O termo agricultura familiar se consolidou no Brasil e passou a fazer parte na pauta do 

governo, principalmente a partir da década de 1990, quando foi criado o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Além desse programa, outras políticas 

foram criadas para atender ao agricultor familiar, tais como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Para ser compreendida como agricultura familiar, a atividade agropecuária deve ser 
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desenvolvida em sua maior parte por membros da família e nas unidades rurais, ou seja, só 

deve ser desenvolvida em minifúndios e pequenas propriedades. Onde a maior parte da renda 

familiar deve ser originada das atividades agropecuárias desenvolvidas na propriedade rural. 

Além dessa reflexão, alguns autores vão um pouco além, como Fernandes (2001). 

 

[...] que o produtor familiar que utiliza os recursos técnicos e está altamente 

integrado ao mercado não é um camponês, mas sim um agricultor familiar. 

Desse modo, pode-se afirmar que a agricultura camponesa é familiar, mas 

nem toda a agricultura familiar é camponesa, ou que todo camponês é 

agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar é camponês. Criou-se 

assim um termo supérfluo, mas de reconhecida força teórico - política. E 

como eufemismo de agricultura capitalista, foi criada a expressão agricultura 

patronal. (FERNANDES, 2001, p. 29-30). 

 

Surgindo então, a diferença entre agricultor familiar e camponês. A referência à 

agricultura familiar no Brasil e no mundo podem ser compreendida sob diferentes concepções 

teóricas. Há a corrente teórica que enxerga o camponês enquanto sujeito historicamente 

engajado na luta pela reprodução de seu modo de vida. 

Na agricultura familiar, alguns estudiosos apresentam uma série de argumentos e 

elementos para realizar a diferença do agricultor familiar para o camponês, ao exemplo, os 

trabalhos contíguos de VEIGA E ABRAMOVAY, que destacam: a integração ao mercado, o 

papel determinante do Estado no desenvolvimento de políticas públicas e a incorporação de 

tecnologias. (VEIGA, 1991, P. 190-2; ABRAMOVAY, 1992, p. 21-2). 

Inserindo isso em relação aos programas desenvolvidos pelo Estado para a agricultura 

familiar, buscou-se então direcionar algumas políticas públicas específicas à agricultura. Em 

1996, o Decreto nº. 1.946, de 28 de junho, estabeleceu o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

O PRONAF é um dos principais programas destinado à agricultura familiar, foi criado 

no âmbito do governo FHC (1994 a 2002) em 1996, porém é no governo Lula (2003 a 2010), 

com continuação no governo Dilma (2011-2015), que teve ampliação. 

Surge com o objetivo de conceder crédito subsidiado para o segmento da agricultura 

familiar. Autores como Alfatin (2003, p.2) revelam sua importância inicialmente, ao afirmar 

que por ter sido “a primeira política federal destinada exclusivamente a esse segmento, reflete 

as novas configurações institucionais oriundas da reforma do Estado e o momento de 

crescimento da participação popular na gestão pública”. Porém, autores como Saron e 

Hespanhol (2012) entendem que o programa foi desvirtuado em seus objetivos iniciais e, no 

mesmo sentido das políticas modernizantes, atua no sentido de contribuir com a produção de 

mais desigualdade no campo, pelo fato de diferenciar através de linhas de crédito A, C, D, E e 
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A/C (Figura 1) o subsídio aos pequenos produtores. 

 

Figura 1 – Linhas de Créditos 

 
Fonte: Aquino (2009); adicionado ao Plano Safra(2011/2012) 

 

Na figura anterior é demonstrada a configuração do programa em alguns anos, 

indicando as linhas de créditos aos grupos citados, contudo nos últimos anos houve alteração 

referente aos grupos. Mostrando a desigualdade realizada pelo PRONAF, referente ao 

conjunto da agricultura familiar. Enquadrando os agricultores em diferentes grupos, 

conferindo então tratamento distinto a cada perfil de agricultor familiar. 

 

SOBRE O PRONAF 

 

Em 1996, o Decreto nº. 1.946, de 28 de junho, estabeleceu o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O PRONAF é um dos principais 

programas destinado à agricultura familiar, foi criado no âmbito do governo FHC (1994 a 

2002) em 1996, porém é no governo Lula (2003 a 2010), com continuação no governo Dilma 

(2011-2015), onde teve ampliação. 

Basicamente o Pronaf destina-se a estimular e financiar a geração de renda e melhorar 

o uso da mão de obra familiar, sendo eles de caráter individual ou coletivo. E então por meio 

do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 

desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, de acordo com o 

Banco Central do Brasil (BCB) (2018). Contudo existem regras para participar do programa, 

sendo a principal, que agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de 
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produção rural e que comprovem seu enquadramento mediante apresentação da “Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP)” ativa. 

Dentro do PRONAF, ainda existem subdivisões ou subprogramas, para poder solicitar o apoio 

e o financiamento que se destinam a agricultura familiar, que são os novos grupos para 

obtenção de crédito. No caso do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), os 

subprogramas são:  

 Pronaf Agroindústria: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, 

pessoas físicas e jurídicas, e a cooperativas para investimento em beneficiamento, 

armazenagem, processamento e comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de 

produtos florestais; e para apoio à exploração de turismo rural. 

 Pronaf Mulher: financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de 

produção enquadrada no Pronaf, independentemente do estado civil. 

 Pronaf Agroecologia: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, 

pessoas físicas, para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou 

orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do 

empreendimento. 

 Pronaf ECO: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas 

físicas, para investimento na utilização de tecnologias de energia renovável, 

tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos 

hidroenergéticos, silvicultura e adoção de práticas conservacionistas e de correção da 

acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade 

produtiva. 

 Pronaf Mais Alimentos: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, 

pessoas físicas, para investimento em sua estrutura de produção e serviços, visando ao 

aumento de produtividade e à elevação da renda da família. 

 Pronaf Jovem: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas 

físicas, para investimento nas atividades de produção, desde que beneficiários sejam 

maiores de 16 anos e menores de 29 anos entre outros requisitos.   

 Pronaf Microcrédito (Grupo "B"): financiamento a agricultores e produtores rurais 

familiares, pessoas físicas, que tenham obtido renda bruta familiar de até R$ 20 mil, 

nos 12 meses de produção normal que antecederam a solicitação da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP). 
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 Pronaf Cotas-Partes: financiamento para integralização de cotas-partes por 

beneficiários do Pronaf associados a cooperativas de produção rural; e aplicação pela 

cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. 

Regras que agravam ainda mais a obtenção de crédito é a comprovação dos 

beneficiários do enquadramento em uma das linhas mediante apresentação da “Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP)” ativa, devendo atender aos seguintes critérios: a) explorar 

parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro, 

concessionário do PNRA ou permissionário de áreas públicas; b) que residam no 

estabelecimento ou em local próximo, considerando as características geográficas regionais; 

c) que não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, contíguos ou 

não, quantificados conforme a legislação em vigor; d) que obtenham, no mínimo, 50% da 

renda bruta familiar da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento; e) 

que tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, 

utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da atividade 

agropecuária, podendo manter empregados permanentes em número menor que o número de 

pessoas da família ocupadas com o empreendimento familiar; f) tenham obtido renda bruta 

familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecedem a solicitação da DAP, de 

até R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), considerando neste limite a soma de 100% 

do Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de entidade 

integradora e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento 

e fora dele recebida por qualquer componente familiar, excluída os benefícios sociais e os 

proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2018). 

De acordo com o Manual Operacional do PRONAF, esse programa está voltado para o 

fortalecimento da agricultura familiar, intensificando sua capacidade produtiva, contribuindo 

para geração de mais emprego e renda nas áreas rurais e assim melhorar a condição de vida 

dos agricultores. O PRONAF apresenta seus objetivos específicos divididos em quatro linhas: 

1) Vínculo com órgãos setoriais para promover as ações de acordo com as necessidades dos 

produtores; 2) Financiamento de infraestruturas e serviços nos municípios para o 

fortalecimento da agricultura familiar; 3) Fornecimento de crédito aos agricultores familiares 

no custeio e investimentos de atividades agropecuárias; 4) Capacitação e profissionalização 

dos produtores familiares (ALFATIN, 2003). 

Em Catalão (GO), como exemplo, o Movimento Camponês Popular (MCP), 

construído a partir de 2008, tem como uma de suas primeiras lutas, que ajudaram a estruturar 
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sua organização inicial a luta dos camponeses pelo acesso ao PRONAF. Além do PRONAF, 

os camponeses que compõem o movimento no município, que conta com 33 comunidades 

camponesas, conquistaram o acesso ao PAA e ao PNAE. As camponesas que participam do 

movimento ainda acessam o PNAE e fornecem alimentos para a merenda escolar a partir da 

organização das mulheres na cozinha localizada na sede do movimento no município. São 15 

mulheres camponesas. Ao envolvermos esse movimento social, pode-se permite compreender 

aspectos sobre o acesso dos agricultores familiares às principais políticas públicas. 

O município de Catalão, composto por 33 comunidades camponesas, de acordo com 

os dados do último Censo Agropecuário do IBGE (2006), apresenta 1409 estabelecimento 

agropecuários, sendo 100 estabelecimentos no grupo de mais de 0 a menos de 5 hectares, 110 

entre 5 a menos de 10 hectares, 175 entre 10 a menos de 20, 334 de 20 a menos de 50 

hectares, 252 de 50 a menos de 100 hectares, 202 de 100 a menos de 200 hectares, 136 de 200 

a menos de 500 hectares, 53 estabelecimentos com 500 a menos de 1000 hectares, 32 de 1000 

a menos de 2500 hectares, 14 estabelecimentos de 2500 ou mais hectares. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ainda assim, nas últimas décadas, apesar de tantas políticas públicas voltadas à 

agricultura familiar, permanece a concepção de atraso, pois as propostas em sua maioria não 

contemplam o que esses agricultores têm como saber tradicional e não permitem vez e voz a 

esses sujeitos sociais. Mesmo que o Brasil tenha presença significativa da agricultura familiar 

e também de políticas públicas, ainda assim o agronegócio continua cada dia mais 

privilegiado. 

É importante destacar que o PAA e o PNAE, além de gerar renda às famílias, também 

contribuem para aposentadoria rural especial. Isso se deve ao processo de comercialização dos 

produtos, que geram nota fiscal, facilitando a comprovação de documentos na atividade 

agropecuária em regime de economia familiar. 

Apesar disso, a criação do PRONAF representa, apesar de toda dificuldade o 

reconhecimento da importância dos agricultores familiares no Brasil, onde foram excluídos 

das políticas de desenvolvimento rural. A chegada do PRONAF também implicou numa 

maior democratização das políticas de desenvolvimento rural, permitindo aos agricultores 

familiares, além de outros, terem acesso ao crédito rural subsidiado. Então se pode afirmar 

que houve mudança na forma de tratar a agricultura familiar por parte do Estado. 

Assim sendo, também se fazem necessários rever a institucionalidade e a forma de 
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aplicação do PRONAF a fim de reforçar a ideia financeira, para maximizar a eficiência na 

utilização dos recursos e melhorar o sistema de políticas complementares necessárias, 

promovendo então, a efetiva consolidação do agricultor familiar. Neste sentido é fundamental 

introduzir responsabilidades ao longo de toda a "cadeia" do PRONAF — SAF, Bancos, 

assistência técnica, Comissões Estaduais e agricultores — sejam de fato responsáveis pelos 

seus atos e, portanto, compromissados com os resultados. 

A reestruturação e também a criação de novas políticas públicas de apoio à agricultura 

familiar se faz de total necessária, contudo, a sua execução e aplicabilidade dependerão da 

organização e pressão social das entidades vinculadas à agricultura e movimentos Sociais, 

sindicatos além de outras organizações. Para propor então projetos qualificados para a 

agricultura familiar articulado a um projeto de desenvolvimento nacional. 
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RESUMO 

 
O desenvolvimento a que vem sendo submetido o Sul goiano nos últimos 50 anos, tem provocado 

mudanças extremas na paisagem, transformando a vegetação do Cerrado em paisagens agroindustriais 

com alto padrão tecnológico. No Município de Quirinópolis e no sudoeste goiano, nesse período o 

emprego de modernas tecnologias nas atividades agropecuárias promoveram a substituição da 

biodiversidade nativa de Cerrado e de florestas em vegetações homogeneizadas das lavouras de arroz, 

soja, milho, cana e pastagens cultivadas com fins comerciais. Na realização da pesquisa através de 

trabalhos de campo, levantamentos bibliográficos e documentais, teve-se por objetivos avaliar a 

evolução e a adoção de tecnologias disponíveis para os cultivos. Outro fator de grande relevância foi a 

substituição progressiva da biodiversidade de espécies vegetais e animais ocorrentes na região em 

estudos, seus remanescentes e condições de sobrevivência nos dias atuais. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento. Tecnologia. Biodiversidade. Cerrado.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das modernas tecnologias agrícolas ao longo das últimas cinco 

décadas tem imposto sobre a biodiversidade nativa do cerrado, tando florística como 

faunística, um processo de acentuada extinção de espécies, de indivíduos e de áreas de 

ocorrência, descaracterizando os ecossistemas naturais no Sul goiano. 

O processo de desenvolvimento das sucessivas fases das atividades agroindustriais 

regionais caracterizou-se pelo uso intensivo de máquinas, equipamentos e produtos químicos. 

O propósito e a intensidade das ações agropastoris caracterizaram o distânciamento 

progressivo do homem com o meio natural, reduzindo o contato direto entre o homem e a 

biodiversidade. 

 Durante o período caracterizado como da “roça”, as relações entre o homem, os 

cultivos e natureza mantinha-se numa convivência relativamente harmoniosa, mesmo onde 
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ocorriam os desmatamentos de pequenas áreas para o cultivo da roça, eram preservadas as 

maiores ou mais exuberantes árvores para o sombreamento e produção de madeiras. 

A introdução de tecnologias, com a mecanização no desmatamento, nos cultivos, nos 

meios de transportes e de armazenagens aceleraram a necessidade de incorporação de novas 

áreas ao processo produtivo, intensificam mudanças profundas nas características dos solos 

tornando-os mais produtivos pela adoção de fertilizantes químicos, calcários, agrotóxicos 

fungicidas, etc, ampliando a capacidade produtiva e a produtividade agrícola em detrimento 

da rica biodiversidade microfaunística e microflorística. 

A partir da adoção das modernas tecnologias a presença de indivíduos arbóreos de 

grande porte no interior dos campos produtivos foram drásticamente reduzidos, por 

representarem obstáculos para a mobilidade ou manejo das grandes máquinas agrícolas.  

Pesquisas demonstravam que não eram os indivíduos arbóreos os maiores entraves à 

aplicação das modernas tecnologias agrícolas, mas a falta de conhecimentos técnicos e 

capitais de investimentos por parte dos produtores. Porém, os disseminadores de produtos 

destas tecnologias ofereciam discursos com propósitos de homogeneização da produção como 

referência para a modernização.  

As relações do agricultor com a natureza continuavam “vivas”, porém condicionadas a 

busca de maior produtividade e de uso intensivo do solos, evidenciados nos projetos e 

programas que delinearam o processo de desenvolvimento da estrutura motora e logística das 

atividades produtivas rurais, nos últimos 50 anos. 

As modernas tecnologias agrícolas evoluiram a partir dos pressupostos teóricos da 

monocultura, da intolerância ao compartilhamento de espaços com espécies arbóreas nativas, 

produzindo durante as últimas décadas um discurso pouco eficiente para reconhecer e 

externar a importância das espécies nativas para o desenvolvimento do processo produtivo e 

das próprias tecnologias a médio e longos prazos, condição ou relevância que as espécies 

geneticamente modificadas ou híbridas não representam. 

 

As modernas tecnologias e a biodiversidade no desenvolvimento regional  

 

O desenvolvimento de atividades produtivas agrícolas tornaram-se degradadoras pelo 

uso intensivo da terra e de produtos químicos no plantio e cultivos, pela substituição de 

espécies arbóreas, arbustivas e gramíneas nativas por espécies cultivadas, geralmente 

exóticas. 
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Os avanços nas modernas biotecnologias voltadas para as atividades agrícolas que 

ocorreram nos últimos cinquenta anos, produzem grandes variedades de novas espécies e 

aceleraram o processo produtivo, ampliando a precocidade e a capacidade produtiva de várias 

espécies gerando maior produtividade, mas estas mesmas tecnologias não produzem a mesma 

eficiência na produção, reprodução e preservação de espécies nativas que entram em 

acelerado processo de extinção.  

Os grandes e recentes avanços biotecnológicos representam uma profunda mudança na 

composição florística regional e brasileira, com acentuada ampliação do número de espécies 

geneticamente modificadas, com redução das espécies que o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA denomina de “vegetação primária”, mudando consequentemente a 

paisagem e as práticas produtivas e culturais.  

 

Art. 1º Vegetação primária é aquela de máxima expressão local, com grande 

diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a 

ponto de não afetar significativamente suas características originais de 

estrutura e de espécies. (Resolução CONAMA nº 04/94) 
 

O processo de desenvolvimento das atividades produtivas modernas no sudoeste 

goiano iniciaram há aproximadamente 50 anos a partir das práticas da “roça” (pequena área 

com produção consorciada localizadas nas proximidades dos quintais), destinada a 

subsistência e produção essencialmente familiar (figura 01).  

A roça era inicialmente uma extensão do quintal, geralmente numa sequência casa, 

curral, quintal, roça e pastagem (figura 02), ambos próximos a cursos d’agua e em ilhas de 

solos mais férteis e úmidos. As relações de produção eram familiares, reproduzidas por 

heranças culturais sem adição de elementos técnicos, usando exclusivamente ferramentas 

manuais no plantio, cultivo e colheita. 

 

Figura 01 e 02 – Atividades de subsistência – “a roça e a pastagem”. Município de 

Quirinópolis - GO 

   
Foto: SANTOS, G. C. dos. 1995 
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Diferentemente do quintal onde ocorriam as culturas permanentes de grande porte 

como árvores frutíferas e a mandioca, o abacaxi,  a batata doce e a cana de açucar, na roça os 

cultivos ocorriam com intensa rotação de culturas, alternando-se entre os cultivos de arroz, 

milho, feijão, abóboras, melancia e outros, explorando a fertilidade natural do solo com 

recomposição orgânica oriunda de palhas, folhas e caules dos cultivos temporários e dejetos 

de animais. 

Na roça realizavam-se atividades produtivas sazonais e itinerante com rotação de solos 

e de culturas, a rotação de solos ocorria geralmente em ciclos que variavam de quatro a seis 

anos. Nas áreas destinadas as práticas da roça a vegetação do cerrado ou matas eram cortadas 

e queimadas, dando origem as chamadas roças de “toco”. Quando o solo não tinham mais a 

fertilidade natural para a lavoura eram transformados em pastagens, recebendo sementes de 

capins nativos ou exóticos de baixa exigência de fertilidade dos solos, gerando pastagens de 

baixo suporte alimentar. Outras áreas ficavam em pousio ou abandonadas para regeneração da 

vegetação nativa ou primária.  

Conforme CONAMA:  

 

Art. 2º Vegetação secundária ou em regeneração é aquela resultante dos 

processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação 

primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores 

remanescentes da vegetação primária. (Resolução CONAMA nº 04/94) 
 

A predominância de práticas de cultivos tradicionais e de desmatamentos com trabalho 

braçal, transmitidos culturalmente de geração em geração, explorando a fertilidade natural do 

solo e a rotação de terras e culturas iniciou o processo de desmatamento nas áreas de 

vegetação mais densas, geralmenete de florestas mais próximas aos rios, córregos e lagoas, 

conforme (IBGE, 1982 p. 11).  

 

Na evolução da ocupação do território brasileiro, pode-se identificar 

tendências distintas, no que se refere ao aproveitamento de diferentes 

ambientes naturais para as atividades agropecuárias. Perdurou, durante 

séculos, a tendência ao uso das terras de campo ou cerrado para a pecuária e 

das terras de mata para a lavoura. Tal tendência, entretanto, vem sendo 

substituída por uma outra na qual se verifica a implantação da lavoura, 

praticada em moldes modernos nas áreas de cerrado e campo. 
 

As pastagens naturais e as cultivadas manualmente, mesmo com a introdução das 

gramíneas exóticas, mantinham grande diversidade de espécies vegetais pela resistência de 

árvores e arbustos às ações implementadas na tentativa de eliminá-las para manter a pastagem 

basicamente com o capim cultivado. Porém, a permanência dos arbustos ocorria pela grande 
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capacidade de regeneração da vegetação nativa e pela falta de máquinas e equipamentos 

modernos disponíveis para sua eliminação, como ocorre nas atuais pastagens cultivadas.  

Além das limitações econômicas, prevaleciam as características sócio-culturais de produção e 

armazenamento, a criatividade predominava sobre a ausência de tecnologias modernas na 

administração rural, a produção até início da década de 1970 era predominantemente para 

consumo próprio, a armazenagem era rústica e restritiva dificultando a ocorrência de grandes 

depósitos.  

O paiol mesmo com construção rústica para a estocagem da produção de milho em 

palha, conforme (figura 04), garantia a preservação do produto para o consumo doméstico e 

familiar com boa qualidade por aproximadamente um ano, mas a estocagem do arroz em 

“pilhas” na roça, conforme (figura 05), era uma alternativa que garantia agilidade no 

armazenamento temporário da produção, reduzindo a necessidade imediata de sacarias para o 

transporte e acondicionamento do arroz.     

 

Figura 04 e 05 – Armazenagem doméstica de milho e empilhamento de arroz na roça. 

Quirinópolis GO.       

   
Foto: SANTOS, G. C. dos. 2015 

 

O paiol era uma alternativa individual, precária e de pequena capacidade de suporte, 

não constituia um sistema de armazenagem por atender exclusivamente a propriedade. Mas, o 

paiol e o curral eram indicadores de poder e prosperidade da propriedade rural no contexto 

regional, representado simbólicamente pelo tipo de construção e pela capacidade de depósito 

e suporte para o tamanho dos rebanhos bovinos, suínos e equinos sob domínio da propriedade, 

num período muito característico da cultura e da economia regional. 

No processo de estocagem por empilhamento a produção permanecia na roça por um 

período de aproximadamente três a seis meses. A conservação do produto dependia de como 

eram feitos os empilhamentos que variavam entre 1,5 e 2,0 metros de altura e de 7 e 10 

metros de comprimento, ficando sujeitas a frequência e intensidade dos ventos e das chuvas, 
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ao ataque de animais como ratos, tatus e pássaros. Portanto, não oferencendo ao produtor 

nenhuma segurança quanto a qualidade do produto. 

Nos primeiros anos da década de 1970, iniciou-se a coleita mecanizada de arroz e  

milho, processo que forçava os produtores a venderem seus produtos “in natura” na roça, por 

não terem estrutura de secagem, limpeza e armazenagem. Porém, após o término da colheita, 

ao disponibilizarem os produtos para venda deparavam com ofertas de preços que não 

cobriam os custos com colheita, sacarias, transporte, secagem, pré-limpeza e armazenagem.  

Os preços pagos por produtos na roça eram aleatórios e não representavam parâmetros 

de valor comercial ou referência a custos de produção, ficando exclusivamente na 

dependência da oferta apresentada pelo comprador, que fazia a intermediação entre as áreas 

produtivas e os grandes mercados.  

A venda da produção, principalmente do arroz, era condicionada a um processo de 

classificação altamente prejudical ao produtor, realizada através da retirada da casca do arroz 

através da fricção de mãos dos chamados “mão de ferro”, para estabelecer a porcentagem de 

grãos quebrados e não quebrados para designar o valor a ser pago pelo produto, classificados 

de forma aleatória como de primeira, segunda ou terceira categoria. A venda do arroz ou 

feijão garantia ao produtor os recursos mínimos para realizar as compras anuais de produtos 

para o abastecimento familiar. 

A logística do transporte para a circulação de produtos agrícolas e de outros bens e 

serviços permaneciam com características essencialmente tradicionais e pouco eficaz, mas 

preenchendo um grande vazio existente naquele período entre as lavouras e o mercado, 

contribuindo para a dinâmica política, social e econômica de Goiás.  

O transporte disponível para cargas nas propriedades produtivas até meados dos anos 

de 1960 eram os carro de bois (figura 06), a partir deste período o transporte entre as 

propriedades produtivas e os mercados passam a serem realizados por caminhões (figura 07).  

 

Figura 06 e 07 – Carro de bois e Caminhão, transporte de produtos locais ou regionais.           

   
Autor da foto: desconhecido  
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A lenta evolução das estradas e dos meios de transportes da tração animal para a 

tração motorizada como tratores e caminhões, contribuíram para o desenvolvimento regional 

mas permanecem precários até meados da década de 1980, quando ocorrem grandes 

mudanças nas características das estradas e na capacidade e eficiência dos caminhões para o 

transporte de bens e serviços. 

A construção de estradas e rodovias para o tráfego de veículos, caminhões e máquinas 

agrícolas impulsionaram a circulação de máquinas, implementos, fertilizantes, defensivos, 

sementes, bens e serviços, acelerando o processo de modernização das atividades produtivas 

rurais e as relações do campo com as cidades, dinamizando as atividades extensionistas e as 

representações comerciais. 

Os avanços tecnológicos permitiram a partir das décadas de 1970 e 80, a introdução do 

processo de mecanização no desmatamento e preparo dos solos agrícolas (a aração), 

caracterizando a primeira grande transformação no processo produtivo agrícola do sudoeste 

goiano, da roça (geralmente de toco) para a lavoura de monoculturas em grande escala de 

produção, intensificando o processo de uso do solo e ampliando as áreas produtivas com a 

inserção de solos de baixa fertilidade natural, saindo dos limites fronteiriços do quintal para 

ocupar todas as áreas cultiváveis da propriedade. 

A preservação da biodiversidade em seu estado nativo era condicionada a capacidade 

de intervenção do homem. Sem apoio creditício para a aquisição de máquinas e equipamentos 

modernos, as ações humanas permaneciam limitadas pela capacidade do trabalho braçal 

disponível. A preservação era proporcionalmente maior que nos dias atuais, não por 

consciência ambiental dos produtores rurais, mas porque a motivação econômica, a 

disponibilidade tecnológica e as oportunidades para transformá-las eram pouco expressivas 

até início da década de 1970. 

Porém, após a adoção do processo de aração do solo para o cultivo, reduziu-se a 

quantidade de culturas consorciadas adequando-se às exigências técnicas modernizantes da 

agricultura, com a inserção do uso de fertilizantes químicos, do calcário e dos herbicidas e 

fungicidas, produtos intensamente difundidos durante a década de 1970 por técnicos e 

extensionistas rurais.  

A introdução de tecnologias modernas e seus produtos passaram por períodos de 

grandes resistências por parte de pequenos e médios produtores rurais. As resistências não 

eram especificamente ao novo processo de produção em si, mas aos elevados custos e 

desconhecimentos das viabilidades técnicas, as exigências hipotecárias e a falta de seguro 

agrícola, seletividade para obtenção e demora na liberação do Crédito agrícola. 
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Naquele período as condições de acesso do produtor ao crédito estavam mais distantes 

que aos meios de disseminação dos produtos tecnológicos, conforme Yapa (1976, p. 23), A 

questão do acesso aos meios de produção e aos recursos financeiros é que deve ser tomada 

como mecanismo explicativo básico do processo de adoção e não adoção de inovações” em si. 

As inovações através dos produtos antecedem a disponibilidade de recursos para o setor 

produtivo agrícola regional. 

As condições para acesso ao crédito, a realidade financeira e técnica apresentada pelos 

produtores, que em sua maioria ainda praticavam atividades de subsistência ou a pequena 

produção comercial, aderir ao padrão de novas tecnologias apresentadas por seus difusores 

representava uma distância muito grande entre a necessidade e a realidade. 

Criar entre produtores rurais a cultura do endividamento através do crédito custeio e 

demais créditos para benfeitorias, financiamento de máquinas, equipamentos agrícolas e 

insumos, foi uma etapa decisiva para a adesão dos produtores ao processo de 

desenvolvimento regional e a eficácia na implantação das modernas tecnologias.  

A ampliação na oferta de créditos e a flexibilização no processo hipotecário foram 

fundamentais para a ampliação do processo produtivo. A instituição do seguro agrícola como 

garantia dos investimentos realizados rompe a maior barreira até então existente, pois, “as 

políticas públicas sempre foram elementos importantes na incorporação de novas áreas 

produtivas dentro do território nacional” (INOCÊNCIO, 2009 p. 4). 

Porém, no mesmo período em que ocorre a difusão das novas tecnologias, ocorreram 

as políticas de incentivos aos desmatamentos, a drenagem e ocupação econômica das várzeas, 

conforme o “Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS) 

elaborado em 1978, pelo governo João Figueiredo e oficializado através do Decreto n. 86. 146 

de 23 de junho de 1981, Art. 1º”  

No decorrer da década de 1970, a participação do Estado foi decisiva para iniciar a 

implantação do processo de modernização tecnológica, através de grandes projetos as 

Políticas Públicas aproximaram as modernas tecnologias das condições físico-naturais que 

ainda eram mantidas predominantemente em seu estado natural. Conforme (INOCÊNCIO, 

2009, p. 10),  

 

O Estado, por intermédio das políticas públicas, tem atuado no espaço de 

forma a criar ou reordenar territórios. O caso do PRODECER no Cerrado 

significa esta reestruturação territorial, onde antigos e velhos produtos 

cultivados (arroz, mandioca, etc.), como meios de subsistência, perderam 

espaços para outros mais rentáveis, (soja, algodão, milho, etc.), e de elevada 

competitividade.  
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As políticas públicas introduziram, além da mecanização intensa dos solos, o uso de 

adubos químicos, herbicidas e fungicidas, provocando forte degradação ambiental eliminando 

parte considerável da microflora, microfauna, extrato herbáceo nativo e pequenos animais que 

mantinham seu habitat nas áreas cultiváveis.  

A partir da implantação do processo produtivo com equipamentos agrícolas de alta 

tecnologia, as espécies vegetais arbóreas e arbustivas foram progressivamente sendo 

eliminadas, permanecendo apenas aquelas localizadas nas bordas das lavouras ou localizadas 

em áreas impróprias para os cultivos. As novas tecnologias chegaram ao campo produtivo 

sem o conhecimento necessário de seu funcionamento, efeitos e consequências no processo 

produtivo e meio ambiente. Para (SANTOS, 2010 p. 8) “além da degradação ambiental 

provocada pela remoção da cobertura nativa, a agricultura no Cerrado também é responsável 

pela liberação de grandes quantidade carbono (CO2) na atmosfera”. 

Além da mecanização e da ação direta dos produtos químicos, ocorreu a introdução de 

espécies exóticas ou melhoradas de gramíneas na formação das pastagens cultivadas e de 

abóreas em áreas protegidas como reservas naturais.  

A intensidade das ações humanas sobre a biodiversidade são distintas pelo tamanho da 

propriedade, capacidade de investimentos tecnológicos e de obtenção de créditos públicos. 

Para Mitchelson, (1982), “a disponibilidade tendenciosa do crédito, ao favorecer os grandes 

produtores, os torna aptos à adoção de numerosas inovações, enquanto os pequenos 

agricultores são incapazes de adotar inovações, dado o seu limitado acesso ao crédito” aos 

modernos meios de produção, de transportes e de mercados. 

A partir da década de 1970, o sul goiano passa por grande transformação econômica e 

físico-ambiental através dos programas governamentais de incentivo a modernização do 

processo produtivo, disponibilizando o crédito para cultivos, modernização dos meios de 

transportes e de armazenamentos, financiados pelo Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados, abrangendo vários setores da cadeia produtiva rural, “tais como: armazenamento; 

energia; assistência; pesquisa e agropecuária; transporte e crédito rural, além de outras 

infraestruturas como: a eletrificação rural, mecanização e a utilização intensiva de corretivos 

do solo” (POLOCENTRO - Decreto 75.320/75). 

Com a disponibilidade de incentivos e créditos do Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO), ocorre a partir da década de 1970 uma progressiva e acelerada 

substituição dos cultivos de cereais como arroz e feijão por culturas como soja (figura 8), 

milho, algodão e pastagens cultivadas (figura 9), que dominaram as atividades agrícolas 

regionais por três décadas consecutivas. 
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 Figura 08 e 09 – Lavoura de soja e Pastagem comercial, Quirinópolis – GO 

   
Foto: SANTOS, G. C. dos. 2003. 

 

A rápida propagação dos cultivos com culturas comerciais sobre áreas que cultivavam 

cereais básicos nas três últimas décadas, foram impulsionados pelas grandes demandas  de 

soja e milho como insumos nas indústrias de óleos vegetais, de farelos e na produção de 

rações para o consumo animal, principalmente aves, bovinos e suínos. 

As pastagens cultivadas passaram a dominar a paisagem regional a partir dos anos de 

1980, por serem parte das atividades econômicas mais estáveis e de menor grau de riscos 

ocasionados por variações climáticas e de preços e consumo da carne bovinas. As pastagens 

demandam pequena quantidade de mão de obra, máquinas e equipamentos para manutenção, 

cultivos e aplicação.           

Os cultivos de pastagens são diferenciados refletindo diferentes condições técnicas 

conforme o potencial tecnológico das propriedades. O uso de máquinas e a variedade de 

capins são componentes do processo produtivo que podem caracterizar o padrão tecnológico e 

financeiro da propriedade, refletindo na intensidade de substituição da biodiversidade nativa 

por espécies exóticas ou geneticamente melhoradas. 

O processo de exclusão das pequenas propriedades do processo produtivo de alta 

tecnologia iniciado durante a década de 1980, através da polarização das culturas da soja e do 

milho torna-se ainda mais visível e rigoroso a partir da primeira década do século XXI, com 

uma polarização mais rígida entre as lavouras canavieiras e de soja, onde não há espaço para a 

participação das pequenas propriedades. 

Por não permitir a existência de trabalho braçal a produção da soja concentrou nas 

grandes e médias propriedades rurais. A construção de estradas, do sistema de armazenagens 

de alto padrão tecnológico e a modernização da frota de transportes com caminhões 

graneleiros, foram decisivos para o predomínio dos cultivos de soja sobre outras culturas nas 

últimas três décadas. Nesse período a produção de cereais ocorreu pulveriza entre pequenas e 
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médias propriedades. A cultura do milho permaneceu sendo cultivada nos diversos tamanhos 

de propriedades, mas como lavoura comercial só entre médias e grandes. 

A partir da primeira década deste século (2001 a 2010), ocorreu grandes 

transformações no sistema de transporte de cargas (figura 10), modernizando a frota de 

caminhões para ampliar a capacidade de fluxo e reduzir o tempo entre as áreas produtivas e as 

cidades. A introdução da cultura da cana (figura 11) padronizou os cultivos regionais, 

excluindo as lavouras de cereais. 

 

Figura 10 e 11 – Transporte e armazenagem à granel de cereais e Lavoura de cana. 

Quirinópolis – GO. 

   
Fotos: SANTOS, G. C. dos. 2002 e 2012. 

 

A partir da décade 1990, a armazenagem à granel – os graneleiros, foram construídos 

principalmente às margens das rodovias próximas às grandes lavouras, oferecendo aos 

grandes produtores benefícios como banco de compradores com cotações diárias nos 

mercados nacionais e internacionais, antecipação de créditos para produtos estocados e 

serviços adicionais como secagem, pré-seleção e armazenagem.  

A partir da implantação do sistema bioenergético na primeira década deste século 

alterou a dinâmica produtiva agrícola nos municípios de Quirinópolis, Santa Helena, 

Gouvelândia Paranaigura e São Simão onde há expressivo predomínio das lavouras 

canavieiras. A produção de soja e milho, antes predominantes agora são cultivados como 

opção de rotação de culturas com a cana, geralmente cultivados pelas próprias usinas 

bioenergéticas. Atualmente ocorre um aparente equilíbrio em áreas cultivadas como soja, 

milho e cana nos municípios de Rio Verde, Jatai, Mineiros e Chapadão do Céu e Serrenópolis.  

Com a implantação do sistema agro ou bioenergético as pequenas propriedades que 

ainda não foram alcançadas pela lavouras canavieiras, migraram para produção alternativa de 
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leite, hortifrutigrangeiros e frutas. As pequenas propriedades que ficam ilhadas pelas lavouras 

de cana, não conseguem permacer produtivas pela alta dispersão de pragas e insetos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação e os mais recentes avanços das modernas tecnologias agrícolas 

representaram progressivamente ações contínuas de redução da biodiversidade nativa do 

Cerrado e de florestas no sudoeste goianao, como ocorre em qualquer bioma onde estas 

tenologias são aplicadas em larga escala produtiva, ampliando a inserção de espécies 

genéticamente modificas no contexto da biodiversidade regional. 

As relações entre modernas tecnologias agrícolas e biodiversidade tornaram-se 

antagônicas pela falta de consciência preservacionista dos produtores rurais, e por ações 

incursivas dos agentes comerciais de produtos industriais como máquinas, adubos, fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas e sementes.  

Para os agentes as espécies animais e vegetais eram apenas indíviduos sem uma 

expressão razoável de valor, para os agricultores que participaram diretamente da implantação 

das modernas tecnologias agrícolas, uma àrvore vale apenas o que produz de madeira para o 

mercado e aquelas localizadas nas áreas de cultivos eram vistas apenas como inconvenientes 

ou incompatível com as atividades produtivas. Os animais domésticos são criados pelo valor 

comercial e afetivo e os silvestres são considerados apenas como intrusos que destroem 

plantações e são combatidos com fungicidas e herbicidas em larga escalas.  

A oferta de créditos, de condições de transportes e armazenagens são fundamentais 

para o pleno desenvolvimento das atividades agrícolas, que associadas às modernas 

tecnologias podem elevar os índices de produtividade, gerando maior volume de produção 

sem a necessidade de incorporar novas áreas ao processo produtivo. A oferta de créditos e 

seguros agrícolas serviu, primeiramente para acentuar as distâncias políticas e econômicas já 

existentes entre pequenos, médios e grandes produtores rurais através da proporcionalidade de 

valores, das formas de acesso e de pagamentos.  

As linhas de créditos não são suficientes para gerar produção que garanta a 

manutenção das despesas familiar no período entre dois ciclos produtivos. Forçosamente o 

pequeno produtor rural precisa de renda complementar, o que o faz continuar como 

trabalhador itinerante nas médias e grandes propriedades produtivas. A indisponibilidade de 

créditos suficientes para gerar renda familiar é um dos fatores que induzem a venda das 
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pequenas propriedades e, consequentemente uma forte concentração fundiária nas áreas 

agrícolas de alta tecnologia. 

Nos municípios onde predominam as lavouras canavieiras, são disponibilizadas para 

os produtores rurais três alternativas; a parceria produtiva para médios e grandes produtores; o 

arrendamento ou a venda do imóvel. O arrendamento foi a alternativa mais viável para manter 

a renda familiar dos pequenos produtores, que arrendaram a terra e foram inseridos no 

mercado de trabalho agrícola disponibilizada pelas empresas agroindustriais bioenergéticas, 

destes municípios. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

IBGE – Modernização da agricultura no sudoeste de Goiás / Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Rio de Janeiro; IBGE, 

1982. 
 

YAPA, Laksman. In.: IBGE – Modernização da agricultura no sudoeste de Goiás / Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Rio de Janeiro; IBGE, 1982, p. 79. 
 

MITCHELSON, Ronald. In.: IBGE – Modernização da agricultura no sudoeste de Goiás / 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. Rio de Janeiro; IBGE, 1982, p. 80  
 

SANTOS, Mauro A. dos; BARBIERI, Alisson F.; CARVALHO, José A. M. de; MACHADO, 

Carla J. O cerrado brasileiro: notas para estudo. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2010. 

Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20387.pdf Acesso em: 

13/01/2018 
 

POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento dos Cerrados. Decreto 75.320 de 

29/01/1975. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-

75320-29-janeiro-1975-423871-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 13/01/2018  

Caminhão no transporte de produtos agrícolas. Disponível no Google em: 

http://chevroletbrasil.nafoto.net/images Acesso em: 12/02/2018. 
 

Carro de Boi. Disponível em: www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK17595_carro-de-

boi800.jpg Acesso 07/02/2018 
 

Resolução Nº 4/94, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Disponível em: 

www.mma.gov.br/port/conama/res/res94/res0494.html Acesso em: 12/02/2018 
 

Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS). Oficializado 

através do Decreto n. 86.146/81. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-

435419-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em 13/02/2018 
 

CERRADO: Fronteira da Produção agrícola capitalista do século XX. Disponível em: 

http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/I

nocencio_ME.pdf Acesso em 13/10/2017 

http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20387.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75320-29-janeiro-1975-423871-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75320-29-janeiro-1975-423871-publicacaooriginal-1-pe.html
http://chevroletbrasil.nafoto.net/images
http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK17595_carro-de-boi800.jpg
http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK17595_carro-de-boi800.jpg
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res94/res0494.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-435419-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-435419-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/Inocencio_ME.pdf%20Acesso%20em%2013/10/2017
http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/Inocencio_ME.pdf%20Acesso%20em%2013/10/2017


62 
              

POSSEIRAS(OS) EM RESISTÊNCIA AO AGRONEGÓCIO: CONFLITUALIDADE E 

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA NO TERRITÓRIO DA GLEBA TAUÁ, 

MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO-TO 

 

Hudson Nascimento de Sousa Filho - UFT
11

 

Alberto Pereira Lopes - UFT
12

 

 

RESUMO 

 
Objetiva-se com este trabalho construir uma abordagem voltada à apreender a essência da 

conflitualidade expressa no território da Gleba Tauá, localizada no município de Barra do Ouro-TO, 

no que se diz respeito à expropriação das terras de posseiras(os) que tem seus territórios consolidados 

neste espaço a mais de 60 anos. Para tal, apropriamo-nos do método cientifico de estudo materialista 

histórico e dialético na perspectiva de construirmos uma abordagem acentuada a cerca da estrutura e 

dinâmica da problemática aqui estudada. No entanto, apontamos que a mesma expressa acentuadas 

relações socioespaciais conflitivas ao ponto que cresce o latifúndio e o acumulo de riqueza nesta 

região abraçada pelo MATOPIBA. 

 

Palavras-chave: Território; Conflitualidade; Posseiras(os); Violência; Gleba Tauá. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio livre é fruto de iniciais reflexões elaboradas em estudos desenvolvidos no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na Universidade Federal do Tocantins – 

Araguaína. Cujo objetivo consiste em analisar previamente a essência da conflitualidade 

territorial engendrada no espaço agrário da Gleba Tauá – município de Barra do Ouro região 

norte do Tocantins – a respeito da expulsão de posseiras(os) que vivem há mais de 60 anos na 

área para uma “legal” apropriação pelo capital do agronegócio.  

Na elaboração metodológica apropriamo-nos do método de estudo científico 

materialista histórico e dialético, com intensão de apreender “a essência (ou seja: a estrutura e 

a dinâmica) do objeto” (PAULO NETTO, 2011, p. 22), sendo este a conflitualidade territorial 

desenvolvida a partir do processo de expansão do capital sobre o território da Gleba Tauá. 

Recriando, na figura do agronegócio, a estrutura do atual modo capitalista de (re)produção em 

contraponto à resistência imposta pela(o) posseira(o) que, na figura de camponês que possui a 

terra graças aos frutos de seu trabalho, apresenta significante atuação na consolidação das 

                                                      
11

 hnascimento329@gmail.com 
12

 beto@mail.uft.edu.br 

mailto:hnascimento329@gmail.com


63 
              

relações que construíram e constroem o território aqui estudado. 

Por meio de técnicas qualitativas de pesquisa, conseguimos recolher relatos de parte 

das pessoas que vivem neste lugar acerca das atuais relações socioespaciais construídas no 

contexto da gleba a partir de conflitualidades que acentuam a violência contra a pessoa no 

campo tocantinense. Estudos possíveis de acesso e compreensão graças aos incansáveis 

trabalhos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), associados a pujantes literaturas sociológicas 

e geográficas, algumas aqui apresentadas, usadas no entendimento da situação de “Fronteira” 

no Brasil (MARINS, 2012); bem como da “conflitualidade territorial da questão agrária” 

(FERNANDES, 2005) no campo da Gleba Tauá, norte tocantinense. 

 

Conflitualidade no território da Gleba Tauá 

 

O norte tocantinense é alvo direto de grande expansão do capital sobre os recursos 

naturais dando impulso à expropriação camponesa, como estudo de caso a Gleba Tauá onde 

os camponeses vivem há mais de 60 anos no campo, localizada no município de Barra do 

Ouro-TO. Pois aqui territórios se expressam por meio da conflitualidade gerada 

continuamente pela questão agrária, sobretudo nas relações sociais, onde posseiros que lutam 

contra o avanço do agronegócio e pelo direito da terra e de empenhar seu trabalho sobre ela 

nos instigam a indagações – nesta primeira parte – de como estruturam-se, nas medidas da 

conflitualidade, os territórios aqui estudados. Estes, logo adiantando, são resultantes da 

violência, mas também de resistência: dinâmica do objeto – e questões que discutiremos na 

próxima parte deste trabalho. 

O município de Barra do Ouro-TO localiza-se a uma latitude 07º41'22" sul e a uma 

longitude 47º40'58" oeste, emancipado em 1996 com a Lei Estadual de nº 829, área de 

1.106,345 km
2
, população estimada de 2016 em 4.503 habitantes segundo (IBGE, 2016). 

Lugar da fronteira onde, “no âmbito das respectivas concepções do espaço e do homem, a 

fronteira é, na verdade, ponto limite de territórios que se redefinem continuamente, disputados 

de diferentes modos por diferentes grupos humanos” (MARTINS, 2012, p. 10). Desse modo,  

 

[...] a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social. [...] 

nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso que 

faz dela uma realidade singular. [...] o conflito faz com que a fronteira seja 

essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de 

desencontro. Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes 

concepções de vida e visões de mundo de cada um desses grupos humanos. 

O desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidade históricas, pois 

cada um desses grupos está situado diversamente no tempo da história. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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(MARTINS, 2012, p. 133). 

 

Na Gleba Tauá este desencontro acentua-se numa expansão desenfreada do modo de 

produção de lógica capitalista sobre os meios naturais da região abraçada em sua totalidade 

pelo MATOPIBA, caracterizando-se 

 

[...] por uma nova (velha) ampliação dos conflitos no campo, com maiores 

investimentos na produção de commodities. [...] um projeto que compromete 

o bem viver ancestral e causa consequências nefastas na vida dos/das 

camponeses/as e dos povos tradicionais. (SILVA JUNIOR; WICHINIESKI; 

COSTA, 2015, p. 158). 

 

Segundo MITIDIERO JUNIOR (2016, p. 33), 

 

[...] a expansão do capitalismo no campo não sofre retrações como reflexo 

direto da crise, mas sim, amplia-se a exploração da natureza (terra, subsolo, 

água, petróleo, ar, energia solar etc.) que tem nas áreas rurais o seu âmago. 

[...] o Estado capitalista, sempre subserviente aos ditamos do capital, se 

coloca de forma múltipla, ora garantindo a partir de sua institucionalidade os 

mandos e desmandos do capital, ora fazendo vistas grossas à usurpação dos 

bens naturais coletivos por esse sem pátria e sem alma. 

 

A conflitualidade, diferentemente do conflito por ser uma oposição política e 

econômica muito momentânea, “é um processo constante alimentado pelas contradições do 

capitalismo” (FERNANDES, 2005, p. 2). É movimento de destruição e recriação de relações 

sociais possíveis de análises nas suas temporalidades e espacialidades – sendo continuamente 

gerada pela questão agrária advinda “da contradição estrutural do capitalismo que produz 

simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da miséria” 

(FERNANDES, 2005, p. 4). 

 

A conflitualidade e o desenvolvimento acontecem simultâneos e 

consequentemente, promovendo a transformação de territórios, modificando 

paisagens, criando comunidades, empresas, municípios, mudando sistemas 

agrários e bases técnicas, complementando mercados, fazendo costumes e 

culturas, reinventando modos de vida, reeditando permanentemente o mapa 

da geografia agrária, reelaborado por diferentes modelos de 

desenvolvimento. (FERNANDES, 2005, p. 6). 

 

Na disputa pelo território para consolidação de culturas por distintas concepções de 

destino, acentua Martins (2012), apontamos o capital significado na figura do agronegócio em 

um constante avanço da frente pioneira vista como a fronteira econômica (MARTINS, 2012) 

que invade os territórios de posseiros – “aquele que possuindo a terra, não tem seu domínio” 

(FERNANDES, 2001, p. 2) pois a posse pela terra se dá pelo fruto de seu trabalho – com 

apoio acima de tudo da mídia que constrói apologias para blindar o agronegócio ao ponto de 
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separá-lo da conflitualidade ocorrida no espaço agrário (FERNANDES, 2005). 

O discurso que se prega na sociedade, inclusive nos meios midiáticos, é o de um 

capital econômico compromissado com a produtividade para cumprir sua função social na 

terra, pois o agro é pop, é téc; é tudo. Logo percebemos que o agronegócio amplia seus 

territórios – com apoio do Poder constitucional e de parte da população desinformada pelo 

estado de propósito – na camuflagem de sua conflitualidade. Esta mascara está empregada na 

imagem do agronegócio como “espaço produtivo por excelência, cuja supremacia não pode 

ser ameaçada pela ocupação de terra” (FERNANDES, 2005, p. 38). Dando grande 

repercussão e legitimidade à criminalização da luta pela terra via mecanismos públicos 

institucionais. 

Nesta disputa guiada por desencontros apontamos uma noção de “poder”, e outra de 

“Poder” (RAFFESTIN, 1993), que, de forma relacional, expressam-se no território pelas 

relações sociais instituídas entre pessoas e entre estas e o setor empresarial privado (poder), e 

entre estes agentes em sujeição ao Estado (Poder), respectivamente. Todavia, a lógica geral 

citada nestas relações é consolidada pela noção de riqueza sob acúmulo de capital e também 

na acumulação de terras para formação de latifúndios. Uma vez que as relações de poder ao 

domínio do capital promovem certa ampliação da conflitualidade, pois diante dos “limites de 

acumulação, é bem provável que o capital tente ampliar, a qualquer custo, o seu poder de 

domínio de todas as esferas da vida social” (MITIDIERO JUNIOR, 2016, p. 21). 

É nessas esferas que apreendemos a estruturação da conflitualidade territorial na Gleba 

Tauá  

 

relacionada, essencialmente, à propriedade da terra, à renda da terra, à 

reprodução capitalista do capital, consequentemente à concentração da 

estrutura fundiária e aos processos de expropriação dos camponeses e 

assalariados por diversos meios e escalas e bases sociais, técnica econômica 

e política. (FERNANDES, 2005, p. 27).  

 

Nessa perspectiva apontamos exacerbada expansão do modo de produção capitalista 

sobre os territórios das(os) posseiras/os viventes na Gleba Tauá. É que não se faz aceitável a 

rentabilidade de excedentes da produção camponesa ao invés de uma rentabilidade em grande 

escala produtiva, ainda mais de interesse de exportação. Por isso frisamos que a 

conflitualidade territorial criada pela questão agrária construída neste espaço nos remete a 

refletir sobre um embate onde grandes empresas, amparadas pelas políticas econômicas 

governamentais ora com apoio de mecanismos opressores do governo, promovem a expulsão 

de camponeses para implantação, na maioria das vezes, de monoculturas objetivadas na 
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geração pura e simples de acúmulo de capital. Sobrepondo técnicas modernas de mecanização 

do campo às tradicionais culturas dos povos que vivem e resistem no Tocantins.  

 

Posseiras/os em resistência ao agronegócio 

 

Analisada a estrutura da conflitualidade expressa no território da Gleba Tauá cabe-nos 

agora fazer uma abordagem em torno da dinâmica envolvida nesse fenômeno. Para isso 

destacamos dois fatores primordiais para esta abordagem, sendo estes, a saber: (1) a violência 

contra as/os posseiras/os materializada de forma física e simbólica (a criminalização da luta 

pela terra); e, (2) há mais de 500 anos no contexto brasileiro, a resistência da(o) 

posseira(o)/camponês por sua permanência e legitimidade pela posse na terra a partir de seu 

labor. 

Antes de listarmos e descrevermos tais apontamentos far-se-á importante uma 

explanação em torno da categoria posseira(o) como camponês, com apontamentos de sua 

lógica de vivência e permanência na terra em resistência ao domínio e expansão ao qual o 

capital busca acumular riquezas acentuando, no século XXI, práticas de expropriação e 

apropriação destes territórios,  

 

[...] marcadas por traços de brutalidade contra pessoas e seus espaços de vida 

e forma de trabalho que, intencionalmente ou não, questionam o uso e 

funcionalidade da propriedade privada da terra e toda dimensão que a partir 

dela pode se estabelecer: exploração do trabalho, da extração de riquezas 

naturais e apropriação de renda e poder. (FELICIANO, 2016, p. 81). 

 

Diferentemente do objetivo de tentar “alcançar alta rentabilidade no investimento em 

terra, água e minérios, resultando na mercadorização e trancafiamento de elementos naturais 

fundamentais à vida humana” (MITIDIERO JUNIOR, 2016, p. 21), imposta em territórios de 

expansão da fronteira econômica capitalista impedindo o acesso da classe proletária a terra, 

a/o posseira(o) atua sob uma “condição camponesa”. Onde, segundo Ploeg (2008) apud 

Sabourin (2009, p. 32), este encargo é definido por seis características, sendo estas: 

 

[…] uma relação de co-produção com a natureza; a construção e autogestão 

de uma base autônoma de recursos próprios (terra, fertilidade, trabalho, 

capital); uma relação diferenciada com mercados diversificados autorizando 

certa autonomia; um projeto de sobrevivência e de resistência ligado à 

reprodução da unidade familiar; a pluriatividade; a cooperação e as relações 

de reciprocidade. (PLOEG, 2008, p. 24-48 apud SABOURIN, 2009, p. 32). 

 

Mantendo sua resistência no território, os camponeses desenvolvem relações 
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autônomas ligadas a ciclos de produção, e cada ciclo  

 

[...] é construído a partir dos recursos produzidos e reproduzidos nos ciclos 

anteriores. Assim, entram no processo de produção, como valores-de-uso, 

como instrumentos e objetos de trabalho utilizados para produzir 

mercadorias e ao mesmo tempo, para reproduzir a unidade de produção. 

(PLOEG, 2008, p. 25 apud SABOURIN, 2009, p. 32-33). 

  

Estas pessoas querem a terra para o trabalho e, através dele, conseguirem a 

consolidação de seus grupos familiares no território, a fim de firmarem relações que darão 

origem a um significante destino para suas futuras gerações. Com isso, a frente de expansão – 

definida no “ajustamento precário a uma nova situação decorrente da expulsão, a um novo 

relacionamento do homem com a natureza, frequentemente envolvendo perda cultural, 

realidades novas que impõem redefinição de costumes e tradições” (MARTINS, 2012, p. 162-

163) – caminha na Gleba Tauá com forte participação/resistência camponesa à medida que “o 

controle da propriedade privada da terra garante concentração de renda e poder aos grandes 

proprietários/empresários, que obtiveram seu acesso através da grilagem, expropriação e 

violência” (FELICIANO, p. 88). 

O agravante espaço violento no campo, marcado hoje pela hegemonia do agronegócio, 

é inaugurado com a Lei da Terra de 1850. Segundo esta lei, em seu Art. 1º, “ficam prohibidas 

as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de compra” (BRASIL, 1850). 

A partir desse momento o Brasil abre as portas do mercado latifundiário tornado possível o 

acesso à terra apenas mediante sua compra (SABOURIN, 2009). 

Posteriormente, 120 anos depois, anos 70, no antigo norte de Goiás, atual Tocantins, 

de bandeiras a descidas, uma nova frente de modernização se volta a construir os espaços 

agrários da região, ao se tratar de um grande mercado legalmente livre de latifúndios, 

causando impacto até mesmo na produção. Pois, segundo Rosa Cavalcante (1999), já neste 

contexto,  

 

[...] os limites de expansão do capital privilegiavam setores de produção – a 

formação de latifúndios e o grande capital –, em prejuízo não só das formas 

tradicionais de exploração como também da própria modernização e 

disseminação da produção agrícola. (CAVALCANTE, 1999, p. 25). 

 

Problemática resultante da política de incentivos fiscais e investimentos 

governamentais em infraestrutura viária, gerando acesso a terras possuídas por comunidades 

tradicionais, quando não devolutas, ao longo do espaço compreendido entre o rio Araguaia e a 

Belém-Brasília (CAVALCANTE, 1999) – fenômenos contribuintes no agravamento de 

relações desencadeadas em torno da conflitualidade na Gleba Tauá, por estar inserida em todo 
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este contexto de acesso alvo dos novos planos de desenvolvimento gerados no país, na medida 

em que posseiras(os)/camponeses, como Dona Raimunda, vivem e resistem neste território há 

mais de 60 anos (Relatos, Maio de 2017). 

Vale lembrar que fatores como este possuem sua plenitude mediante relações 

capitalistas,  

 

[...] cuja capacidade extraordinária de superação tem como fundamento o 

controle político das relações econômicas. O controle político é explicitado 

pelas regras que regem o mercado, construídos a partir da lógica do capital. 

Desse modo, o mercado torna-se território do capital. (FERNANDES, 2005, 

p. 7). 

 

Logo, em meio a tantos fatores problemas, somos obrigados a nos perguntar como os 

camponeses resistem ao agronegócio e suas relações econômicas, na maioria das vezes, 

opressoras, conflitivas e violentas, sendo apontada uma possível sujeição, e até mesmo 

menosprezo, da então exposta economia de subsistência do camponês? 

Ora não se tratando de uma economia de subsistência, já que “mesmo que o camponês 

venha a ter que comercializar parte de seus meios de vida, ele sabe que está vendendo aquilo 

que originalmente fora destinado à sua subsistência” (MARTINS, 2012), apontamos neste 

trabalho sim uma “economia de excedentes”, desenvolvida por camponeses na Gleba Tauá 

como grande forma de resistência à formação do expansivo território predatório do 

agronegócio revertido em “um novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, agora não 

concentra e domina apenas a terra, mas também a tecnologia de produção e as políticas de 

desenvolvimento” (FERNANDES, 2005, p. 38), pois o  

 

[...] excedente não é o resto ou a sobra. [...] trata-se de uma economia de 

excedentes porque o raciocínio que preside a organização da produção, isto 

é, o que plantar e sobretudo quanto plantar e até onde plantar, está 

organizado a partir da ideia de que, do que se planta, uma parte deveria 

destinar-se primeiramente à subsistência da família do produtor e um 

excedente deveria ser produzido para troca ou comércio. (MARTINS, 2012, 

p. 159-160). 

 

Porém, os Cadernos de Conflito no Campo – Brasil, lançados anualmente pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), nos mostram que a violência contra a pessoa se acentua à 

medida em que as relações socioespaciais não se contém apenas sob a lógica capitalista de 

domínio e exploração, uma vez que “a violência no campo é elemento estruturante do 

processo de formação territorial do Brasil” (CABRAL, 2015, p. 144). Entretanto, 

posseiras(os)/camponeses não deixaram de resistir na Gleba Tauá, “criando formas 

organizativas alternativas à racionalidade do capital agrário e do Estado, com vistas a se 
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reproduzirem socialmente, criando novos protagonismos e novos saberes” (PIETRAFESA, 

2015, p. 107). 

Contudo, a violência física contra as/os posseiras(os)/camponeses materializa-se – 

aqui para denunciar que camponeses estão, assim como nós mas de forma direta na pele ou 

até mesmo no contato com a água dos córregos, sendo envenenados dia após dia enquanto 

trabalham na Gleba Tauá – no uso de agrotóxicos como “parte inerente dos processos de 

expropriação de terras, territórios tradicionais e avanço do agronegócio” (FIRPO PORTO; 

ROCHA; PACHECO, 2015, p. 137). E simbólica ao ponto que pessoas são criminalizadas por 

lutarem pelo direito à terra e nela permanecer a partir dos frutos de seu trabalho, onde são 

usadas ferramentas constitucionais e regimentais para criminalizar a luta pela terra, além de a 

sempre presente maquina opressora do governo (SAUER, 2010).  

São mais de 500 anos de resistência e luta pela terra no Brasil, aponta Mançano 

Fernandes (2001). “A luta pelo território compreende uma questão de pertencimento daqueles 

que tem uma identidade historicamente construída com aquela fração do território” 

(FELICIANO, 2016, p. 86). Identidade forjada em resistência à “expansão das tradicionais 

grandes empresas moderno-coloniais de monoculturas” (GONÇALVES, 2004, p. 146), como 

no caso estudado na Gleba Tauá, onde camponeses têm suas vias de acesso às terras 

interceptadas pelas lavouras de soja (Relatos, Maio de 2017). Valendo ressaltar também que 

“a essa expansão destrutiva, associa-se a recusa sistemática e ilegal dos órgãos fundiários 

oficiais (INCRA, FUNAI e Institutos da Terra)” (CABRAL, 2015, p. 147), ao tratarem com 

grande descaso e atraso a questão agrária na região. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Por se tratar de um trabalho em construção consideramos previamente que a 

conflitualidade no território da Gleba Tauá tem sua essência expressa na expropriação de 

posseiras(os) que vivem neste espaço a mais de 60 anos para um exacerbado domínio e 

expansão do atual modelo monocultor agrícola, o agronegócio, e seu insaciável plantio de 

commodities (soja, milho e eucalipto na maioria das vezes) – instaurado nas sesmarias do 

século XXI. Levando-nos a apontar a necessidade urgente da implantação de uma política de 

reforma agrária no Brasil, para que os camponeses deste país tenham seu acesso à terra livre 

para o desempenhar de seus trabalhos. Há não mais omitirmos a existência de um problema 

social que violenta e mata pessoas todos os dias em nosso país. 
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O PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO NO CERRADO TOCANTINENSE E AS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS. 
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14

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo identificar as características e trajetória dos povos que ocupam ou 

ocuparam o território em questão, e os conflitos que são materializados na história de sobrevivência 

sócio territoriais das comunidades tradicionais que ocupam o Jalapão-To.  Levando em consideração 

os acontecimentos históricos que envolvem a disputa por espaço no cerrado da região atualmente 

conhecida como Jalapão, e as complexidades e possíveis perspectivas dos sujeitos. É também uma 

tentativa de compreender a dinâmica sócio-territorial e situações referentes aos aspectos históricos e 

geográficos.  

 

Palavras Chave: Território, Cerrado e Unidades de Conservação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho ainda é uma pesquisa em andamento, a qual pretende expor os 

possíveis acontecimentos que culminaram no povoamento do território das comunidades 

tradicionais no Jalapão-TO, levando em consideração os objetos geográficos culturais e 

sociais para buscar compreender os elementos que expliquem a ocupação das comunidades a 

partir do território, e os conflitos envolvendo os diversos atores sociais do meio em questão. 

Mas para chegar a essas comunidades, se faz necessário entender um pouco do que seria o 

Jalapão. 

São aspectos que poderiam ser abordadas por várias categorias geográficas, mas a 

categoria referência utilizada em questão será o território. Na tentativa de trazer um trabalho 

esclarecedor, e que possa fazer uma análise sobre trabalhos que possa explicar a ocupação e 

ações sobre o território proposto e suas origens.  

Com um resgate histórico da formação e povoamento do Tocantins e do Jalapão, 

marcado por acontecimentos que culminaram no seu povoamento. Para melhor contextualizar 

a importância do reconhecimento do Jalapão como um território que acolhe grande 

diversidade cultural.  
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Quando mencionam o Jalapão o que comumente se imagina? O maior destaque que o 

lugar em questão recebe, é no que desrespeito as suas riquezas paisagísticas, que atraem uma 

grande quantidade de turistas. E a diversidade de seu bioma é o objeto preferido de diversos 

pesquisadores.  

Mas, a proposta aqui é entender as origens do povoamento da microrregião, para tentar 

chegar ao princípio das ocupações das comunidades tradicionais, e os conflitos sobre a 

administração do território, onde comunidades tradicionais, Unidades de Conservação e 

agentes externos como turistas e empresas turísticas protagonizam divergências territoriais. 

Para isso se faz necessário entender como ocorreu o povoamento do Tocantins, anteriormente 

conhecido como Antigo Norte Goiano e identificar alguns dos conflitos atuais. 

 

Um resgate histórico 

 

A ocupação do território norte goiano possui fatores de grande importância. 

Inicialmente ocorreu pela procura de rotas navegáveis, o bandeirante Bartolomeu Bueno da 

Silva (conhecido como Anhanguera
15

) e seu filho estão entre os primeiros desbravadores da 

região por volta de 1682, que atravessaram Goiás até o rio Araguaia, viagem que ficou 

conhecida como expedição Anhanguera. Os rios eram uma importante descoberta para o 

deslocamento dos exploradores, porém descobriu também ouro em terras indígenas. Há outros 

apontamentos de que André Fernandes tenha sido o primeiro a se instalar na região entre os 

anos de 1613 e 1615. 

Em 1730 foram criadas as missões de bispado com o objetivo de apaziguar os 

indígenas, formando povoados menos hostis e reduzindo conflitos com os Akroá e Xakriabá, 

localizados na região atualmente conhecida como Jalapão, e áreas vizinhas. Os Xakriabá são 

dissidentes dos Akroá, que se transformaram pela miscigenação com negros, e acabaram se 

tornando pertencentes a um só grupo ainda no século XVIII.   

Os índios constantemente apareciam nas rotas comerciais, e essas rotas, além de pouco 

conhecidas, traziam grandes desafios e aventuras aos desbravadores, os índios conhecidos 

como Xerentes, entravam em confronto com famílias que se instalavam na região, uma 

medida de defesa em seus territórios, as mortes eram inevitáveis, e a captura de crianças não 

indígenas ocorria durante os ataques, situação que também aconteciam nas incursões de 

                                                      
15

 Ao se deparar com indígenas enfeitados com chapas de ouro, colocou fogo em uma tigela para amedrontá-los, 

e ordenou que lhe informassem a procedência do metal, ameaçando atear fogo nos rios e nas fontes. Daí em 

diante passou a ser chamado de Anhanguera (em tupi significa diabo velho). 
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bandeirantes. Eram histórias que assustavam os viajantes, e moradores locais (GARDNER, 

1975). 

 

Estes índios tem feito diversos ataques à missão; mas a vez em que 

cometeram maior devastação foi no ano de 1789, quando um bando deles, 

em número superior a duzentos, cercou a aldeia pelas dez horas da manhã; 

antes do anoitecer tinham queimado todas as casas dos arredores...” 

(GARDNER. 1975. p. 149). 

 

Este é um ponto de vista tradicional e relatado por forasteiros sobre o processo de 

povoamento, tendo os indígenas como hostis. Mas, a área do Antigo Norte de Góias, que faz 

divisa com o nordeste foi habitado pela etnia Xerente, pertencente à mesma família e tronco 

linguístico dos Akroá, ou seja, o sul do Piauí e o Norte de Goiás, foi um território indígena, 

que inclusive criaram variadas estratégias de sobrevivência frente à ameaça dos bandeirantes 

e aventureiros que procuravam ouro e escravos. A resistência indígena foi uma tentativa de 

preservar seus territórios, para não se submeter às novas culturas colonizadoras 

(APOLINÁRIO, 2005, p. 31). Mas acabaram de deslocando para o interior do Norte de Goiás 

ou outros territórios ainda isolados nos séculos XVII e XVIII. 

Tais descobertas ocorrem devido aos relatos de viajantes, que são importantes 

documentos históricos utilizados para retratar as diversidades encontradas no interior do 

Brasil, normalmente em rotas utilizadas por bandeiras, pesquisadores, grupos que 

transportavam boiadas e mercadorias.  

Uma dessas rotas existentes ligava o nordeste ao norte. Que foi o trajeto escolhido por 

um aventureiro e pesquisador, George Gardner
16

. Seus relatos possuem grandes contribuições 

para compreensão dos lugares em que esteve. Partindo ele de Oeiras - PI até cidades do 

Antigo Norte Goiano como: Dianópolis (na época conhecida como Missão do Duro
17

), 

Natividade, e Arraias. Onde percorreu caminhos frequentados por comerciantes de ouro, 

gado, e outros produtos que suprimiam os povoados locais, e as minas.  

As trocas de mercadorias no decorrer das rotas eram constantes entre os diversos 

aventureiros e viajantes, uma atividade necessária devido à diversidade e imprevistos em toda 

viagem, como as tempestades constantes ou longas secas. Assim, no intercâmbio de 

mercadorias era comum comprar ou vender cavalos, farinha de mandioca, carne seca, e até 

                                                      
16

 Foi um pesquisador, médico e botânico escocês que esteve no Brasil nos anos de 1836 a 1841, colecionando 

plantas para museus da Inglaterra, esteve Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, onde começou uma viagem pelos 

sertões do Ceará, Piauí, Goiás e Minas Gerais, regiões na época pouco conhecidas. 
17

 Um aldeamento edificado em 1791 com o nome de São Francisco Xavier do Duro, mais conhecido como 

Missões ou Missão, antigo aldeamento que deu lugar as minerações de ouro, lugar que em 1938 recebeu o nome 

de Dianópolis. 
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mesmo a prestação de serviços de moradores locais aos viajantes (GARDNER, 1975).  

As mudanças de paisagens são citadas nos relatos no decorrer do trajeto, como a 

transição da caatinga para o cerrado. E a diversidade do bioma na região, os animais 

selvagens, como é o caso das onças, variedades de plantas, e as mais belas veredas e rios no 

decorrer do caminho (GARDNER. 1975).  

 

O ouro 

 

Além dos povoamentos em função das rotas comerciais, a mineração também 

influenciou. O setor de maior ênfase econômica, e influência sobre o povoamento do norte 

teve seu auge no século XVIII, quando assume maior área de expansão geográfica e alto nível 

de produtividade. Assumindo importante papel na economia nacional. Pois, os metais 

preciosos foram objeto de busca para exploração desde o início da colônia. Sendo uma das 

maiores motivações para as expedições de aventureiros e bandeiras que adentraram pelo 

interior do território, situação que colocou os bandeirantes de tais expedições em constante 

conflito com aldeamentos INDÍGENAS (PRADO JR, 1998, p. 56). 

Neste sentido percebe-se como foi o processo de ocupação territorial, um rompimento 

de fronteiras, em que os conflitos com os povos indígenas do então norte goiano foram os 

principais obstáculos aos bandeirantes e mineradores, pois em todo o século XVIII, os índios 

tiveram presentes nos conflitos com essas frentes pioneiras. Alguns povoados que iniciaram 

nessa época, estagnaram ou até mesmo desapareceram em decorrência do abandono da 

população devido escassez de ouro ou ataques dos nativos (PARENTE, 2003, p, 59 e 60).   

Geralmente no território ocorre as disputas pelo espaço, que se agrava na medida em 

que o uso do solo se torna especulativo e a determinação do seu valor vem de uma luta sem 

trégua entre os diversos tipos de capital que ocupam a cidade e o campo (SANTOS, 2008, p. 

48). 

A descoberta de jazidas auríferas deu origem a vários povoados, e o ouro 

posteriormente se transformou no maior cenário econômico da colônia. As jazidas se 

organizavam em dois tipos: as lavras, onde ocorriam as jazidas mais importantes, com 

aparelhamento especializado, geralmente existente quando havia grandes recursos e produção 

abundante. E os faiscadores, que tinham instrumentos rudimentares, não se fixavam, sendo 

móveis e nômades (PRADO JR. 1998. p. 9). 

Em virtude da descoberta das minas os aventureiros iam se fixando da melhor maneira 

possível (SILVA FILHO, 2012, p, 86) dando origem à formação dos arraiais. Sendo, a 
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maioria das minas goianas de tipo aluvional
18

, assim as populações se movimentavam às 

margens dos rios em busca de ouro, formando novos arraiais, que poderiam persistir ou serem 

abandonados. Situação muito comum na sociedade mineradora, proporcionando mobilidade 

populacional e contínuos afluxos e refluxos (PARENTE, 2003, p. 58). Nesse contexto, que 

surgiram as cidades atualmente conhecidas como: Almas, Arraias, Dianópolis, Natividade e 

Monte do Carmo. 

Após a descoberta das minas, qualquer pessoa podia participar no momento da partilha 

dos lotes para a exploração, o tamanho dos lotes iria depender da quantidade de escravos que 

cada pretendente possuía. O ouro foi de grande importância ao ponto de a corte criar formas 

de vigiar as minas através da ação dos guardas-mores e cobrar impostos sobre o ouro 

encontrado, imposto que ficou conhecido como quito (PRADO JR, 1998, p. 56-60).  

Na capitânia de Goiás, tal fiscalização era ainda mais difícil, pois, as jazidas eram de 

difícil acesso, os altos e baixos no comércio do ouro, resultou no pouco desenvolvimento dos 

arraiais e pouca densidade populacional que dificultava a comunicação, e a presença de um 

poder coercitivo.  A administração estava a cargo da capitania paulista, que nomeou em 1726, 

Bartolomeu Bueno da Silva (Filho) o Anhanguera 2 como superintendente das minas, para 

manter a ordem e fiscalizar (PARENTE. 2003, p. 57 -58).  

No entanto, nas minas haviam trabalhadores livres e escravizados. Aos escravos era 

fixada uma quantidade de ouro que deveriam entregar, o excedente era feito sua manutenção, 

e em caso de grandes achados poderiam até mesmo comprar a liberdade (Prado Jr. 1998. Pg, 

60). Sendo que, a formação da capitania de Goiás e do Norte de Goiás que veio a se tornar 

Tocantins, é um processo indissociável da história do trabalho escravo pois, 

 

A economia goiana no período colonial fundamentou-se nesse trabalho, 

desde o desbravamento da área, no início do povoamento, a partir das 

descobertas das primeiras minas, até o cultivo do solo. Na mineração, ele foi 

espinha dorsal, envolvendo a prospecção, a extração de jazidas e até o 

momento final dentro da colônia e o carregamento para os portos marítimos 

com destino a Portugal” (PARENTE, 2003. p, 68).  

 

A economia mineradora se intensificou de tal forma, a determinar parte do processo de 

interiorização da colônia brasileira, atribuindo ocupações além da costa, um processo que 

desencadeou vários outros processos sociais, além do povoamento influenciou na distribuição 

e consumo de outros setores produtivos caso da pecuária e agricultura, que tomaram novos 

                                                      
18

 “De 30 até 100 palmos acima do nível das águas dos rios, estende-se, ao pé das serras, uma camada aluvionar 

de seixos de quartzo de formação primitiva... o ouro ocorre junto dos seixos em quantidade considerável. Os 

arraiais goianos originados da mineração são localizados ao pé de alguma serra às margens de rios ou riachos, 

justifica-se as jazidas de tipos aluvionais” (PARENTE, 2003, p. 58 e 80 apud ESCHWEGE). 
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rumos economicamente, na medida em que suas produções eram direcionadas ao consumo 

das minas (SILVA FILHO, 2012, p, 80). 

Assim percebe-se que, tanto a mineração de ouro e diamantes, quanto à criação de 

gado influenciaram em tal processo. O comércio de gado é também um fator indispensável, 

tendo em vista que no nordeste semi-árido, estados como Bahia e Piauí, foi dominado por 

grandes latifúndios. Estabelecendo vínculos comerciais entre o Nordeste e o Norte (SANTOS 

E SILVEIRA, 2016, p. 33). 

 

A pecuária 

 

Sobre tal influência, autores descrevem que a pecuária também influenciou no 

povoamento, pois a ocupação do interior nordestino terá como fator econômico determinante 

a pecuária, como é o caso de Piauí e Bahia, onde os povoados iniciarão em torno dos rios, 

sobre o Rio São Francisco, sendo que o comércio de gado irá se intensificar após o 

povoamento das minas, que servirão de mercado consumidor para a carne (PRADO JR, 1998, 

p. 66).  

Mesmo com esses fluxos comerciais entre norte e nordeste, a administração pública, 

preocupada em evitar possíveis descaminhos do ouro, procurou fechar as comunicações com 

o Norte, dificultando o fornecimento de gado feito pelas fazendas dessa região. As fazendas 

do Piauí serão as mais importantes de todo o Nordeste, e a maior parte do gado consumido na 

Bahia provém delas (PRADO JR, 1998, p. 66).  

Neste sentido, os povoados criados devido às descobertas das minas no norte goiano, 

sobretudo as mais próximas dos estados nordestinos, eram abastecidos por gado que era 

criado em Pernambuco, Bahia e Piauí (APOLINÁRIO, 2005, p. 37), caso de Dianópolis, 

avista que a dedicação em maior parte do tempo será destinada as minas. 

Mesmo que as práticas produtivas da pecuária não tenham sido economicamente tão 

expressivas como a mineração. Devido até mesmo pelas características da criação extensiva 

do gado. Mas, as necessidades básicas de consumo de subsistência dos mineradores, como é o 

caso de gêneros comestíveis fez com que ainda houvesse uma circulação das mercadorias, que 

devido também a necessidade de manutenção das ferramentas e instrumentos necessários ao 

trabalho permitiu a permanência de rotas e caminhos (SILVA FILHO, 2012, p. 80 a 86). 

As pessoas das fazendas de gado não eram de grande número, e ainda havia comércio 

de condução de gado, uma atividade em que o gado era conduzido por longas distâncias em 

manadas de centenas de animais. Cruzando lugares inóspitos e contribuindo para a origem de 
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aglomerações insignificantes e distanciadas umas das outras (PRADO JR. 1998, p. 67 e 68).  

A presença do negro no Antigo Norte Goiano ocorreu por ser um elemento necessário 

como força de trabalho. A maior parte dos habitantes era de puro-sangue índio ou mestiços 

pretos uma grande maioria perceptível nessa região, geralmente escravos fugidos. As 

comunidades eram em maioria representadas por esses dois segmentos étnicos, com 

condições de vida dessas comunidades precárias e uma cultura adaptada de acordo com as 

disponibilidades locais. Com uma base alimentar baseada nos recursos naturais existentes a 

exemplo das frutas silvestres (GARDNER, 1975, p. 148). 

 

Interior do Jalapão 

 

Mateiros é a cidade pertencente ao Parque Estadual, e faz parte da história do 

município de Ponte Alta do Tocantins, pois tem sua origem baseada no desenvolvimento de 

Ponte Alta. O nome de Mateiros foi originado pela quantidade de veados mateiros que eram 

bem abundantes na região. Os primeiros moradores desta localidade eram caçadores 

provenientes do Estado do Piauí. É uma cidade que possui poucos dados ou fontes referentes 

ao seu processo histórico.  

Segundo o IBGE, Ponte Alta do Tocantins, que atualmente é conhecida como o portal 

do Jalapão, é principal ponto de ligação com Mateiros fica à margem do Rio Ponte Alta. No 

fim do século XIX, já se encontrava seus primeiros moradores. Fazendeiros, canoeiros, 

caçadores e pescadores davam inicio à vida social nesta localidade. Que também foi ponto de 

poio para boiadeiros que traziam gado da Bahia e Piauí. 

Na época das patentes de capitães e coronéis, instalou-se no emergente povoado 

vindos de sua fazenda Mata Nova a família Mascarenhas. Dando início ao que viria se tornar 

futuramente um Município, na época, um dos distritos de Porto Nacional. Passados os tempos 

formou-se o povoado de Ponte Alta do Norte, nome originado devido a uma árvore caída à 

margem do rio, que era utilizada como ponte, a qual as pessoas utilizavam para transportar de 

uma margem a outra. Mas em 1958, foi emancipada de Porto Nacional, devido a um projeto 

apresentado pelo vereador José Ribamar da Silva Costa, representante deste Distrito na 

Câmara Municipal de Porto Nacional. 

 

O Jalapão como Unidade de Conservação  

 

No sentido de proteger o patrimônio natural do país surgem as Unidades de 
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Conservação. Que em 18 de julho de 2000, passaram a contar com a criação da Lei Federal 

9.985 com o objetivo de regulamentar o artigo 225 da constituição brasileira, instituindo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Mas, para a consolidação das Unidades de Conservação é necessário à criação de um 

Plano de Manejo, que tem em suas atribuições estratégias e objetivos sobre a área proposta.  

Há cerca de, 239 localizadas em 83 países. Que surge com a proposta de criar oportunidades 

para que as populações que vivem dentro ou perto delas desenvolvam relacionamento 

equilibrado com a natureza e, tentar juntamente com a sociedade a criação de um futuro 

sustentável.  

No Estado do Tocantins há dez Unidades de Conservação Federais, administradas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): APA 

Meandros do Rio Araguaia, APA Serra da Tabatinga, RESEX do Extremo Norte do Estado do 

Tocantins, PARNA do Araguaia, PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba, estação Ecológica 

Serra Geral do Tocantins
19

.  

Existem ainda outras Unidades de Conservação Estaduais, administradas pelo Instituto 

Natureza do Tocantins (NATURATINS), sendo: APA das Nascentes do Araguaína, APA Foz 

do Rio Santa Tereza, APA Ilha do Bananal/Cantão, APA Jalapão, APA Lago de Palmas, APA 

Lago de Peixe/Angical, APA Serra do Lajeado, Monumento Natural das Árvores Fossilizadas 

do Estado do Tocantins, Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual do Lajeado e Parque 

Estadual do Jalapão. 

A região do Jalapão tem como fator referência a importância biológica extremamente 

alta, atenção destinada a áreas prioritárias pertencentes ao Cerrado e Pantanal. E de acordo 

com o Plano de manejo, o Parque Estadual do Jalapão está inserido na região do Jalapão. E há 

na região, o que os pesquisadores chamam de Corredor Ecológico da Região do Jalapão, 

composto por várias Unidades de Conservação, de proteção integral e de uso sustentável, 

dentre elas estão: o Parque Estadual do Jalapão (PEJ), a Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Jalapão (UC estadual), a APA da Serra da Tabatinga (UC federal), no TO, e o Parque 

Nacional (PN) Nascentes do Rio Parnaíba, que abrange os estados do Piauí (PI), Maranhão 

(MA), Tocantins e Bahia.  

O Parque Estadual do Jalapão foi criado pela Lei Estadual 1.203 de 12 de janeiro de 

2001, pertence à categoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do 

                                                      
19

 É uma unidade de conservação a qual sua abrangência de território ficou definido como região (entorno) da 

EESGT, os municípios de Rio da Conceição, Dianópolis, Almas, Porto Alegre do Tocantins, Ponte Alta do 

Tocantins e Mateiros, no TO, e Formosa do Rio Preto. 
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Tocantins que surgiu com a estratégia de agregar importância ao já elevado valor natural do 

PEJ, que possui relevante posição geográfica em relação às várias outras UC estabelecidas na 

região do Jalapão. Também está incluída na categoria de Parque Estadual por suas peculiares 

belezas cênicas e paisagísticas e os consagrados atrativos turísticos de cunho ecológico. 

O Parque é representando por 158.885,5 hectares, mas sua área total se concentra em 

apenas um município tocantinense, Mateiros, e foi classificada com UC devido sua 

predominância de bioma característico, o Cerrado, que é o segundo maior bioma do país e as 

áreas cobertas por tal bioma apresentam características ímpares e grande sensibilidade 

ambiental.  

 

Possíveis conflitos territoriais 

 

Mesmo assim, o cerrado é o maior alvo de empresas voltadas para o agronegócio, 

pois, é um dos principais fatores que impulsionaram a modernização na agricultura, uma 

super-valorização da produção para exportação e desvalorização das agriculturas e alimentos 

básicos, situação que tem ocorrido em grande parte do cerrado brasileiro e também é um dos 

fatores que incluíram o Tocantins em um alto índice de conflitos no campo, desencadeando 

disputas por terras. Os estados vizinhos ao Tocantins como: Piauí, Maranhão, e Bahia já 

possuem uma grande penetração do agronegócio (SANTOS, 2015, p. 40).  

Tal situação chega a ser uma preocupação para o bioma rico e diverso do Jalapão e as 

comunidades tradicionais, mas tais práticas produtivas capitalistas se tornam inoperantes em 

Unidades de Conservação. Neste sentido, a criação do parque Estadual do Jalapão e das 

APA’s, funcionam como barreira as empresas globais que possam pretender cultivar sobre o 

cerrado no Jalapão. E a preservação das heranças materiais e culturais, também são formas de 

resistência (SANTOS E SILVEIRA, 2016, p. 104), principalmente sobre as técnicas 

econômicas capitalistas. 

As Unidades de Conservação são consideradas por pesquisadores que estudam os 

biomas, como uma das melhores estratégias de proteção do patrimônio natural. Como é o caso 

da Unidade de Conservação do Parque Estadual do Jalapão, pois tem o objetivo de preservar 

os recursos naturais da região na qual está inserida, condição que restringe suas formas de 

exploração, admitindo-se apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. 

Levando em consideração que a diversidade de fisionomias paisagísticas possui certa 

fragilidade nesses ambientes e ecossistemas, se tornando um desafio para as comunidades 

tradicionais que necessitam dos recursos naturais para a manutenção própria e tentativa de 
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manter equilíbrio para a conservação da diversidade existente no bioma em questão. Então, 

nota-se a necessidade de maiores discussões e de trabalhos que façam a descrição do 

território, com enfoques socioeconômicos, culturais e históricos. Uma forma de tentar 

estabelecer um diálogo a fim de prever, resolver e/ou minimizar conflitos.  

O Parque Estadual do Jalapão é coordenado pelo NATURATINS, que mantém efetivo 

apoio à fiscalização no parque, e durante o processo, teve a participação de diversos atores da 

sociedade, que sugerem e tecem considerações e contribuições para o zoneamento interno da 

unidade. Neste sentido, propôs-se a constituição de um Conselho Consultivo composto pelos 

diversos atores ligados ao PEJ. Para discutir as atividades econômicas cujos impactos das 

ações humanas sejam minimizados de acordo com as normas das unidades de conservação 

que já dispõem de proteção legal. Como é o caso do combate aos incêndios
20

.  

Neste sentido, o uso inadequado do fogo para o manejo de pastagens e outras 

finalidades é proibido nos limites da unidade, situação que preocupa os camponeses das 

comunidades tradicionais que utilizam o fogo para realizar a cultivo de suas lavouras, como é 

o caso das chamadas roças-de-toco. 

Que é um sistema baseado na derrubada e queima da vegetação, seguindo-se um 

período de cultivo e, após o declínio da fertilidade do solo, um período de pousio para 

restauração da fertilidade. É uma prática agrícola que enquanto sistema produtivo assume um 

papel transformador da paisagem onde está inserida. E utiliza o fogo para a limpeza da área e 

liberar nutrientes para fertilizar o solo, promovendo uma alternância de usos da terra dentro 

das propriedades. Esse modelo de uso da terra é favorável à dinâmica contínua e eficiente do 

processo de sucessão vegetal. Mas, é um sistema de agricultura que deve ser analisado como 

um todo, considerando que além do uso da terra há o complexo que envolve a vegetação de 

determinada área (SIMINSKII, FANTINI, 2007). 

Levando em consideração que são territórios com pouca infraestrutura nas localidades, 

como é o caso das estradas que recebem pouca manutenção, e a escassez de políticas de apoio 

e de orientação aos pequenos proprietários e comunidades tradicionais que residem no 

entorno, inclusive no que se refere ao uso e manejo da terra
21

. Os moradores locais se veem 

incapazes de exercer outras atividades e a base de tais comunidades tradicionais costuma ser à 

                                                      
20

 Segundo site do Jornal do Tocantins, o Estado já teve 5,8 mil focos de queimadas em 2017. Parque Estadual 

do Jalapão, no leste do Tocantins, teve mais de 130 focos de queimadas em dois dias. Os dados são do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora a situação por satélite em todo o país. Além do Jalapão, 

parques ambientais como o Cantão e a área de conservação do rio Araguaia também registraram incêndios (G1 

Tocantins. 15/08/2017). 
21

 Situação que ocorre devido a pouca disponibilidade do que Milton Santos classifica como meio técnico 

cientifico informacional, como é o caso de eficazes sistemas de transporte e de telecomunicações (SANTOS, 

SILVEIRA, p. 225. 2005). 
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produção oriunda dessas roças. 

Neste sentido, o fator negativo com tais imposições aos moradores locais, está na 

condição de dependência que tais moradores possuem dessas práticas, pois, necessitam da 

utilização dos recursos naturais para sobrevivência, diferentes dos turistas e empresas 

externas, que estão apenas de passagem. O controle de tais práticas tradicionais levou os 

moradores locais que produzem na terra, principalmente os que foram afetados pela área atual 

da Unidade de Conservação, a ter empatia sobre a as normas e criação do Parque Estadual do 

Jalapão. 

Isso afeta o ciclo de questões históricas, que se agravam com o tempo e o uso do 

território dessas comunidades, que historicamente utilizam o fogo no manejo do solo para 

pastagens e roças, e até mesmo para a produção do capim dourado
22

, que vem sendo extraído 

ainda de forma desordenada. 

O turismo acaba sendo uma forte alternativa econômica, devido a grande circulação de 

turistas, e se torna uma das práticas econômicas mais almejadas. Porém mesmo com a 

visibilidade internacional de suas paisagens e pontos turísticos. Os lucros ficam com as 

empresas de turismo, em sua maioria, de fora da região.  

Os habitantes locais nem sempre dominam ou possuem recursos para impulsionar a 

prática do turismo em suas terras, e enfrentam problemas, devido a ausência de estruturação 

adequada e básica para receber e atender adequadamente o fluxo de turistas, se tornando 

difícil a proteção adequada aos atributos naturais. As áreas mais visitadas sofrem maiores 

impactos, devido a degradação vegetação, erosão provocada por fluxo de veículos, tráfego de 

veículos fora das estradas, e deposição inadequada de resíduos sólidos. 

As comunidades tradicionais pouco ganham em comparação as empresas externas e o 

meio de sobrevivência que lhes resta é a produção oriundas de suas roças, onde plantam 

mandioca, inhame, feijão, batatas, coletam buriti, capim dourado e outras práticas que 

viabilizam a manutenção de sua subsistência, que são à base do sustento das famílias. Um 

conjunto de práticas que definem o território e comprovam a importância da inclusão dessas 

comunidades na organização do ambiente em questão. 

 

 

 

                                                      
22

 Capim dourado: Este recurso natural é extensamente utilizado para a confecção de artesanato pelas 

comunidades, inclusive dentro da área do PEJ. As comunidades utilizam o fogo para a suposta agilização da 

rebrota do capim dourado. 
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CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o Jalapão, mesmo com suas belezas naturais, é um território com 

conflitos sócio culturais que colocam o cerrado em ameaça. E se faz necessário conhecer de 

forma mais abrangente a atuação de cada agente social, para que sejam efetuados os usos de 

forma conciliável. 

Nota-se que a conservação dos recursos naturais no Jalapão tem grande auxilio das 

Áreas de Proteção Ambientais, que constituem uma série de regras a serem seguidas para 

manter a preservação do meio natural, mas essas regras entram em conflitos com a cultura 

local, evidenciando a necessidade de melhor incluir as comunidades tradicionais em tais 

planejamentos. 

Pois, possui áreas com grande escassez de políticas públicas, principalmente nas áreas 

com péssimas condições das estradas, pouco investimento em educação, saúde e assistência 

para a manutenção e trabalho da terra, evidenciando a ausência de atenção pública com as 

comunidades tradicionais. 

Situação propícia à descaracterização da identidade dessas comunidades, contribuindo 

para a falta de uma consolidação territorial e de garantia permanente da posse de suas terras. 

Assim podem acabar perdendo até a capacidade de manter suas tradições e 

necessidades básicas, sendo a história do Jalapão, indissociável dos usos das comunidades 

tradicionais nos seus diversos momentos históricos. 
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EIXO 2 - SUJEITOS, ESPACIALIDADES 

CULTURAIS E FORMAS DE ACUMULAÇÃO 

NO CERRADO 
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A PAISAGEM GOIANA NA OBRA LITERÁRIA SERTÃO SEM FIM 

 

Amanda Dias Brandão - UFG
23

 

Mychelle Priscilla de Melo - UFG
24

 

 

RESUMO 

 

A análise de uma paisagem na Geografia suscita a percepção da simbiose existente entre os elementos 

naturais e os elementos culturais que a integra. Nesta perspectiva, o presente trabalho objetiva realizar 

uma percepção da paisagem goiana descrita na obra literária Sertão Sem Fim da autoria de Bariani 

Ortencio. Essa obra publicada em 1965 tem como cenário a paisagem goiana do século XIX e primeira 

metade do século XX. Portanto, no transcorrer dos contos a vivência dos protagonistas é narrada em 

um ambiente rural com predominância dos elementos naturais do cerrado. 

 

Palavras-Chave: Paisagem; Geografia; Sertão Goiano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo faz uma percepção da paisagem goiana na obra literária Sertão Sem 

Fim de Bariani Ortencio. Essa obra é composta por doze contos que retratam a realidade da 

sociedade goiana no século XIX e primeira metade do século XX. Destarte, os cenários dos 

enredos é a paisagem de um estado isolado do restante do Brasil, caracterizado como sertão 

em razão do seu vasto território, da precariedade das suas estradas, da falta de transporte 

eficiente para percorrer longas distâncias, do latifúndio, do coronelismo e da exuberância 

natural do cerrado. 

O tempo narrado pelo autor em Sertão Sem Fim é o tempo lento, da vida pacata e da 

natureza. Assim, as atividades humanas são influenciadas pelas estações do ano, pelo período 

de chuva e de estiagem e pela fase da lua. As paisagens descritas representam a simbiose dos 

elementos naturais e culturais que integram uma cena única da vivência do goiano, seu modo 

de falar e agir. Portanto, esse artigo objetiva realizar uma percepção da paisagem goiana 

descrita na obra literária Sertão Sem Fim. 

Para a construção deste artigo, empregou-se a pesquisa teórica fundamentada em 

livros e artigos, com o fito de estabelecer um quadro conceitual que possibilitasse definir o 

que é paisagem geográfica e analisar a paisagem goiana descrita em Sertão Sem Fim. 
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No mais, esse artigo encontra-se estruturado em três subtítulos. O primeiro aborda a 

evolução conceitual da categoria geográfica paisagem. Por sua vez, o segundo faz a percepção 

e análise da paisagem descrita na obra literária Sertão Sem Fim. E por último, tem-se as 

considerações finais. 

 

Evolução Conceitual da Categoria Geográfica Paisagem 

 

No século XIX, o conhecimento geográfico desenvolvido por diversas sociedades 

sistematizou em ciência. Nesse contexto, a principal crítica realizada à Geografia esteve 

direcionada à indeterminação de um quadro teórico-conceitual capaz de explicar o seu 

complexo campo de estudo, que envolve fenômenos naturais e sociais. Dessa forma, a 

categoria paisagem fez-se frequentemente utilizada nas análises da relação homem-natureza. 

Na qualidade de ciência social, o objeto de estudo da Geografia enquadra-se em toda 

superfície terrestre, devido à abrangência das ações antrópicas no meio natural que resulta o 

espaço geográfico. Nesse sentido, todas as ações físicas (da natureza) e humanas encontram 

no espaço o substrato para a existência, e podem ser investigadas por métodos geográficos. 

Consequência da amplitude dos fenômenos que ocorrem no espaço, há na Geografia 

múltiplas análises fundamentadas em paradigmas distintos para a investigação de um 

determinado objeto. Portanto, esse dinamismo possibilita o uso das categorias espaço, 

território, paisagem, lugar e região em uma pesquisa. Observa-se que, a categoria paisagem é 

discutida e abordada anteriormente à sistematização da geografia. 

Na Geografia Tradicional, os estudos da paisagem eram limitados à observação e à 

descrição do visível. Em uma perspectiva fundamentada no positivismo, a paisagem foi 

abordada de modo naturalista através da observação dos elementos da sua fisionomia. 

Desconsiderava, assim, as interferências humanas no ambiente natural, e acreditava que a 

sociedade era regimentada por esse. 

 

O pensamento tradicional definia a Geografia como sendo uma ciência em 

contato com a natureza e a humanidade. Nessa concepção o homem aparece 

como integrante da paisagem, constituindo-se num dado a mais do lugar, 

como um fenômeno da natureza. Mesmo assim, os geógrafos, dependendo 

de sua formação, eram influenciados, ora pelo meio físico ora pelo quadro 

humano. Quando a abordagem envolvia os dois temas, a linha divisória entre 

ambas era bem definida. [...] Essa caracterização era tão forte que, por 

décadas, as regiões geográficas foram chamadas regiões naturais, pois 

admitia-se que as condições naturais determinavam a delimitação das regiões 

geográficas, enquanto as divisões socioeconômicas apenas as dividia em 

zonas. (SEABRA, 1997, p. 58). 
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Portanto, inicialmente os estudos da paisagem geográfica eram subdivididos em uma 

perspectiva natural ou cultural. A paisagem natural tinha como objeto de estudo os rios, o 

relevo, a vegetação, os solos e demais elementos originados sem a transformação humana. Por 

outro lado, a paisagem cultural caracterizava todos os espaços (rurais e urbanos) nos quais 

encontravam ações antrópicas. Entretanto, essa análise é errônea e não é possível ser 

realizada, uma vez que não há paisagens inteiramente naturais, na medida em que as ações 

humanas atingem direta e indiretamente todas as partes do globo. 

No paradigma da Geografia Quantitativa, os estudos da paisagem perderam campo de 

investigação e outras categorias de análise ganharam ênfase. Em um período de desafios e 

mudanças estruturais, após a Segunda Guerra Mundial, os geógrafos foram conduzidos a uma 

revisão nas categorias científicas que utilizavam e de promoverem grandes polêmicas em 

torno da transformação do conhecimento e do objeto de estudo da Geografia (ANDRADE, 

1987). 

A principal crítica realizada pelos geógrafos da Geografia Quantitativa aos geógrafos 

clássicos foi a limitação dos estudos ideográficos e corológicos que se fundamentaram na 

observação e descrição da paisagem. Dessa forma, em um período de expansão capitalista os 

métodos de análise da Geografia Clássica se tornaram obsoletos, e emergiu o emprego das 

técnicas matemático-estatísticas pautadas no neopositivismo. 

Com a incorporação do neopositivimo, os geógrafos orientados por esse paradigma 

acreditaram que ocorria na Geografia a conversão de uma ciência tradicional, empírica e 

descritiva - e talvez, para alguns simplesmente de uma não ciência- em uma ciência de fato 

(CAMARGO, REIS JUNIOR, 2007). Assim, o uso de dados e métodos matemáticos 

demarcaram para a Geografia seu objeto de estudo: o espaço.  

 

[...] Nessa fase, a geografia passa a ser considerada como ciência social e/ou 

uma ciência espacial, fato que reduz a importância do conceito de paisagem 

e promove o conceito de espaço, que adquiri uma posição de conceito-chave 

na Geografia. O conceito de região é reduzido ao resultado de um processo 

de classificação de unidades espaciais com base em técnicas estatísticas. 

(BRITTO; FERREIRA, 2011, p. 2). 

 

Entretanto, os métodos quantitativos revelaram incapacidade de explicar os fenômenos 

sociais, pois tinha o espaço como planície isotrópica, através de comportamentos e relações 

perfeitamente racionais e igualitárias. Sobre essa racionalização dos indivíduos e fatos sociais 

realizada pela Geografia Quantitativa, Gomes corrobora que  

 

[...] Ao longo de toda a década de 60, a antropologia cultural e uma parte da 

sociologia consagraram-se a pesquisas que punham em relevo a 
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complexidade dos comportamentos sociais. Esses estudos mostram que as 

atitudes sociais se reportam em geral ao contexto de cada comunidade, 

estabelecendo valores e atitudes, que tem pouca relação, ou quase nenhuma, 

com um comportamento estritamente racional e utilitário. Em outros termos, 

o indivíduo não pode ser comparado a um agente econômico perfeito e a 

análise racional das oportunidades deve passar pelo estudo de outros 

elementos igualmente determinantes na ação social. (GOMES, 2007, p. 275). 

 

As análises isomórficas do espaço se revelaram insuficientes e sem aplicabilidade na 

solução dos dilemas sociais. Destarte, os geógrafos do final da década de 1960 e início de 

1970 criticaram a neutralidade dos paradigmas matemáticos-estatísticos. Nessa perspectiva, a 

Geografia Quantitativa foi acusada de perpetuar o status quo social. 

Na década de 1960, apareceu um movimento de oposição à Geografia neopositivista e 

que empenhou na transformação das estruturas sociais. O novo paradigma, conhecido como 

Geografia Critica adotou o posicionamento de denunciar todo o saber comprometido com a 

persistência da desigualdade social e da dominação econômica e política. Fundamentada no 

materialismo histórico dialético, a Geografia Crítica considerou o espaço como resultado de 

um processo histórico e de uma construção simbólico cultural. Portanto, os fenômenos 

geográficos foram abordados na simbiose das ações humanas e da natureza. 

Na década de 1970, o paradigma da corrente humanista ganhou destaque nos estudos 

da Geografia. Essa abordagem retomou o uso das categorias pouco usadas nas correntes 

anteriores, como lugar e paisagem. Por sua vez, a paisagem foi definida como um conjunto de 

formas naturais e culturais que oferece, conforme o ponto de vista do observador, diversas 

percepções. Devido a sua dinamicidade, resulta de um processo histórico e se reconstrói a 

partir dele.  

 

A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma 

matriz porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação 

– ou seja, da cultura – que canalizam, em um certo sentido, a relação de uma 

sociedade com o espaço e com a natureza e, portanto, a paisagem do seu 

ecúmeno. (BERQUE, 2004, p. 84). 

 

Cada paisagem possui suas singularidades naturais e culturais integradas em seu 

processo de constituição e transformação. Dessa forma, a paisagem reflete uma organização 

social heterogênea e específica, a qual sobrepõe a resignação visual e alcança o campo das 

relações subjetivas existentes em determinada área. 

 

[...]toda paisagem tem uma individualidade, bem como uma relação com 

outras paisagens e isso também é verdadeiro com relação as formas que 

compõem a paisagem. Nenhum vale é exatamente igual a outro vale; 

nenhuma cidade é uma réplica exta de outra cidade. (SAUER, 2004, p. 24). 
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Resultado do trabalho humano sobre uma base natural, a paisagem é marcada por 

símbolos culturais, possui um processo de desenvolvimento histórico e passa por 

modificações ao longo do tempo. Conforme esse pressuposto,  

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 

É, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e, antrópicos 

que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpetua evolução. [...] (BERTRAND, 

1971, p. 2) 

 

Por fim, pode-se afirmar a persistência da análise da paisagem na geografia. 

Inicialmente no período da sua sistematização em ciência, essa categoria foi bastante utilizada 

através da descrição das paisagens naturais. Logo depois, não foi usada como categoria de 

análise na abordagem quantitativa e marxista. Entretanto, ressurgiu nos estudos geográficos 

no início da década de 1970, como proposta fenomenológica da percepção dos elementos 

naturais e culturais em determinada cena do globo. 

 

Percepção da paisagem goiana 

 

A análise da paisagem presente na obra Sertão Sem Fim foi percebida em uma 

perspectiva cultural, na qual os elementos naturais e humanos compõem cena única e singular. 

Dessa forma, a paisagem de Goiás no século XIX e primeira metade do século XX representa 

a vivência do sertanejo em local marcado pelo coronelismo, pela concentração fundiária e 

pelos aspectos naturais do cerrado sem grandes alterações humanas. 

Na obra literária, Bariani Ortencio caracteriza Goiás como sertão, isso ocorre devido à 

localização desse estado no Centro-Oeste brasileiro. Assim, esteve em condição de isolamento 

do restante do país em decorrência da distância dos principais mercados consumidores e da 

falta de meios de transportes que possibilitassem a mobilidade do povo goiano. Com efeito, a 

precariedade das estradas impedia o fluxo de mercadorias, pessoas e informações. Até o início 

do século (1905), os principais meios de transporte existentes em Goiás eram mulas, cavalos e 

carruagens. Sobre essa dificuldade de deslocamento em Goiás, há no conto “Os Pereiras” a 

seguinte passagem: 

 

Quem vem de Bela Vista, meandrando cerradão afora, estaca e, parado, fica 

admirando o baixadão de mais cinquenta alqueires, sede da fazenda dos 

Pereiras. Depois, se quiser descer, então sofreia o animal, rédea curta, e vai 

ziguezagueando até lá em baixo. Se vier do outro lado, noroeste, como 

apelidou aquele doutor que fez a demarcação do registro Torrens, o caso é o 
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mesmo: o mesmo abismo. De qualquer lado o chegante é sempre visto desde 

a hora que começa a descer. Lá bem no meio passa o ribeirão dos Pereiras, 

que tem outro nome, mas enquanto ele corta as terras deste povo, o nome é 

Pereira, pois tudo na fazenda dos Pereira é dos Pereiras, como diziam lá, 

eles. De cima de onde é que vem o rio, quase na divisa, mora o Rufino, 

agregado da fazenda. Lá, em baixo, confrontando com os Castro, está o 

Tonho, peão nas mesmas condições do Rufino. Se alguém entrar por estes 

dois lados e pretender parlamentar, trazendo embaixada como nas 

cavalhadas da festa do Divino, ou conversa de si próprio, chega 

acompanhado por um destes dois homens. Se o fulano bancar o bêsta, então 

não entra. Ou volta ou fica enterrado.[...] (ORTENCIO, 1965, p. 35-36) 

 

A paisagem do conto “Os Pereiras” foi caracterizada pela tranquilidade da área rural e 

pela relação de harmonia com os sertanejos que ali viviam. Nesse ambiente, a agricultura 

familiar representou a principal atividade econômica. As fazendas eram autossuficientes e a 

produção excedente era trocada entre fazendeiros por outras mercadorias ou colocadas na 

venda, ponto de encontro do pessoal da circunvizinhança. Com a ruralização, a paisagem foi 

marcada pelo grande latifúndio e por características naturais singulares, como o declive para 

se chegar a sede da fazenda e o ribeirão. O narrador também retratou as relações culturais 

existentes, uma região de domínio dos coronéis, no qual o poder era estabelecido pelos 

fazendeiros com melhores condições econômicas que tinham em suas propriedades seus 

agregados (Figura 1). 

 

Figura 1 – Casa do Agregado. 

 
Fonte: LAU, Percy (1956). 
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Ainda sobre o conto “Os Pereiras”, a figura de Percy Lau (1956) representa a 

paisagem de uma sede de latifúndio no sertão goiano. Portanto, é possível identificar o 

casebre onde mora o agregado, que é uma construção simples e rústica. E também, em 

segundo plano, o casarão no qual mora o fazendeiro. O agregado era um diarista que residia 

nas glebas de seu patrão, geralmente era seu homem de confiança para todo tipo de serviço, 

licito e ilícito. 

Em Sertão Sem fim, o cerrado é descrito como cenário de diversos contos, por meio 

das estradas vicinais de poeira vermelha, do cheiro do pequi ao fogo e do canto do pássaro 

preto em um pequizeiro. 

 

Amanheceu. [...] Lá, embaixo no brejo as copas da pindaíbas estavam 

envolvidas na fumaça da neblina. Pássaros-pretos trinavam, alegremente: 

“êtas bichinho sapeca, gente!...”  — pensou. Com pouco mais a casa toda 

estava de pé. A beira do fogão ficou reservada às crianças. (ORTENCIO, 

1965, p. 111). 

Neste mês de agosto o mato fica uma beleza. As caraíbas pintam o cerrado 

com seus cachos de flores amarelas. A maior parte dos pés nem folhas têm: é 

aquela rodeira de ouro. Por todos os lados as sucupiras pretas estão roxinhas 

que só parâmetro de Semana Santa. Os capitães florescem, ficam cobertos de 

um tipo de amoras verdes. E roxos são os quebra-ferramentas, os cega-

machados, e, lá em baixo, já no terreno melhor, os óleos-de-copaíba, com 

sua folhagem novinha, a copa toda cor de vinho, daquele vinho de missa, 

castanho dourado. O resto do mato é secura só, vegetação sedenta de chuva, 

que não deve tardar . A caraíba, o senhor sabe, é o ipê do campo, do 

tamanho do pau-terra, mas, é pau e pura flor, neta quadra [...] (ORTENCIO, 

1965, p. 169). 

 

Por meio dos contos, é notável que as ações humanas estão em conjunto com os 

elementos naturais, assim, é possível perceber a passagem do tempo que orienta o horário da 

realização das atividades, como o sol em declive que indica a hora de apartar o gado. Os 

meses do ano são representados pela vegetação que possuem período específico para o 

florescimento. Dessa forma, a culinária típica utilizava os ingredientes que a natureza 

oferecia. 

Como resultado da conjuntura social, econômica, política e da paisagem do Cerrado, 

no vasto território goiano, na década de 1890, havia cerca de 227.572 habitantes. Essa 

população era dispersa na área rural e em pequenos povoados urbanos, como Vila Boa, atual 

Cidade de Goiás, e Meia Ponte, atual Pirenópolis. A falta de comunicação entre as 

extremidades norte e sul desse território impossibilitou a integração regional e o 

desenvolvimento do mercado interno. Desse modo, a ruralização e o isolamento estruturaram 

a fragmentação dos núcleos urbanos e povoados em Goiás. 

No conto “A Busca”, Bariani Ortencio retrata as diversas percepções que a análise de 
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uma paisagem permite. O autor inicia descrevendo os elementos visíveis de uma cena, na qual 

há uma casa e plantações de ervas e frutas. O ambiente representa para os forasteiros 

simplicidade e paz, entretanto, os moradores que ali vivem são desassossegados e 

atormentados com o ambiente. 

 

Casinha de beira de estrada, lá em cima do barranco. Casinha poética, 

baixinha, da altura dos seus pés de flores. Só lhe passam em altura as copas 

do mamoeiro da frente e das bananeiras do fundo. Em frente, pés de 

manjericão de bico de papagaio, de crista de galo. Rasteiros, beijos e 

periquitos, cravos de defunto. Tudo isto plantado ao sabor da mão jogada, 

nada ordenado. Agora, o ponto máximo da vivenda bucólica é o pé de 

chuva-de-ouro que ela tem ao lado. O senhor já viu um pé de chuva-de-ouro, 

sem folhas, carregado de cachos dourados? Já pensou?! Casinha de beira de 

estrada onde todo mundo pede água, bebe gostoso, do pote encravado na 

forquilha de três pernas, na caneca de alumínio. Casinha de adobe, caidinha 

de poeira, de telhas vãs. Casinha bonitinha, poética, saudável, romântica para 

os que passam. Mas para o Limírio e os seus que moram lá dentro o quadro é 

o avesso. Não reparam em nada disso. Os seus olhos não veem a força da 

natureza, não sabem fazer poesia; nem o pé-de-chuva de ouro acham bonito. 

(ORTENCIO, 1965, p. 185). 

 

As diversas paisagens descritas em Sertão Sem Fim permitem afirmar que cada 

paisagem resulta das singularidades da ação humana sobre a natureza. Então, sua estrutura e 

forma representa o campo sobre o qual o indivíduo estabelece sua percepção. As vivências 

pessoais são de fundamental importância para a identificação e afeto da paisagem. 

É importante ressaltar que, a paisagem vista em determinado momento é resultado de 

um processo histórico específico e passa por constante modificações. É a combinação da 

dinâmica dos elementos físicos, dos elementos biológicos e das ações antrópicas que 

interagem sincronicamente e resultam na paisagem cultural. 

Em Sertão Sem Fim, a paisagem retratada é a da consolidação de uma econômica 

autossuficiente, de núcleos regionais, do vazio demográfico e do poderio dos mais fortes, os 

latifundiários.  Em um ambiente múltiplo representado no decorrer dos contos com o 

sentimento de paz, calmaria, tristeza, inquietação, alegria e perversidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da categoria geográfica de análise paisagem permite avaliar em uma relação 

espaço-tempo as características de determinada cena. A imbricação de aspectos físicos, 

culturais e históricos formam as simbologias que retratam as particularidades de cada 

paisagem. Dessa forma os aspectos físicos e culturais são considerados um conjunto, pois são 

compostos pelas ações humanas que ao longo do tempo transformam a natureza por meio das 
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técnicas. 

Para a percepção da paisagem, usa-se todos os sentidos humanos através dos seus 

sons, dos seus aromas e das suas formas. Destarte, a percepção é individual e cada sujeito 

possui a sua a partir de suas experiências de vida. Portanto, pode-se definir como paisagem 

uma maneira de ver e compor a dialética de determinada cena. 

Na obra literária Sertão Sem Fim, o autor Bariani Ortencio retrata a paisagem do 

cerrado goiano com a presença do sertanejo, da fauna e da flora, e escreve a dinamicidade do 

tempo e sua transformação na natureza. Nesse ambiente, o sujeito possui sua linguagem 

popular, seus hábitos e costumes, suas crenças, sua culinária e suas dificuldades sociais. 

Natural de Goiás, o autor consegue levar esse universo ao leitor de sua obra e apresentar a 

paisagem que denomina de sertão. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho visa analisar como o turismo impactou e influenciou as relações entre 

comunidade, produção e consumo do espaço e meio ambiente no município de Três Ranchos (GO). 

Serão consideradas todas as atividades exercidas, compreendendo a influência do turismo na mudança 

da paisagem, tendo em vista verificar os problemas socioambientais e econômicos da atividade, a fim 

de buscar alternativas para que possam contribuir com o fomento do fenômeno no município. 

 

Palavras-chave: Turismo, Geografia, Espaço, Três Ranchos (GO). 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo é compreendido como um forte elemento de desenvolvimento sócio 

econômico devido seus potenciais econômicos com fatores bastante distintos, principalmente 

a partir da perspectiva de realização, tanto material como subjetiva do consumidor turista. 

Neste sentido inicia-se a escolha do destino, a permanência, os meios de transporte, a projeção 

dos desejos e o enriquecimento existencial. Desta forma, conforme a conceituação de Beni, o 

Turismo é um (BENI, 1998):   

 

[...]elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 

científica. Que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 

transportes e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a 

fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 

imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, 

profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de 

roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de 

bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 

equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 

qualidade e competitivos (BENI, 1998, p.37). 

 

 

Logo, dentre os mais diversos destinos turísticos existentes pelo Brasil é necessário 
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planejar o espaço turístico para a utilização ambiental e social. É necessário que haja uma 

preocupação com a segmentação turística a ser desenvolvida e quais suas implicações no meio 

natural. Estes segmentos podem ser desenvolvidos a partir de identidade de oferta e das 

características variáveis da demanda. Assim é preciso compreender que o turismo gera 

deslocamentos humanos e cria novos espaços, ocasionado impactos positivos e negativos. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2010), 

regionalmente o município de Três Ranchos está na porção Sudeste do Estado de Goiás, 

pertencendo à Mesorregião do Sudeste Goiano e à Microrregião de Catalão, que também 

compreende os municípios de Campo Alegre de Goiás, Ipameri, Nova Aurora, Corumbaíba, 

Goiandira, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis e Catalão. O município de Três 

Ranchos possui uma área territorial com 282.069 Km², tendo como Municípios limítrofes: 

Catalão (GO), à Oeste; Ouvidor (GO), ao Norte; Grupiara (MG), ao Sul; e Douradoraquara e 

Abadia dos Dourados (MG), à Leste. 

Em relação ao sistema viário, seu principal acesso ao Município é realizado através 

da rodovia GO 330, que liga o Município a Goiânia, Capital do Estado, e indiretamente a 

rodovia federal BR – 050, que liga à Brasília (DF) e São Paulo(SP), centro-sul do País. 

Em um contexto macroeconômico, o turismo engloba aspectos econômicos, 

ambientais, sociais e culturais. Logo, é a atividade do Setor Terciário que mais cresce no 

Brasil, só no ano de 2016 movimentou R$ 530,5 bilhões em atividades direta, indireta e/ou 

induzidas, conforme dados divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, 

2017). Ainda segundo o órgão, somente na contribuição direta, a participação do turismo 

brasileiro é de R$ 198,8 bilhões, com um PIB estimado de 3,2%. 

No Estado de Goiás, segundo o último levantamento do Boletim de Dados 

(2015/2016), junto aos municípios que fazem parte do mapa turístico oficial do Estado de 

Goiás (na época formada por 49 municípios), no período de 2006 a 2015, a arrecadação de 

tributos do setor de turismo apresentou um crescimento acumulado de 129,67%. Em Três 

Ranchos, ainda conforme os dados do mesmo boletim estatístico, neste período de 2006 a 

2016, a arrecadação deu-se em -25%, um resultado estimado abaixo do esperado. 

Deste modo, é necessária a preocupação com a preservação sustentável dos recursos 

naturais, destacando aqui a questão das águas. Uma vez que no município de Três Ranchos, o 

lago azul é o principal atrativo turístico. 

Sobretudo em um contexto mais abrangente, o turismo está vinculado às diferentes 

áreas das Ciências, sendo a Geografia uma delas, visto que a mesma trabalha questões 

vinculadas aos aspectos naturais e sociais da superfície terrestre, descrevendo e procurando 
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perceber as diferentes paisagens conforme (ASSIS, 2003): 

 

[...] No campo geográfico, o turismo é muito mais que o simples 

deslocamento de pessoas com fins de lazer; é uma prática socio-espacial 

complexa e multifacetada que interage fixo e fluxos e têm seus rebatimentos 

nas diferentes esferas da organização socio-espacial. [...] O mais importante 

é reconhecer e buscar captar a complexidade do espaço do turismo como 

campo de investigação da Geografia, concentrando-se o foco de análise nas 

relações sociais materializadas territorialmente nas zonas de emissão, de 

deslocamento e de recepção de turistas que resultam no processo de 

produção e reprodução do espaço. (ASSIS, 2003, p. 108-109). 

 

Assim, entre Turismo e Geografia é possível compreender que a atividade turística 

introduz no espaço objetos definidos a partir da possibilidade de desenvolvimento da 

atividade. E, que os objetos preexistentes podem ser consumidos para o turismo, a fim de 

atender uma nova demanda, a demanda turística. 

Desta forma, esta pesquisa propõe realizar uma análise teórica e documental elencada 

neste artigo, caracterizando um levantamento voltado para as questões da água e o turismo no 

município de Três Ranchos. Assim como os sujeitos e atores envolvidos. 

Foi necessário recorrer a dados históricos, através de dissertações e artigos que 

envolviam a temática abordada, uma vez que a cidade não dispõe de biblioteca municipal, 

esta etapa foi fundamental para a construção teórica. Também por meio de diagnósticos via 

Ministério do Turismo, Goiás Turismo e Prefeitura Municipal. 

Para o desenvolvimento deste trabalho científico foi necessário também utilizar dados 

bibliográficos, o qual permitiu ao pesquisador conhecer um pouco do que já foi produzido 

sobre o assunto, este tipo de pesquisa também conceitua que a sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato com o que já foi produzido e registrado a respeito do tema da 

pesquisa (PADUA, 2002, p. 52). 

Na pesquisa documental a qual segue praticamente os mesmos caminhos da 

bibliográfica, foram examinados estudos realizados a partir de documentos, contemporâneos 

ou retrospectivos considerados cientificamente autênticos. Neste caso, os dados estatísticos 

foram consultados a partir do Boletim do Observatório de Turismo da Goiás Turismo. 

 

Breve Histórico do Município de Três Ranchos  

 

A cidade de Três Ranchos, como ficou conhecida, originou-se, a partir da chegada dos 

bandeirantes paulistas no Estado de Goiás, por volta dos séculos XVII e XVIII que, a procura 

de metais e mão-de-obra indígena e escrava, cortaram os sertões do Brasil Central, onde se 
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localizava a Capitania de Goiás, chegando a região de Catalão e na seqüência chegaram às 

terras que hoje formam o Município (SOUZA, 2012, p. 25). 

Também foi constatado, ainda por volta do século XIX, que os tropeiros que cruzavam 

o país tinham como rota a passagem pela região de Três Ranchos, onde existia um porto 

chamado Mão-de-Pau e que este vinha a servir para a travessia junto ao Rio Paranaíba. E 

ainda, segundo a história oficial de Goiás, passara por Três Ranchos, Bartolomeu Bueno, em 

1722, em busca das minas, outrora descobertas pelo pai. Anhanguera (SOUZA, 2012, p. 36). 

Outro fato que é interessante mencionar é sobre o leito do Rio Paranaíba rico em 

diamantes, e que, portanto, era cobiçado pelos tropeiros da região, é que, a partir daí o porto 

Mão-de-Pau tornou-se ponto de parada dos Bandeirantes e tropeiros, onde havia três casebres 

na forma de ‘ranchos’, que mais tarde vieram a dar origem ao nome Três Ranchos. 

A versão oficial, por seu lado, é a de que os ranchos foram construídos para servirem 

de pouso aos tropeiros que traziam suas boiadas e precisavam descansar antes de atravessarem 

rumo a Minas Gerais e São Paulo. No entanto, sequer sabe-se do local exato desse pouso: 

segundo as narrativas dos antigos boiadeiros e moradores entrevistados por Melo (2008), a 

parada com o gado, tanto podia ser à beira do Rio Paranaíba como a uma distância de vários 

quilômetros desse ponto (SOUZA, 2012, p. 45). 

Outro marco na origem de Três Ranchos, dá-se com relação a Igreja de Nossa Senhora 

Abadia, datada de 1822 (SOUZA, 2012, p. 50).A igreja foi tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Ruínas de Nossa Senhora 

d’Abadia, pela Lei Estadual nº 12.926/1996. Também nesse contexto histórico, em 1942 foi 

inaugurada a Linha Férrea que ligava Minas a Goiás, e que acabou proporcionando a Cidade 

um grande fator somado a economia.  

A Estação Ferroviária de Três Ranchos ainda proporciona aos moradores mais antigos 

uma saudade memorável dos tempos do ‘trem de ferro’. Como se acalentasse silenciosamente 

os abraços saudosos das chegadas e partidas de um tempo que não volta jamais. A 

emancipação de Três Ranchos deu-se na condição de distrito de Catalão em dezembro de 

1948, já a criação do município independente ocorreu em 19 de outubro de 1953 com o nome 

de “Paranaíba de Goiás”. No entanto, como havia uma cidade homônima com o mesmo nome 

no estado do Mato Grosso, houve a necessidade de retornar ao antigo nome Três Ranchos 

(SOUZA, 2012, p. 50). 
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O Represamento do Rio Paranaíba 

 

A água sendo um componente fundamental a dinâmica da natureza, assim como um 

bem indispensável a vida, é um dos recursos naturais mais importantes, inclusive porque é ela 

quem dinamiza todos os ciclos ecológicos. Utilizada pelo homem para as funções vitais, mas 

também como a todas as outras espécies de organismos vivos, o homem a utiliza para um 

grande conjunto de atividades tais como: produção de alimentos, navegação, produção de 

energia, desenvolvimento industrial, agrícola, econômico dentre outros (TUNDISI, 2003, p. 

31). 

O Brasil é considerado um dos países privilegiados por sua capacidade hídrica, pois, o 

país possui cerca de 13,8% do total das águas doces superficiais do mundo, além de 34,9% do 

total das águas das Américas e 56,9% das águas da América do Sul (SCANTIMBURGO, 

2011, p. 70). 

O represamento do Rio Paranaíba aconteceu em 1981, para a implantação da Usina 

Hidrelétrica de Emborcação. Nascia assim o lago da UHE de Emborcação.  

As águas azuis, logo receberam o apelido de “Lago Azul”, dada a sua beleza cênica. 

Formado com uma área de 440 km e 180 m de profundidade, o lago tornou-se um marco no 

turismo municipal e, a partir do ano de 1982, fez com que o represamento tornasse nova 

dinâmica no espaço sócio espacial da região. 

A ocupação às margens do “Lago Azul” foram surgindo, através de condomínios e 

casas com padrão elevado e diferenciado às construções do restante da Cidade. Essas 

construções, em sua grande maioria, margeiam o lago fazendo com que o acesso torne-se 

restrito. Assim, desta forma, parte da população moradora na cidade ficou impossibilitada do 

acesso ao lago. Conforme o Plano Diretor (2013) a Lei Municipal N 733/1998, que define o 

perímetro urbano, a área urbana do distrito sede localiza-se no centro-sul do território 

municipal se estendendo entre a divisa de Minas Gerais e Goiás. No entanto, esta Lei não 

esclarece sobre a ocupação e delimitação das propriedades ás margens do represamento. 

Contudo, existe uma área pública destinada ao acesso comunitário situado junto ao 

antigo CAT (Centro de Atendimento ao Turista), onde atualmente funciona a Sede 

Administrativa da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Ranchos). 

Porém, é importante destacar que o funcionamento novo do órgão, não modificou em nada, a 

entrada e saída do fluxo dos visitantes para a apreciação do lago azul. Pois, o prédio é apenas 

uma das edificações do local, havendo também no espaço; um restaurante, estacionamento e 

banheiros, a princípio, todos os equipamentos necessários para atender de forma satisfatória o 
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turista. 

Considerando que o turismo pode ser desenvolvido em diferentes tipos de espaços, e 

que necessita de planejamento, é preciso pensar além das potencialidades do destino, é 

necessário haver uma preocupação quanto aos impactos socioambientais e econômicos 

provocados à localidade. Conforme dados do Plano Diretor (2013, p. 13) no artigo 25, diz-se: 

implantar novas áreas de lazer e turismo no Município, aproveitando as áreas do Ranchão; do 

Centro de Atendimento ao Turista; do Yate Clube (hoje propriedade particular); das margens 

do Córrego Cutia, próximo ao Setor Aeroporto; e da gleba desocupada entre o Setor 

Rodoviária e o Setor Boa Vista; e também requalificar a área do Centro de Atendimento ao 

Turista (CAT), com implantação de infraestrutura adequada às atividades de lazer e turismo. 

 

O turismo e o Lago Azul 

 

O município de Três Ranchos, pertence à bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, 

conforme dados do Plano de Recursos Hídricos do Paranaíba (2013), sendo a segunda maior 

unidade hidrográfica da Bacia Hidrográfica do Paraná, ocupando 25,4% de sua área, e  está 

localizada entre os paralelos 15° e 20° Sul e os meridianos 45° e 53° Oeste, com uma área de 

drenagem de 222,6 mil Km². Localizada na zona central do Brasil está posicionada na região 

central do Brasil, ocupa cerca de 2,6% do território nacional e inclui os estados de Goiás 

(63,3%), Mato Grosso do Sul (3,4%) e Minas Gerais (31,7%), além do Distrito Federal 

(1,6%). A bacia possui 197 Municípios, além do Distrito Federal. Destes, 28 sedes municipais 

se encontram fora dos limites da bacia. 

Diante das especificidades do lugar em relação ao Lago Azul, ressalta-se as 

impressões através de Cruz (2003): 

 

Há tempos o “lugar” nos remete a significativas impressões de um lugar 

visitado. Assim também estas percepções funcionam com o lugar turístico. O 

lugar turístico já apropriado pelo turismo corresponde aquela porção do 

espaço geográfico cuja produção está sendo determinada por uma 

participação mais significativa do turismo, relativamente a outras atividades. 

(CRUZ, 2003, p. 7). 

 

Dentre os hotéis e pousadas, também há inúmeras casas de veraneio a disposição dos 

visitantes, muito embora a atração principal seja mesmo o lago azul. Há também na serra de 

Três Ranchos, uma reserva natural com preservação de cerrado onde encontra-se o mirante do 

Cristo Redentor que, com seus 13 m de altura e a 839 m acima do nível do mar, permite 

vislumbrar todo o cenário da cidade em uma imagem única. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir das reflexões é possível pensar sobre a questão das águas e o turismo na 

cidade de Três Ranchos. E o quanto a interação da atividade junto à natureza é de suma 

importância. Há também a necessidade de se pensar sobre a gestão do turismo em função de 

sua sobrevivência junto aos recursos hídricos, uma vez que o desenvolvimento econômico da 

atividade está intimamente ligado a gestão das águas. Assim ao se projetar o turismo no 

município é preciso repensar também quanto aos assentamentos humanos, em como o 

represamento do rio Paranaíba impactou esta comunidade.  

Outra situação para se levar em conta, é quanto à qualidade das águas, considerando toda a 

dinâmica do ecossistema, assim, é preciso atentar-se para os cuidados com as fontes poluidoras de 

água doce, a fim de se evitar que materiais tóxicos de quaisquer naturezas sejam introduzidos 

junto ás águas do lago azul. 

Considerando também a natureza como parte integrante de todo o processo histórico 

municipal, e é importante lembrar esta interação dos fatores socioeconômicos, sociais e 

ambientais. 
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RESUMO 

 
Este artigo tem por finalidade analisar as obras O Cortiço, de Aluísio de Azevedo e Sertão sem fim, de 

Bariani Ortêncio, realizando uma proposta de comparação entre ambas sob o olhar geográfico e 

perceptivo. A análise tem como embasamento a percepção da paisagem encenada, sendo na primeira 

obra evidenciando a percepção do espaço urbano e os fatores que contextualizam o cenário naturalista 

aos aspectos culturais da época do final do Século XIX; na segunda obra, retratando o sertão, seus 

aspectos regionalistas, temporalidade e aspectos geográficos, evidenciando a paisagem do Sertão na 

região do Cerrado nos anos 1960. As obras, segundo seus respectivos contextos, possibilitam uma 

percepção geográfica distinta ao sujeito que às lê. 
 

Palavras-chave: Paisagem Geográfica. O Cortiço. Sertão sem fim. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Analisar as obras O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, 21ª edição do ano de 1974, e 

Sertão sem fim, de Bariani Ortêncio, 2ª edição do ano de 2000, respectivamente escritores 

naturalista e regionalista que retrataram aspectos de paisagens segundo os seus contextos 

vividos, proporcionando considerável amostra de como a percepção da paisagem pode ser 

vista e interpretada sob vários aspectos, de acordo com o método de análise utilizado por 

quem as observam. As duas obras contextualizam cenários divergentes, em O Cortiço 

prevalece o espaço urbano do final do Século XIX (1890), e em Sertão sem fim o cenário 

rural, mais especificamente de um sertão vinculado a região do Cerrado e suas nuances 

regionais dos anos 1960. 

A análise das duas obras, neste trabalho, é uma tentativa de nortear aqueles que 

desejam compreender o caminho da percepção da paisagem. De ambas foram retiradas 

                                                      
27
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características que, em conformidade com a visão dos sujeitos, percepções empíricas e 

teóricas, poderão embasar e/ou perceber a descrição das paisagens encenadas em cada obra. 

Os resultados apresentados são de caráter subjetivo, uma vez que, ao perceber a 

paisagem, os pontos de vistas são pessoais e dependem de variantes como escala, método de 

análise, experiências de vida, visão empírica, entre outros aspectos vinculados ao processo da 

percepção. As amostras dos resultados obtidos e a interpretação das obras são resultantes dos 

aspectos citados anteriormente. 

 

Paisagens geográficas em O Cortiço - contexto urbano 

 

Ao adentrar nos estudos da paisagem como uma das categorias de análise da 

Geografia, objetivo desse estudo e base teórica para a análise das obras citadas, deve-se 

embasar tais fundamentações através da abordagem a partir das experiências de vida dos 

autores e suas respectivas formações culturais. 

A obra de Aluísio de Azevedo, O Cortiço, descreve aspectos de uma parte urbana em 

ascensão, denotando aspectos culturais e socioeconômicos, que retratam aspectos de um 

período cultural brasileiro no final do século XIX, além do desenvolvimento das 

características espaciais do lugar em que é ambientada a maior parte da história, o próprio 

cortiço, também denota o desenvolvimento comercial e os aspectos relacionados às 

transformações do homem no cenário natural através das suas forças de trabalho e relações 

sociais. 

A paisagem também pode ser tudo que o observador visualiza num lance de vista ou o 

“[...] conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido 

pelo olhar” (HOUAISS, 2001, p. 2105). A polissemia da paisagem traz consigo muitas 

definições, dentre estas, como para Santos (2002, p. 66), “A paisagem é o conjunto de formas 

que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas reações 

localizadas entre homem e natureza”. O autor, aqui, agrega à paisagem o fator da 

temporalidade na sua constituição. 

As mudanças no cenário urbano, e o desenvolvimento deste, demonstram as 

modificações na paisagem possibilitadas pelas ações do homem ao longo da sua trajetória de 

civilização, desenvolvimento da força de trabalho e em relação aos aspectos socioeconômicos. 

Na obra de Azevedo (edição de 1974) é possível perceber que a paisagem é produzida e 

reproduzida no decorrer do tempo, através das ações que o homem e a sociedade exercem 

sobre o território ocupado. 
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No cenário do desenvolvimento do cortiço, criado pelo personagem João Romão, 

percebe-se que os aspectos construtivos idealizados por ele fez com que fossem construídas 

moradias de baixo valor, levando em consideração a classe social daquele contexto, com isso, 

João Romão indiretamente foi dando origem ao desenvolvimento comercial daquela região, e 

em suas estalagens, acolhendo uma vasta gama de trabalhadores das indústrias e atividades 

variadas de serviços daquele entorno e de lavadeiras que eram por ele alocadas. 

Além disso, fatores relevantes descritos no decorrer da história evidenciam que o 

estado social e econômico daqueles que ocupam o espaço narrado eram, em sua maioria, 

imigrantes e pessoas de classe econômica baixa, quase todos trabalhadores. 

Alguns aspectos, citados no decorrer da história, são relevantes para a percepção da 

paisagem como uma periferia urbana em precárias condições de subsistência. A narrativa 

também retrata aspectos discriminatórios étnicos e sociais como a violência, furtos, entre 

outros aspectos, praticados por João Romão que, em seu egoísmo, se rebelava em prol da 

conquista do capital, escravidão, mais valia e apoderamento da força de trabalho, entre outros 

aspectos sociais que alarmavam aquela população humana sofrida. 

Com isso, é perceptível que, através da ação do homem e da sociedade sobre o 

território, a paisagem vai sendo modificada para atender aos interesses locais, "Levando em 

conta que cada ator social tem seu tempo próprio no espaço. Assim, a paisagem é, por 

conseguinte, objeto, concreto, material, físico e efetivo e é percebida através dos seus 

elementos pelos cinco sentidos, é sentida pelos homens afetivamente e culturalmente” 

(BERINGUIER, 1991, p. 7).  

Alguns dos personagens que chegaram ao cortiço, através dos processos imigratórios, 

sentiam necessidade de se adequarem a nova dinâmica socioespacial do lugar e algumas 

transformações se fizeram necessárias para a adaptação dessas pessoas, como por exemplo, 

manter hábitos pertencentes a respectiva cultura de origem. 

O sentimento de alguém que chega a um novo local de moradia pode ser bom ou ruim, 

em relação ao espaço. Nesse contexto, destacam-se os sentidos de Topofilia e Topofobia, 

como pode ser visto nas obras de dois autores: “O amor pelo lugar fundante é concebido pelo 

geógrafo como a Topofilia: Os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente 

material” (TUAN, 1980, p. 107). “Já a Topofobia, em oposição, é definida como experiências 

de espaço, lugares e paisagens que são de algum modo desagradáveis ou induzem a ansiedade 

e depressão” (RELPH, 1979, p. 20). 

Em relação aos aspectos da Topofilia e Topofobia percebe-se que o personagem João 

Romão idealizou as modificações do seu espaço de vivencia conforme seus sonhos e 
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objetivos. Nesse contexto, exemplifica-se o que se denomina por Topofilia, enquanto que o 

personagem Miranda, vizinho de João Romão, de quem aquele tinha muita inveja pela 

prosperidade deste, foi então desenvolvendo sintomas de Topofobia, uma vez que Miranda 

desejava ter parte do espaço ocupado por João Romão e seu cortiço. A inveja e as desavenças 

entre os dois gerou em Miranda sintomas de Topofobia: 

 

E ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de 

vida, aterrado diante daquela floresta implacável que lhe crescia junto da 

casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes piores e mais grossas do que 

serpentes miravam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, 

rachando o solo e abalando tudo. (AZEVEDO, 1974, p. 23; 33). 

 

Os sentidos e a história narrada podem levar o leitor a vários tipos de percepção da 

paisagem contextualizada na obra, sendo que essas variantes podem estar acondicionadas a 

vários fatores como, por exemplo, escala de observação, empirismo, método de análise e 

objetivos. 

Aprofundando ainda mais na obra O Cortiço, pode ser percebido que as casas do 

cortiço foram construídas aos poucos, de acordo com as condições financeiras de João 

Romão. Após a construção, em uma lógica de organização do espaço, as casas foram 

enumeradas, o que remete a uma forma de organização socioespacial e também de controle 

econômico, pois através da numeração dos espaços físicos, João Romão poderia controlar os 

pagamentos de aluguel. 

Outro aspecto relevante na obra é a linguagem empregada, conforme o tom coloquial 

da época, podendo ser evidenciado o tempo espacial dos fatos, no final do século XIX. 

Outra forma de subsistência e contextualização do espaço é percebida através da 

indicação de uma pedreira próxima a um rio, que retrata os agravantes da época para o 

ambiente e a saúde dos trabalhadores, que não tinham nenhum tipo de apoio de máquinas, 

equipamentos e técnicas eficientes para a execução dos trabalhos. 

A mina, como é referida na obra, é de exploração de granito, o que leva a concluir que 

o espaço onde se passa a história possui solo com predominância de rochas ígneas intrusivas, 

que se formaram quando o magma solidificado em grande profundidade, devido ao lento 

resfriamento, fez com que os cristais ficassem grandes, por terem tido tempo para se 

desenvolver, o granito é um exemplo de rocha intrusiva. 

Outra matéria-prima descrita na obra é o ferro, usado nas oficinas de ferreiros para a 

confecção de equipamentos para a extração do granito e transformação deste em matéria-

prima diversas, principalmente para a construção civil. 
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Além de possibilitar a percepção dos aspectos da paisagem física do lugar em questão, 

a obra coloca à disposição do leitor fatores que caracterizam ainda mais os atores/personagens 

da obra, tais como a indicação de signos e códigos como religiosidade, as superstições, os 

hábitos e costumes e as imigrações evidenciadas na época, o que imprime à obra e ao lugar 

uma pluralidade de culturas em um mesmo espaço. 

É perceptível, no decorrer da narrativa, casos de Topofobia por parte dos personagens, 

pelo fato de alguns lugares terem passado por mudanças, exemplo disso é quando o 

personagem Jerônimo e a esposa abdicaram da boa moradia e regalias do antigo emprego em 

decorrência da morte do antigo patrão e foram tentar a vida num novo trabalho, na mina de 

João Romão e numa nova moradia, no Cortiço. 

Tais observações se deram com base na percepção da paisagem descrita na narrativa 

naturalista de Azevedo (no idos de 1890), em conformidade com os fatores que foram de 

maior destaque e do empirismo com que ás paisagens descritas foram analisadas. 

 

 Paisagens geográficas em Sertão sem fim - contexto rural 

 

Para análise da obra Sertão sem fim, de Bariani Ortêncio (1960), narrativa naturalista 

de âmbito regionalista, é necessário comentar alguns aspectos de percepção das paisagens 

citadas. Já na primeira página é perceptível relatos importantes que contextualizam aspectos 

da paisagem e a culinária regional, a indicação do pequi nas refeições e a caracterização deste 

como um fruto típico do Cerrado Brasileiro. As vestimentas dos atores da história denotam 

símbolos culturais de quem vive na zona rural, roupas adequadas para montar cavalos e para a 

lida na roça: “[...] sua camisa xadrez cheia de bolsos e botões de madrepérola; chapéu preto de 

abas largas, com filêtes brancos; barba bem feita, bigode bem aparado e calça tipo colote, 

franzida, dentro das botas gaúchas: um verdadeiro ‘cow-boy’ cá das nossas bandas” 

(ORTÊNCIO, 1965, p. 16 -17). 

Outro aspecto relevante para a identificação da paisagem e a descrição do cenário rural 

é a caracterização dos espaços narrados na história, fazendas, depressão de terreno próximo a 

mina d’água, entre outras caracterizações. Alguns aspectos contribuem para contextualizar o 

tradicionalismo de cidade rural, onde as pessoas participam mais do cotidiano umas das 

outras, seja pela troca de produtos ou pela participação nos acontecimentos financeiros e 

sociais do lugar. Por exemplo, o fato de todos saberem das posses de alguns personagens, as 

moças que ficavam mal faladas na cidadezinha, os aspectos da tradição local como as danças 

peculiares da região como a catira e rezas. 
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Para o leitor, que faz parte desse cenário regional narrado, há uma espécie de 

familiarização com a obra, talvez uma sensação topofílica ao lugar. O cenário narrado pode 

muito bem ser o interior de Goiás ou de Minas Gerais, por exemplo, pela cultura, tradições, 

superstições e a própria linguagem utilizada por alguns personagens, como os diversos “uais” 

pronunciados por Tianinha, expressão tipicamente mineira. Contudo, quando Tianinha 

ameaçou contar ao marido a proposta que Elisbão fizera, tentando convencê-la de seus 

desejos, fazendo promessa de ir a Trindade
30

, percebe-se que os fatos evidenciados estão mais 

localizados no Estado de Goiás. 

É interessante ressaltar que os aspectos evidenciados na paisagem, por vezes, podem 

ser similares a mais de uma região, e que símbolos sociais e culturais podem contribuir para a 

descoberta da paisagem narrada. Neste caso, se tivesse por base apenas a linguagem coloquial 

e alguns aspectos físicos evidenciados, seria possível confundir a localização, em Minas ou 

Goiás, dois Estados de culturas e aspectos físicos similares; mas quando pode ser percebido 

no texto a descrição de locais geográficos fica evidente que a narração se passa em Goiás, 

pois além de Trindade, há ainda referência à cidade de Bela Vista, que fica localizada a 45 

quilômetros da capital do Estado, Goiânia.  

Na narrativa de Sertão sem fim, diferente de O Cortiço, a identificação da paisagem se 

dá de forma mais clara e contundente para leitor que anseia por situar-se no espaço. Além dos 

fatores preponderantes para a descoberta da paisagem encenada, o Autor aprofunda-se em 

descrever as fazendas, pomares, terreno, criação de gado, fruteiras e demais aspectos físicos 

que desvendam a paisagem rural. Aparecem no texto também elementos das condições 

sanitárias, o uso da água, a produção familiar, como por exemplo a predominância da criação 

de porcos e de uma produção de subsistência. São também descritos os hábitos interioranos e 

fatos das relações sociais da época, conflitos sociais em torno de crenças e tradicionalismos e 

a descrição de conflitos familiares.  

Um caso curioso é o do personagem Izidoro, que mesmo cheio de pluralidades de 

conhecimentos, deixou-se enfeitiçar pela promessa de riqueza propiciada pelos garimpos em 

Goiânia, no ano de 1938, a busca incessante por pedras preciosas levava homens a exploração 

nos garimpos sem nenhuma condição de trabalho favorável e preservação da saúde. 

O texto cita vários fatos sobre a ganância no entorno dos garimpos, deixando claro que 

se tratava de um dos vícios capitais que alucinavam na época e, com isso, o desenvolvimento 

de diversas doenças provenientes das atividades, acidentes do trabalho e violência, onde 

                                                      
30

 Cidade Goiana onde se realiza a tradicional festa religiosa em louvor ao Divino Pai Eterno, no mês de julho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiânia


109 
 

muitos homens eram atacados por balas e ponta de faca. Além disso, nas várias histórias o 

Autor aborda sobre aspectos relacionados a religiosidade, crenças, superstições populares e a 

integração do real ao imaginário. 

Todas essas descrições da paisagem física, da relação sociedade e natureza e os 

símbolos da paisagem narrada no decorrer do texto foram preponderantes para a descoberta da 

localização geográfica descrita, o Estado de Goiás e suas ruralidades típicas de um sertão 

regional. 

Por intermédio das transformações feitas no espaço pelos sujeitos, a paisagem vai 

sendo modificada de forma a atender as necessidades humanas, sendo que as decisões 

oriundas desses sujeitos e as transformações no espaço são importantes variáveis e podem 

interferir nas decisões, entre elas, em suas decisões morais, como no exemplo, as de João 

Romão.  Segundo a teoria de Maslow (1943) (vide Pirâmide de Maslow), a hierarquia das 

necessidades humanas, iniciadas pelas Fisiológicas e sucessivamente até a sua realização 

pessoal, os sintomas de Topofobia e Topofilia tomam repercussão em conformidade com a 

satisfação dos sujeitos e a ocupação do espaço. A teoria propõe necessidades na seguinte 

ordem de prioridade, como mostra a Figura 1. Como é analisado nos estudos de Maslow as 

necessidades dos atores da sociedade podem ser fisiológicas sendo estas de  alimento, roupa, 

repouso e habitação; segurança onde inclui segurança e proteção contra danos físicos, 

emocionais, ameaças externas e ambientais; sociais que incluem afeição, aceitação, amizade e 

sensação de pertencer a um grupo e a vida associativa do indivíduo junto com outras pessoas.; 

estima que relaciona fatores internos de estima, como respeito próprio, realização e 

autonomia; e fatores externos de estima, como status, reconhecimento e atenção; e por fim  

autorrealização: a intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser; inclui 

crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial e se desenvolver 

continuamente como criatura humana ao longo da vida. (CHIAVENATO 2005, p. 249) 

 

Figura 1 - Pirâmide da Teoria das Necessidades de Maslow 

 
 Fonte: CHIAVENATO (2005, p. 249). 
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Sendo assim, os atores, que podem ser nativos ou vindos de outras etnias/paisagens, 

transferem culturas e tradições para o contexto da paisagem que ocupam, bem como fatores 

físicos e sociais do espaço ocupado podem influenciar os atores a modificarem certos 

comportamentos culturais e sociais, para se adequarem ao novo espaço, diferente daquele de 

origem, culminando no ciclo perceptivo da paisagem.  

 

CONCLUSÕES 

 

O resultado mais contundente nessa análise é a diferenciação entre os aspectos urbanos 

e rurais, evidenciados pela caracterização física e signos, códigos culturais e sociais nas obras 

pesquisadas. “É sempre perigoso buscar reduzir a história a um esquema. Mas aqui a 

simplificação se impõe, com todos os seus riscos, para apontar o início de um processo e o seu 

estágio atual” (SANTOS, 1994, p. 15). 

Através das obras pesquisadas foi possível compreender que a paisagem não é 

somente materializada nas modificações naturais e físicas dos ambientes, como também pode 

ser manifestada através do que chamamos de signos, símbolos e/ou códigos culturais e 

sociais. Essa representatividade dá-se principalmente pelo povoamento do lugar em que, no 

tempo e no espaço, a paisagem vai sendo transformada e percebida, e com isso originando 

identidades próprias ou singulares, em conformidade com os traços daqueles que a ocupam, 

sendo possível identificar a ação humana/cultural que a modifica. 

Dessa forma, é possível concluir que a ocupação do espaço influencia na paisagem e 

que esta pode possuir traços disseminados da cultura daqueles que a habita. Embora seja aqui 

abordada a paisagem, esta é indissociável de outras categorias como Território, Região, 

Espaço e Lugar, categorias essas indissociáveis na Ciência Geográfica. Essa associação se 

dará sempre em conformidade com a escala e objeto de estudo pré-definido, no caso das obras 

pesquisadas, a região apresenta aspectos relevantes para a análise do recorte espacial da 

paisagem.  

Nesse entendimento coaduna-se com Santos (1997), quando diz que a paisagem deve 

ser entendida como sendo 

 

Um conjunto de formas naturais e artificiais. Quanto mais complexa a vida 

em sociedade, mais artificial tornam-se as paisagens. No entanto, para 

transformar o natural em artificial, são necessários instrumentos de trabalhos 

fixos além de possuir o domínio das técnicas, materializado na tecnologia. 

(SANTOS, 1997, p. 134). 
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 Nas duas obras, O Cortiço e Sertão sem fim, foi possível evidenciar as relações sociais 

dos atores que povoam o lugar e que dão vida aos símbolos sociais e culturais presentes nas 

paisagens, bem como fatores sociais, econômicos e de produção do trabalho, em seus 

respectivos contextos de lugar e tempo, que contribuem para a transformação do aspecto 

natural para o artificial, através do uso da força de trabalho, de técnicas e métodos 

empregados para a exploração dos recursos naturais e transformação em matérias-primas para 

o desenvolvimento do capital. 

 Contribuindo com esse debate, resgata-se as reflexões de Wagner; Mikesell (2003, p. 

36), quando afirmam que “A paisagem cultural é um produto concreto e característico da 

interação implicada entre uma determinada comunidade humana, abrangendo certas 

preferências e potenciais culturais, e um longo período de evolução cultural e de muitas 

gerações de esforço humano”. 

 Através das abordagens realizadas ao longo do percurso deste estudo sobre paisagem e 

sua percepção, é possível concluir que, para análise da paisagem, a base é a escolha do 

espaço, este pertencente a uma região ou está contido nela e o espaço ocupado é moldado 

através do tempo pelos sujeitos que nele atua e pela relação entre sociedade e natureza. Com 

isso vão sendo formadas relações sociais, culturais e técnicas para a utilização do recursos 

naturais e materiais, disponíveis de acordo com as dinâmicas locais, para uma possível 

viabilidade da produção de meios de subsistência e os ganhos de capital que gerem as 

sociedades humanas. 

Tomando como exemplo as obras analisadas, percebe-se que o papel do homem é 

então preponderante para a descoberta da paisagem, pois os símbolos sociais e culturais são 

determinantes para que a paisagem encenada pudesse ser descrita e descoberta, concluindo-se 

que o homem não é indissociável da paisagem, mas sim que pode ser o ator preponderante e 

importante para que ela exista e se transforme. 
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RESUMO 
 

A mineração em Goiás teve seu auge no século XVIII. Os bandeirantes fixavam população de acordo 

com as descobertas dos minerais. No arraial de Pilões não foi diferente, bandeirantes descobriram ouro 

e diamante nos rios Claro e Pilões e, logo iniciou o povoamento que, em alguns casos, compõem o 

urbano nacional atual. O objetivo deste trabalho é compreender como ocorreu a formação espacial do 

arraial de Pilões, atual cidade de Israelândia – GO. Metodologicamente, a geo-história permite 

compreender os fenômenos ocorridos no passado, hora para compreender o próprio passado, outrora 

para buscar as chaves de interpretação do presente. O arraial de Pilões foi construído no século XVIII, 

a partir da pratica da garimpagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar a lógica da formação espacial de um determinado lugar, requer conexões entre 

os elementos constitutivos que foram fundamentais para a materialidade que se encontra no 

presente. Partimos então da ideia que a geografia estuda o espaço geográfico. Sendo assim, a 

busca pelas conexões existentes na transformação do espaço de primeira natureza gerando 

uma segunda natureza (espaço produzido), pode ser um o resultado das relações sócio 

espaciais.  

Neste sentido, é importante que se faça uma periodização (SANTOS; SILVEIRA, 

2001) para compreender o movimento das relações humanas no seu processo de apropriação e 

transformação da natureza em formação espacial, que é marcada por diferentes momentos e 

sujeitos históricos.  

Metodologicamente a geo-história possibilita uma análise dos diferentes usos da 

conformação espacial em um curto, médio ou longo período de tempo, onde, a geografia em 

conjunto com a história se unem para compreender um determinado fenômeno utilizando um 

recorte temporal e espacial. Portanto, é pensar o espaço em perspectiva temporal, buscando no 

tempo, uma explicação para a organização socioespacial. 

A partir das questões teórico-metodológicas, o objetivo deste trabalho é analisar a 

ocupação a partir da mineração da atual cidade de Israelândia-GO no século XVIII, quando 
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ainda era chamada de Arraial de Pilões, destacando a cartografia como um recurso de 

mapeamento para a ocupação. 

O arraial de Pilões foi um importante arraial de mineração em Goiás no século XVIII, 

construído em território dos índios Cayapós. Os bandeirantes em missões de descobrimento e 

exploração de recursos naturais fundaram Pilões, antes de chegar à localidade que seria o 

povoado principal, hoje a Cidade de Goiás. 

 

A formação sócio espacial do Arraial de Pilões no século XVIII 

 

O século XVIII marca o início da conquista do que se chamava Brasil central, embora 

no século XVI, já se encontravam expedições à procura de riquezas espalhadas pelo território 

brasileiro, além de reconhecer o mesmo. À proporção que iam avançando adentro as 

bandeiras no sertão em busca de ouro e dos gentios, cada vez mais aumentavam os seus 

descobrimentos. Cada notícia de descobrimento serviria de estímulo para outros novos 

descobrimentos do sertão, e assim foi se formando o Brasil central. 

A escravização de gentios para a mão de obra e os indícios da existência de ouro 

fizeram com que incontáveis bandeiras adentrassem em terras goianas visando tais 

potencialidades. Índios e ouro despertavam grandes ambições e atraíam os sertanistas que 

objetivamente adentraram o sertão. 

O atual território de Goiás fazia parte da capitania de São Paulo. Silva (2002, p. 37), 

aponta que: “Goiás começou a se formar pelo lado de S. Paulo, isto é, confins das terras 

paulistas, então conhecidas, para o interior que a coragem dos bandeirantes ia descobrindo e 

percorrendo”. Os paulistas foram os responsáveis por alargar o território colonial determinado 

pelo Trato de Tordesilhas, incorporando as terras do atual estado de Goiás, conforme nos fala 

Alencastre (1863). 

 

Não são acordes os historiadores e cronistas sobre a verdadeira época do 

descobrimento de Goiás; mas que foram os paulistas os primeiros que 

devassaram essa parte do continente do Brasil, fazendo percorrer suas 

bandeiras desde as margens do Araguaia até as ribeiras do Tocantins, é o que 

atestam numerosos documentos. (ALENCASTRE, 1863, p. 25). 

 

Palacín e Moraes (1994) dizem que as bandeiras tinham um papel importante, onde: 

 

Goiás era conhecido e percorrido pelas bandeiras quase que desde os 

primeiros dias da colonização, mas seu povoamento só se deu em 

decorrência do descobrimento das minas de ouro no século XVIII. Esse 

povoamento, como todo povoamento aurífero foi irregular e instável. 
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(PALACÍN, 1994, p. 5). 

 

O território goiano, então, foi sendo conhecido pelas expedições, que eram 

denominadas de bandeiras. Eram de caráter oficial e coordenado ou autorizado pela Coroa. 

Segundo Franco (2007), a busca por escravos também se configurava como uma atividade 

econômica. 

 

No período das bandeiras propriamente dito, a atividade econômica ou se 

confinava na busca de escravos, ou na pesquisa de jazidas minerais. Tanto o 

comércio de carne humana quanto a sondagem da terra para a grande era 

que, em breve, se iniciaria, eram, contudo, atividades a que faltava caráter 

estável, e, com ele, a base inseparável do estabelecimento de uma sociedade 

firmada em mais altos padrões de vida, ou, o que será talvez mais exato, para 

o estabelecimento de uma verdadeira sociedade. (FRANCO, 2007, p. 78). 

 

Já Silva (2002), afirma que: 

 

A febre de ouro e a captura do gentio, cuja escravidão precedera 

naturalmente a dos africanos, despertaram na capitania de São Paulo, cuja 

prosperidade áurea dessas fontes tão grande e tão considerada riqueza, uma 

cobiça imensa. (SILVA, 2002, p. 111). 
 

A província de Goiás foi descoberta e povoada por aventureiros que só procuravam 

riquezas, sejam elas por meio de gentios ou pela descoberta de jazidas minerais. A ocupação 

do espaço geográfico em Goiás se deve a vários fatores que analisados se formam em grande 

parte cronologicamente. Primeiro pela procura de índios para as lavouras e comércio 

açucareiro no Nordeste, depois para o trabalho nas minas. (SALLES, 1992). 

Silva e Souza (1967) apontam que: 

 

Menos o amor da glória e desejo de ser útil, que o interesse próprio e aquela 

ambição, que leva muitas vezes os homens por incalculáveis perigos às mais 

árduas importantes empresas, foi o motivo do descobrimento de Goiás. 

(SILVA E SOUZA, 1967, p. 71). 

 

As primeiras bandeiras transmitiam uma mensagem de esperança para quem quisesse 

encontrar riquezas. Fato este que alavancava os sonhos de vários sertanistas a percorrer o 

interior do Brasil na esperança de enriquecer. 

A história do descobrimento de Goiás é meio complexa de se entender. O problema de 

alguns estudiosos que retratam da história é, sem dúvidas, não separar os “dois” 

descobridores. Vejamos, Bartolomeu Bueno da Silva é considerado o descobridor de Goiás. 

Quando veio a esta província, trouxe consigo o filho de doze anos que, pelo destino, também 

se chamava Bartolomeu Bueno da Silva. Ou seja, na história, temos duas pessoas com o 

mesmo nome: o Bartolomeu Bueno da Silva (pai), que descobre as minas de ouro em Goiás, e 
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o Bartolomeu Bueno da Silva (filho), que por acompanhar seu pai na primeira expedição e 

vendo que o pai não conseguiria retornar mais, quase cinquenta anos depois decidiu fazer 

outra expedição.  

A expedição (bandeira) do primeiro Bartolomeu Bueno da Silva (pai) foi realizada no 

ano de 1682, conforme afirmam alguns historiadores. Silva e Souza (1967) relatam que: 

 

Entre os aventureiros desta espécie se distinguiu Bartolomeu Bueno da Silva, 

natural da vila de Paranaíba, que os seus conterrâneos contam entre os seus 

heróis. Este homem naturalmente afoito, astucioso e avezado a trabalhos 

desta natureza, a quem o gentio deu o nome de Anhanguera, que conservam 

os seus descendentes, que na linguagem do país quer dizer Diabo Velho pelo 

estratagema de acender aguardente em uma vasilha, com ameaça de abrasar 

todos os rios e todos os índios que se lhe não rendessem, seguido de um filho 

do mesmo nome, de idade de doze anos (que veio a ser o descobridor desta 

capitania), e outros agregados, chegou pouco mais ou menos em 1682 ao 

domicilio do pacífico gentio de Goiás, que agora habitamos: e demorando-se 

algum tempo no meio das suas correrias, que compreenderam grandes partes 

destes sertões, a plantar roça que melhorasse a sua sustentação, reconheceu a 

riqueza do lugar vendo folhetas de ouro bruto pendentes ao colo das índias, e 

com esta certeza, confirmada de algumas indagações, regressou ao seu país 

natal, seguido de numerosas presas que tinha feito, a utilizar-se do fruto de 

seu trabalho. (SILVA E SOUZA, 1967, p. 7). 

 

Bartolomeu Bueno da Silva era um homem obstinado. Estudiosos da história de Goiás 

relatam Bueno dizendo muitas vezes que preferiria a morte do que voltar a São Paulo 

fracassado. Nesta primeira expedição recebeu o apelido de Anhanguera, pelo fato de intimidar 

os índios a mostrarem onde conseguiram o ouro que estavam a mostra como objetos em seus 

corpos. Os índios não quiseram mostrar ao bandeirante as jazidas de ouro e, por isso, Bueno 

ateou fogo num prato de aguardente que começou a pegar fogo, e ameaçará fazer o mesmo 

com os rios caso os índios não o mostrassem. Os índios bastante temerosos logo mostraram as 

jazidas a Bueno, além de o batizar com o nome de Anhanguera, que significa ‘Diabo Velho’. 

A expedição do Bartolomeu Bueno da Silva (filho) partiu em 3 de julho de 1722 

saindo de São Paulo rumo ao interior do país com o objetivo de encontrar riquezas minerais. 

Bueno era o cabo da tropa.  Claro que o objetivo não era somente este. Objetivava-se também 

a captura de gentios para os trabalhos pesados, tornando-os escravos. De acordo com este 

contexto, Palacín (1994) diz que 

 

A bandeira saiu de São Paulo a 3 de julho de 1722. O caminho já não era tão 

difícil como nos primeiros tempos. Até o rio Grande era bem conhecido dos 

paulistas, com alguns moradores e com rotas, para além, o Anhanguera dizia 

possuir um roteiro até o lugar do ouro. (PALACÍN, 1994, p. 9). 

 

Bueno e sua comitiva esperava encontrar ricas jazidas de ouro pelas terras de Goiás. 
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Bartolomeu Bueno da Silva, como vimos, tinha visitado tal lugar há quase cinquenta anos. As 

lembranças e as estradas do lugar já não eram as mesmas.  

Na medida em que adentravam ao território foram construído trilhas ou seguindo as 

feitas pelos indígenas. Os encontros e conflitos com os índios foram inevitáveis, pois eles 

resistiam à escravização. 

Um fato curioso e ao mesmo tempo marcante da expedição é que as descobertas de 

ouro nas localidades dos rios Claro e Pilões datam de 1722/23, porém, a sua exploração só se  

dará vinte anos depois. Uma explicação para esse fato foi que, Bartolomeu Bueno da Silva já 

não se lembrava mais dos caminhos percorridos por seu pai, pois, passaram-se vários anos da 

primeira expedição e ele não conseguiu refazer trajeto do seu pai. A intenção de Bueno era de 

chegar exatamente neste rio Vermelho, porém, se perdendo, chegou mais ao oeste onde se 

encontrava o rio Araguaia.  

São vários os autores que relatam o erro no trajeto de Bueno. Alguns viajantes fizeram 

itinerários e também descreveram tal fato. Começamos com o Johann Emmanuel Pohl, 

naturalista austríaco, que chegou ao Brasil em 1817, na posição de membro da expedição 

científica oriunda da corte de Viena e integrante da comitiva nupcial de dona Leopoldina. 

Percorreu muito dos arraiais goianos, e, sobre Bueno ter se perdido afirma que 

 

Depois de peregrinarem por longo tempo, os aventureiros atingiram as 

proximidades do Arraial do Bomfim, à margem do riacho que ainda hoje 

conserva o nome de Meia Ponte. Daqui seguiram em direção a Anicuns para 

descobrirem Bocaina Velha, onde o pai do chefe outrora fizera plantações, e, 

assim, perderam a direção do norte, pois estes ignorantes viajantes não 

dispunham de outro auxilio para se orientarem que não os próprios olhos e 

os picos das montanhas. Assim, erraram por muito tempo sem acharem o 

que buscavam. Afinal chegaram a um rio a que deram o nome de Pilões, por 

causa dos pilões em que moíam o milho, ou por causa das depressões 

arredondadas ainda hoje reconhecíveis nas saliências rochosas do Rio Claro. 

Pesquisaram ouro no rio e acharam abundantes areias auríferas. Este 

resultado favorável levou João Leite da Silva Ortiz a declarar que tinham 

achado o que buscavam, portanto deveriam ficar por aqui e fundar uma 

povoação. A isto opôs-se Bueno, dizendo que esta não era a região que ele 

saíra para descobrir e que, por isso, era necessário prosseguir. A discussão 

inflamou-se e teria talvez terminado em sangue, se os dois sacerdotes que os 

acompanhavam não os tivesse reconciliado. Deram razão a Bueno. 

Levantaram acampamento e seguiram a viagem em direção a Oeste, entre 

constantes combates com os aborígines. Nessas escaramuças fizeram mais 

prisioneiros, sobretudo mulheres índias. (POHL, 1976, p. 126-127). 

 

A narrativa de Pohl nos remete a algumas informações extremamente importantes. 

Mas, detalharemo-na ao longo do texto. A princípio analisaremos os autores que discutem o 

erro no trajeto de Bueno, e a fim de exemplificar, percebemos que o erro no trajeto de Bueno 
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por pouco não custou caro e até mesmo a sua própria vida. 

O mapa de número 1, ilustra a rota de Bartolomeu Bueno da Silva (filho), enquanto se 

perde no trajeto na tentativa de chegar ao rio Vermelho. Porém, perdendo o norte, chega aos 

rios Claro e Pilões. 

 

Mapa 1 – Rota dos Bandeirantes. 

 

Fonte: Fonte: SIEG, (2014). Adaptado por: Gomis, (1998). Organização: Alves (2014). 

 

Abrindo um parêntese para estabelecer um entendimento sobre a toponímia dos rios 

Claro e Pilões, Pohl (1976) afirma que o rio fora chamado de Pilões por causa dos pilões em 

que se moíam o milho ou por conta do próprio movimento das águas que fazia perfurações 

nas rochas, originando depressões arredondadas no referido rio.  

Eschwege (1979) relata que: 

 

De novo a caminho, chegaram a outro rio, a cujas margens acompanharam 

mais dias, e, por que instalassem ali alguns pilões de socamento hidráulico 

(antigos monjolos) para o fabrico de fubá, deram ao mesmo o nome de 

Pilões. Pesquisando-o, chegaram à conclusão de que era muito rico em ouro. 

(ESCHWEGE, 1979, p. 53). 
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 A toponímia de Pilões no olhar de Eschwege (1979) diferencia a visão de Pohl que 

estabelece pilões no sentido de moer o milho. Eschwege relata que o nome Pilões deriva da 

instalação de alguns antigos monjolos para a fábrica de fubá.  

Após reorganizar o trajeto, Bueno parte de Pilões e Rio Claro para o rio Vermelho e 

ali se estabelece fundando um povoado que viria a se chamar Arraial de Sant’Anna, que por 

muito tempo foi a capital da província de Goiás.  

Os Rios Claro e Pilões ficaram conhecidos por possuir neles bonitos e variados 

diamantes e uma quantidade considerável de ouro de aluvião. Não demorou muito tempo para 

que os bandeirantes retornassem para realizar a exploração, o que de fato ocorreu pouco 

tempo depois da fundação do arraial de Sant’Anna.  

Esta primeira fase dos descobrimentos e do começo da mineração em Goiás é 

anárquica em termos de fixação de população e também de instalação do sistema produtivo. 

Segundo Bertran (1988), as levas de garimpeiros vindos de Portugal e de todo o Brasil se 

expandiam pelo cerrado com pouquíssimas condições de subsistência alimentar ou de 

sobrevivência ante as doenças e aos ataques indígenas que ainda causavam bastante conflito, 

pois, os índios ficavam entre os caminhos de São Paulo e as minas centroestinas, tanto os 

fluviais como os terrestres.  

De acordo com Palacín (1994), 

 

[...] o povoamento determinado pela mineração de ouro é o povoamento 

mais irregular e mais instável, sem nenhum planejamento, sem nenhuma 

ordem. Onde aparece ouro, ali surge uma povoação; quando o ouro se 

esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha ou 

desaparece. (PALACÍN, 1994, p. 10). 

 

Alencastre (1863) afirma também que as primeiras povoações acompanhavam a 

produção e os achados de ouro, vez que: 

 

As povoações que se formavam por esse modo, não tinham nenhum caráter 

de permanência, indicavam apenas que as localidades escolhidas para 

arraiais ofereciam algum manancial de riqueza aurífera. Lavrada, porém, a 

superfície das minas, essa população emigrava para outros pontos, deixando 

suas casas abandonadas ao estrago do tempo. É por isso que em Goiás se vê 

um grande número de povoações acanhadas e decadentes, e apontam-se as 

localidades, em que outras existiram, e que prosperaram em número, em 

construções e em riqueza. (ALENCASTRE, 1863, p. 22-23). 

 

Neste sentido, os Rios Claros e Pilões começa a ser povoado na tentativa de encontrar 

minérios, o que de fato acontece e o primeiro núcleo urbano que se forma nas margens dos 

referidos rios é o Arraial de Bom Fim, criado em 1746.  
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Em 1749 o arraial é destruído por índios Cayapós, justificando invasão ao território 

indígena. Só que no mesmo ano a Coroa Portuguesa numa tentativa de retaliação manda erigir 

um novo arraial com novas edificações e um posto da Polícia dos Dragões Reais, agora com o 

novo nome de Arraial de Pilões. 

Pilões agora é um núcleo urbano que abrigava alguns garimpeiros que, a partir de 

1749, passa a vigorar a extração de minérios por contratos. É aí que entra na história dois 

irmãos que veio de Minas Gerais: Joaquim e Felisberto Caldeira Brant. Arremataram o 

contrato de diamantes dos rios Claro e Pilões e por ali se estabeleceu por dois anos, extraindo 

diamantes com o serviço obrigatório de 200 escravos, como o contrato da Coroa previa.  

Porém, dois anos depois do contrato os irmãos Brant pediram para se retirar do lugar 

afirmando que os achados não supriam as despesas gastas. A Coroa permite a saída dos 

irmãos e interdita o lugar por 50 anos, para que nenhum mineiro possa praticar a mineração 

nos leitos dos rios Claro e Pilões. 

No século XVIII, o atual Estado de Goiás era visto como um lócus da exploração 

mineral e, a partir disso, foram criados importantes arrais de mineração que compõe o urbano 

nacional atualmente. Mas, como o nosso objetivo é destacar a ocupação do arraial de Pilões 

(atual Israelândia-GO), ainda no século XVIII, é preciso que se entenda que o referido arraial 

foi um dos principais de Goiás, conforme a figura 1 retrata.  
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Figura 1 – Principais Arraiais e Vilas do Século XVIII. 

 

Fonte: Rocha, (2001, p. 35). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

O arraial era conhecido como Pilões e também como Rio Claro, pois ficava justamente 

no entroncamento dos dois rios, o Claro e o Pilões. A mineração em Pilões (Rio Claro), 

sempre foi alvo de grandes mineiros que tentavam a sorte de se “bamburar” (termo utilizado 

para designar o achado de um bom diamante). A economia era baseada praticamente na 

extração de ouro e diamante, conforme a figura de número 2.  
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Figura 2 – Economia dos núcleos urbanos em Goiás no século XVIII. 

 
Fonte: Rocha (2001, p. 42). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

Quando a economia simbolizava um “arraial”, significaria que o núcleo urbano se 

mantinha pela exploração mineral. Em Pilões a grande maioria da população se mantinham 

pela pratica da garimpagem e, somente uma pequena parcela da população praticava a 

agricultura de subsistência. Os alimentos eram comprados nas vendas no próprio arraial que 

era trago da capital Vila Boa. 

De acordo com Cunha Mattos (1979), O arraial de Pilões (Rio Claro), era composto 

por 42 casas no século XVIII. A figura de número 3, ilustra o tamanho dos arraiais em Goiás 

no mesmo século.  
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Figura 3 – População Urbana do século XVIII em Goiás. 

 

Fonte: Rocha (2001, p. 44). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

O arraial de Pilões (Rio Claro), era um arraial pequeno, tinha aproximadamente 50 

casas. Cunha Mattos (1979), detalha dizendo que em meados do século XVIII, o arraial 

possuía 42 casas e uma ermida (igreja) católica. A economia do povoado dependia das 

descobertas minerais, quando os achados estavam sendo bons atraia uma população maior, 

quando ficavam escassos a população migrava para outros lugares. Essa sazonalidade, 

também, estava ligada ao período chuvoso, pois quando os rios enchiam dificultavam a 

pratica da garimpagem e a população migrava para os povoados. Já no período de estiagem a 

atratividade dos garimpeiros aumentava. Esse aspecto mostra que o povoado não tinha uma 

atividade que fixava a população, dependo das condições da natureza.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação espacial é o resultado das relações sócio espaciais. A interação do homem, 

transformando a natureza, ilustra a produção do espaço material, onde há uma transformação 

de primeira para segunda natureza. No caso da mineração, a partir das descobertas de ouro e 

diamante, os bandeirantes fixaram população e começaram a transformação na natureza. 

Pilões no seu início de povoamento, foi um importante arraial de mineração em Goiás. 

Dentre a cartografia apresentada, o mesmo aparece como um dos principais da província 

(atual Goiás). No século XVIII, a população da província de Goiás atraia mineiros de todos os 

lados do país, fazendo com que houvesse uma sazonalidade na urbanização da época. 

A economia era baseada nas riquezas minerais. A agricultura de subsistência e de 

comercio só vai aparecer em segundo momento, pois as ordens da Coroa Portuguesa era de 

que todas as forças fossem voltadas para a pratica da mineração, pois, o imposto era alto e, o 

que importava para a Coroa Portuguesa era justamente a cobrança de impostos. 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva realizar uma discussão acerca dos conflitos étnico-culturais entre indígenas e 

não indígenas; estudantes do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí/GO (IF Goiano- 

Urutaí/Goiás), partindo de resultados parciais de pesquisa de conclusão de curso, pretende identificar 

os elementos que contribuem para os conflitos decorrentes da diversidade e multiplicidade cultural 

dentro do espaço escolar. Uma serie de documentos apresentam preocupação com a temática tais 

como: Estatuto do Índio (1973), a Lei de Diretrizes e Bases (1996), os Parâmetros Curriculares 

Nacional (1997), e a própria Constituição da Republica Federativa do Brasil (1988). Pretende-se com a 

pesquisa descobrir quantos alunos indígenas e não-indígenas convivem dentre desse mesmo espaço, 

também, será objetivo compreender as relações sócio culturais construídas entre os sujeitos envolvidos 

na pesquisa a fim de conhecer a realidade desses dois grupos dentro do espaço escolar e apresentar 

possíveis soluções para diminuir situações de conflitos no âmbito étnico-cultural no espaço escolar. A 

metodologia empregada será de natureza quantitativo-qualitativa. A pesquisa perfilará na Geografia 

humanista cultural e pretende contribuir  para as reflexões sobre Geografia, Etnia e Educação. 

 

Palavras-chave: Geografia; Escola; Índios; Diversidade Cultural; Conflitos Étnico-Raciais. 

 

 

Representações e identidade dos indígenas no Brasil 

 

As primeiras representações acerca dos nativos, habitantes do Brasil, ocorreram a 

partir do século XVI, com a chegada dos exploradores portugueses a então desconhecida, 

pelos europeus, “Terra de Santa Cruz”. Os navegadores portugueses buscando encontrar nova 

rota para chegar as Índias, chegam às novas terras, posteriormente batizadas de Brasil, ao se 

depararem com os habitantes, por conta de um erro geográfico, denomina-os de índios, 

acreditando terem chegado as Índias. 
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Os indígenas, povos nativos, moradores dessas novas terras não se compunham de um 

único grupo, mas se distribuíam em varias tribos de cultura e costumes variados, estima-se 

que por volta do ano de 1500, no Brasil habitavam em média de 4 a 5 milhões de indígenas, 

sendo que hoje, a partir de dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a população 

indígena remanescente é de 817.963 mil, demonstrando um acentuado decréscimo da 

população indígena; população essa dizimada principalmente por conta da exploração, 

escravização, doenças trazidas pelo homem branco e fome; atualmente as populações 

indígenas estão distribuídas em 305 diferentes etnias, possuindo 274 idiomas diferentes, sendo 

que do total dessa população, 17,5% não fala a língua portuguesa (FUNAI, 2018).  

Desde a chegada dos primeiros colonizadores anteriormente ao surgimento do  Brasil 

enquanto nação, os índios foram tratados apenas como selvagens, e seres que necessitavam de 

civilidade aos moldes europeus, considerados uma minoria; desconsiderando todos os 

aspectos culturais, e a própria diversidade cultural existente entre os nativos brasileiros; “a 

inferiorização e desumanização da diferença é algo que acompanha a nossa história, marca os 

encontros intergrupais e opera integrando traços físicos e biológicos a teorias implícitas de 

personalidade” (LIMA et al, 2016). 

Os portugueses apenas viam o novo território como um novo domínio, com interesses 

apenas exploratórios, não se importante em assegurar nenhuma forma de direito os índios, 

principalmente o direito ao território, expropriando-os de suas terras e recursos, subjugando a 

todo um conjunto de etnias, conforme Araújo nos mostra; 

 

Como se sabe, nos idos de 1500, Portugal considerou todo o território 

brasileiro como parte integrante do seu domínio. Em razão disso, durante 

praticamente os dois primeiros séculos da história do Brasil, não foram feitas 

sequer considerações sobre a necessidade de se assegurarem aos povos 

indígenas quaisquer direitos territoriais. Eram os tempos das tão arrojadas 

quanto arrogantes “conquistas”, em que simplesmente não se cogitava dar 

aos “conquistados” nenhum direito (ARAÚJO, 2006, p. 24). 

 

Isso fica claro quando observamos que “Portugal não fundamenta seu direito com base 

em relações com chefes indígenas, aos quais não é reconhecida soberania política. Esse direito 

não existe.” (NABUCO, 1904 
37

apud NETO, 2005, p. 82). Os portugueses apropriam-se da 

terra, não reconhecendo o direito dos povos que aqui já viviam, pois esses não possuíam 

títulos sobre as terras e nem poderiam adquirir, dessa forma a Coroa portuguesa não via, nem 

ao menos a necessidade de dar-lhes a mínima condição de posse sobre as terras em que 
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moravam, em maioria das tribos há gerações. 

Há que se compreender que essas relações entre, do homem branco e os indígenas, 

desde o seu princípio, são marcados por certa rivalidade, pois o homem branco 

desconsiderava os aspectos culturais e os valores simbólicos que os índios atribuíam ao lugar 

em que viviam; preocupavam-se apenas com a dominação do território, e utilizando as 

comunidades nativas como mão de obra escrava, embora o conhecimento dos índios sobre o 

território facilitasse a resistência e as fugas para as regiões interioranas do Brasil; 

desencadeando os primeiros conflitos entre índios e europeus.  

Historicamente a relação dos indígenas brasileiros e o homem branco foram e ainda é 

marcada pelas divergências, como já colocado, primeiramente decorrentes de disputas pelos 

territórios, algo que ainda hoje existe; mas também por conflitos socioculturais, e o desejo de 

dominação do homem branco, hoje isso se mostra mais evidente. Conflitos marcados por atos 

de violência, exclusão social e negligência, contra os povos indígenas, que somente com o 

Estatuto do Índio (1973) e a Constituição da República de 1988 passaram a ser vistos como 

cidadãos, dotados de suas capacidades intelecto sociais possuidores de direitos e interesses; 

embora ainda vistos como “relativamente incapazes” vivendo como tutelados do Estado; 

demonstrando a desumanização como mostra Lima (2016), que acontece com diferentes 

grupos étnicos, deslegitimando-os com uma representação de menos possuidor de traços que 

refletem socialização, moralidade cultura, refinamento e aprendizagem. Situação essa que só 

se altera com o Novo Código Civil (2002), reconhecendo a autonomia e a total capacidade 

dos índios enquanto pessoas e cidadãos. 

O preconceito ainda é muito presente, contra os índios no Brasil; em pesquisa 

realizada Ventiri e Bokany (2003
38

) apud Lima (2016), envolvendo 2006 pessoas de todas as 

regiões do Brasil, demonstrou que 3% dos brasileiros não gostam de encontrar grupos étnicos 

e raciais, e na pergunta sobre qual grupo étnico racial menos gostavam de encontram 1% 

respondeu ser os índios, ocupando o 9º lugar na escala de má querência contra um grupo 

étnico; demonstrando um processo de desumanização quanto aos indígenas, em que a 

principal forma de desumanização desse grupo é a exclusão moral. 

Como resultados dos conflitos e da exclusão social acontecem às mortes provocadas 

pela violência contra os indígenas; além dos suicídios, que de acordo com a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (2018) o índice é quase o triplo da media nacional. Com a fuga de 

seus territórios por conta da invasão pelos grandes fazendeiros, chegam às cidades onde na 
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maioria dos casos sofrem preconceitos e perseguições terminando muitas vezes na morte dos 

índios. 

 

Educação e os povos indígenas 

 

De maneira geral a educação é um direito previsto na Constituição Federal de 1988, 

em que o Estado se compromete em garantir educação de qualidade e de forma universal, 

presando pelo desenvolvimento pessoal e exercício da cidadania; como podemos observar no 

artigo 205 da Constituição; 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Nessa perspectiva, ao que remete a Educação Indígena e da forma como se estrutura 

hoje, nem sempre foi organizada dessa maneira, mas surge como fruto de transformações 

sociais e culturais, pelas quais a sociedade brasileira passou; especialmente no final da década 

de 1980 e durante a década de 1990. Para a população indígena o marco dessa revolução é a 

Constituição de 1988, momento em que os índios passam a ter reconhecidos os seus direitos e 

autonomia como cidadãos brasileiros (FERREIRA e PRADO, 2013. p. 2552). 

Buratto (2010
39

) apud Ferreira e Prado (2013), apresenta que as mudanças, que se 

tornaram na base, posteriormente, da Constituição de 1988, tem inicio por volta da década de 

1973, com a criação do Estatuto do Índio, pela Lei nº 6.001/73; ainda em vigor. A partir do 

Estatuto do Índio, a educação indígena, passa também a ser uma preocupação do Estado, que 

tem a pretensão de integrar os nativos a comunidade brasileira. 

Somente com a promulgação da Constituição de 1988, passa-se a ter preocupação, de 

fato, com o processo educacional indígena, com a elaboração de políticas públicas 

educacionais voltadas não apenas para a inserção do índio ao mundo do homem branco; mas 

cria-se a preocupação em conhecer e preservar, o mundo das experiências dos indígenas, mais 

que um processo educacional, busca-se a valorização de todos os aspectos e sentidos, envoltos 

a vida e as práxis das comunidades indígena. 

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
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maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais. 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas processos próprios de aprendizagem. (BRASIL, 1988) 

 

Dessa forma a Constituição de 1988, passa a ser um marco para a formulação de leis e 

de políticas educacionais especificas para os povos indígenas no Brasil, garantido 

efetivamente o acesso desses povos, a políticas educacionais, voltadas para a valorização de 

todas as dimensões culturais sociais e artísticas intrínsecas de cada tribo, garantido aulas 

ministradas, no ensino fundamental, tanto em língua portuguesa, quanto em suas línguas 

vernáculas, uma alfabetização bilíngue. 

Outro fator importante que reverbera nas questões de cunho político educacional, 

sobre as populações nativas, são as fervorosas discussões sobre os indígenas, que de acordo 

com Santos (2017), sempre esbarra em questionamentos do tipo; o que é ser indígena, a 

ocupação das terras, desapropriação, demarcação (..), em que nessas discussões, relativas aos 

povos indígenas, sempre estão envolvidas questões territoriais. 

Mas nesse sentido, a própria Constituição de 1988, apresenta em seu Artigo 231, 

parágrafo 1º, o conceito chave para a definição quanto ao que considera terras indígenas. 

 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições. (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma mostra-se a importância de se manter a territorialidade desses povos para 

que sua cultura se mantenha viva e presente, e no processo de inserção da escolarização dos 

povos indígenas seja ligado às práticas da vivência com uma educação humanizada.  

Pois cada grupo étnico possui uma serie de regras sociais estabelecidas pelas tradições, 

perpetuadas de geração a geração, sendo que nesse contexto, dentro dos grupos étnicos; são as 

pessoas que pertencem ao grupo social e ao território, e não ao contrario da forma como 

acontece em nossa sociedade (INCRA, 2015), então para preparar os indígenas para uma 

educação, para a vida; é necessária à preservação da sua cultura e costumes. 

Outras leis e aparatos legais em concordância com a Constituição de 1988; corroboram 

com a manutenção dos direitos a educação indígena; foram implantadas pelo Estado, dentre as 

principais estão; Leis de Diretrizes e Bases (1996), Plano Nacional de Educação (2001), 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998), Caderno Secad 3 - 

Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural ressignificando a escola (2007), 
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Parâmetros Curriculares Nacional, Diretrizes Curriculares Nacional; além dos Currículos de 

Referencia de Estados e municípios. Embora como se observa nos dias de hoje, muitos desses 

direitos, previstos em leis e normativas; ainda não se encontram satisfatoriamente colocados 

em prática. 

Ao que se refere à Educação Indígena outro importante documento é o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, documento criado no ano de 1998, e tinha 

como expectativa “cumprir a árdua tarefa de apresentar pela primeira vez, no País, ideias 

básicas e sugestões de trabalho para o conjunto das áreas do conhecimento e para cada ciclo 

escolar das escolas indígenas inseridas no Ensino Fundamental” (BRASIL, 1998). 

 

Este documento apresenta a diferença do currículo escolar para a 

comunidade indígena uma vez que as áreas de conhecimentos são: Línguas, 

Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Arte e Educação Física. 

Apresenta ainda seis temas transversais: terra e biodiversidade, auto-

sustentação, direitos, lutas e movimentos, ética indígena, pluralidade cultural 

e educação e saúde. Esses conteúdos servem de norteadores no processo de 

ensino nas escolas indígenas. (FERREIRA e PRADO, 2013. p. 2558). 

 

O PCN, que entrou em vigor por força da lei nº 10.172 de 2001 ficou em vigor por dez 

anos e trazia algumas considerações acerca da educação indígena e o direito dos povos 

nativos terem acesso à educação, “este documento retoma uma questão muito importante ao 

mencionar que ao serem proclamados os direitos dos indígenas em leis, suas culturas, 

costumes, linguagem devem ser consideradas importantes para a formação de uma sociedade 

que respeita os próximos” (FERREIRA e PRADO, 2013. p. 2558) 

Outro aspecto importante quanto ao direito à educação dos povos indígenas foi a luta 

pela representação, apresentadas na forma das leis 10639/2003 e 11645/ 2006 que alteram a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incluindo o ensino da história e cultura afro brasileira, 

africana e indígena no currículo escolar (SANTOS, 2017). 

O direito a educação, das populações indígenas; tem sido ampliado, especialmente a 

partir da década de 1980; direito ao acesso a educação e também a representatividade, cultural 

e histórica desse grupo étnico, embora como coloque Oliveira e Nascimento (2012), ainda 

existam desafios que precisem ser enfrentados. 

 

O povo Xacriabá 

 

O povo Xacriabá ou Xakriabá; constitui o maior grupo étnico indígena residente no 

estado de Minas Gerais, sua população é de aproximadamente 10 mil habitantes, seu território 
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possui uma área de 60 mil hectares; essa reserva indígena é dividida entre 32 tribos, cada tribo 

possui comando próprio, através de pajés e caciques; a área indígena, demarcada, se localiza 

entre a região do Alto-Médio São Francisco (ROSA; ANAYA, 2016, p.13), essas terras 

encontra-se no município de São João das Missões. 

O município de São João das Missões, onde vivem o povo Xacriabá, localiza-se na 

margem esquerda do Rio São Francisco na região Norte de Minas Gerais, entre os biomas; 

Cerrado e Caatinga, (SILVA, 2014, p.26). A ocupação da região arremete ao movimento 

Bandeirante do final do século XVII, embora os primeiros habitantes da localidade sejam os 

indígenas Xacriabás e pessoas advindas da Bahia e de outras regiões de Minas Gerais, “o 

atual município de São João das Missões chamava-se São João dos índios. Segundo os mais 

velhos esse nome se deu devido à existência de uma árvore muito comum no lugar, conhecida 

como São João” (IBGE, 2018). 

De acordo com Oliveira (2008) o povo Xacriabá, é originário da parte meridional das 

terras entre os rios São Francisco e rio Tocantins, possuindo ancestralidade em comum com 

os índios Xavantes e Xerentes, linguisticamente estão ligados ao tronco Gê, subdivisão Akuê. 

Povos esses que “ocupavam originalmente a bacia do Tocantins, desde o sul de Goiás até o 

Maranhão, estendendo-se do Rio São Francisco ao Araguaia.” (Ribeiro, 1977
40

 apud Almeida, 

2006, p.10). 

Conforme apresenta Silva (2014), no ano de 1728, Januário Cardoso de Almeida 

Brandão, doa uma grande porção de terras aos índios Xacriabás, terras essas registradas no 

cartório de Ouro Preto no ano de 1856; desencadeando uma série de conflitos com grileiros e 

posseiros que invadem e também reivindicam a posse das terras, já em 1882 os índios buscam 

ajuda do governo para a resolução do conflito; voltando nas décadas de 1960 e 1970, agora já 

através da FUNAI, conseguindo assim, em 1973, o estabelecimento de um posto de reserva 

indígena na região. 

 

Historicamente, os Xacriabás estão relacionados com os movimentos 

colonizadores do alto-médio São Francisco no Norte de Minas Gerais. Um 

documento outorgado pelo bandeirante paulista Januário Cardoso de 

Almeida na qualidade de “Deministrador dos Índios da Missão do Snr. S. 

João do Riaxo do Itacaramby” (Certidão Verbum-Adverbum – Uma 

doação), definiu limites das terras ocupadas pelos índios numa carta de 

doação, protocolada no Cartório, no ano de 1728, Junto com a definição dos 

limites territoriais, o bandeirante ordenou para que se “ajuntassem” todos os 

índios que andavam para fora da Missão, para que fossem doutrinados, não 

furtassem os fazendeiros e virassem trabalhadores de suas fazendas 

(OLIVEIRA, 2008, p. 12). 
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Historicamente a construção da identidade do povo Xacriabá, é anterior ao momento 

descrito na citação anterior, pois esse povo já vivia naquela região e possuía a sua cultura, 

suas práticas interpessoais enraizadas ali, mas a partir de 1828; com a criação do primeiro 

território de posse dos Xacriabás, oficialmente reconhecido pelo homem branco, também 

ocorre à fusão desse povo, com outros povos indígenas e não indígenas que também viviam 

naquela região; resultando na variação étnico cultural, que se observa hoje. Um momento de 

grande avanço para a construção da identidade desse povo foi à conquista do direito ao 

território, mas esse também foi um momento onde se inicia um serie de disputas pela terra, 

especialmente por conta da invasão por grileiros. 

Somente no ano de 1978 as terras indígenas são oficialmente demarcadas pelo 

governo; no ano de 1987, o então cacique dos Xacriabás, Rosalino e outros dois membros da 

Aldeia do Sapé foram assassinados por fazendeiros da região por conta da disputa pelas terras, 

fato conhecido por Massacre dos Xacriabás; episódio esse que serve de inspiração para a luta 

dos povos e comunidades tradicionais da região Norte de Minas Gerais; posteriormente no 

ano de 1989 ocorre a homologação da posse do território em favor dos Xacriabás (ROSA; 

ANAYA, 2016, p. 14). Ainda vinte anos após a homologação dessas áreas, onde a FUNAI 

alegava ser esse território de “posse imemorial do grupo Xacriabá”; ainda existem conflitos, e 

estudos para a ampliação das áreas de preservação indígena, remetendo as áreas originais 

doadas ainda no século XIX; 

 

Desde os anos 2000, os Xacriabá vêm realizando retomadas territoriais que 

dizem respeito a um terço de território ainda não delimitado pela Fundação 

Nacional do Índio (Funai), constado na carta de doação feita por Januário 

Cardoso em 1728 no qual os limites foram definidos em um documento 

firmado no cartório Morrinhos (Matias Cardoso) e registrado em 19 de abril 

de 1956 no livro paroquial da Vila Januária onde se encontrava a sede da 

comarca e em Ouro Preto que era a Capital da Província. (MAGALHÃES; 

ANAYA, 2014) 

 

Outro aspecto importante a ser observado, é que a partir desses momentos de 

conquistas pelos Xacriabás; ocorre uma transformação cultural, quanto à necessidade de 

reivindicarem os seus direitos, e a tomada de consciência para a criação de mecanismos que 

busquem dar-lhes a autonomia política para a cobrança das autoridades governamentais; 

facilitando-lhes o acesso as políticas públicas, importantes para a manutenção da própria tribo 

e da forma de sua cultura; além da implantação de projetos que visem o bem estar e a 

melhoria das condições de vida de toda a comunidade xacriabana. 
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Esse processo de tomada dos espaços de representação política foi 

acompanhado por uma ampliação do acesso às políticas públicas. As 

associações indígenas iniciam a implantação de projetos voltados para ações 

ambientais (proteção de nascentes), produtivas (casas de farinha, rapadura e 

de sementes) e culturais. (ROSA; ANAYA, 2016, p. 15). 

 

Nesse sentido a comunidade Xacriabá é beneficiada com uma serie de projetos que 

visam o bem estar e o desenvolvimento social, entre alguns programas que se destacam estão; 

Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais, o Magistério Indígena, que 

incluía criação de materiais didáticos específicos e construção de escolas dentro da 

comunidade, programas esses iniciados em 1997. Já em 2003 tem inicio o Programa Estadual 

de Licenciatura Indígena, visando à formação de professores originários da própria 

comunidade. Em 2008, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Educação de Minas 

Gerais (SEE/MG), estavam matriculados cerca de 2500 alunos e mais de 200 professores 

indígenas; trabalhando nas 35 escolas em terras dos Xacriabás. Sendo que uma das principais 

exigências que os estudantes da graduação faziam era que todas essas intercessões fossem 

registradas através de áudios e fotos; divulgando as ações locais e registrando a memoria de 

todo um grupo étnico (ROSA; ANAYA, 2016). 

 Mesmo com essas políticas públicas para a comunidade Xacriabá alguns adolescentes 

e jovens da tribo deixaram suas famílias e estão estudando no Instituto Federal de Goiás – 

Câmpus Urutaí, na região sudeste de Goiás. Assim, a pesquisa em questão pretende entender 

as relações construídas entre os indígenas e não indígenas nesse ambiente escolar. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa procura discutir a Feira Isidório Rodrigues de Rezende em Ipameri-Goiás em seus 

aspectos identitários e culturais, abordando as representações dos produtores e moradores que ofertam 

seus produtos para a comercialização no espaço da feira, que se transforma em ponto de encontro entre 

feirantes e frequentadores. Nesta perspectiva, o trabalho objetiva compreender as relações espaciais a 

partir dos elementos culturais na Feira Isidório Rodrigues de Rezende em Ipameri (GO). A 

metodologia inicial para atingir o objetivo proposto consta de uma sucinta revisão bibliográfica e 

visitas in loco para observação direta e coleta de dados preliminares a realização do trabalho. Nesse 

sentido, a pesquisa poderá após a sua conclusão contribuir com dados qualitativos e quantitativos para 

se pensar o espaço social, econômico e cultural das feiras livres, em particular da feira Isidório 

Rodrigues de Rezende. 

 

Palavras-chave: Espaço; Feiras; Cultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início do século XX a Estrada de Ferro do Centro-Oeste chega ao munícipio de 

Ipameri, Goiás, trazendo um crescimento demográfico e econômico. Os grandes fazendeiros, 

empresários e comerciantes foram os responsáveis pelo progresso do município, sendo o 

primeiro do Estado de Goiás a possuir energia elétrica, agência do Banco do Brasil e cinema. 

Situação que permanece inalterada até por volta dos anos de 1960 quando outras dinâmicas 

econômicas entram em cena e Ipameri perde o posto de “princesinha do sudeste goiano”. 

A economia de Ipameri é baseada na agropecuária e algumas indústrias de bens de 

produção não duráveis. Possui segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 24.735 

habitantes. A feira é um ponto forte na cidade, localizada na Vila Baioch, lugar de encontro e 

afetividade, entre feirantes e fregueses. O espaço da feira é livre, ou seja, qualquer pessoa 

pode participar e comercializar seus produtos, o que “proporciona uma manifestação 

socioeconômica e cultural, fazendo da feira um local de constante mobilidade comercial e 

humana” afirma Boechat e Santos (2009, p. 02).  

                                                      
41

 Graduando em Licenciatura em Geografia Universidade Estadual de Goiás – Campus Pires do Rio - 

luceliovaz95@hotmail.com 
42

 Universidade Estadual de Goiás – Campus Ipameri - airam1236@gmail.com  

 

mailto:luceliovaz95@hotmail.com
mailto:airam1236@gmail.com


138 
 

A feira é um local público, no qual os feirantes dispersam suas bancas e barracas, e o 

multiculturalismo fica evidente no lugar. É uma mistura de culturas com costumes e traços 

típicos trazidos de cada família, criando hábitos e saberes, os feirantes são considerados por 

muitos “matutos” apenas por ser humilde ou por ter um linguajar diferente, com seu jeito 

simples e atencioso de lidar e compreender a diversidade que a cidade compõe. Ipameri por 

ser uma cidade não muito populosa, a feira se torna uma das principais atividades de encontro 

entre as pessoas, portanto a sua inexistência seria imaginável, pela importância que assume no 

cotidiano da cidade. 

 

O Espaço na Ciência Geográfica 

 

O espaço pode ser compreendido sob diversas formas, pois há uma heterogeneidade 

que o compõe, seja ele no meio urbano ou rural, ele é composto por peculiaridades 

envolvendo a afetividade do mesmo, representando os valores econômicos, sociais e culturais. 

“O espaço tem sua própria história que se origina da conjunção entre as características da 

materialidade territorial e das ações; e, é necessária a promoção da circulação de vários 

fatores como homens, dinheiro, informações, mercadorias, etc” (BOECHAT e SANTOS, 

2009, p. 5). 

Os conceitos espaciais são fundamentais para a Geografia, sendo responsabilidade dos 

geógrafos, analisar e descrever a interação e integração de fenômenos relacionando-os ao 

espaço, tornando o mesmo em um espaço absoluto, contendo apenas as coisas que existe na 

realidade, um conjunto de pontos que interligam entre si (CORRÊA, 2003). Dessa forma a 

Geografia aborda todos os fenômenos que organizados espacialmente tornam-se únicos, não 

tendo possibilidade de realizar generalizações. 

Santos (1996, p. 122) afirma que: 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 

define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 

passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 

que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 

de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças 

cuja aceleração é desigual. A evolução espacial não se faz de forma idêntica 

em todos os lugares. 

 

O espaço é composto por práticas culturais, que modelam e misturam as 

representações, articulando na medida em que as ações coletivas passam a ter significados 
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representativos e diversificados, compartilhando heranças e saberes populares. Claval (1999), 

aponta que “[...] a cultura é um dos fatores essenciais da diferenciação das situações sociais e 

do status que é reconhecido a cada um.” 

Dentre as multiplicidades de espaços Claval (1999, p. 210) destaca que “a cidade 

distingue-se de outras formas de espaços sociais por sua humanização mais pronunciada”, isso 

se dá devido as variedades de sujeitos compostos em um determinado espaço, tornando-se um 

espaço humanizado.  

Harvey (2007) constatou que: 
 

Se considerarmos o espaço como absoluto ele se torna uma “coisa em si 

mesma”, com uma existência independente da matéria. Ele possui então uma 

estrutura que podemos usar para classificar ou distinguir fenômenos. A 

concepção de espaço relativo propõe que ele seja compreendido como uma 

relação entre objetos que existe pelo próprio fato dos objetos existirem e se 

relacionarem. Existe outro sentido em que o espaço pode ser concebido 

como relativo e eu proponho chama-lo espaço relacional - espaço 

considerado, à maneira de Leibniz, como estanho contendo em objetos, no 

sentido de que um objeto pode ser considerado como existindo somente na 

medida em que contém e representa em si mesmo as relações com outros 

objetos (p. 10). 

 

Esses conceitos perdem valores explicativos e ganham condições novas, para 

compreender melhor o movimento da sociedade, portanto passa a ter novas condições. 

Harvey (2007, p.8) afirma que “a palavra “espaço” suscita frequentemente, 

modificações”, assim há uma amplitude quando referimo-nos ao espaço material, metafórico, 

pessoal e social.  

O espaço material é um espaço com matéria, ou seja, tudo aquilo que se pode pegar, o 

espaço metafórico é aquele criado pelo indivíduo através dos sentidos, tornando-se um 

momento diferente, podendo ser um encontro (in) esperado, o espaço pessoal é um espaço 

íntimo, que pode ser caracterizado como uma área ao redor do corpo, já o espaço social são as 

relações em que a sociedade se desenvolve, através da interação entre os seres humanos por 

meio da linguagem. Percebe-se que os domínios são tão particulares que tornam impossível 

qualquer definição genérica de espaço, pois há uma heterogeneidade entre as relações dos 

conceitos.  

O espaço absoluto constitui dentro das molduras com um planejamento um espaço 

fixo, distinguindo seus fenômenos, sendo eles discretos e delimitados, em que as pessoas 

fazem parte de uma forma individualizada independente da matéria.  

De acordo com Harvey (2007), o espaço material corresponde a todos seres humanos, 

assim “os elementos, os momentos e eventos deste mundo são constituídos da materialidade 
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de algumas qualidades”, tendo uma variação de espaços integrando o modo de viver de cada 

ser, essas variações podem ser representadas emocionalmente, afetivamente e ao mesmo 

tempo materialmente, integrando o espaço de várias formas, ao mesmo tempo que alguns 

sujeitos identificam o espaço somente materialmente, autores como Harvey expõem suas 

ideias de estudos sobre as representações abstratas do espaço.  

Segundo Boechat e Santos (2009, p. 4): 

 

O espaço urbano advém de diferentes relações que começaram no passado e 

continuam existindo no presente, sendo este espaço humano, porque o 

homem o constrói e o reproduz através de diferentes classes sociais. Este 

espaço está ligado à produção, pois é nesta que o processo produtivo social 

acontece, sendo fragmentado em virtude de cada um manter relações 

espaciais entre si e com o todo, o que gera uma movimentação de fluxos de 

pessoas, veículos e produtos. 

 

Além das multiplicidades o espaço também pode ser formado por objetos técnicos, 

Santos (1999, p. 34); compreende que “o espaço do trabalho contém técnicas que nele 

permanecem como autorizações para fazer, isto ou aquilo, desta ou daquela forma, neste ou 

naquele ritmo, segundo esta ou outra sucessão”, contudo além das técnicas o espaço também 

tem a percepção do tempo, que pode ser marcado pela existência física ou pelo imaginário.  

O imaginário tem uma intensidade em base empírica, proporcionando que “o espaço 

impõe através das condições que ele oferece para a produção, para a circulação, para a 

residência, para a comunicação, para o exercício da política, para o exercício das crenças, para 

o lazer e como condição de viver bem” Santos (1999, p. 34), ou seja, são laços que interligam 

o homem no espaço em que vive, criando inúmeras técnicas para o seu melhor 

aperfeiçoamento. 

 

As Origens das Feiras no Espaço Geográfico  

 

A palavra feira deriva do latim feria, que significa dia de festa, dia santo ou mesmo dia 

de descanso, sendo o dia propício para os feirantes comercializarem seus produtos. Sendo 

assim é uma convenção antiga que se formou através dos primeiros agrupamentos humanos, a 

datar de quando o homem deixou de ser nômade e passou a ter interesse pela terra, passando a 

domesticar animais e fazendo sua própria agricultura Guimarães (2010). 

 

As feiras têm origem na Europa durante a Idade Média e tiveram papel 

fundamental no desenvolvimento das cidades e no chamado renascimento 

comercial do século XIII. Quando os camponeses não conseguiram vender 

nos mercados a produção excedente, trocavam por outros produtos nas ruas a 

um preço mais barato (GUIMARÃES, 2010, p. 05). 
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Santos (2013), constata que por volta de 2000 a.C já existiam as feiras, assim depois 

de Cristo há marcos na bíblia de vendedores de bois, ovelhas e pombas, percebe-se que desde 

essa época as feiras ganharam influências e foram expandindo pelo tempo e espaço de modo e 

formas diferentes, entretanto mantiveram o intuito comercial. Santos afirma que: 

 

A passagem bíblica do evangelista João, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, a 

primeira referência de feira depois de Cristo – d.C. Citando a proximidade 

da páscoa dos judeus, e a subida de Jesus Cristo para a cidade de Jerusalém, 

onde ao entrar no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e 

pombas, e os cambistas sentados no Templo de Jerusalém, o narrador desse 

evangelho dar elementos de indução de que ali, naquele momento, se 

realizava uma feira e/ou uma atividade comercial típica do comércio. Assim, 

esses fenômenos econômicos, sociais e espaciais – as feiras – não são tão 

recentes nos espaços urbanos (p. 04).  

 

Braudel (2009, p. 19) afirma que, “por toda a parte, o aumento das trocas levou as 

cidades a construir mercados (halles), isto é, feiras cobertas, muitas vezes rodeadas pelas 

feiras ao ar livre”, no século XVII. Paris foi referência em praticar as trocas de mercadorias, 

com isso as feiras começaram a se expandir trazendo diferentes artigos a serem 

comercializados.  Devido as grandes demandas e procura as feiras passaram a ocupar um 

espaço diversificado, além de econômico passou a exercer interferências nas relações entre os 

feirantes e também nos frequentadores, formando assim um espaço miscigenado.  

No Brasil as feiras existem desde o período Colonial, quando houve o 

desenvolvimento da economia interna do país. Mesmo com a modernidade elas não perderam 

suas influências e continuaram a ser realizadas. São pontos de compra e venda de diversos 

tipos de produtos agrícolas e por vezes até mesmo artigos industrializados.  

 

Nos tempos modernos, as feiras têm uma variedade grande de produtos 

disponíveis, desde produtos sofisticados até pequenas coisas que a classe 

mais pobre precisa. As feiras são a maior e mais completa representação de 

mercado e até hoje constituem um ponto de encontro entre compradores e 

vendedores. (BOECHAT e SANTOS, 2009, p. 3). 

 

Segundo Boechat e Santos (2009): 
 

Desde a antiguidade, as feiras têm como principal objeto promover trocas de 

mercadorias entre pessoas de diferentes lugares, com diferentes produtos, 

com a principal finalidade de suprir as necessidades pessoais de cada 

indivíduo. A partir da queda do feudalismo e o surgimento do capitalismo, 

esse modo de comércio começou um processo de sistematização e passou a 

ganhar uma nova importância econômica (p. 03). 

 

O processo de troca de produtos fez com que o capitalismo se expandisse, aumentando 

o comércio nas cidades; vale ressaltar que essas trocas já aconteciam desde a existência do 
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homem, pois se realizavam a um nível rudimentar sem intuito de acúmulo ou lucro, ou seja, 

somente para suprir as necessidades básicas da população. Boechat e Santos (2009, p.03) 

compreende que “inicialmente o surgimento das feiras foi francamente impulsionado pelas 

Cruzadas, visto que, naquela época, era necessária uma forma de atividade comercial que 

atendesse às necessidades dos comerciantes e viajantes”, ou seja, as feiras fortaleceram o 

sistema de troca nas cidades, promovendo opções alternativas e variada de consumo. 

As trocas comercias começaram a serem realizadas nos centros urbanos, possibilitando 

aos camponeses (feirantes) a criação de uma estrutura bancária, pois os mesmos necessitavam 

de ter uma renda, já que o capitalismo baseia-se na acumulação de capital. 

O espaço onde realizam-se as feiras é também palco das relações, por vezes 

conflituosa, entre comerciantes da cidade e feirantes, pois muitos a veem como uma ameaça 

ao oferecer produtos por preços mais acessíveis e frescos ao consumidor. Porém, de outro 

ângulo as influências que a feira exerce na sociedade é notável, pois é um espaço que abriga 

pessoas de diferentes classes sociais e propicia ao pequeno produtor rural a oportunidade de 

vender o seu produto e obter renda para se reproduzir enquanto camponês.  

Os mercadores varejistas e camponeses são reconhecidos pelas roupas, por serem 

economicamente vulneráveis em relações aos que detém o capital. Diante disso percebe-se 

que “em sua simplicidade robusta, é imbatível, dado o frescor dos gêneros perecíveis que 

fornece, trazidos diretamente das hortas e dos campos, com preços baixos, sendo a forma mais 

direta e transparente” (BRAUDEL, 2009, p. 15). Os produtos ofertados na feira são de 

qualidade e de bom preço, mas mesmo com essas qualidades, os produtores, na maioria das 

vezes ainda sofrem segregação socioespacial por serem considerados inferiores pelos grandes 

comerciantes da cidade. 

A sociedade humana constrói e modifica o espaço geográfico, criando assim uma 

natureza antropizada, que abriga os agrupamentos humanos em suas necessidades.  A 

natureza é o método que o homem usa para construir e desfrutar dos seus bens materiais, 

transformando e modificando o espaço ao seu interesse, com isso gerando a economia que é o 

fator principal que o sujeito vai a busca. As feiras fazem parte dessas relações, na qual a 

economia é procedente da natureza, ou seja, as feiras tem seus espaços diversos e livres que 

são frequentados por todos sem que haja restrições doutrinárias, tendo como objetivo 

negociar. 

Braudel (2009) diz que a feira se encontra em um centro de relações, pois nela tudo se 

vende, menos a virtude, a honra e a moral, pois essas relações são formadas pelos princípios 

de verdade gerando a confiança entre os feirantes e os consumidores; a trapaça, a enganação, 
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são atitudes sorrateiras que não tem seguimento na feira, já que a verdade é o princípio mais 

notável pelos consumidores. Muitos ao frequentar esse espaço aprende a arte de comerciar, 

sendo presente os ruídos de negociações; discutem a divisão social do trabalho e as trocas 

acontecem, permitindo aos feirantes o acesso aos acontecimentos mundiais, tendo relação 

com os preços vigentes no mercado. 

Braudel (2009) aponta que as primeiras referências às feiras aparecem em meio ao 

comércio realizado no decorrer às festividades religiosas, com o passar do tempo começaram 

a se efetivar em locais públicos, em dias marcados para que os feirantes pudessem melhor 

vender suas mercadorias. No entanto torna-se um lugar, no qual os feirantes podem expor 

tudo aquilo que um espaço livre pode oferecer sendo: comercial, recreativo, cultural ou 

mesmo industrial. A parte recreativa fica por conta da diversão e a arte presentes no espaço da 

feira, por meio das piadas, dos risos, das cantorias ou programas de rádios que é comum ter na 

feira. Portanto o espaço vai se constituindo como ponto de encontro e da troca, sendo 

produtos de experiências, de atitudes, de princípios, de valores. 

De acordo com Braudel (2009) para que as feiras urbanas pudessem ocorrer de uma ou 

duas vezes por semana, foi necessário que o campo produzisse além do necessário, ou seja, 

acontecesse uma produção excedente destinando parte de sua mão-de-obra para a atividade de 

comercialização, entretanto essa demanda foi influenciada pela a participação da sociedade 

nas feiras, levando os feirantes a produzir mais. Com o desenvolvimento das feiras no mundo 

fez com que muitos trabalhadores informais e formais passasse a fazer parte desse espaço que 

além de ser público é viável para a própria renda ou complementação da mesma. 

Braudel (2009) compreende a importância das feiras no período do renascimento 

comercial no século XIII, destacando-as como entrepostos comerciais e sendo responsável 

pelo centro de desenvolvimento urbano, dando origem as cidades europeias, a partir dos 

mercados centrais que adquiriam mercadorias de diversos lugares, já com os sistemas de 

transportes e comunicação ativos, tanto as cidades quanto as feiras passaram a ser pertinentes 

ao movimento do mundo. Assim passaram a ter artigos de lugares distantes, ou seja, através 

dos meios de comunicação e de transporte podiam aprimorar a diversidade de artigos a serem 

vendidos, com isso escapam da produção local. 

 

A Feira Isidório Rodrigues de Rezende em Ipameri - Goiás – Origem e sua 

Representação 

 

A Feira Isidório Rodrigues de Rezende em Ipameri (GO), realizada duas vezes por 
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semana, está situada em uma área coberta na Vila Baioch. Essa feira é realizada oficialmente 

desde 08 de agosto de 1988 e tem um significado cheio de representações tanto para os 

feirantes quanto para os produtores da cidade. 

A Feira Isidório Rodrigues de Rezende de Ipameri (GO), no decorrer do tempo passou 

por um processo de transformação, tendo a participação dos feirantes e parte da comunidade. 

A feira através das suas potencialidades tem o espaço frequentado por diversos produtores, 

dentre eles os moradores do Assentamento de Reforma Agrária Olga Benário que localiza-se 

no mesmo município.  

A feira de Ipameri comercializa uma diversidade de produtos, destacando-se os 

produtos orgânicos, cultivados sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos, hormônios ou 

outros produtos químicos que altera o índice de produção e causam danos à saúde. Além dos 

alimentos orgânicos são comercializados doces, derivados do leite como o queijo, carne suína, 

peixes, aves, panificação, artesanato, dentre outros que em sua maioria tem origem a partir da 

agricultura familiar praticada no município, principalmente pelos pequenos produtores do 

Assentamento Olga Benário. 

A Feira de Ipameri é um espaço movimentado, cheio de interpretações musicais como 

as cantorias que entretém os frequentadores, e interage com o público presente por meio da 

divulgação do programa em uma rádio local. Assim a feira passa a ser um lugar importante 

para cidade, seja na economia ou na cultura. As pessoas que frequentam a feira têm seus 

feirantes preferidos e essa convivência de fregueses com feirantes faz com que laços de 

afetividade sejam criados e perpetuados e muitas vezes o cliente se torna o amigo. 

A Feira de Ipameri tem uma diversificada cultura, envolve os produtores e a 

comunidade frequentadora, destacando os costumes e a cultura popular, resgatando e 

promovendo a integração social. Silva (2006, p. 15) assegura que “nota-se matutos, caipiras, 

braçais, tropeiros, agricultores em comércio efetivo com os conceituados senhores dos centros 

urbanos, a troca ou repasse de cultura se faz tão importante quanto a venda e a compra de 

produtos rurais levados às feiras”. 

A cultura abrange todos os conhecimentos e habilidades que o ser humano possa 

adquirir ou é passada de geração em geração, com abrangência em relações materiais e nos 

aspectos espirituais de uma nação. Toda cultura tem sua história própria, na qual as diferenças 

tornam-se particulares sem a intervenção de outras histórias culturais. Esse processo cultural 

formado por meio de comportamentos, hábitos, saberes, costumes, crenças, tem por finalidade 

ser passada de geração para geração, ou seja, perpetua a cultura do povo ou do grupo que está 

inserido.  
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[...] Os indivíduos e os grupos são condicionados pela educação que 

receberam: a cultura aparece, assim, como uma herança. As modalidades 

segundo as quais a cultura é transmitida de uma geração a outra ou de um 

lugar a outro, favorecida pelas trocas, pelos deslocamentos de curta duração 

ou pelas migrações, dependem do meio e do nível técnico [...] (CLAVAL; 

1999, p. 12). 
 

Os conjuntos de grupos sociais possuem suas particularidades culturais, da mesma 

forma que interioriza e coloca em prática a cultura herdada de acordo com os desejos e 

anseios, tornando “a cultura um fator essencial de diferenciação social” (CLAVAL; 1999, p. 

14). 

A cultura é transmitida através da comunicação, sendo articuladas por palavras “o 

mundo no qual vivem os homens é feito tanto de palavras e de proposições” (CLAVAL; 

1999, p. 13), ou seja, as ações da humanidade se constroem devido aos valores ou mesmo as 

escolhas de cada indivíduos. Assim a Feira de Ipameri vem com toda essa diversidade, tendo 

uma cultura que já é predominante na feira e sempre apta a receber novas culturas.  

Boechat e Santos (2009, p. 08) compreende que 

 

A feira constitui-se também numa espécie de reprodução social, 

constantemente descartada como tema de estudo pela ciência econômica, se 

configura um local de troca de saberes, onde os envolvidos enriquecem o seu 

capital cultural, através da aprendizagem, somando e adquirindo novos 

conhecimentos e experiências vividas pelo outro. Nesse ínterim ocorrem as 

trocas de saberes e conhecimentos entre o consumidor e o feirante, cada um 

com sua bagagem individual de seu mundo de origem e vivência. 

 

As trocas de saberes é uma tentativa, na qual se cria ambientes de convívio 

relacionados à realidade vivida, a feira de Ipameri é um lugar livre, que proporciona aos 

feirantes dispersarem suas bancas e barracas, afins de adquirir ou mesmo complementar a 

renda familiar, só que além da comercialização de diversos produtos a feira também torna-se 

um centro de relações, ou seja, um ponto de encontro, frequentado pelos feirantes e 

moradores. Alguns frequenta o local para presenciar a movimentação, trocar experiências, 

contar piadas ou mesmo cantar, é notável a diversidade que há entre os feirantes e 

frequentadores, pois a comercialização dos seus produtos é tão importante, quanto a 

reprodução social que através dos seus mecanismos reproduz a sua própria história. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No espaço em que a feira acontece há uma abundância de sons, cheiros, conversas, 

piadas, cantorias dentre vários outros movimentos, ou seja, é um espaço de várias relações, e 
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de paisagens diversificadas criado ao longo do tempo espaço da evolução histórica da 

humanidade. 

A Feira Isidório Rodrigues de Rezende é um espaço diversificado, envolvendo 

aspectos sociais, econômicos e culturais, construídos a partir das representações dos diversos 

sujeitos sociais presentes em Ipameri. 

As relações que existem entre cidades, comércios e feiras persistem desde o 

surgimento das mesmas, e com essa conexão ambos ganharam desenvolvimento e cresceram 

juntos, multiplicando os espaços urbanos.  Com isso inovações e críticas surgiram, pois as 

feiras são esparsas por ruas ou quadras cobertas, considerado um trabalho informal, 

compostas por vendedores ambulantes, camelôs e camponeses vendendo seus produtos 

oriundos da zona rural ou urbana que expõem seus produtos em busca de mercado e renda. 

Esse tipo de venda gera conflito entre os comerciantes locais que ficam insatisfeitos com a sua 

existência, pois se por um lado as feiras satisfazem as necessidades prementes da população 

por produtos frescos, de outro reduz o lucro dos comerciantes locais que tem suas vendas 

diminuídas no dia de realização da feira. As feiras fazem parte do desenvolvimento 

econômico, social, político e cultural de toda cidade. 

O trabalho perfila-se na Geografia Humanística Cultural e o resultado final será 

apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso. 
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De acordo com o censo escolar de 2016, 33,2% das pouco mais de 186 mil escolas de 

educação básica do país estão localizadas na zona rural. Desse total, 28.329 ofertam o ensino 

médio, das quais apenas 10,2% estão localizadas na zona rural, sendo este, portanto, o nível 

da educação básica com menor número de escolas no país. Este é também o nível com maior 

número de insucesso, ou seja, com maior recorrência de casos de reprovação e abandono de 

acordo com o INEP (2016)
47

. Estes dados são fundamentais para justificarmos as questões 

que trazemos ao debate neste texto, referentes aos processos de escolarização da juventude 

rural pensando, em especial, o acesso e permanência desses sujeitos na escola de ensino 

médio.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns resultados parciais da pesquisa 

“Juventude rural e projetos de escolarização: estratégias de acesso e permanência no sistema 

de ensino”, problematizando determinadas questões teóricas e empíricas relativas à juventude 

de rural da região Sudeste de Goiás. Tal investigação está sendo desenvolvida pelo Núcleo de 

Extensão e Pesquisas em Educação e Desenvolvimento do Campo (NEPCAMPO), grupo de 

pesquisa criado no contexto de implantação da Licenciatura em Educação do Campo 

(EDUCAMPO) na Regional Catalão. O curso foi implantado na UFG Regional Catalão a 

partir do resultado do edital de seleção Nº 2/2012 – SESU/SETEC/SECADI/MEC de 31 de 

agosto de 2012, divulgado na Portaria n. 72, de 21 de dezembro de 2012 da SECADI e 

publicado no DOU edição n. 249, de 27 de dezembro de 2012. O objetivo é formar 

professores habilitados ao magistério do segundo segmento do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, com habilitação em Ciências da Natureza, oferecendo educação superior de 
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qualidade, no contexto do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo - PROCAMPO. O intento é formar professores sensíveis e atuantes na 

defesa dos direitos dos povos do campo e no respeito à especificidade da vida, do trabalho, da 

escolarização e da educação dos campesinos.  

A implantação do curso na Regional Catalão no segundo semestre de 2013 trouxe para 

este espaço acadêmico novos atores e indagações diversas aos profissionais deste 

departamento, das diversas áreas do conhecimento, sobretudo aqueles envolvidos diretamente 

com o curso.  A temática do campo, embora não seja recente na Regional Catalão, é algo 

novo no Departamento de Educação, despertando novos olhares, novas descobertas e 

interações. Nesse cenário, emerge a necessidade de um núcleo que congregue todas as 

iniciativas ligadas ao curso e aos temas relacionados ao curso. Nesse contexto é criado o 

NEPAMPO, cujos pesquisadores desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão, de forma 

interdisciplinar, buscando problematizar questões contemporâneas da educação e do 

desenvolvimento territorial, desencadeadas em torno do objeto educação e formação de 

professores para atuarem escolas e sujeitos rurais. O curso formou em 2017/1 a primeira 

turma, com um total de 10 formandos dos 37 ingressantes em 2014, moradores de diversos 

municípios da região.  

Nesse cenário, problematizamos a cultura escolar dominante, no modelo acadêmico 

até então vigente, que é desafiada a considerar novas formas de pensar e organizar o processo 

formativo com a finalidade de acolher novos sujeitos no espaço da universidade. A 

universidade, ao acolher a demanda dos movimentos sociais por formação de quadros para 

atuarem como professores do campo, abre um canal de interlocução com os povos do campo e 

fomenta reflexões acerca desse grupo. Assim, partimos da premissa que hoje não é mais 

possível falar em rural, no singular, mas em ruralidades. Neste sentido, acreditamos que é 

necessário conhecermos esse rural do qual falamos e de onde se originam nossos estudantes e 

entendermos quem são esses sujeitos: assentados, acampados, agricultores familiares, 

trabalhadores do agronegócio, pequenos proprietários rurais, donas de casa, ativistas e 

militantes de movimentos sociais do campo? Enfim, se estamos falando de ruralidades, 

também estamos de falando de povos do campo, de culturas do campo, de modos de produção 

diferenciadas no campo, por isso acreditamos na importância de conhecer esse contexto 

porque somente assim podemos desenvolver práticas educativas efetivas e pensar 

metodologias que dialogam com as especificidades dos nossos alunos. (ALVES e FALEIRO, 

2015).  

Nessa perspectiva, nosso entendimento da categoria rural não se limita à oposição ao 
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urbano pois tal dicotomia pode mascarar outras dicotomias dentro do próprio território rural. 

Ou seja, não há um rural, um campo, o que existem são campos, são ruralidades, haja vista 

que o rural do agronegócio não é o mesmo do agricultor familiar; o rural das secas não é o 

mesmo rural das águas; o rural dos homens não é o mesmo rural das mulheres; o rural da 

infância não é o mesmo rural dos jovens e dos adultos, etc. Sobremaneira, as possíveis 

interlocuções entre pesquisadores e as populações do campo colocam a todos o desafio do 

diálogo profícuo no sentido de desvelar o lugar ocupado por distintos sujeitos, as interações e 

desafios materializados na dialética da ação-reflexão-ação-transformação. Nesse sentido, 

também problematizamos as produções rurais, defendendo o entendimento de que não 

limitam às produções econômicas, ou seja, o rural contém o agrícola, mas os territórios rurais 

são mais do que lugares de produção econômica, são territórios de vida, de cultura, de 

produção de saberes, e as “as populações rurais são mais que instrumentos de produção 

agrícola, são autoras e consumidoras de um modo de vida” (MARTINS, 2002, p. 225) que 

precisa ser problematizado, compreendido, valorizado e explorado nas nossas pesquisa 

acadêmicas e também nas nossas práticas educativas. 

É nesse contexto que esta pesquisa está sendo desenvolvida, com estudantes do ensino 

médio e superior, com o objetivo de analisar os projetos de escolarização de jovens de origem 

rural, identificando seus desafios e motivações para prosseguir (ou não) nos estudos, bem 

como suas estratégias de acesso e permanência na educação básica e no ensino superior. Neste 

texto são trazidas algumas dessas questões, problematizando-as do ponto de vista dos desafios 

e motivações postos aos jovens rurais nessa região do estado de Goiás para entrar e 

permanecer (ou não) na escola de ensino médio.  A pesquisa é de cunho qualitativo e os 

principais instrumentos de coleta de dados são entrevistas e observações. As observações são 

realizadas, sobretudo, durante as atividades do Tempo Comunidade do curso de Educação do 

Campo, mas também em situações cotidianas de aulas no Tempo Universidade. Esse é um 

momento rico de diálogo entre a universidade e as comunidades rurais dos municípios onde 

residem os educandos.  

Um aspecto que nossas pesquisas têm se dedicado diz respeito ao público alvo e 

futuros ingressantes do curso, questão que surge justamente de questionamentos que 

recebemos sobre a não necessidade do curso. Não é incomum sermos questionados sobre a 

necessidade do curso e sobre o próprio desejo dos sujeitos, sobretudo dos jovens, 

permanecerem viverem no campo e elaborarem projetos de vida relativos à vida no campo. E 

o que nos perguntamos é: será mesmo que as pessoas não querem viver no campo? Elas 

querem deixar o campo ou de lá são expulsas? O campo do camponês oferece condições de 



151 
 

permanência e de vida digna nesse território? Em que condições os jovens do campo 

frequentam a escola de ensino médio? As políticas educacionais de acesso e permanência são 

favoráveis à juventude rural? Que políticas de combate à evasão seriam necessárias para que 

os jovens possam sonhar com projetos de escolarização a longo prazo? 

 Nos estudos da juventude um tema que vem ganhando relevância são os projetos. (Cf. 

SOARES, 2002; PANTOJA, 2003; LEÃO, DAYRELL e REIS, 2012; LEÃO, 2011; ALVES, 

2013; dentre outros). De acordo com Boutinet (2002) o conceito de projeto tem raízes na 

arquitetura, mas ganha lugar de destaque nas produções filosóficas na primeira metade do 

século XX, embasado na ideia de intencionalidade e justificado na capacidade de devir dos 

seres humanos. Nesse mesmo sentido, Machado (2004) argumenta que nós, seres humanos, 

alimentamo-nos dos projetos que realizamos. É o que vai nos permitir fugir aos 

determinismos e improvisos, organizando e planejando nossas ações futuras. Esse processo 

não é linear tampouco singular. Ou seja, realizamos projetos diversos simultaneamente e o 

fazemos em movimentos de ida e volta, de avaliação e reavaliação das nossas ações, 

orientando-nos por metas que foram atingidas (ou não) e por perguntas que foram respondidas 

(ou não). Para Machado (2004) projeto está diretamente relacionado a valores. Assim, um 

sujeito, em uma determinada sociedade e tempo histórico, vai desenvolver projetos 

embasados nos valores que orientam seus modos de ver o mundo. Por exemplo, um projeto de 

lei (que depois de analisado e aprovado torna-se legislação) que embasa a educação nacional 

de um país carrega, explícita e implicitamente, os valores que orientam essa sociedade e os 

sujeitos que se pretende formar. (ALVES, 2013). Assim, analisar os projetos requer analisar 

as condições objetivas e subjetivas que os sustentam. (ALVES e DAYRELL, 2015). 

Em virtude da própria imprecisão do rural e das dicotomias, mencionadas 

inicialmente, que mais dificultam do que explicam a categoria, a categoria juventude rural 

pode parecer fluida, imprecisa (CARNEIRO, 2008, p. 244). Muitos estudos tratam da 

juventude rural a partir da sua inserção no mundo do trabalho, nos movimentos sociais do 

campo ou mesmo nas lutas pela terra. Neste caso não tratarei de um grupo específico, como 

os jovens assentados, nem de pequenos agricultores, nem de trabalhadores rurais nem de 

qualquer outra categoria possam ser utilizados para categorizar esses sujeitos. Falo de jovens 

moradores de municípios rurais da região do sudeste goiano. Utilizo a categoria município 

rural com base em José Eli da Veiga (2003)
48

. Este autor assim define as cidades muito 

pequenas, com baixa densidade demográfica e baixo índice de pressão antrópica. Além dos 
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critérios técnicos utilizados na definição de município rural, os modos de vida nos municípios 

desta região são também considerados para definir o rural de que falo, caracterizados pelo 

modo de vida rural, no qual a essência das relações sociais, as ocupações, os valores e 

crenças, a divisão do trabalho, a estratificação social, os tipos de moradia, as relações de 

vizinhança são próprias de sociedades rurais (MARTINS, 1981). 

Um dos aspectos investigados na pesquisa foi a relação juventude rural e escolarização 

a partir do conceito campo de possibilidades, quando se analisou alguns aspectos da juventude 

rural do município de Catalão buscando compreender seus processos de escolarização a partir 

do conceito de campo de possibilidades (VELHO, 2003). O campo de possibilidades está 

diretamente relacionado às condições objetivas de vida, que para os jovens rurais são restritas, 

como tentei mostrar ao falar das políticas públicas para esses sujeitos, ou seja, poucas opções 

de lazer e entretenimento, não tem opções de escolas e nem de trabalho. A falta de tudo isso 

os influenciam a escolher o que está mais fácil ou o que está mais ao seu alcance naquele 

momento da vida, e não o que eles se identificam, ou gostariam de fazer ou que é uma 

possibilidade, mas eles desconhecem. Tavares (2009) discute o campo de possibilidades no 

sentido proposto por Nobert Elias e o define não apenas como as estruturas sociais 

“palpáveis” do ambiente onde se convive, ainda que as englobe, mas fala da relação social do 

indivíduo com um mundo social mais aberto, como por exemplo as redes sociais.  

Em se tratando da vida escolar, o ensino médio constitui um momento muito decisivo 

em suas vidas, para muitos um divisor de águas, sentindo assim, os jovens, uma pressão muito 

grande em sua volta, através de pais, amigos, escola e da sociedade. Nesse sentido, nosso 

sistema escolar pode ser um limitador do campo de possibilidades dos jovens e, como alerta 

Alves (2013) 

 

... pode produzir efeitos cruéis na vida dos jovens, desfazer sonhos 

individuais e comprometer o próprio desenvolvimento social, uma vez que a 

nossa sociedade não oferece igualdade de condições e oportunidades e não 

proporciona a todos os mesmos direitos (ALVES, 2013, p. 162).  

 

A pesquisa vem mostrando que a família é um elemento essencial no campo de 

possibilidades e tem um papel fundamental na vida dos jovens na hora de tomar suas 

decisões, o incentivo; o apoio familiar, é um fator importante, dá segurança para elaborar e 

visualizar as oportunidades que surgem. Os jovens demandam por associações e espaços de 

educação e lazer na zona rural, considerando este um ponto de negativo da vida no campo e 

limitador do campo de possibilidades, influenciando de forma negativa para o 

desenvolvimento social uma vez que estão em uma fase que precisam interagir com seus 
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grupos, e para isso demandam por espaços para a sociabilidade na zona rural. Assim, os 

jovens evidenciam a demanda por políticas que lhes possibilitem ampliar seu campo de 

possibilidades no território onde vivem. Para realizar seus projetos os jovens depositam 

confiança na educação e expectativas de estudar em universidade públicas, como diz o Paulo, 

de 17 anos, quando afirma que deseja “fazer um bom curso pra poder ter meios de conseguir 

meus sonhos” (Paulo, 17 anos). 

No município de Campo Alegre de Goiás duas jovens estudantes do Ensino Médio 

foram entrevistadas visando compreender os desafios enfrentados dentro e fora e escola e que 

comprometem a permanência e conclusão da educação básica, causando assim a evasão 

escolar. As duas entrevistadas ingressaram no primeiro ano do ensino médio em 2015 e em 

2017, ano que deveriam está concluindo, não frequentavam mais a escola. As jovens apontam 

fatores exógenos e endógenos à escola como motivos para a evasão. Um dos fatores de ordem 

externa falta de condições financeiras da família para garantir que as jovens possam 

frequentar a escola sem precisar trabalhar. Isso pode ser entendido como falta de políticas 

públicas que estimulem a permanência na escola. Também apontam dificuldade no núcleo 

familiar para dialogar acerca da cultura escolar, fato que leva os jovens a abandonarem a 

escola para trabalhar, em alguns casos até incentivadas pela própria família. Outra questão 

apontada pelas jovens foi o constrangimento público, como apelidos, julgamentos, exposição 

da vida privada e outras situações em que as jovens se sentiam expostas e não recebiam apoio 

da escola para lidar com tais situações. O depoimento a seguir ilustra uma dessas situações: 

 

...ficava chamando a gente de Maria gasolina, fazendo palhaçada, nessa 

época eu ia pra a escola assim, falava oh meu Deus, hoje de novo, vou 

chegar na escola vou ouvi aquilo, aí nessa época foi muito difícil, mais ai 

assim, depois que a gente ganhou a nossa casinha ai ainda tinha alguns 

buatinho, os meninos sempre tem a menina do cabelo ruim, num sei o que...  

cabelo de fogo... aqueles buatinho,  essas coisas, e eu era estressada, 

estressada demais (Thalia, 18 anos). 

 

Outro aspecto significativo apontado pelas jovens como elemento que contribui para o 

afastamento da escola é violência doméstica, situações vividas em silencio e que afeta 

sobretudo as meninas. As jovens entrevistadas relataram situações em que precisavam faltar 

aula porque haviam sido espancadas e não conseguiam ir à escola nos dias seguintes por 

vergonha dos hematomas. Segundo os relatos, a violência tinha como principal motivador o 

consumo de bebida alcóolica pelos pais, o que os tornava agressivos e chegavam a espancar 

os filhos. No caso de uma das jovens entrevistas ela acabou saindo de casa para moram com 

homem bem mais velho que ela e, por ter constituído sua própria família precisou deixar de 
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estudar. Segundo Bason (2008, p. 327), a evasão escolar é um fator que está ligado fortemente 

a violência doméstica “Esse fenômeno remete a outros mais complexos, na maior parte das 

vezes conectados entre si, como o baixo rendimento escolar ou a dificuldade da criança em 

adaptar-se a esse ambiente”. 

Quanto aos fatores internos à escola, questões como a falta diálogo por parte da escola 

e disposição para ouvir dos jovens quais são os seus anseios, as suas dificuldades, como seria 

a escola ideal para eles, de onde se conclui que a escola precisa dar voz aos seus alunos e 

oferecer condições para que o aluno se sinta como peça importante dentro da instituição. Por 

exemplo, uma das jovens relata que sentia muita dificuldade em algumas disciplinas mas 

tinha vergonha de perguntar porque não se sentia a vontade com os professores. Também de 

ordem interna ao sistema escola aponta-se a não adequação da escola de ensino médio às 

necessidades da juventude, o que se constata quando são fechadas as escolas de ensino médio 

noturno.  

A única escola de ensino médio do município começou a parar de funcionar em 2014 e 

parou definitivamente no turno noturno a partir do ano de 2016 quando funcionou a última 

turma. O fator que culminou na decisão para o fechamento do turno noturno foi a abertura do 

Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) pela Secretaria Municipal 

de Educação em parceria com o SESI, na Escola Municipal Liberdade. Assim, grande parte 

dos alunos do colégio se transferiram para a EJA e com o critério para funcionamento das 

turmas de Ensino Médio regular na rede estadual de Educação de no mínimo 25 alunos por 

turma, ficou inviável manter as turmas em funcionamento nesse turno. Uma jovem explica a 

situação: 

 

...quando surgiu a oportunidade pra eu trabalhar eu conversei na escola pra 

todo o dia depois do horário né, eu tá indo estudar, só que aí é eu fui alguns 

dias que teve jeito que já estava acabando o ano ai eu fui, mais quando 

iniciou o outro ano não teve o horário, pra eu estudar entendeu? Era só de 

manhã, e não tinha a noite e pra mim não dava... (Thalia, 18 anos). 

 

Os elementos apontados nos casos aqui estudados são importantes para se pensar 

políticas públicas, currículos e práticas escolares que dialoguem com as demandas dos jovens 

por escola e também com a obrigatoriedade da escolarização básica. Não basta obrigar 

crianças e jovens a frequentar a escola. É preciso dá-lhes condições para tal.  

Para compreender algumas questões relativamente às motivações dos jovens rurais 

para frequentar o ensino médio, foram entrevistados dois jovens moradores da comunidade 

rural de Santo Antônio de Cavalheiros, município de Ipameri, que frequentam escolas urbanas 



155 
 

em Pires do Rio e Ipameri.  

Para esses jovens ficou evidente é que a grande motivação para continuar 

frequentando os estudos é a busca por ser alguém na vida e a crença de que a escola é o meio 

para lograrem esse objetivo, ou seja, é isso que os mantém motivados a seguir os estudos. 

Para Alves, (2015, p. 387) ser alguém na vida “significa ser reconhecido, ter o respeito da 

sociedade, ser enxergado e conhecido”. Ser ouvido e respeitado. Ser valorizado. Enfim, sair 

da condição de invisibilidade, deixar de ser um “João Ninguém”. Quando perguntados sobre o 

futuro que a jovem Maria Julia deseja ter, ela prontamente me responde: “fazer uma 

faculdade e ser alguém na vida” (Maria Júlia, 15/11/2017). A faculdade, o primeiro emprego 

e a saída da casa dos pais, pode ser o marco inicial para a “conquista da autonomia 

residencial”, além de ser um fator motivador para esses sujeitos, a motivação por sua vez é 

marcada pelos desafios do cotidiano e importante para que entendamos a transição dos 

sujeitos jovens para uma fase adulta considerada “precoce”. 

Quando perguntado se tem algo que o desmotiva a estudar, Joaquim responde: “Num é 

tipo que desmotiva, mais é a dificuldade, dificuldade do transporte, de alguma matéria, mas 

sempre tem que tá tentando, enfrentando.” (Joaquim, 25/11/2017). Os projetos de vida para a 

maioria dos estudantes de ensino médio assumem uma centralidade, as escolhas das 

profissões são na maioria dos casos questões relacionadas a um bom emprego. Para Maria 

Júlia, as dificuldades são o transporte – mas tem como projeto de vida a faculdade e um bom 

emprego. Sendo assim, ela comprova em sua fala: “pra ter algo melhor na minha vida para 

mim ser alguém na vida”. (Maria Júlia, 15/11/2017). As narrativas nos mostraram que, além 

das barreiras encontradas em face ao caminho e a conclusão do ensino médio, outro desafio é 

notado pelos estudantes, o de “levantar muito cedo e pegar o transporte” – o trajeto é visto por 

Joaquim como perigoso, e que o motorista nem sempre está atento ao que está fazendo. Mas 

os jovens enfrentam tais barreiras por acreditar em seu projeto (e muitas vezes também da 

família) de ser alguém na vida.  

Os dados parciais têm desvelado um cotidiano de muitos desafios e dificuldades para 

frequentar a escola, tanto de ordem individual e subjetivo, mas também de ordem externa aos 

sujeitos. Nesse cenário alguns resistem, mas outros sucumbem, como foi o caso das jovens de 

Campo Alegre. Importa salientar que dos seis jovens entrevistados até o momento, quatro 

seguem estudando e duas evadiram. Dos que continuam frequentando a escola, apenas uma é 

mulher. Ou seja, apreende-se até o momento que as dificuldades atingem de forma desigual 

meninos e meninas. Também se percebe uma preocupação excessiva dos jovens com o futuro, 

o que pode nos indicar que esses sujeitos estão investindo muito mais nas promessas de um 
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futuro melhor do que nas realizações do presente. Por fim, é possível apontar o quanto a 

universidade ainda precisa se aproximar da juventude rural e mostrar-se como um elemento 

palpável do seu campo de possibilidades.  
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO):  

RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES 
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49
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50

 

 

RESUMO 

 

As questões ambientais ganham ênfase nos dias atuais, dada à ocupação moderna do ambiente e as 

consequências da intensa exploração dos recursos naturais. Tal situação traz à tona a discussão sobre 

os possíveis riscos ambientais, dada a possibilidade de eventos diversos acarretarem em perdas 

materiais e imateriais, trazendo insegurança quanto ao futuro da humanidade. A partir desse contexto 

propõe-se identificar os principais riscos ambientais que permeiam o uso e ocupação do solo no 

Cerrado, tendo como recorte espacial o município de Ouvidor (GO), território cuja dinâmica atual 

remonta à mineração, agropecuária e urbanização. Distintos cenários, nos quais a sociedade humana 

está exposta a uma infinidade de riscos ambientais, num círculo vicioso de causa e efeito.   

 

Palavras-chave: Riscos Ambientais. Ouvidor (GO). Uso do Solo. Cerrado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de risco ambiental está diretamente associada à história do homem, sendo no 

início mais vinculada aos fatores de ordem natural e, em seguida, com as consequentes 

transformações das paisagens ao longo do tempo, principalmente devido à interferência da 

sociedade humana sobre o meio físico através das diferentes formas de uso e ocupação.  

Nesse processo, atributos do espaço físico relacionados ao clima, vegetação, solo e 

hidrografia, entre outros aspectos, são apropriados e fazendo com que a possibilidade de 

riscos se acentue e amplie, passando a expor o indivíduo ou as populações diversas a 

inúmeras situações de perdas, danos e perigos
51

 inerentes ao ambiente e seu entorno. 

De maneira interligada e interdependente, não obstante apenas aos riscos naturais, os 

riscos sociais e tecnológicos passam a comprometer também a segurança, o bem-estar e a 

certeza de qualidade de vida no futuro de inúmeras espécies, inclusive a humana, devido à 

condição onipresente dos riscos ambientais quanto a própria existência e atuação nas nossas 
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vidas.   

A possibilidade de ser atacado, afetado ou transformado negativamente, bem como o 

modo que esse fato pode ocorrer, é fundamental para a análise dos riscos ambientais 

associados a um determinado processo e, consequentemente, para a formulação de medidas e 

ações preventivas de gestão e para a mitigação desses impactos. 

Nesse cenário, propõe-se analisar a área do município de Ouvidor (GO), situado no 

Sudeste do Estado de Goiás, sob domínio do bioma Cerrado, com a possibilidade de 

identificação de riscos ambientais associados às atividades da agricultura, pecuária, mineração 

e expansão urbana, eventos esses que permeiam o uso e a ocupação do solo no decorrer de 

seus 64 anos de história. 

Para se chegar ao objetivo proposto foram realizadas as etapas inerentes à pesquisa 

científica, dentre eles, levantamentos teórico-conceitual, coleta de dados em campo e 

compilação de documentos em laboratório, a fim de contribuir com a comunidade da área 

foco da pesquisa, no que tange a discussão e conscientização sobre a relação da ação 

antrópica e riscos ambientais decorrentes, culminando num acervo de informações, base do 

presente trabalho.  

 

Riscos ambientais e uso e ocupação do solo no município de Ouvidor (GO) 

 

O município de Ouvidor, está localizado no Planalto Central Brasileiro, sob domínio 

do Cerrado, na porção Sudeste do Estado de Goiás, em uma planície ao Sul do município de 

Catalão, que era conhecida como Catuaba, graças à abundância dessa planta de uso medicinal 

na região, em detrimento da boa qualidade química do solo.  

Quando os primeiros moradores humanos da ocupação moderna fixaram suas 

residências, no início do século XX, a localidade tomou o nome de Catuaba, que permaneceu 

até a inauguração da Estação Ferroviária, em 30 de dezembro de1922, nomeada de Estação 

Ouvidor por causa do Ribeirão Ouvidor que corta a planície (JACOB, 2016).  

Em 1953, Ouvidor chegou à condição de Município, e desde então se desenvolveu 

bastante, com destaque entre os anos de 1980 a 2010, período que teve um crescimento 

econômico, social e populacional humano de aproximadamente 48%, com uma média de 

crescimento de 2,53% ao ano, acima das taxas do próprio Estado de Goiás e do Brasil 

(MUNICÍPIO DE OUVIDOR, 2014). 

Esse desenvolvimento acelerado no Município refletiu diretamente no uso e ocupação 

do solo, o que culminou na dinâmica atual, segundo o IBGE (2017), de estimadas 6.340 
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pessoas povoando e explorando a porção territorial de 413km², por meio das seguintes 

atividades:  pecuária, praticada de forma extensiva,  indústria, prioritariamente a de mineração 

compondo o circuito espacial nacional e internacional da produção de Nióbio e Fosfato, e 

agricultura com plantio de milho, feijão, mandioca, olerícolas, tomate, café, cana-de-açúcar, 

soja e florestas de eucaliptos.  

Atividades econômicas que produzem e reproduzem o modo de vida no recorte 

espacial em análise, e que pela lógica capitalista de valorização de bens materiais e imateriais, 

acabam por se associarem intrinsicamente, segundo Castro, Peixoto e Rio (2005), aos riscos 

ambientais, haja vista que, conforme estes autores, o risco está diretamente relacionado à 

noção de perda de alguma coisa.  

Pensando na possibilidade de perdas e danos ou de proteção a algo ou alguém, as 

cidades se caracterizam segundo Santos e Silveira (1926, p. 280), como “[...] pontos de 

interseção e superposição entre as horizontalidades e as verticalidades [...]”, concentradoras 

de pessoas, infraestrutura, produtos e serviços.  

Tal qual acontece na cidade de Ouvidor que aglomera, conforme dados do IBGE 

(2017), 87,98% da população humana total do Município e reflete a tendência de inversão na 

distribuição demográfica, com aumento da população urbana e a diminuição dos habitantes da 

zona rural ao longo dos anos.  Nesse contexto, a centralidade e densidade, essência da Cidade, 

projeta este ambiente como potencial gerador de riscos socioambientais.  

Em qualquer nível espacial os riscos estão diretamente associados à presença humana, 

e assim como os eventos antrópicos, eles se transformam continuamente, numa dinamicidade 

conforme pontua Mendes (2016): 

 

Com a presença humana, independentemente das diferentes escalas 

(local/regional/global), o risco nunca iguala a zero (se risco for considerado 

zero então não existe risco), apenas oscila no tempo e no espaço. Assim, os 

riscos estimados nas sociedades passadas são distintos na atualidade [...] 

(MENDES, 2016, p. 54). 

 

Considerando que o risco ambiental está presente no decorrer da história da sociedade 

humana, Edgler (1996) o conceitua como resultante das condições de vida dessa sociedade, 

associado aos perigos naturais e aos impactos da alocação das atividades econômicas e 

produtivas no território, em um determinado lugar e momento, em diferentes escalas, os quais 

podem ser categorizados em riscos naturais, tecnológicos e sociais.  

Segundo Cutter (2001), uma classificação que trata os riscos de forma isolada, e 

constitui uma convenção didática de formas “puras” de riscos, já que os mesmos coexistem de 
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forma interligada. As autoras Veyret e Richemond (2013) também partilham dessa ideia ao 

descrever que um risco não se isola de outro, e acrescentam na relação de categorias de riscos 

ambientais, os riscos da saúde da população, riscos econômicos e os geopolíticos.  

Os riscos naturais são associados, segundo Edgler (1996), ao comportamento dos 

sistemas naturais de curta ou longa duração, versando sobre a estabilidade ou instabilidade 

expressa na vulnerabilidade
52

 a eventos críticos. Podem ter origem litosférica, como os 

terremotos, tsunamis, movimentos de massa, erosões, enchentes e erupções vulcânicas, ou 

hidroclimática, como os ciclones, tempestades, chuvas, nevascas, granizo, seca, derretimento 

de neve, avalanches, frio ou calor extremos, entre outros (ALMEIDA, 2012). Para Cerri e 

Amaral (1998) os riscos naturais se subdividem, ainda, em físicos e biológicos.   

Os riscos tecnológicos são definidos como o potencial de ocorrência de eventos 

danosos à vida a curto, médio e longo prazos, e estão associados às atividades produtivas, que 

segundo Edgler (1996), concerne à explosões, vazamentos ou derramamentos de produtos 

tóxicos e consequente contaminação do meio natural. Para Sevá-Filho (1988) abrange, além 

do processo de produção (recursos, técnicas, equipamentos, maquinário), o processo de 

trabalho (relações entre direções empresariais e estatais e assalariados) e a e a condição 

humana (existência individual e coletiva, ambiente). 

Já os riscos sociais tratam das carências que degradam as condições de vida do ser 

humano, cuja manifestação reverba pela ausência de serviços de saneamento básico, como 

água tratada, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos, coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário e sistemas de drenagem pluvial ou ausência de emprego, segurança, 

educação, moradia, entre outros, que levam à riscos, como roubos, greve, assaltos, conflitos, 

guerras, sequestros, atentados, entre outros.     

Reconhecendo que o uso e ocupação, modernos, dos recursos naturais refletem 

diretamente na possibilidade de riscos para o homem e considerando a complexidade 

existente nas categorias de risco ambiental abordadas anteriormente, Beck (2010) corrobora:  

 

Diante das ameaças da segunda natureza, absorvida no sistema industrial, 

vemo-nos praticamente indefesos. Perigos vêm a reboque do consumo 

cotidiano. Eles viajam com o vento e a água, escondem-se por toda a parte e, 

junto com o que há de mais indispensável à vida – o ar, a comida, a roupa, os 

objetos domésticos –, atravessam todas as barreiras altamente controladas de 

proteção da modernidade (BECK, 2010, p. 9). 
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Para distintos riscos, no contexto do cotidiano e da modernidade, Mendes (2016) 

contribui ao afirmar que essa discussão é recente, principalmente a partir do século XIX, 

cujos riscos principalmente à vida humana passam a ser atribuídos principalmente ao modo de 

vida associado às distintas atividades econômicas praticadas, conforme a discussão proposta 

nos tópicos seguintes.    

 

Risco ambiental e agropecuária 

 

A ocupação moderna do território ouvidorense, através das atividades agropecuárias, 

segue os moldes da apropriação do território do Cerrado, de forma extensiva e intensificada a 

partir da década de 1970, caraterizada pelo desmatamento generalizado, com a retirada da 

vegetação nativa para a implantação, principalmente, de pastagens cultivadas (BARBOSA, 

2005). Fatores que influenciam na geração de riscos ambientais, como os biológicos, que 

tratam da extinção de espécies animais e vegetais, inclusive as endêmicas e naturais, como 

movimentação de solo, devido à ausência de vegetação. 

O último Censo Agropecuário (IBGE, 2014), aponta que no município de Ouvidor 

existem 360 estabelecimentos rurais, correspondente a mais da metade (25.588 ha) da porção 

territorial total do Município, que é ocupada pela pecuária, sendo 5.588 hectares de pastagem 

natural e 17.830 ha de pastagem plantada, ocupados por 30.535 cabeças de gado bovino, 

1.120 de equinos e 1.100 unidades de suínos, animais que, em grande parte das propriedades, 

transitam sobre nascentes, veredas e cursos hídricos, incorrendo em processos de 

compactação do solo, destruição da vegetação nativa, contaminação hídrica, entre outros 

impactos decorrentes.   

Ainda, segundo o IBGE (2014), para a agricultura, são 1.431 hectares (ha) utilizados 

para cultivo de lavouras, com destaque para soja, milho, cana-de-açúcar, café e mandioca, 

cujas produções anuais, em 2016, chegaram a 10.157 toneladas (IMB, 2017).  Uma 

atividade ditada pela apropriação do Cerrado, de forma não sustentável e com utilização, 

segundo Tristão (2015), de técnicas de melhoria da fertilização do solo e da produção, 

fazendo uso de pesada mecanização, presença da monoculturas de grãos e sem medidas de 

proteção do solo, culminando em materiais, inclusive resíduos químicos, sendo carreados para 

os cursos hídricos. A esse cenário somam-se também as estradas vicinais mal planejadas, que 

contribuem para o risco de erosão, de assoreamento e de contaminação dos mananciais. 

Um agravante nesse processo de contaminação pela agricultura é o uso de ‘defensivos’ 

agrícolas que oferecem riscos às pessoas, trabalhadores ou moradores a jusante do local onde 
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são realizadas as aplicações, e ao ambiente (CABRAL, 2013).  

As queimadas, comuns no período de seca no Cerrado, algumas naturais, mas a 

maioria criminosa, modificam o regime térmico do solo e seu balanço de energia, o que 

também desdobra em riscos ambientais. Nesse contexto, Dias (1994) justifica que 

acontecendo muito frequentemente impõe um microclima, para as plantas, bastante diferente 

daquele de áreas queimadas em intervalos mais longos, além de ser um risco direto à vida de 

algumas espécies animais, que afugentadas não escapam das chamas. 

Outros riscos inerentes à agricultura e pecuária são: disseminação descontrolada de 

poços subterrâneos e construção de barramentos de água ilegais, além da instalação de 

sistemas de irrigação ineficientes.  Pensando no trabalhador do campo, alguns riscos 

associados a essas atividades são: ataque de animais peçonhentos, intoxicação ao manusear 

produtos químicos nas lavouras, riscos ergonômicos, quedas, ferimentos, perca de safra, 

acidentes em máquinas agrícolas, exposição excessiva ao Sol sem os devidos cuidados, dentre 

outros.  

A atividade mineradora também promove uma cadeia de riscos e impactos na porção 

do território que ocupa, conforme será abordado na próxima seção. 

 

Risco ambiental e mineração 

 

O principal ramo do setor industrial em Ouvidor é a mineração, formada por grandes 

empresas de grupos majoritariamente transnacionais, que o projeta como sendo o mais 

importante para a economia local. As principais empresas são Copebrás CMOC e Niobras 

CMOC, de capital chinês, da China Molybdenum Co., que em 2016 adquiriu os negócios de 

Nióbio e Fosfato da Anglo American, e a Vale Fertilizantes, recém-adquirida pelo Grupo 

Mosaic Fertilizante, essas três Empresas que se localizam na região chamada Chapadão, na 

divisa com o município de Catalão, a Five Star Five Mineração, empresa de origem 

australiana, que assinou com o Governo de Goiás, em 2015, protocolo de investimentos de R$ 

183 milhões para o Projeto de Diamantes, e a Goiás Vermiculita, do Grupo Brasil Minérios, 

que atua na exploração de Vermiculita (MUNICÍPIO DE OUVIDOR, 2014). 

O território do município de Ouvidor foi reconfigurado com a mineração a céu aberto, 

e todo um aparato complementar foi construído de rede de energia, minerodutos e rodovias 

estaduais, como GO 503, GO 504 e GO 330, ao qual uma cadeia de riscos se agrega em 

função da quantidade de fixos e fluxos circulando (GONÇALVES, 2016).   

Em consonância com a robustez e tipologia dessas empresas hegemônicas, ditas de 
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grande porte, existe risco de incêndios, explosões, derramamentos de diversos produtos em 

igual proporções, haja vista os volumosos processos e os produtos perigosos utilizados no 

beneficiamento do Nióbio e Fosfato, entre outros minerais, que podem provocar poluição da 

água, do ar e do solo, além da possibilidade de desastres
53

. 

A localização desses empreendimentos por si só já demandou e demanda, tendo em 

vista a expansão dos negócios, de interferências nos sistemas, em face da instalação de suas 

infraestruturas. A paisagem do Cerrado local foi transformada com a inserção de cavas de 

lavras, pilhas de estéril, de barragens de rejeito e unidades industriais produtivas, sendo cada 

uma dessas partes, possuidoras de um rol de riscos ambientais específicos, porém interligados 

e associados. 

Ciminelli (2006) pontua alguns deles, como o rebaixamento do lençol freático, 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, desestruturação de paisagens naturais, 

entre outros aspectos. Há que se citar, ainda, riscos de rompimento de barragens de rejeitos, 

alterações no relevo, vibrações, emissões de particulados e gases, e contaminação do solo por 

derramamentos diversos, que afetam inclusive áreas lindeiras à mineração. 

O setor de serviços e a aglomeração urbana é outro celeiro de riscos ambientais, com 

se abordará na sequência, cujos efeitos podem refletir em um número maior de pessoas.  

 

Risco ambiental e espaço urbano 

 

Dentre os riscos naturais no espaço urbano da cidade de Ouvidor, as inundações são 

problemas associados a algumas ruas na Cidade, conforme apontado pelo Município de 

Ouvidor (2014), no Plano Municipal de Saneamento Básico. De acordo com Tucci (2008), um 

risco que pode estar associado à problemas de drenagem, com o mesmo entendimento de 

Mendes (2016), quando afirma que está intimamente relacionado à sistemas de drenagem e 

ocupação urbana em conjunto com substituição da vegetação por materiais artificiais. 

No que tange a retirada do recobrimento vegetacional natural do solo para apropriação 

do terreno para construções diversas, Assunção (2012, p. 86) é enfática quando afirma que 

esse evento acaba “[...] alterando microclimas em áreas urbanas”. Além isso, a 

impermeabilização do solo diminui a recarga do lençol freático, facilitando a condução rápida 
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das águas superficiais aos mananciais, provocando processos erosivos diversificados. 

Além da drenagem pluvial não contemplar a maioria do espaço urbano em Ouvidor, de 

acordo com dados do Município de Ouvidor (2014), há a ausência de outros serviços de 

saneamento básico, como rede de coleta e tratamento de esgotos e destinação final adequada 

de resíduos sólidos, com riscos de proliferação de vetores causadores de doenças nas 

populações humana e não humana e de contaminações ao meio natural.    

Nesse entendimento, contribui Nunes (2015), pois segundo ela, densidade demográfica 

e déficit de saneamento, entre outros aspectos, aumentam a chance de ocorrência e 

prolongamento das doenças. Se tratando de riscos de saúde no contexto da Cidade, destaca-se 

em Ouvidor a presença de animais, principalmente caninos e felinos soltos nas ruas, bem 

como os problemas decorrentes associados como: zoonoses, ataque às pessoas e falta de 

higiene nas vias públicas, já que eles rasgam e espalham o lixo nas ruas. 

Mesmo com normas reguladoras, como o Plano Diretor de Ouvidor, Lei Municipal 

547/2012, o espaço urbano expõe o cidadão a níveis de interferências nocivas, de distintos 

empreendimento (ALMEIDA, 2012). Em Ouvidor são oficinas mecânicas, loja de insumos 

agrícolas e lava-jatos, com riscos de contaminação hídrica e do solo, de alteração da 

dinâmicas dos ecossistemas aquáticos e de vazamentos, já os três postos de combustíveis no 

Município, somados aos riscos anteriores, expõem usuários, funcionários e o entorno aos 

riscos de explosões e incêndios (MENDES, 2016).  

A presença de laboratórios e farmácias, e seus consequentes resíduos de saúde, 

implicam em riscos de contaminação do meio e de pessoas, assim a existência do Cemitério 

Municipal, devido ao necrochorume, ao contato do corpo com solo e água, e aos gases 

resultantes do processo de decomposição (NOGUEIRA; JÚNIOR; COIMBRA, 2013). Noutro 

aspecto, a casa de eventos e salões de festas, comuns na Cidade, afetam a vizinhança devido, 

principalmente, à riscos de poluição sonora e perturbação do sossego público. 

As unidades industriais de cerâmica, alimentícia e de tecnologia, com destaque, 

respectivamente, para a Cerâmica Paraíso, Sakura Alimentos e JAMP Aquakent, se associam 

a possibilidade de inúmeros riscos ambientais de poluição do solo, da água e do ar, devido aos 

sistemas produtivos, ainda que com controle de poluição, para a comunidade em geral e com 

possíveis riscos direto, ainda, à saúde de seus trabalhadores. 

Destaca-se, ainda, na área urbana do Município a existência de torre de celular e a 

Subestação de Energia Elétrica, com riscos associados aos campos eletromagnéticos, além de 

possiblidade de incêndio devido às descargas elétricas de alta tensão ou rompimentos dos 

cabos para o caso da subestação. Uma rodovia estadual, a GO 330, atravessa a Cidade e 
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impõe riscos de acidentes de trânsito e de poluição, principalmente atmosférica e sonora. 

Outra realidade vivenciada é a de riscos de escassez e stress hídrico, haja vista que a Cidade 

carece de investimento em novo manancial de abastecimento público (MUNICÍPIO DE 

OUVIDOR, 2014).   

Por outro lado, por ser de pequeno porte, por possuir uma rede serviços diversificada, 

que atende a atual demanda, e devido aos inúmeros programas ofertados pelo Poder Público, 

riscos sociais comuns no contexto das cidades e que afetam diretamente a qualidade de vida 

das pessoas, sejam roubos com histórico de violência, pessoas em situação de vulnerabilidade, 

como moradores de rua, congestionamentos, ausência de serviços públicos de saúde de 

qualidade, como atendimento médico- hospitalar e programas de prevenção de inúmeras 

doenças, e de educação, como vagas para crianças, precariedade no ensino e na infraestrutura 

das escolas, não são uma realidade no Município (MUNICÍPIO DE OUVIDOR, 2014).  

 

CONCLUSÕES 

 

A intervenção antrópica transformadora do meio, galgada na produção e nas relações 

de trabalho, leva a perdas e danos, e nesse contexto a avaliação do risco ambiental contribui 

para a definição de estratégias de percepção desses riscos e materialização das perdas para 

melhor gestão dos problemas ambientais.  

A pesquisa já aponta para inúmeras possibilidades de riscos tecnológicos e naturais no 

meio urbano e rural, em detrimentos de outros tipos de riscos sociais e ambientais, 

principalmente no espaço urbano, mas faz-se necessário um aprofundamento nos processos 

socioeconômicos que permeiam o desenvolvimento do município de Ouvidor (GO), para 

análise da dimensão dos riscos, adotando-se os critérios básicos de Edlger (1996): quadro de 

vulnerabilidades do sistema natural, densidade da estrutura produtiva e grau de criticidade das 

condições de habitabilidade, para a importante análise detalhada dos riscos ambientais.  

Embora não seja possível mitigar os riscos ambientais nesse momento, e já sabendo 

que eles estão impreterivelmente vinculados a algo danoso ou desastroso para o ambiente e 

para as pessoas, espera-se avançar na discussão da temática, dados apontamentos iniciais para 

riscos ambientais em cada cenário abordado, para a percepção da comunidade em relação a 

cada um deles, despertando a sensibilidade para uma nova dinâmica de uso do território com 

menos riscos ambientais, em função de sua importância e presença no cotidiano, como fator 

preponderante na conquista da qualidade de vida humana. 

Risco naturais, tecnológicos ou sociais, mesmo que apontados categoricamente 
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isolados no trabalho, e como parte da realidade à partir de distintas atividades e eventos no 

município de Ouvidor (GO), os riscos ambientais existem de forma coadunante em uma 

cadeia complexa, sendo impossível dissociá-los, dado sua adaptação e interação no espaço ao 

longo do tempo, conforme os distintos processos antrópicos experimentados.  

Ao apontar riscos ambientais que ameaçam as paisagens do Cerrado no município de 

Ouvidor (GO), considerando a conjuntura atual de uso e a ocupação do solo, pde-se afrimar 

que existe a intencionalidade proposital para a lógica reflexiva e mútua da relação conflituosa 

homem e ambiente, onde o mesmo homem que causa, também sente o risco ambiental e seus 

consequentes efeitos.   
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RESUMO 
 
Localizada nos municípios de Goiandira e de Cumari, Estado de Goiás, a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Campo Limpo, possui área de 73,85 km², com ampla rede de drenagem, sendo local de 

ocorrência de diversas veredas, importante fitofisionomia do Cerrado. Devido a intensificação da 

ocupação de áreas do Cerrado ocorrida a partir da década de 1960, tem ocorrido vários impactos 

ambientais. Desse modo, o presente artigo tem como objetivo identificar os usos atuais do solo na 

bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo, a fim de fornecer base para uma ocupação menos 

impactante. Para a efetivação do presente estudo foram utilizadas as geotecnologias na realização de 

mapeamentos, bem como, pesquisa em banco de dados para obtenção de informações da área em 

estudo e pesquisa de campo para o refinamento e confirmação dos resultados. 

 

Palavras-Chave: Geotecnologias. Ocupação. Cerrado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No atual modo de produção a relação sociedade-natureza tem sido conduzida de forma 

desequilibrada, proporcionando alterações e impactos no meio ecológico. A bacia 

hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo localizada na porção sudeste de Goiás, Microrregião 

Catalão, tem enfrentado essas alterações frente ao desenvolvimento da pecuária e da 

agricultura. A forma de apropriação e transformação da natureza responde pela existência dos 

problemas ambientais, cuja origem encontra-se determinada pelas próprias relações sociais 

(SANTOS, 2010).  

A bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo encontra-se inserida na área “core” do 

bioma Cerrado, compartilhando com este, os mesmos problemas ocasionados pela ocupação. 

O Cerrado é o segundo maior bioma em extensão territorial, entretanto, desde a segunda 

metade do século XX, teve forte alteração de sua paisagem natural (FERNANDES; PESSÔA, 

2011). Em decorrência da intensa ocupação do Cerrado, várias são as atividades que, de 

                                                      
54

 Professor do Curso de Geografia/ICHS/CUA, Universidade Federal de Mato Grosso. Doutorando em 

Geografia – UFG/REJ. Núcleo de Estudo e Pesquisas Sócio Ambientais (NEPSA CNPq). E-mail: 

edugeo2000@yahoo.com.br 
55

 Professor Associado da UAE Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás – REJ. E-mail:  

fredericoagg@gmail.com 
56

 Doutor em Geografia, professor do Curso de Geografia, Universidade Estadual de Goiás. Núcleo de Estudo e 

Pesquisas Sócio Ambientais (NEPSA CNPq). E-mail: renato-geo@hotmail.com 



172 
 

alguma forma, agridem o seu patrimônio natural. As modificações ocorridas em ambientes 

naturais, como a destruição de espécies locais e a inserção de novas espécies exóticas, 

desencadeiam desequilíbrios ambientais. A substituição da flora nativa por espécies exóticas 

tem marcado a destruição das fitofisionomias do Cerrado e a modificação de suas paisagens, 

além de resultar na destruição de espécies da fauna (SANTOS el al., 2013). 

Atualmente, as ferramentas das geotecnologias são um importante instrumento para 

análise ambiental que subsidia as tomadas de decisão (ATANAZIO, 2010). O seu uso tem 

ampliado à medida que possibilitam, além da espacialização da informação, maior 

acessibilidade, precisão e velocidade na obtenção e processamento dos dados e análises 

(VEIGA; SILVA, 2004). Com o uso das geotecnologias é possível a realização de 

monitoramento com a finalidade de contribuir para um planejamento de ações menos 

impactantes, em virtude do agravamento das condições ambientais (SANTOS; MARTINS; 

GUILHERME, 2017). 

Os usos das geotecnologias podem trazer grandes contribuições, como no caso do 

diagnóstico ambiental, com o mapeamento do uso da terra, que é de essencial importância 

para compreender a organização espacial humana, e, as transformações impostas pelo homem 

em uma determinada área ao longo de uma escala temporal. O estudo do uso da terra é um 

meio de buscar conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou, quando não 

utilizado pelo homem, a caracterização dos tipos de categorias de vegetação natural que 

reveste o solo (ROSA, 2007). 

Frente a degradação ambiental do Cerrado e da necessidade de uma ocupação menos 

impactante desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de identificar os usos atuais do 

solo na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo, a fim de fornecer base para uma 

ocupação menos impactante. 

A escolha do desse recorte espacial para a realização do presente estudo se deve as 

características locais. A bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo é local de alta 

fragilidade ambiental. Em grande porção de sua área ocorrem solos arenosos que são muito 

suscetíveis a erosões. Soma-se as características do solo, a ocupação, realizada sem 

planejamento com a retirada da vegetação nativa para a implantação de pastagens. A 

importância da Bacia também se relaciona a suas características vegetacionais, pois é o local 

de ocorrência de formações campestres, já muito degradas em todo o Cerrado. Na parte mais 

elevada encontra-se antiga superfície de aplainamento, a qual tem sido ocupada pela 

agricultura moderna para o cultivo de soja e de milho. 

Para o desenvolvimento do presente estudo inicialmente foram levantadas as 
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características gerais da bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo e também do município 

de Goiandira, onde se encontra a quase totalidade da Bacia. Posteriormente, foram adquiridas 

imagens de radar (SRTM) de satélite Landsat Sensor TM5 e OLI8, das ultimas décadas para a 

verificação da evolução do uso solo e cobertura vegetal. Ao final da etapa de mapeamentos 

procedeu-se a análise dos resultados. 

 

Material e método 

 

Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo (Figura 1) está localizada na porção 

sudeste do Estado de Goiás, na Microrregião de Catalão. Possui área de 73,85 km² e seu curso 

principal deságua no Ribeirão Pirapitinga, afluente do Rio Paranaíba. A maior parte da bacia, 

(88,34%) está dentro do Município de Goiandira (GO) e uma pequena parte (11,66%), 

próximo ao exutório, está no município de Cumari (GO).  

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de bases de dados disponibilizadas pelo SIEG (2017). 

 

O clima regional caracteriza-se pela existência de um período seco (maio a setembro) 

e de um período chuvoso (outubro a abril) (CTE; SISTEMA NATURAE, 2006). Para o 
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município de Goiandira, a precipitação total do período seco fica entre 100 mm e 125 mm e 

para o período chuvoso fica entre 1300 mm e 1400 mm (GOIÁS, 2006b). Cerca de 86,7% da 

precipitação total anual ocorre no período chuvoso (CTE; SISTEMA NATURAE, 2006). A 

temperatura média anual para o município de Goiandira é de 22,5ºC, a temperatura máxima 

fica entre 27º e 28ºC e a temperatura mínima fica entre 17ºC e 18ºC (GOIÁS, 2006b). 

Geologicamente a Bacia está localizada na Faixa Brasília, quase totalmente na Zona 

Interna – Grupo Araxá e parte no Rift Intracontinental – Complexos Indiferenciados. É 

formada, principalmente, por gnaisses, resultando em solos ricos em sílica. Frente a esse 

embasamento e diante dos agentes modelares da paisagem é esculpido o relevo. Considerando 

classificação geomorfológica de Goiás (2006a), a Bacia possui a maior parte de sua área na 

Zona de Erosão Recuante com dissecação forte e a parte mais elevada, na qual está o Córrego 

Brejão, na Superfície Regional de Aplainamento de dissecação média. 

Devido à inter-relação entre vários fatores, como clima, geologia, relevo, solo e 

umidade, entre outros, surgem às diferenciações na cobertura vegetal. Desse modo, a bacia 

hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo encontra-se inserida na área do bioma Cerrado e 

apresenta vegetação característica do Bioma, além de características relacionadas a fatores 

locais. 

 

Coleta e análise de dados 

 

Inicialmente, criou-se mapa de localização da bacia hidrográfica do Ribeirão Campo 

Limpo utilizando shape-files disponibilizados pelo Sistema Estadual de Geoinformação de 

Goiás (SIEG-GO), e imagens Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) disponibilizadas 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no projeto Topodata, com resolução 

espacial de 30 metros. A partir dessas imagens foi demarcada o divisor topográfico da Bacia. 

Para o mapeamento da rede de drenagem efetuado a partir das imagens SRTM 

utilizou-se metodologia de Martins (2007), com o conjunto de ferramentas hydrology e 

conditional (fill, flow direction, flow accumulation, con e stream to features), no software 

ArcGis versão 10.1 licenciado para o Laboratório de Geoinformação da UFG-REJ. O 

resultado desse mapeamento foi um shape-file, que foi transformado em arquivo kml e 

inserido no software Google Earth, em que realizou-se a comparação entre o shape-file de 

drenagens extraídos da imagem SRTM e a identificação visual em imagens de satélites. Essa 

comparação foi necessária para se gerar um mapeamento da rede de drenagem que fosse o 

mais condizente com a realidade. Após a comparação entre shape-file de drenagens extraídos 
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da imagem SRTM e a identificação visual em imagens de satélites, foram realizadas pequenas 

correções e o arquivo foi novamente transposto para o software Arc Gis 10.1. 

O mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal foi realizado a partir de imagens do 

satélite Landsat Sensor TM5 e OLI8, Órbita/Ponto 221/73, para os anos de 1987, 1997, 2007 e 

2017. Essas imagens foram adquiridas pelo sistema EarthExplorer do U.S. Geological Survey 

(USGS), gerido pela National Aeronautics and Space Administration (NASA). No intuito de 

melhorar a qualidade dos produtos finais extraídos das imagens de satélite foi realizado o pré-

processamento, com reprojeção para o hemisfério sul, correção radiométrica transformando os 

valores de números digitais para valores de reflectância de topo da atmosfera e depois em 

reflectância de superfície com a correção atmosférica (CHANDER et al., 2009; SONG et al., 

2001; PONZONI, SHIMABUKURO, 2007; SANCHES et al., 2011). 

Após o pré-processamento, foi possível realizar o mapeamento de uso da terra e 

cobertura vegetal, no qual, empregou-se metodologia de Santana (2017). Utilizou-se a 

classificação não supervisionada, ferramenta Multivariate/Iso Cluster, nesta ferramenta é 

analisada a verossimilhança dos pixels e criado um arquivo vetorial com as classes de uso. 

Com o Iso Cluster executado emprega-se a ferramenta de classificação máxima de 

verossimilhança Multivariate/Maximum Likelihood Classification. Após a classificação 

máxima de verossimilhança executada é necessária a identificação das classes geradas, na 

qual os polígonos gerados a partir do Iso Cluster estão sobre a bacia, com isso se atribui o 

número de classes de uso da terra. A partir da imagem classificada foi gerado um mapa 

temático com sete classes: Mata, Cerrado, Pastagem, Agricultura, Silvicultura, Solo 

descoberto e Área construída. 

Assim como em Rosa e Sano (2014), foram realizadas incursões a campo no mês de 

agosto de 2017, com objetivo de verificar in loco se os resultados encontrados no 

mapeamento foram condizentes com a realidade, validando as diferentes classes. Nessas 

incursões a campo também se obteve registro fotográfico das classes. As imagens de alta 

resolução espacial contidas no Google Earth foram de grande valia, uma vez que 

possibilitaram tirar dúvidas, minimizando os trabalhos de campo. 

Foram coletadas informações sobre a produção agropecuária e aspectos 

socioeconômicos do município de Goiandira, disponibilizadas pelo IBGE (2018). Com essas 

informações foram criados quadros com dados sobre a produção agropecuária municipal. A 

partir de todas as informações obtidas nos mapeamentos e em bancos de dados eletrônico foi 

possível a discussão dos resultados. 
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Resultados e discussões 

 

As primeiras penetrações, nas terras onde atualmente encontra-se o município de 

Goiandira, ocorreram a partir da época em que tropeiros e carreiros, procedentes de São Paulo 

e Minas Gerais (principalmente do Triângulo Mineiro) encontraram neste local o melhor 

caminho para os municípios de Entre Rios (atual Ipameri) e de Santa Cruz ou mesmo a antiga 

Vila Boa de Goiás (ANDRADE, 1950). Entretanto as ocupações, tendo como propósito a 

fixação e a exploração do local, datam, aproximadamente, de 1800, com Tomás Garcia e 

Jerônimo Teixeira (DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, 1983). 

Desde a ocupação por populações indígenas, passando por tropeiros e carreiros e pelos 

pioneiros em 1800, a então Sesmaria de Campo Limpo, teve maior incremento populacional 

com a chegada dos trilhos da linha férrea em 1911, quando surgiram as primeiras casas de 

alvenaria e a primeira casa comercial (ANDRADE, 1950). A Sesmaria de Campo Limpo só 

viria a se tornar Goiandira, com a emancipação através do decreto n. 799, no ano de 1931. 

(DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, 1983). No processo de construção do território do 

município de Goiandira, a sua população (Tabela 1) tem variado bastante ao longo dos anos. 

 

Tabela 1 – População total, urbana e rural do Município 

de Goiandira (GO) – 1940 a 2017 

Período 
População 

Total Rural Urbana 

1940 10.265 7.318 2.947 

1950 8.809 5.538 3.271 

1960 6.795 4.056 2.739 

1970 6.033 2.441 3.592 

1980 5.711 1.360 4.351 

1991 5.368 1.099 4.269 

2000 4.967 768 4.199 

2010 5.265 727 4.538 

2017 5.605 * * 
* Dados não disponibilizados pelo IBGE. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018). 

 

Ao observar a Tabela 1, é importante considerar que os dados do ano de 1940 são 

referentes ao município de Goiandira, que ainda contava com os Distritos de Nova Aurora, 

Cumari e Anhanguera. Os dados de 1950, referem-se a Goiandira e ao Distrito de Nova 

Aurora, pois o Distrito de Cumari foi emancipado em 1947 e o Distrito de Anhanguera passou 

a fazer parte do mesmo. Os dados de 1950, referem-se à Goiandira e ao Distrito de Nova 

Aurora, pois este só foi emancipado em 1954. A partir de 1960, os dados de população se 
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referem apenas a Goiandira e ao Povoado de Veríssimo. 

É importante notar a tendência à diminuição do número de habitantes até a década de 

2000. Essa tendência de decréscimo populacional ocorreu, principalmente, devido à 

decadência do sistema ferroviário (GOMES, BARBOSA, TEIXEIRA NETO, 2004; MELO et 

al., 2007). Outra importante questão a ser observada é a inversão da quantidade de população 

rural e urbana, em que, a população urbana passa a ser maior que a rural, a partir de 1970. 

Na produção agrícola do município de Goiandira destacam-se as culturas temporárias 

da soja e do milho (Quadro 1). Já as culturas permanentes do café, banana e maracujá ocupam 

uma pequena área. Na extração vegetal e silvicultura destaca-se o eucalipto. Com a 

observação do Quadro 1, nota-se que a produção agrícola do município de Goiandira é pouco 

diversifica e a área plantada pode ser considera pequena em relação a área total do município. 

Grande parte da produção de soja e milho de Goiandira ocorre na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Campo Limpo. 

 
Quadro 1 – Produção agrícola, extração vegetal e silvicultura no  

Município de Goiandira (GO) – 2012/2016 

Lavoura temporária – 2016 

Produtos Soja (grão)  Milho (grão) 
Cana-de-

açúcar 
Mandioca 

Área plantada 600 ha 170 ha  15 ha 10 ha 

Lavoura permanente – 2012 

Produtos Banana Café Maracujá 

Área colhida 10 ha 18 há 2 ha 

Extração vegetal - 2016 Silvicultura - 2016 

Produtos Madeiras/lenha Eucalipto Lenha de Eucalipto 

Quantidade produzida 20 m³ 350 há 7.500 m³ 
Fonte: IBGE, 2018.          Organização: SANTOS (2018). 

 

A pecuária no município de Goiandira é desenvolvida de forma extensiva. Na 

produção pecuária municipal (Quadro 2) destaca-se a criação de rebanho bovino, seguido por 

equinos, suínos e galináceos. A quantidade vacas ordenhadas também merece destaque. 

 
Quadro 2 – Produção pecuária no Município de Goiandira (GO) 2016 

Bovino Bubalino Equino Suíno Galináceo Ovino Vacas ordenhadas 

55.500 

Cabeças 

90 

Cabeças 

1.500 

Cabeças 

1.400 

Cabeças 

7.000 

Cabeças 

70 

Cabeças 6.000 Cabeças 
Fonte: IBGE, 2018.          Organização: SANTOS (2018). 

 

Existe por quase toda a população de Goiandira forte ligação com o campo, origem 
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dos principais recursos financeiros. A atividade econômica que melhor se adaptou as 

condições ambientais e também a própria realidade socioeconômica foi a pecuária extensiva, 

base da economia local e a grande responsável pela ocupação das terras no município. 

Juntamente com a pecuária, também existe a agricultura, principalmente, através implantação 

de lavouras de soja e milho. 

Como a bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo está quase totalmente inserida 

no município de Goiandira, seus usos do solo são os mesmos de todo o município, com a 

pecuária extensiva ocupando grande parte das terras e a entrada mais recente da agricultura. 

Ao analisar a evolução do uso do solo e cobertura vegetal na Bacia para as últimas décadas 

observamos situação próxima ao que tem ocorrido com todo o Cerrado, com a substituição da 

vegetação nativa pela atividade agropecuária. 

Ao observarmos o mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal para o ano de 1987 

(Figura 2) percebe-se que o quantitativo de cerrado e de pastagem é bem próximo. Já a 

agricultura era muito pouco expressiva, enquanto que, o quantitativo de solo descoberto pode 

ser considerado alto, possivelmente, devido a presença de solos muito arenosos e que 

requerem maior uso de técnicas de conservação, as quais não eram empregadas. 

Passados dez anos, o uso do solo e cobertura vegetal em 1997 (Figura 2), teve como 

principal alteração, o aumento da área destinada à pastagem, a qual passou a ocupar mais da 

metade de toda a área da Bacia. O percentual de solo descoberto se manteve e a agricultura 

aumentou, mais ainda sim, ocupava pequena área. O maior destaque para o ano de 1997 é 

uma grande redução nas áreas de formação florestal. 
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Figura 2 – Uso da terra e cobertura vegetal na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo, 

Goiás no ano de 1987 e 1997 

  
Fonte: NASA/USGS, Landsat5 1987/1997. Autor: SANTOS, Eduardo Vieira dos - 2017. 

 

Em 2007, o uso do solo e cobertura vegetal (Figura 3) teve considerável redução de 

áreas de Cerrado, e consequente, aumento nas áreas de pastagem e, principalmente, de 

agricultura. Vale destacar a pouca alteração na área de formações florestais e o aparecimento, 

embora inexpressivo, da silvicultura. Assim como, a redução expressiva da área de solo 

descoberto, possivelmente, relacionada, ao maior emprego de técnicas de conservação do solo 

devido à valorização desse recurso. 

Atualmente, o uso do solo e cobertura vegetal no ano de 2017 (Figura 3), teve 

alterações mais bruscas. Redução considerável nas áreas de cerrado e formações florestais, 

redução também nas áreas de solo descoberto, que passou a ser menos de um por cento da 

área total. De outro lado, houve aumento expressivo da área de pastagem e aumento menos 

expressivo da agricultura, que ainda é pequena, e da silvicultura, a qual ocupa menos de um 

por cento de toda a área. 

 

 

 



180 
 

Figura 3 – Uso da terra e cobertura vegetal na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo, 

Goiás no ano de 2007 e 2017 

 
Fonte: NASA/USGS, Landsat5 2007/Landsat8 2017. Autor: SANTOS, Eduardo Vieira dos - 2017. 

 

Diante da observação na evolução do uso do solo e cobertura vegetal (Tabela 2) nas 

ultimas décadas para a bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo, reforçamos a noção de 

que a atividade pecuária com a pastagem (Figura 4) responde pelo principal uso do solo. 

Também demonstramos que, atualmente, o percentual de áreas com vegetação nativa 

(21,48%) é baixo.  

 

Tabela 2 – Uso da terra e cobertura vegetal na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo 

Limpo entre os anos de 1987 e 2017. Valores dados em %. 

Usos 1987 1997 2007 2017 

Cerrado 43,96 35,27 29,13 19,98 

Pastagem 44,66 53,44 56,91 67,21 

Floresta 5,60 2,91 2,19 1,50 

Solo descoberto 5,18 5,47 3,86 0,89 

Silvicultura   0,31 0,93 

Agricultura 0,60 2,91 7,59 7,76 

Área construída 1,73 1,73 1,73 1,73 

Fonte: Mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal.  

Organização: SANTOS, Eduardo Vieira dos. 
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Figura 4 – Pastagem para a pecuária extensiva próxima a nascente 

do Ribeirão Campo Limpo - 2017 

 
Autor: SANTOS, Eduardo Vieira dos – Agosto de 2017. 

 

Devido as característica de relevo mais dissecado, juntamente, com a presença 

considerável de solos de baixa fertilidade natural e arenosos, sobretudo na porção oeste e 

também no terço inferior da Bacia, a área não teve ocupação mais expressiva pela atividade 

agrícola. Embora, na última década tenha se desenvolvido a agricultura moderna, 

principalmente, com o cultivo da soja e do milho (Figura 5), nas porções mais elevadas em 

áreas de antiga superfície de aplainamento. 

 
Figura 5 – Agricultura moderna com cultivo de milho e sola na sub-bacia do Córrego Brejão, 

afluente do Ribeirão Campo Limpo - 2017 

  
Autor: SANTOS, Eduardo Vieira dos – Janeiro de 2017. 

 

Constatou-se que a porção oeste da bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo 

apresentou, para o período estudado, grande área com solos descobertos (Figura 6). Essa 

ocorrência se deu, principalmente, na região conhecida como campo limpo. Nessa área ocorre 

solos arenosos e baixa fertilidade natural que requerem maiores cuidados para a sua utilização 
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com pastagem, ou mesmo, que não deveriam ser utilizados como suporte à pastagens. Sendo, 

portanto, um local que merece maior atenção para o planejamento de uso e ocupação. 

 
Figura 6 – Área de formações campestres arada para o plantio pastagem, B. 

H. do Ribeirão Campo Limpo - 2010 

 
Autor: SANTOS, Eduardo Vieira dos – Agosto de 2010. 

 

Diante desse estudo referente à evolução do uso da terra e cobertura vegetal verificou-

se a intensa transformação da paisagem na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo. 

Essa área, além de ser local de ocorrência de formações campestres também possui vasta rede 

de drenagem e ampla ocorrência do ambiente de vereda. Frente a alteração paisagística 

constatada e a própria fragilidade da área, são necessárias medidas que visem proteger a Área 

de Preservação Permanente e as veredas ainda existentes, afim de, evitar um maior 

comprometimento para os cursos de água. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a realização do presente estudo constatou-se que tem havido intensa alteração 

paisagística na bacia hidrográfica do Ribeirão Campo Limpo. A vegetação de cerrado tem 

sido retirada para a implantação de pastagens que sustenta a pecuária extensiva. A retirada da 

vegetação nativa é realizada sem nenhum tipo de planejamento atingindo áreas muito frágeis.  

Diante das características geológicas, geomorfológicas e pedológicas, a porção mais 

elevada da Bacia, local em que estão os solos mais propícios e o relevo mais plano, tem sido 

ocupados pela agricultura, com o cultivo de soja e de milho. No local do desenvolvimento da 

prática agrícola é também o local de recarga do aquífero que sustenta o Ribeirão Campo 



183 
 

Limpo, e a alteração na cobertura vegetal compromete essa recarga. Outra questão é que a 

práticas agrícola envolvem uso intensivo de insumos químicos, os quais podem comprometer 

a qualidade da água em toda a Bacia, tendo em vista que no local ocorrem diversas nascentes. 

Além da retirada da vegetação nativa que já alcançou quase oitenta por cento da área, 

outra importante fitofisionomia, a vereda, que devido a sua localização junto aos cursos de 

água, ainda não foi completamente devasta, tende a desaparecer se não forem tomadas 

medidas visando o uso consciente da área. O uso pela pecuária se destaca, embora seja pouco 

diversificado. As diferentes formas de uso da terra e a transformação da cobertura vegetal 

podem resultar em diferentes impactos ambientais para essa área. 
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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo o cadastramento da voçoroca instalada sobra a Formação Adamantina – 

Grupo Bauru, localizada na Fazenda Primavera, no município de Quirinópolis/GO. A área de 

contribuição apresenta altitudes que variam entre 553 e 594 metros. A pesquisa foi realizada utilizando 

a metodologia proposta pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT/SP (1986) que orienta a coleta e 

análise dos dados, referindo-se às características da incisão e área de contribuição da voçoroca. Foram 

realizadas visitas técnicas na erosão durante o período chuvoso e seco, para preenchimento da ficha de 

cadastro da erosão, visando identificar os mecanismos erosivos que atuam na incisão; identificação e 

caracterização dos elementos do meio físico. Os resultados, apresentados por mapas geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, ficha de cadastro e croqui da voçoroca agregaram informações para a 

identificação e caracterização realizadas. 

 

Palavra-chave: Cadastramento. Voçoroca. Formação Adamantina. Quirinópolis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A área de pesquisa localiza-se na Fazenda Primavera, no município de Quirinópolis, 

Estado de Goiás (Figura 01), na Microrregião Homogênea (MRH) – 18 Quirinópolis e 

Mesorregião Geográfica Sul Goiano. 

A área de contribuição da erosão apresenta altitudes que variam entre 553 e 593 metros 

de altitude e apresenta características físicas propícias à ocupação humana. Desde a década de 

70 em que o homem deu início aos desmatamentos somados com uso do solo em arroz, feijão, 

milho, soja, pecuária e atualmente cana de açúcar sem técnicas adequadas de proteção 

proporcionando a instalação da voçoroca. 
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Figura 01. Localização da área de pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voçoroca (A), Rodovia GO 164/Quirinópolis- Paranaiguara (B) 

e Setor sul da Serra do Jacaré (C).  

Fonte: Google Earth. 

 

A área em análise corresponde a Bacia Sedimentar do Paraná, Formação Adamantina 

– Grupo Bauru; possui textura arenosa, portanto, friável conferindo elevada instabilidade dos 

taludes, no trecho médio à jusante da voçoroca, existe solo hidromórfico. Durante o período 

chuvoso a erosão tende a evoluir nas laterais e a remontante, devido ao escoamento superficial 

e subsuperficial, resultam alcovas de regressão, pipings e abatimentos. A inclinação e a 

instabilidade dos taludes associados ao argissolo e a litologia contribuem para sua progressão. 

Para que esses problemas sejam minimizados, é de extrema importância que estudos 

que caracterizem o meio físico, como cadastramento da erosão, o mapeamento geológico-

geomorfológico, sejam realizados, possibilitando uma caracterização local, para que se 

possam identificar áreas de fragilidade/vulnerabilidade do meio para ocupação e proteção 

dessa área. 

A pesquisa teve como objetivo principal o cadastramento da voçoroca instalada sobre  

a Formação Adamantina e como objetivos secundários identificar e caracterizar os elementos 

condicionantes da formação e evolução da voçoroca na área de contribuição. 

Para atender aos objetivos propostos utilizou-se o método de Salomão (1999), que 

propõe o método de abordagem para delimitação de áreas com diferentes suscetibilidades à 

erosão por voçorocas, utilizando o método qualitativo, sugere o cadastramento das 

ocorrências de voçorocas por meio de interpretação de imagem de satélite. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada teve como fundamento a caracterização, enfatizando as áreas 

de fragilidades aos processos erosivos, assim, para o preenchimento do cadastro de erosão foi 
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aplicado o método de Salomão (1999) proposto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas- 

IPT/SP (1986), que orientou a coleta e análise dos dados referentes às características da 

incisão da voçoroca e da área de contribuição, que propõe o método de abordagem para 

delimitação de áreas com diferentes suscetibilidades à erosão por voçorocas, utilizando o 

método qualitativo, sugere o cadastramento das ocorrências de voçorocas por meio de 

interpretação de imagens de satélite. Para esse autor, a interpretação deve distinguir as 

incisões relacionadas a áreas de reativação de cabeceira de drenagem com aquelas 

provenientes de concentrações de águas pluviais. Segundo ele dessa forma é possível verificar 

áreas com maior suscetibilidade ao fenômeno de piping, que geralmente está associado a 

processos erosivos de reativação de cabeceira de drenagem. 

O cadastramento de erosões lineares é constituído pela caracterização da incisão 

erosiva quanto à identificação, localização, acesso, característica morfológica e dinâmica 

atual. É feito em ficha cadastral que contém os elementos essenciais de uma ocorrência 

erosiva, conforme proposto pelo IPT (1986; 1998); DAEE/IPT (1989), Salomão & Rocha, 

(1989) citados por Martins et al. (2006) e, Salomão (1999). 

O cadastramento é importante para busca do entendimento dos mecanismos 

envolvidos no desencadeamento, evolução e dinâmica de erosões lineares, principalmente as 

de grande porte do tipo ravina e voçoroca. Consiste em anotações numa ficha apropriada de 

dados regionais e locais relativos à ocorrência erosiva (tais como largura, profundidade, 

volume, riscos, extensão, etc.), visando à implantação de medidas corretivas e preventivas 

mais eficazes para o controle do problema (Souza, 2010). 

A ficha cadastral consiste de um formulário que contempla: a) dados regionais: bacia 

hidrográfica, geologia, geomorfologia, solos, pluviometria e vegetação original; b) 

características da bacia de contribuição: e da feição erosiva propriamente dita como forma, 

dimensões, declividade, comprimento de rampa, presença de piping e de surgências, 

resultados de ensaios realizados como os de vazão e de infiltração, histórico de ocupação, uso 

do solo; c) desenhos (cortes ou seções), além de fotos; d) interpretações relativas às causas do 

surgimento e evolução, condicionantes e atenuantes; e) sugestões de medidas preventivas e 

corretivas, disponibilidade de materiais de contenção, dentre outros. 

O cadastro permite também caracterizar a erosão com maior número de detalhes 

possível. Por isso, é um registro do diagnóstico atual da erosão, possibilitando proposições de 

evolução para posterior consulta e comparação do desenvolvimento do fenômeno.  

O cadastro de ocorrências erosivas em voçorocas, é um instrumento de levantamento 

dos impactos ambientais, servindo como medidas preventivas e corretivas do processo 
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erosivo. 

De acordo com MARCON, 2013, os tipos de processos de erosão acelerados por ação 

da água de chuva ocorre por escoamento superficial sob a forma de Escoamento 

Subsuperficial concentrado ou em fluxo linear o qual gera a erosão linear ou erosão em 

voçoroca. Sua origem pode-se dar com aprofundamento das ravinas ou não. É classificada 

voçoroca quando atinge o lençol freático, com presença de surgências de água, formação de 

pipings favorecendo o surgimento de colapsos de terrenos e, consequentemente, alargamento 

das feição erosiva e ramificação ou bifurcação da erosão. Há presença de liquefação de areias 

nos sopés dos taludes proporcionando solapamento da base dos taludes, movimentos de massa 

localizados, escorregamentos e deslizamentos de material. 

A tabela 1 apresenta as classes de solos e os graus de erodibilidade, considerando o 

escoamento superficial concentrado das águas pluviais de acordo com SALOMÃO, 1999. 

Os graus de proteção aos solos pela cobertura vegetal natural e cultivada, organizada 

por Ross (1994, p.321), obedecem à ordem descrescente da capacidade de proteção (Tabela 

2). 

 

Tabela 1. Graus de erodibilidade.  

Graus de 

Erodibilidades 
Unidades Pedológicas 

Muito Fraco 

Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e Vermelho Amarelo de 

textura argilosa; solos hidromórficos em relevo plano; Gleissolos, 

Planossolos, Organossolos, Neossolos Quarztazarênicos 

Fraco 
Latossolo Amarelo e Vermelho Amarelo de textura média argilosa; Terra 

Roxa estruturada; Latossolo Vermelho escuro. 

Médio 

Argissolo Vermelho Amarelo e Argissolo Vermelho escuro, textura 

argilosa, Latossolo Vermelho Amarelo, textura argilosa e média; 

Latossolo Vermelho Amarelo; Terra Bruna. 

Forte 

Argissolos Vermelho Amarelo não abrúptico, textura média-argilosa e 

média; Cambissolos; Argissolos Vermelho Amarelo de rextura médio-

arenosa. Plintossolos. 

Muito Forte 

Cambissolos, Neossolos Litólicos, Argissolos Vermelho Amarelo e 

Vermelho escuro abrúpticos, textura arenosa-média; Neossolos 

Quartzarênicos em relevos suave-ondulado e ondulado. 

Fonte: Salomão, 1999 
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Tabela 2. Graus de Proteção por tipos de cobertura vegetal.  

Fonte: ROSS, 2001. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados, levantamentos bibliográficos, 

visitas técnicas de trabalhos de campo no período seco e chuvoso onde foram feitos os estudos 

do meio físico da área de contribuição da voçoroca e do seu interior. Os trabalhos de campo 

foram importantes para reconhecimento da dinâmica da erosão, para elaboração de croquis, 

bem como, para melhor interpretação das imagens de satélites, que foram base para a 

elaboração dos mapas temáticos por meio de recurso ao software CorelDRAWX5. 

Para delimitação da área de contribuição e para delimitação do uso do solo foi 

utilizado a imagem do recurso do Google Earth 2017; medição das dimensões: profundidade, 

extensão e largura da erosão; coleta das coordenadas geográficas. 

Para a caracterização da feição erosiva, foi realizada a análise integrada das 

características do meio físico, envolvendo as etapas de trabalho: levantamento bibliográfico, 

delimitação da área de pesquisa, trabalho de campo, elaboração do croqui da voçoroca, Ficha 

de cadastro da erosão, Mapa de caracterização física da área de contribuição, interpretação de 

imagem de satélite, fotointerpretação de imagem de satélite, Caracterização e Análise dos 

Graus de 

proteção 
Tipos de cobertura vegetal 

Muita Alta Florestas/Matas naturais, Florestas cultivadas com biodiversidade. 

Alta 

Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo denso. 

Formações arbustivas densas (matas secundárias, cerrado denso, 

capoeira densa). Mata homogênea de Pinus densa. Pastagens 

cultivadas sem pisoteio de gado. Cultivo de ciclo longo como o cacau. 

Média 

Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento como café, 

laranja com forrageiras entre ruas. Pastagens com baixo pisoteio. 

Silvicultura de eucaliptos com subbosque de nativas. 

Baixa 

Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta-do-reino, 

laranja) com solo exposto entre ruas, culturas de ciclo curto (arroz, 

trigo, feijão, soja, milho, algodão) com cultivo em curvas de 

nível/terraceamento. 

Muito Baixa a 

Nula 

Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por 

arado/gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e estradas, 

terraplenagens, culturas de ciclo curto sem práticas conservacionistas. 
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dados.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: Imagens 

de satélite Google Earth, Fotografias aéreas 1:60.000, de 1965. (USAF), Estereoscópio, 

Cartas topográficas Folha SE-22-Z-A-I Riverlândia, na escala 1:100.000 IBGE, Mapas 

temáticos. 

 

Resultados 

 

A contextualização regional da área de pesquisa consistiu em levantamento de 

informações do meio físico referentes aos aspectos: caracterização geológica, geomorfológica 

e pedológica; recursos estes para efetuar cadastramento da voçoroca. 

 

Geologia 

 

A estrutura geológica da área de pesquisa (Figura 02) corresponde a Bacia Sedimentar 

do Paraná representada pelo Grupo Bauru-Formação Adamantina (Ka), constituída por 

arenitos finos a muito finos, cremes, cinza-pardo e cinza-esverdeado e por siltitos e argilitos 

creme-arroxeados. Apresentam estratificações plano-paralela e cruzada de pequeno a médio 

porte, com níveis conglomeráticos e carbonáticos. Tendência a concrecionamento e presença 

de bolas de argila são comuns nesta unidade que pode também mostrar-se localmente 

silicificada. A desagregação dessas rochas forma extensos e espessos areões. 
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Figura 02 . Mapa Geológico elaborado pelos autores. 
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Geomorfologia 

 

A área em pesquisa localiza-se na região dos Planaltos Setentrionais da Bacia 

Sedimentar do Paraná (Figura 03), que reproduzem conjuntos de relevos de feições 

complexas, apresentando sulcos adaptados às estruturas, bordas escarpadas, com reversos em 

rampas pouco declivosas, geralmente interrompidas por patamares com rupturas de declive 

Grupo Bauru -  Formação Marília 

Grupo Bauru – Formação Adamantina 

Grupo São Bento – Formação Serra 

Geral 

Voçoroca 

N 

Município de Paranaiguara 
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vinculados ao comportamento estrutural resultante de aplainamentos, estratos sedimentares 

horizontalizados e alternância litológica do Grupo Bauru-Formação Adamantina. 

 

Figura 03. Mapa Geomorfológico elaborado pelos autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades geomorfológicas 

  

  

  Relevo de borda de escarpa 

escarpa 

 Relevo residual arenítico 

 Rampa coluvionada 

Fundo de vale basáltico 

 

Formas de vertentes 

                        Retilíneas 

       

                        Convêxas 

Formas de Agradação e degradação 

 

Escoamento concentrado 

Voçoroca 

Formas influenciadas pela litologia  

e estrutura 

Escarpa erosiva 

Ruptura de declive 

Classes de Dissecação 

Categorias de 

Fragilidades 

Índices de dissecação 

1.Muito Fraca 11 

2.Fraca 21,22,12 

3.Média 31,32 33,13,23 

4.Forte 41,42,43,44,14,24,34 

5.Muito Forte 51,52,53,54,55,15,25,35,45 

Fonte: ROSS, 1998. 

N 

c 

  Município de Paranaiguara 
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É comum a presença de pavimentos detríticos ou superficiais recobrindo as vertentes 

e, de modo geral, as formações superficiais são de natureza arenosa, produtos de 

desagregação do arenito. A área de contribuição apresenta altitudes que variam entre 569 a 

594 metros e as rupturas de declive influenciadas pela litologia e estrutura são representadas 

em toda extensão à jusante. 

As unidades geomorfológicas são classificadas como Rampa Coluvionada com 

Formas de degradação em escoamento concentrado e voçoroca. As Classes de dissecação do 

relevo apresenta categorias de fragilidades Média aos processos erosivos de índices de 

dissecação 31.  

 
Pedologia 

 

Na área de estudo há grande variedade de solos, em estreita relação com o relevo, a 

vegetação e a litologia, as quais são apresentadas na Figura 04. 

 

Figura 04. Mapa Pedológico elaborado pelos autores. 
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À montante da área de contribuição dominam os Latossolos Vermelho-escuros álicos, 

que são solos minerais, profundos, bastante intemperizados, caracterizados por apresentar um 

horizonte B latossólico, de cores vermelho-escuras. Essa unidade pedológica é classificada 

por Salomão com graus de erodibilidade Muito Fraca que na área está disposta à montante da 

área de contribuição. 

Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e 

homogeneidade de características ao longo do perfil e, caracterizado como solos de razoável 

resistência à erosão de superfície. São originados de arenitos do Grupo Bauru, têm textura 

média e ocorrem associados com Areias Quartzosas, em condição de relevo plano e suave 

ondulado que favorecem a mecanização. Com relação à erosão superficial, apresentam 

relativamente boa resistência em condições naturais ou de bom manejo, o que se deve 

principalmente às características físicas que condicionam boa permeabilidade e, por 

conseguinte, pouca formação de enxurradas na superfície do solo. São muito suscetíveis à 

erosão em profundidade. 

No médio setor da área de contribuição até a jusante predomina o Argissolo Vermelho 

Amarelo distrófico classificados por Salomão quanto a erodibilidade como Muito Forte. São 

solos que se localizam nas porções baixas dos sopés de tabuleiros, e são caracterizados por 

intenso processo de eluviação da argila, presença do horizonte B textural, que se caracteriza 

pelo acúmulo de argila translocada dos horizontes superficiais, estando suas unidades 

estruturais revestidas por películas de argila, que conferem um aspecto brilhante e ceroso. 

Ocorrem em relevo plano a ondulado e sobre litologias variadas. A presença do horizonte B 

textural, de menor permeabilidade, condiciona uma maior vulnerabilidade à erosão superficial 

em sulcos e laminar. 

Uso do solo 

 

A delimitação da área de contribuição (Figura 05) foi elaborada a partir das imagem 

Google Earth, e foi delimitado na porção nordeste um pequeno fragmento de cerrado, uma 

grande parte de plantio de cana de açúcar em quase toda extensão e uma menor parte com 

pastagens juntamente com a voçoroca. 

A vegetação original da área de pesquisa inseria-se em duas regiões distintas: 

 Região da Savana (Cerrado): Arbórea Aberta sem Floresta-de-Galeria; 

 Região da Floresta Estacional Semidecidual.  

A área de contribuição da voçoroca inseria-se em área de Região da Savana, onde se 
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verificava a Arbórea Aberta sem Floresta-de-Galeria. Na década de 70, iniciou-se o 

desmatamento para o cultivo de arroz, milho, feijão e soja. Em seguida, formavam-se 

pastagens para a criação de gado e a partir de 2005 a introdução da lavoura canavieira. Hoje, 

encontram-se apenas um pequeno fragmento de vegetação original, analisado através das 

fotografias aéreas, imagem de satélite e em trabalho de campo.  

 

Figura 05. Uso do solo na área de contribuição. 
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Cadastramento da Voçoroca 

 

Foi cadastrada a incisão erosiva na Fazenda Primavera, utilizando metodologia de 

cadastramento do IPT (1986, 1998) com adaptações. O cadastro da boçoroca (Quadro1) foi 

elaborada a partir de levantamento bibliográfico e trabalho de campo para investigar os 

mecanismos de origem, evolução e informações por meio de entrevistas com o proprietário. 

 

Quadro 1. Ficha de cadastro da Erosão 

1. Identificação e localização da erosão    Estado: GO    Município: Quirinópolis  

Descrição: Voçoroca na Fazenda Primavera  Localização: Fazenda Primavera, Região da 

Pedra Lisa, à sudoeste do município de 

Quirinópolis/GO  

Acesso: GO 164 Quirinópolis sentido Paranaiguara, aproximadamente 23 km, entrada pela placa Zebrada, de nº 16 

2. Dados regionais:  

Bacia hidrográfica: Ribeirão do Jacaré 

 

Geomorfologia: Planalto Setentrional da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Relevo Tabular. 

Geologia: Grupo Bauru. Formação Adamantina constituída por 

arenitos finos, cremes, cinza-pardo e cinza-esverdeado e por 

siltitos e argilitos creme arroxeados. Apresentam estratificações 

plano-paralela e cruzada de pequeno a médio porte, com níveis 

conglomeráticos e carbonáticos.( Figura 6A) 

Pedologia: Argissolo Vermelho amarelo 

distrófico e Latossolo Vermelho-Escuro álico, 

Gleissolos (Figura 6B), Neossolos 

quartzarênicos.  

3. Dimensão da erosão 

Comprimento: 180m Largura: 112m Profundidade: 4m 

4. Características e descrição da área de contribuição e da voçoroca 

Uso e ocupação do solo: Pastagem cultivada, cana de açúcar  

Causas condicionantes e atenuantes: A área de contribuição apresenta altitudes entre 553 metros a 593 metros. 

Em entrevista com o proprietário este afirma que nas décadas de 60 e 70 houve desmatamento contínuo na sua 

propriedade facilitado pela expansão da fronteira agrícola com juros subsidiados pelo governo e com ausência de 

normas ambientais. A partir daí o solo que era recoberto pela vegetação natural passou a ser utilizado por cultivos 

de arroz, milho, soja, pecuária e atualmente por cana de açúcar e com declividade bem acentuada desde os divisores 

da área de contribuição com formação de sulcos, calhas e evoluiu para voçoroca. A Figura 07 apresenta vista aérea 

parcial da voçoroca com ramificações, uso do solo em pastagem e na parte superior da fotografia com cana de 

açúcar somados com estradas margeando a erosão. 

A concentração de água de chuva proveniente da estrada (Figura 8A) em direção a voçoroca tem contribuído para 

sua evolução principalmente no período chuvoso e concentração linear de águas de chuva (Figura 8B). Outro 

elemento do meio físico como comprimento da rampa e forma da encosta convexa-côncava no setor superior e 

médio  retilíneo à jusante contribuíram para a formação de bancos de areia provenientes dos taludes instáveis que 

margeiam a erosão quanto de taludes que foram abatidos ou pelos processos de erosão por salpicamento no seu 

interior e sedimentos também provenientes das estradas, da pastagem e da cana de açúcar ou seja da área de 

contribuição que fornece sedimentos para o interior da voçoroca desestabilizando-a e provocando erosão 

remontante. Margeando toda extensão da erosão ocupada pela pastagem, ocorre formação de sulcos e evolução para 

calha (Figura 9A e 9B) pelo pisoteio do gado e pela falta de manutenção das curvas de níveis. Com o uso 

inadequado do solo indica previsão de evolução da erosão.  

Descrição detalhada: 

5. Avaliação das condições da evolução: O solo local possui textura arenosa, portanto, friável conferindo elevada 

instabilidade dos taludes, no trecho médio à jusante da voçoroca, existe solo hidromórfico. Durante o período 

chuvoso a erosão tende a evoluir lateral e remontante, devido ao escoamento superficial e subsuperficial, resulta 

alcovas de regressão, pipings e surgências, (Figura 10A) e abatimentos. A inclinação e a instabilidade dos taludes 

associados ao solo arenoso e a litologia podem contribuir para a progressão lateral e remontante da erosão. A 

presença de surgências d'água (Figura 10B) e piping no setor médio da erosão, o que demonstra que a mesma está 

em evolução em forma de V (Figura 11A), ocorre assim o solapamento das bases dos taludes formando alcovas de 

regressão, e os tornam instáveis. Foram  identificados três tipos de solos, o Argissolo vermelho – Amarelo 

distrófico e Latossolo Vermelho-Escuro álico e Gleissolos. São solos frágeis e susceptíveis a erosão. Na parte da 
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jusante da voçoroca já está em processo de estabilidade onde a erosão apresenta forma em U (Figura 11B) e com 

afloramento de rochas sedimentares areníticas, Formação Adamantina e Grupo Bauru. No interior da voçoroca e em 

sua encosta apresenta o desenvolvimento de erosão em sulcos, ou em calhas, formado por trilhas de gado, por ser 

um terreno que possui declividade, facilita o escoamento superficial concentrado da água chuva e ocorrem o 

transporte de sedimentos. A Figura 12 A mostra a evolução da erosão em bifurcações pelos Colapso de talude e 

Taludes instáveis (Figura 12B). 

6. Principais impactos:  

- Perda de solo e da biodiversidade local; 

- Redução de área de pastagem e da cana de açúcar; 

- Assoreamento da pastagem à jusante do Ribeirão do Jacaré.  

7. sugestões de medidas preventivas e corretivas 

- Isolamento da área para evitar o trânsito de animais em seu interior e entorno, e, consequentemente arborização; 

- Conscientização do proprietário sobre a problemática erosiva e apresentar medidas de controle e revitalização; 

- Reflorestar e conservar espécies nativas de árvores dentro da voçoroca e na área de contribuição; 

- Utilizar os métodos de gabião nas bordas dos taludes e no seu interior para aumentar a resistência do solo e reter 

os sedimentos; 

- Suavizar e revegetar os taludes com espécies de gramíneas apropriadas para reforçar a estabilidade do solo; 

- Construção de sucessivas paliçadas de bambu ou madeira transversais ao sentido do escoamento;  

- Construir bacias de captação de água das chuvas de escoamento superficial nas laterais das estradas com desvios 

do escoamento concentrado em direção à cabeceira da voçoroca.  

8. Croqui da voçoroca 

 
 

9. Identificação da ficha 

 Coord. EO: 50º29’19” Coord. NS: 18º39’44”       

Equipe: Fátima Sueli Marcon dos Santos, Rafael Marcon dos Santos e António 

Guerner Dias  

Data: Dezembro/2017 
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Figura 06. Formação Adamantina com estratificação cruzada(A). Gleissolos no 

interior da voçoroca (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017. 

 

Figura 07. Vista aérea parcial da voçoroca com ramificações, uso do solo em pastagem 

e na parte superior da fotografia com cana de açúcar somados com estradas margeando 

a erosão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Luiz Ricardo da Silva,2017 

 

 

Figura 08. Estrada margeando a voçoroca (A). Concentração linear de águas de chuva para o 

interior da voçoroca provenientes das estradas (B).  

 

     

 

 

 

 

 

Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017. 
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Figura 9. Erosão em sulcos sobre pastagem (A). Erosão em calha devido a ausência de 

manutenção da curva de nível (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017. 

 

Figura 10. Piping, Liquefação de areia, surgências e alcovas de regressão, junto aos 

sopés dos taludes no interior da voçoroca (A). Surgência d água (B). 

 
 

 

 

  

 

 

 

Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017. 

 

Figura 11. (A). Afloramento de rochas em processo de estabilidade em que a erosão 

apresenta em forma de U. Processo de Instabilidade à montante da erosão em forma 

de V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017. 
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Figura 12. Colapso de talude (A). Taludes instáveis (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rafael Marcon dos Santos, 2017 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada permitiu concluir que as erosões surgiram em áreas naturalmente 

susceptíveis ao voçorocamento e que os tipos de uso do solo implantados na área de 

contribuição poderão ter dado um importante contributo para o início e evolução do processo 

erosivo até a formação de voçoroca. 

A contextualização geológica, geomorfológica, pedológica e uso do solo favoreceram 

a instalação da voçoroca sobre uma área de ruptura de declive com dissecação média. Assim: 

i) Os argissolos que apresentam graus de erodibilidade Muito Forte aos processos 

erosivos, a estrutura Geológica da Formação Adamantina com litologias friáveis.  

ii) E os Graus de Proteção por tipos de cobertura vegetal da área de contribuição 

apresenta uma pequena porção que é a vegetação natural o cerrado com Graus de 

proteção Muito Alta. 

iii)  Em maior parte o cultivo da cana de açúcar onde que o solo fica exposto por um 

longo período depois da colheita classificado Graus de Proteção por tipos de 

cobertura vegetal Muito Baixa a Nula;  

iv) E no uso da pastagem o grau de proteção é classificada Baixa. 

A erosão situada em zona de erosão recuante, portanto, o uso do solo atual da área de 

contribuição, deve ser alterado. Para isso, devem ser adotadas medidas como o isolamento da 

área, plantio de gramíneas e árvores nativas visando o repovoamento para a completa 

estabilização da voçoroca e a conseqüente redução da perda de solos. 

 

 

 

A 

B 
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RESUMO 

 

As atividades agrícolas tem produzido grandes alterações no ambiente, desde desmatamento à 

contaminação do solo, água superficial e subterrânea. Neste sentido, a pesquisa objetiva compreender 

o padrão espaço-temporal da expansão da cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás com ênfase na relação 

entre uso da terra e as APPs, bem como avaliar as alterações no solo em áreas de cultivo e na 

qualidade da água em setores de cabeceira de drenagem, a fim de serem elaboradas diretrizes para a 

minimização de possíveis impactos ambientais. Para tal, está sendo elaborado mapas temáticos, 

trabalhos de campo (aplicação de questionário as usinas sucroenergéticas e coletas de solo e água nas 

áreas cultivadas com cana-de-açúcar) e análise e interpretação dos resultados. É esperado que seja 

possível avaliar em que grau as alterações ambientais da atividade canavieira estão contribuindo para a 

degradação do meio físico, tanto no tocante à perda de habitats do bioma Cerrado como pelas 

alterações em parâmetros físicos e químicos dos solos e da água. 

 

Palavras-chave: análise ambiental, setor sucroenergético, impactos no solo e na água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As atividades humanas, no que se refere ao setor agrícola, têm produzido grandes 

alterações no ambiente e consequentemente aos recursos naturais. A área do Cerrado, a partir 

da década de 1970 tornou-se um dos principais focos de programas de desenvolvimento e 

expansão da agropecuária no interior do Brasil, com a criação de centros de pesquisa e de 

programas governamentais. Com o objetivo de promover o desenvolvimento da região central 

do país, foram ampliadas as áreas de cultivo à custa da substituição da vegetação natural, o 

que gerou diversas alterações ambientais, especialmente com a perda de extensas áreas de 

Cerrado, a degradação do solo e a poluição dos recursos hídricos superficiais e 

subsuperficiais.  

Após décadas de intensas alterações na paisagem, o sudoeste de Goiás apresenta-se 
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com uma configuração espacial de uso da terra predominantemente agropecuária, com 

pastagem, culturas de soja, milho e recentemente a cana-de-açúcar, restando poucos 

remanescentes de fitofisionomias naturais de Cerrado. 

O cultivo de cana-de-açúcar, uma das mais antigas atividades econômicas do país, já 

atravessou diferentes fases econômicas, resultando em movimentos de retração e expansão. 

Impulsionada por condições de mercado, programas e incentivos governamentais e 

conjunturas ancoradas nos discursos ambientais e energéticos, recentemente esta atividade 

passou por mais um ciclo de expansão alcançando os espaços do Cerrado goiano pela 

disseminação dos veículos bicombustíveis e pela maior participação do açúcar no mercado 

global. 

Apesar do setor sucroenergético ter grande expressão econômica pela produção de 

açúcar, etanol, e também pelos seus subprodutos e geração de energia proveniente da 

utilização do bagaço, entretanto, algumas desvantagens são apontadas, entre elas, a 

contaminação de solos e água pela fertirrigação com a vinhaça. Sabe-se que para cada litro de 

etanol produzido, são gerados de 10 a 13 litros de vinhaça (ROSSETTO, 1987). Pelo volume, 

fica claro que a gestão adequada da vinhaça é fundamental para que não se comprometam os 

solos e recursos hídricos nas áreas onde este efluente é disposto e/ou utilizado como 

fertilizante. A vinhaça caracteriza-se como um efluente de destilarias com alto poder poluente 

decorrente de sua riqueza em matéria orgânica, baixo pH, elevada corrosividade e alta 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (FREIRE e CORTEZ, 2000). Uma parcela 

significativa dos íons existentes na vinhaça, tais como nitrato e potássio, quando aplicados em 

solos bem drenados como os Latossolos podem percolar através destes e atingir o lençol 

freático levando à contaminação das águas subterrâneas. O risco potencial de contaminação 

do lençol freático e das águas superficiais depende, portanto, da quantidade de vinhaça 

aplicada, da dinâmica hidrológica e das características físico-químicas dos solos (SILVA et 

al., 2007; LUDOVICE, 1997), onde os Neossolos quartzarênicos que, de forma geral, 

predomina nos ambientes restritivos do cultivo de cana-de-açúcar no Centro-Oeste. É 

importante enfatizar que o uso da vinhaça está restrito nas áreas mais próximas da usina, 

portanto, o fato é a de intensidade nestas áreas. 

Portanto, estudos dos solos e da água podem auxiliar na compreensão do 

comportamento do ambiente que nos cerca, já que os mesmos estão associados aos controles 

da paisagem nos seus aspectos geológicos, geomorfológicos, climáticos, hídricos e 

fitofisionômicos. 
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Justificativa 

 

Em função da expansão da cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás a partir de 2007, faz-

se necessário verificar as alterações ambientais positivas e negativas deste setor, que se 

justifica por ser altamente dependente dos recursos naturais e por apresentar aspectos 

intrínsecos relacionados a atividade agrícola no que se refere ao manejo da cultura como, 

ciclo mínimo de cultivo de cinco anos, uso de maquinários pesados durante o preparo do solo, 

nos tratos culturais e principalmente na colheita, e a prática da fertirrigação. Já as atividades 

industriais consomem grande quantidade de água e produzem grande quantidade de 

subprodutos como bagaço, torta de filtro e vinhaça. 

A área onde se encontram as usinas sucroenergéticas, no sudoeste de Goiás, está sobre 

litologias arenosas pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná, onde ocorrem áreas de recarga 

do aquífero Guarani e importantes bacias hidrográficas. O estabelecimento de culturas 

agrícolas a custa da supressão da vegetação nativa, implica, de certa forma, determinados 

deveres morais, pois constitui a realização do próprio capital natural. Assim, percebe-se a 

relevância de uma análise das alterações que a cana-de-açúcar causa ao ambiente, pois este 

comporta os recursos essenciais à vida e de direito comum aos seres vivos. 

 

Hipótese e problema 

 

Segundo Silva (2016), Trindade (2015), Sant' Ana (2014), Borges (2011), Abdala et 

al. (2010), Miziara (2009), Szmrecsányi et al. (2008) e Castro (2007), locais com usinas 

sucroenergéticas instaladas induzem um novo modelo de uso e ocupação agrícola que, além 

de reconfigurar as paisagens, introduzem transformações territoriais, atreladas também ao 

desenvolvimento dos grandes complexos agroindustriais. A partir desta afirmação, o que se 

aponta é: 

1. Antes da expansão da cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás, já era consolidada a 

fronteira agrícola com atividades agroindustriais da cadeia carne/grãos. Portanto 

trabalharemos com a hipótese de que a supressão de parte da vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente (APP) já havia ocorrido, embora a instalação do setor 

sucroenergético suprimiu novas áreas de remanescentes de vegetação natural. 

2. Estabelecida a cadeia carne/grãos e a recente instalação do setor sucroenergético 

com suas particularidades de apropriação dos recursos naturais, como água, vegetação e solo, 

estes sofreram e ainda sofrem consideráveis alterações e/ou impactos? 
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Objetivo 

 

 A pesquisa objetiva compreender o padrão espaço-temporal da expansão da cana-de-

açúcar no sudoeste de Goiás com ênfase na relação entre uso da terra e as APPs, bem como 

avaliar as alterações no solo em áreas de cultivo e na qualidade da água em setores de 

cabeceira de drenagem, a fim de serem elaboradas diretrizes para a minimização de possíveis 

impactos ambientais.  

 

Objetivos específicos 

 

• Compilar dados pré-existentes dos atributos físicos, tais como os aspectos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e de cobertura vegetal, além do uso da terra 

nas áreas cultivadas nos principais municípios produtores de cana-de-açúcar do sudoeste 

de Goiás; 

• Verificar sucessões históricas de APP através de mapas de cobertura vegetal e uso da terra 

e imagens orbitais, tendo como base de avaliação o Código Florestal Federal vigente; 

• Diagnosticar o estado físico e químico dos solos nas vertentes em áreas cultivadas com 

cana-de-açúcar; 

• Avaliar a qualidade da água em canais fluviais de primeira ordem adjacentes as vertentes 

em áreas cultivadas com cana-de-açúcar (setores de cabeceira de drenagem) a fim de 

monitorar a sustentabilidade e a qualidade ambiental, em resposta ao uso da terra e as 

práticas de manejo do solo na cultura da cana-de-açúcar. 

 

Referencial teórico 

 

 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), originária do sudeste asiático, foi trazida 

ao Brasil em 1532 da Ilha da Madeira, por Martin Afonso de Souza. Neste mesmo ano, foi 

construído o primeiro engenho de açúcar do país na capitania de São Vicente, mas foram nas 

capitanias de Pernambuco e da Bahia que os engenhos de cana-de-açúcar se multiplicaram. 

Por quase dois séculos, o açúcar foi o principal produto agrícola exportado pelo Brasil, e, por 

conseguinte, sua principal fonte de divisas. Durante este período, a nação deteve o monopólio 

da produção mundial, vindo a perder a liderança no final do século XVII (FERRO et al., 

2009). 

 Em um segundo ciclo de expansão, em 1975, ano do advento do Programa Nacional 
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do Álcool (Proálcool), uma sequência de mudanças ocorreu na economia brasileira e em seus 

sistemas produtivos. Nesse período, a agroindústria da cana-de-açúcar passou por mudanças e 

desafios experimentados no conjunto das atividades de base agrícola. A emergência das 

energias renováveis, principalmente a partir da década de 2000, tornou o Brasil, referência na 

produção de cana-de-açúcar (IPEA, 2016).  Atualmente, o país é o maior produtor mundial 

de cana-de-açúcar, com mais de dez milhões de hectares cultivados, sendo, após o petróleo, 

uma das principais matrizes energéticas brasileiras. Entre os estados brasileiros, São Paulo é 

considerado o maior produtor, com 5.215 mil ha, seguido por Goiás, com 1.127 mil ha, Minas 

Gerais, com 956 mil ha, Mato Grosso do Sul, com 786 mil ha, Paraná, com 737 mil ha, 

Alagoas, com 355 mil ha e Pernambuco, com 263 mil ha (CONAB, 2017). Assim, apesar de 

não ser originária do Brasil, a cultura encontrou no país condições propícias para o seu 

desenvolvimento, tendo um papel ativo na economia brasileira desde o início da sua 

colonização. 

 A referida expansão de cana-de-açúcar no país repercutiu no estado de Goiás, em 2007 

a área cultivada com cana-de-açúcar era de 235 mil ha (CONAB, 2007) e em 2017 estava com 

mais de 1 milhão de ha, aumento de 892 mil ha (CONAB, 2017). No entanto, esta expansão 

deve vir acompanhada de um monitoramento rigoroso das áreas cultivadas, adotando-se 

indicadores de sustentabilidade de produção e dos efeitos no ambiente ao longo dos anos de 

exploração (JENDIROBA, 2006).   

 Os principais poluentes nas áreas rurais normalmente são a matéria orgânica, os 

nutrientes e os agrotóxicos, transportados principalmente pelo escoamento da água oriunda 

das terras agricultadas (ICEPA, 1999). 

A alternativa de aplicação de vinhaça ao solo vem sendo recomendada como meio de 

fertilização. O constituinte principal da vinhaça é a matéria orgânica, basicamente sob a forma 

de ácidos orgânicos e, em menor quantidade, por cátions como o K, Ca e Mg, sendo que sua 

riqueza nutricional está ligada à origem do mosto (ROSSETTO, 1987; SILVA et al., 2007). 

Vários estudos sobre a disposição da vinhaça no solo vêm sendo conduzidos, enfocando-se os 

efeitos no pH do solo, propriedades físico-químicas e seus efeitos na cultura da cana-de-

açúcar, mas poucos avaliaram o real potencial poluidor da vinhaça sobre o solo e lençol 

freático (LYRA et al., 2003) já que, em virtude dos elevados níveis de matéria orgânica e 

nutrientes, principalmente potássio, quase toda destilaria brasileira tem adotado sua utilização 

na fertirrigação de plantações de cana-de-açúcar (CUNHA et al., 1981; CANELLAS et al., 

2003).  

 Já os agrotóxicos, muitas vezes, são utilizados sem cuidados técnicos e ambientais. De 
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acordo com Allan e Flecker (1993), a degradação, a perda de habitats, a poluição química e 

orgânica estão entre as maiores ameaças a biodiversidade de rios e córregos. A presença de 

uma APP protegida, é vista como condição para a integridade dos rios (GREGORY et al., 

1991; SWEENEY, 1992), o seu desmatamento diminui a capacidade de “tamponamento” de 

poluentes de fonte difusa pelos rios uma vez que a presença da vegetação reduz o movimento 

de nutrientes para eles (KARR; SHLOSSER,1978). Muitos trabalhos mostram que os rios 

estão suscetíveis à eutrofização causada pelo aumento de nutrientes, principalmente fósforo e 

nitrogênio, em decorrência de atividades humanas (SMITH et al., 1999), apesar que no Brasil 

o uso de fertilizantes nitrogenados e fosfatados são subutilizados na cana-de-açúcar. Para a 

região Centro-Oeste a preocupação é com o uso da vinhaça em solos mais arenosos, pois 

segue-se a metodologia de uso da vinhaça desenvolvida em São Paulo, onde predomina cana-

de-açúcar em solos mais argilosos. 

A análise da água de um manancial pode evidenciar o uso inadequado do solo, os 

efeitos do lançamento de efluentes, as limitações de uso e o potencial de autodepuração (VON 

SPERLING, 2005). Dentre os parâmetros utilizados para qualificar a água estão os físico-

químicos (pH, dureza total, cloretos, alcalinidade e sólidos totais) e os microbiológicos 

(coliformes fecais e totais) (PEDROZA et al., 2009). 

A resolução n.º 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

apresenta os diversos parâmetros para o enquadramento dos corpos hídricos brasileiros e é 

uma ferramenta importante e decisiva para o monitoramento da qualidade da água, além de 

ser um referencial para a gestão dos recursos hídricos. 

O rápido crescimento da cana-de-açúcar permite uma boa cobertura do solo, 

facilitando o controle da erosão, e é considerado como ponto positivo na cultura (MACEDO, 

2005). Ao contrário, o uso de herbicidas e fertilizantes de larga utilização são pontos 

negativos (MACEDO, 2005; NERY, 2000). A este fato se soma a problemática resultante da 

devastação das matas ciliares, o que acarreta, em diferentes graus, alterações nos recursos 

hídricos (COOPERCITRUS, 2000). 

A agroindústria sucroenergética apresenta inúmeros riscos ampliados, principalmente 

em relação ao potencial de impactos ambientais gerados na fase agrícola e na fase industrial. 

Na fase agrícola, segundo Piacente (2005), destaca-se redução da biodiversidade causada pelo 

desmatamento e pela implantação da monocultura canavieira; contaminação das águas 

superficiais e do solo através da prática excessiva de adubos, corretivos minerais e aplicação 

de herbicidas; compactação de solos argilosos através do tráfego de maquinaria pesada 

durante o plantio, os tratos culturais e a colheita; assoreamento de corpos d’água devido a 
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erosão de solos com textura arenosa e/ou em relevo acidentado em áreas de renovação de 

canaviais.  

 Assim, áreas cultivadas com cana-de-açúcar tendem, devido ao longo ciclo de cultivo, 

alterar negativamente os atributos físicos dos solos, facilitando o escoamento superficial das 

chuvas e diminuindo a infiltração, contribuindo para o abaixamento do lençol de água 

subterrâneo e o agravamento do balanço hídrico, além disso, é preciso lembrar que a cana-de-

açúcar consome muita água, ou seja, para a produção de 1 t de cana-de-açúcar, no plantio de 

“cana de ano”, a demanda de evapotranspiração é de 10 a 12 mm de água. Sendo assim, para a 

produção de 100 t de cana são necessários no mínimo de 1.000 a 1.200 mm de precipitação, 

descontadas as perdas de água no sistema (MACEDO, 2005; DEMATTÊ, 2004). 

 Silva et al. (2007) afirmam que a prática excessiva ou indiscriminada da fertirrigação com 

vinhaça pode comprometer o ambiente, desde as características físicas e químicas do solo até 

as águas subterrâneas a partir da sua percolação devido seu potencial poluidor.  

Assim, torna-se imprescindível a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, que 

causem menores danos ao ambiente em que estão inseridas, como também estudos sobre o 

efeito que diferentes sistemas causam ao ambiente de produção, definindo assim a melhor 

estratégia de uso e manejo, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida humana, animal 

e vegetal. 

 

Material e métodos 

 

 Este trabalho utilizará pressupostos metodológicos de caráter hipotético-dedutivo, sob 

a ótica da Teoria Geossitêmica, conforme Sotchava (1977; 1978). Os procedimentos adotados 

serão os seguintes: 

a) Revisão bibliográfica e trabalho de escritório 

 Serão levantadas as bases conceituais, teóricas e metodológicas através de 

bibliografias específicas, bem como os dados censitários e cartográficos da área de pesquisa, 

os quais serão obtidos através de órgãos e conselhos públicos e privados, quais sejam: 

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE/CANASAT), Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Centro de Tecnologia 

Canavieira (CTC), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - Censos Agropecuários (IBGE), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (SEAGRO), Secretaria de 
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Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Agência Goiana de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER/GO), Instituto 

Mauro Borges (IMB), Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), Sindicato da Indústria de 

Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (SIFAEG), Sindicato da Indústria de Fabricação de 

Açúcar do Estado de Goiás (SIFAÇÚCAR), União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA). 

 As análises envolvendo produtos cartográficos e de sensoriamento remoto serão 

realizadas através de um Sistema de Informação Geográfica. Para tanto, serão utilizadas bases 

cartográficas do SIEG em compilação com os mapas temáticos do meio físico (geologia, 

geomorfologia, relevo: hipsometria e declividade; hidrologia, solos, uso e cobertura vegetal). 

Para a caracterização do uso da terra e cobertura vegetacional serão utilizadas imagens do 

sensor OLI do satélite Landsat8. Todas as imagens e bases vetoriais serão processadas no 

software ArcGis10.3®, licenciado para o uso do Laboratório de Geoinformação da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 

 Elaboração de mapas temáticos: 

 Mapa de solos das áreas de cana-de-açúcar das usinas pesquisadas; 

 Mapa de uso da terra e cobertura vegetal; 

 Mapas de sucessão histórica com intervalo temporal de dez anos - 2000, 2010 e 2020, do 

uso da terra e das APPs nas áreas de cana-de-açúcar das usinas pesquisadas; 

 O mapeamento de APP em áreas cultivadas com cana-de-açúcar pesquisadas no 

sudoeste de Goiás tomará por base o Código Florestal Federal (Lei n° 12.651/2012), que 

dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP. Através de imagens de satélite, dados 

hidrológicos e uso do software ArcGis10.3®, serão identificadas e separadas áreas de elevado 

declive, drenagens e medidas as larguras dos cursos d’água para determinação das APPs. Será 

realizado a delimitação das APPs de nascentes, canais de drenagem e declive considerando os 

padrões estipulados pelo Código Florestal Federal Lei n° 12.651/2012. Após definidos, os 

limites das APP serão sobrepostos ao mapa de uso da terra para quantificação e avaliação do 

status de preservação de tais áreas. 

 

b) Definição da área de amostragem e trabalhos de campo 

 Os trabalhos de campo ocorrerão com visitas técnicas para coleta de amostras de solo 

e de água em áreas utilizadas por usinas sucroenergéticas. A definição das áreas será feita em 

função da identificação de compartimentos do relevo (cabeceiras de drenagem e vertentes 

ocupadas pela cana-de-açúcar), os quais serão delimitados, sendo o seu conjunto, o recorte 

espacial adotado nesta pesquisa. 
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  Para o estudo, serão elencadas nove usinas sucroenergéticas localizadas na região 

sudoeste de Goiás: Água Emendada em Perolândia, Cambuí Açúcar e Álcool Ltda e Usina 

Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A em Santa Helena de Goiás, Cerradinho Bioenergia S/A 

em Chapadão do Céu, Energética Serranópolis em Serranópolis, Morro Vermelho em 

Mineiros, Raízen Centroeste em Jataí, Serra do Caiapó em Montividiu e Usina Rio Verde em 

Rio Verde. 

 Serão realizadas entrevistas e aplicação de questionário com os representantes das 

usinas e/ou gestores agrícolas, nas usinas anteriormente citadas. A estas será enviada carta de 

apresentação da pesquisa, reforçando a importância da questão e gestão ambiental na 

agroindústria canavieira e informando que esta se trata de uma pesquisa confidencial, de 

cunho acadêmico e que os dados pertinentes ao questionário serão tratados apenas de maneira 

agregada, sem a identificação isolada das empresas participantes, caso as empresas assim 

decidirem. 

 O questionário será semi-estruturado com alternativas, tabelas e questões em aberto e 

abordará assuntos referentes a área plantada (própria, arrendada e fornecedor); histórico de 

produção e produtividade agrícola e industrial; manejo agrícola: plantio, tratos culturais com 

uso de agrotóxicos, corte, transporte; aspectos pertinentes a gestão da água e dos subprodutos 

bagaço, torta de filtro e vinhaça, e obtenção dos Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

 A coleta de dados amostrais de solo será feita a partir da abertura de trincheiras, 

descrição e coleta de amostras de solos em horizontes de acordo com Manual Técnico de 

Pedologia (IBGE, 2015), assim como todas as rotinas e atividades de campo serão de acordo 

com o Guia Prático de Campo (IBGE, 2015). A quantidade de amostras de solos será definida 

de acordo com o tamanho dos sítios amostrais para cada usina, o manejo destas e distinção 

dos períodos sazonais, chuvoso e seco. Será coletado amostras de solo em áreas de 

remanescentes de vegetação natural a fim de comparações. 

 As coletas de água serão conduzidas em canais de primeira ordem oriundos de setores 

de cabeceira de drenagem adjacentes as áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Serão 

analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: condutividade elétrica, alcalinidade, 

turbidez, clorofila-a, nitrato, nitrogênio total, íon amônio, fosfato, fósforo total, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, potássio, sódio, teor de cloretos, sólidos totais, 

cobre, cadmo, cobalto, cromo total, zinco, manganês, ferro total e glifosato. As metodologias 

utilizadas para as análises dos parâmetros requeridos são recomendadas pelo Standard 

Methods for the examination of water and wastewater (CLESCERI et al., 1998). 
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c) Análises laboratoriais 

 Com a intenção de identificar alterações das propriedades dos solos, principalmente 

em áreas fertirrigadas com vinhaça e áreas de cultivo de cana soca, serão realizadas análises 

físicas e químicas destes solos e com cobertura de vegetação natural no Laboratório de Solos 

da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí e no Laboratório Exata; os procedimentos 

serão realizados conforme metodologia da EMBRAPA (2011). Os resultados das análises dos 

solos serão comparados com a Resolução do CONAMA n° 420 (28/12/2009) para a 

interpretação dos mesmos. 

 As amostras de água serão encaminhadas ao laboratório Aqualit, para a realização das 

análises. Os resultados dos parâmetros serão comparados com os valores de parâmetros 

estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 357 (17/03/2005) e submetidos a análise 

qualitativa. 

 

Resultados esperados 

 

 É esperado que a partir dos resultados seja possível avaliar em que grau as alterações 

ambientais da atividade canavieira estão contribuindo para a degradação do meio físico, tanto 

no tocante à perda de habitats do bioma Cerrado como pelas alterações em parâmetros físicos 

e químicos dos solos e da água.  

 Auxiliar as empresas sucroenergéticas no conhecimento das indesejáveis alterações 

ambientais e fornecer subsídios para identificar potenciais áreas de conservação. 

 Ao término desta pesquisa, possamos fornecer a sociedade e aos representantes legais, 

um instrumento de auxílio a tomadas de decisões, que tem como objetivo assegurar que o 

solo, a água e os remanescentes vegetais, essenciais à vida e à manutenção dos ecossistemas, 

permaneça em qualidade e quantidade suficientes para tal. 
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ANÁLISE DA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATAÍ - GOIÁS 

 

 Íria Oliveira Franco
 

 

RESUMO  

 
Este artigo traz considerações sobre a gestão da política pública de educação ambiental da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Jataí, Goiás (SMMA). Na intenção de refletir e dialogar com 'autores 

de base' que compõem o campo e problematizar algumas inquietações sobre o estado da arte da 

educação ambiental no município de Jataí através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi 

realizada uma entrevista com o funcionário responsável pelas atividades de educação ambiental da 

SMMA de Jataí entre os anos de 2013 e 2016; e aplicado um questionário semi-estruturado, composto 

de 31 perguntas pertinentes ao tema educação ambiental e o desenvolvimento de suas práticas junto a 

sociedade jataiense. 

 

Palavras-chave: políticas públicas; ambiente; cidadania; autonomia; participação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conceito e finalidade da educação ambiental 

 

Educação Ambiental é um vocábulo composto por um substantivo e um adjetivo, que 

envolvem, respectivamente, o campo da Educação e o campo Ambiental. Enquanto o 

substantivo Educação confere a essência do vocábulo Educação Ambiental, definindo os 

próprios fazeres pedagógicos necessários a esta prática educativa, o adjetivo Ambiental 

anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, o enquadramento motivador da ação 

pedagógica (LAYRARGUES, 2004). 

Segundo Loureiro (2004), a finalidade primordial da educação ambiental é 

revolucionar os indivíduos em suas subjetividades e práticas nas estruturas sociais-naturais 

existentes. Ou seja, estabelecer processos educativos que favoreçam a realização do 

movimento de constante construção do nosso ser na dinâmica da vida como um todo e de 

modo emancipado. Em termos concretos, isso significa atuar criticamente na superação das 

relações sociais vigentes, na conformação de uma ética que possa se afirmar como ecológica e 

na objetivação de um patamar societário que seja a expressão da ruptura com os padrões 

dominadores que caracterizam a contemporaneidade. 

Loureiro (2004) afirma que a educação ambiental é definida no Brasil a partir de uma 

matriz que vê a educação como elemento de transformação social (movimento integrado de 
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mudança de valores e de padrões cognitivos com ação política democrática e reestruturação 

das relações econômicas), inspirada no fortalecimento dos sujeitos, no exercício da cidadania 

para a superação das formas de dominação capitalistas, compreendendo o mundo em sua 

complexidade como totalidade. 

A Educação Ambiental enfatiza a educação enquanto processo permanente, cotidiano 

e coletivo pelo qual agimos e refletimos, transformando a realidade de vida. Está focada nas 

pedagogias problematizadoras do concreto vivido, no reconhecimento das diferentes 

necessidades, interesses e modos de relações na natureza que definem os grupos sociais e o 

lugar ocupado por estes em sociedade, como meio para se buscar novas sínteses que indiquem 

caminhos democráticos, sustentáveis e justos para todos. Baseia-se no princípio de que as 

certezas são relativas; na crítica e autocrítica constante e na ação política como forma de se 

estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação social que possibilitem o 

estabelecimento de novos patamares de relações na natureza (LOUREIRO, 2004). 

Neste sentido, pode-se afirmar que a Educação Ambiental é uma perspectiva da 

educação enquanto ferramenta de transformação, movida pelos resultados que uma educação 

libertária e crítica do seu ambiente pode construir como cidadãos políticos, participativos e 

engajados com a questão socioambiental na busca por um ambiente sustentável em sua tríade, 

ambiente, sociedade e economia. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a gestão da Política Municipal de Educação Ambiental da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMMA) do município de Jataí, Estado de Goiás durante a 

administração 2013/2016. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Identificar e analisar os principais projetos e/ou ações de educação ambiental desenvolvidas 

na SMMA na última administração - 2013/2016; 

b) Identificar e analisar a concepção de Educação Ambiental pelo funcionário da SMMA de 

Jataí; 

c) Identificar os modos de intervenção junto a sociedade civil jataiense; 

d) Identificar e analisar os resultados esperados pela SMMA em suas atividades de Educação 

Ambiental. 
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Material e métodos 

 

Para que pudéssemos chegar a uma conjuntura analítica do processo de Educação 

Ambiental no município de Jataí, for realizado entrevista e aplicação de questionário que 

tomassem conta os temas pertinentes a educação ambiental. 

Quanto ao período analisado, vale ressaltar que o entrevistado assumiu a função na 

coordenação de Educação Ambiental da SMMA de Jataí em março de 2015, portanto as 

informações concedidas pertencem ao período de março de 2015 a agosto de 2016, este 

último, data quando foi aplicado o questionário. 

 

Resultados e discussão 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jataí 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jataí foi fundada em 1998 e funciona no 

Centro de Pesquisa e Educação Ambiental “Mata do Açude”, com prédio de 921,68 m² de 

área construída, com área adjacente de reserva florestal com 36,5 ha, chamado Jardim 

Botânico Zenaide Gouveia Vilela e um viveiro de plantas nativas com 800 m². O município 

possui legislação ambiental específica, o Código Municipal do Meio Ambiente (Lei nº 

2.047/98, de 14 de dezembro de 1998) alterado a denominação para Política Municipal de 

Meio Ambiente por meio da Lei n° 2.662, de 07 de novembro de 2005; e o Fundo Municipal 

do Meio Ambiente (Prefeitura de Jataí, 2016). 

As principais atividades desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente segundo a 

Prefeitura de Jataí (2016), são: a. vistorias em empresas com potencial poluidor; b. produção 

de mudas de plantas nativas do cerrado (p/ reflorestamento de áreas degradadas); c. controle 

da poluição sonora; d. controle da arborização urbana (vistorias p/ retirada de árvores); e. 

produção de peixes (p/ peixamento do rio claro e do lago bonsucesso); f. educação ambiental 

(atendimento a alunos da rede pública e privada)*; g. licenciamento e fiscalização de 

criadouros de animais silvestres; h. licenciamento ambiental municipal de várias atividades 

econômicas; i. execução da política municipal de proteção ao meio ambiente em jataí; j. 

educação ambiental nas escolas e empresas; k. projetos voltados para o meio ambiente. 
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Análise da conjuntura local 

 

Ao ser questionado quanto aos projetos e/ou ações de educação ambiental realizados 

pela SMMA de Jataí, o entrevistado afirmou, em transcrição completa da resposta: 

 

Assumi essa função de Coordenação de Educação Ambiental em março de 

2015, de lá para cá desenvolvemos alguns projetos permanentes e outros em 

parceria com a comunidade e/ou instituições privadas. Anualmente 

realizamos a semana do meio ambiente, a semana da água, comemorações 

como o dia do Cerrado e outras datas alusivas ao meio ambiente, sempre 

envolvendo a comunidade, as instituições de ensino, tanto públicas como 

privadas. Atualmente a SMMA desenvolve: 

1) Projeto “sombra e água fresca” que disponibiliza mudas de árvores para o 

plantio nas calçadas em todos os bairros da cidade.  

2) Projeto “Água Limpa: adote uma nascente urbana”, parceria entre a 

SMMA e algumas instituições públicas e privadas que visa proteger as 

nascentes urbanas. O Lions Clube de Jataí com o Colégio Militar Nestório 

Ribeiro estão recuperando uma nascente dentro das dependências do colégio 

militar.  

3) Projeto “Sempre Verde” em parceria com a Empresa Raízen, que tem por 

objetivo repovoar canteiros centrais da cidade com plantas nativas do 

Cerrado.  

4) Projeto Plantando Água com a empresa BRF que tem por objetivo plantar 

árvores nativas do cerrado em praças públicas em todos os bairros da cidade.  

5) Projeto “Água e óleo não se misturam” em parceria com a empresa 

Granol que tem por objetivo trocar quatro litros de óleo usado por um litro 

de óleo diesel, cujo objetivo é impedir que o óleo sujo contamine os cursos 

de água. O óleo usado é transformado em biodiesel. (Educador ambiental da 

SMMA de Jataí, 22 de agosto de 2016). 

 

Questionado quanto aos objetivos norteadores destes projetos, o entrevistado em 

transcrição completa da resposta, afirmou: 

 

Projeto sombra e água fresca”: objetivo de contribuir com a arborização 

urbana, com a disponibilização de duas mudas de plantas para serem 

plantadas na calçada de cada residência de Jataí.  

Projeto “Água Limpa”: adote uma nascente urbana: objetivo de contribuir 

para a recuperação de nascentes na área urbana da cidade. 

Projeto “Sempre Verde”: objetivo de aumentar a área arborizada da cidade, 

bem como ampliar as áreas de lazer para a população e melhorar as 

condições ambientais com o plantio de árvores e a manutenção da 

diversidade biológica e ambiental.  

Projeto “Plantando Água”: objetivo de ampliar a área arborizada da cidade 

para o melhorar a qualidade ambiental geral.  

Projeto “Água e óleo não se misturam”: objetivo de gerar conscientização 

sobre a coleta e o descarte adequado do óleo usado, bem como contribuir 

com o desenvolvimento sustentável através da reciclagem do óleo usado, na 

transformação do biodiesel. (Educador ambiental da SMMA de Jataí, 22 de 

agosto de 2016). 
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É importante notar que dos cinco projetos em execução nenhum trata, em seus 

objetivos, de questões pertinentes a uma educação ambiental crítica e transformadora, 

prevalecendo apenas uma visão de 'resolução técnica de problemas ambientais', desprezando o 

social. Porém o entrevistado afirma não existir projeto que não contemple a sociedade e o 

ambiente. Em suas palavras: "São integrados; todos os projetos contemplam o envolvimento 

da sociedade, e é através da sociedade que se constrói um ambiente saudável". O entrevistado 

acredita que o projeto que está promovendo maior envolvimento com a sociedade jataiense é 

o "Sombra e Água Fresca"; ..."muitos cidadãos estão preocupados em ter e plantar uma árvore 

na porta de suas casas. É a consciência de que árvores são sinônimos de qualidade de vida e 

que ajudam a melhorar o clima urbano".  

Questionado sobre as possibilidades de atuação da SMMA de Jataí na promoção de 

ações de educação ambiental junto a sociedade, o entrevistado faz um diagnóstico da situação 

apontando as dificuldades da SMMA de Jataí como reduzido número de efetivo humano, que 

segundo o entrevistado, havendo um número maior de pessoas envolvidas efetivamente ao 

tema efetivaria uma linha de ação permanente. 

É possível perceber que existe uma vontade eminente da SMMA de Jataí de tratar e 

desenvolver uma educação ambiental crítica e transformadora, assim como a sociedade exige, 

para isto é preciso um efetivo humano necessário para atuar de modo eficaz e contínuo, 

atendendo de forma participativa e com uma perspectiva socioambiental à sociedade. Quanto 

aos recursos financeiros, as atividades de educação ambiental recebem apoio da SMMA e 

também do Fundo Municipal de Meio Ambiente; o entrevistado afirma que o valor 

disponibilizado não seja o ideal, mas necessário de acordo com a demanda atual do 

município. 

Questionado sobre o papel da educação ambiental em amenizar a degradação 

ambiental, temos:  

 

Consciência só se desenvolve com educação. É através dela que se formam 

indivíduos conscientes. A Educação Ambiental deve ser assunto cotidiano 

nas escolas para criar essa consciência. Pessoas conscientes e pertencentes a 

um ambiente que elas constroem não degradam, mas tem que se sentirem 

pertencidos a esse ambiente. (Educador ambiental da SMMA de Jataí, 22 de 

agosto de 2016). 

 

De acordo com a resposta fornecida pelo entrevistado, é significativo fazer um esforço 

de reflexão sobre conceitos como pertencimento, cidadania, emancipação, autonomia, 

participação, democracia, coletividade e solidariedade, pilares que sustentam o desafio 

político e ético de uma efetiva educação ambiental. 
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A urgente transformação social de que trata a educação ambiental visa à superação das 

injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação capitalista e funcionalista da 

natureza e da própria humanidade. A educação ambiental ao educar para a cidadania, pode 

construir a possibilidade da ação política, no sentido de contribuir para formar uma 

coletividade que é responsável pelo mundo que habita. Nesse sentido, podemos resgatar o 

pensamento de Edgar Morin, que vislumbra para o terceiro milênio a esperança da criação da 

cidadania terrestre (SORRENTINO et al., 2005). 

A política de educação ambiental desenvolvida no Brasil apresenta-se, assim como 

aliada dos processos que promovem uma “sociologia das emergências” (SANTOS, 2002 apud 

SORRENTINO et al., 2005), como estratégia para superar o paradigma da racionalidade 

instrumental que operou, no Brasil e no mundo, silenciamentos opostos à participação, à 

emancipação, à diversidade e à solidariedade. 

Para enfrentarmos as causas mais profundas da erosão da diversidade precisamos 

conhecer a nós mesmos e nossos processos civilizatórios no sentido empregado por 

Boaventura de Souza Santos, quando nos convida à realização de uma arqueologia virtual do 

presente. Certamente encontraremos razões psicossociais, culturais, econômicas, 

educacionais, históricas e conjunturais, que delinearam um modelo devastador das relações 

estabelecidas entre os seres humanos e destes com o ambiente. Esse modelo, uma construção 

histórica baseada na erosão da diversidade biológica e cultural, homogeneíza saberes, sabores, 

paisagens, comportamentos, espécies e raças, por meio do estímulo ao consumismo, da 

comunicação de massas, da genética e por autoritarismos de todos os tipos (SORRENTINO et 

al., 2005). 

Jacobi (2005) entende que educação para a cidadania trata não só da capacidade do 

indivíduo de exercer os seus direitos nas escolhas e nas decisões políticas, como ainda de 

assegurar a sua total dignidade nas estruturas sociais. Desse modo, o exercício da cidadania 

implica autonomia e liberdade responsável, participação na esfera política democrática e na 

vida social. Os cidadãos desenvolvem ações de integração social, conservação do ambiente, 

justiça social, solidariedade, segurança e tolerância, as quais constituem preocupações da 

sociedade atual. O desafio político-ético da educação ambiental, apoiado no potencial 

transformador das relações sociais, encontra-se estreitamente vinculado ao processo de 

fortalecimento da democracia e da construção de uma cidadania ambiental. 

O direito fundamental à vida conquistado na aurora da modernidade e o direito 

contemporâneo atualizado, por exemplo, na Constituição brasileira de 1988, convertem o 

meio ambiente em bem público e direito universal. Nesse sentido, toda vez que esses bens 
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públicos indispensáveis à vida são apropriados privadamente, ou degradados por um 

determinado grupo social ou atividade econômica, tornando-se inacessíveis ou impróprios ao 

uso dos demais grupos sociais, dá-se a quebra desses direitos à vida e à cidadania e configura-

se uma relação de opressão que justifica uma ação de reivindicação e de resistência (LIMA, 

2004). 

Para Sorrentino et al. (2002) cidadania deve estar acima do Estado, pois na democracia 

é o governo quem é controlado; o Estado precisa servir à população, para isso a educação 

precisa se incorporar de uma consciência crítica e de uma organização política. Em nossa 

sociedade falta cidadania popular pois estamos imersos numa pobreza política. Esta vive em 

estado de ignorância, no sentido da falta de mínima consciência crítica de seus direitos, sendo 

mantido politicamente como massa de manobra, sem condições de se fazer sujeito de história 

própria, desta forma coíbe-se de dignidade e de emancipação. 

Morin (2000) afirma que na democracia o cidadão deve se sentir solidário e 

responsável e permitir uma relação indivíduo-sociedade. A democracia em princípio deve 

controlar, o controlado passa a controlar quem controlava e deve tomar para si 

responsabilidades por meio de eleições o que permite aos cidadãos exercerem suas 

responsabilidades. Evidentemente, não existe democracia absoluta, ela é sempre incompleta, 

mas sabemos que vivemos em uma época de regressão democrática porque existe, cada vez 

mais, o poder tecnológico que agrava os problemas econômicos. 

Portanto, cidadania tem a ver com o pertencimento e identidade numa coletividade. A 

educação ambiental, como formação de cidadania e como exercício de cidadania, tem a ver 

com uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova 

ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens 

(CASCINO et al., 1998). 

É preciso aumentar a credibilidade da educação ambiental que, infelizmente, nem 

sempre recebe a atenção à altura de seu potencial transformador. O ambientalismo não apela 

nem confia em soluções técnicas ou em determinismos históricos para cuidar da natureza. 

Pelo contrário, apela e confia em mudanças de comportamento e de atitudes básicas dos seres 

humanos (CASCINO et al., 1998). 

Propondo a formação de sujeitos cidadãos e participativos, conscientes e 

sensibilizados pela causa ambiental, o entrevistado afirmou ser uma alternativa viável e 

eficaz, a criação de redes de associativismo para a formação de cidadãos participativos e 

engajados com a questão ambiental.  
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Segundo o entrevistado, entre os anos de 2015 e 2016 foram realizados vários 

encontros com alunos da rede pública de ensino e das escolas privadas a respeito da 

conscientização do uso da água e sobre o consumo excessivo que leva ao esgotamento dos 

recursos naturais, o entrevistado cita o projeto "Água e Óleo não se Misturam", que segundo 

ele, tem um bom retorno para a comunidade, pois já foram retirados mais de 3 mil litros de 

óleo sujo que iriam contaminar os recursos hídricos da cidade. 

O que se percebe é que mesmo com o esforço da SMMA de Jataí para realizar os 

citados encontros com alunos de escolas públicas e privadas, a afirmação de Loureiro ainda é 

verídica a respeito da finalidade da educação ambiental, segundo o autor:  

 

A educação ambiental ganha visibilidade como instrumento de finalidade 

exclusivamente pragmática (em programas e projetos voltados para a 

resolução de problemas enquadrados como ambientais) e como mecanismo 

de adequação comportamental ao que genericamente chamou-se de 

“ecologicamente correto”. É por isto, inclusive, que o senso comum muitas 

vezes acaba vendo-a, ainda hoje, como mero meio de apoio em projetos 

denominados “ambientais”, e não como uma perspectiva paradigmática em 

educação (LOUREIRO, 2004). 

 

Questionado quanto a participação de alunos de escolas públicas e privadas do 

município, em atividades de educação ambiental promovidas pela SMMA de Jataí e quanto ao 

aparato pedagógico da "Sala Verde" da SMMA, foi relatado pelo entrevistado que segundo os 

dados do Relatório Anual enviado ao Ministério do Meio Ambiente, os projetos e ações da 

SMMA atingiram mais de 5 mil pessoas. Dessas, boa parte foi de alunos da rede pública e 

população em geral. E sobre a "Sala Verde", afirma ser um ambiente mais preparado para 

atender um público mais exigente em termos de informações técnicas, devido a existência de 

algumas bibliografias específicas como EIA/RIMA de PCHs e outros empreendimentos no 

município. 

Deve-se ressaltar que as práticas educacionais realizadas pela SMMA de Jataí devem 

ser inseridas na interface dos problemas socioambientais locais e ser compreendidas como 

parte do macrossistema social, subordinando-se ao contexto de desenvolvimento existente, 

que condiciona sua direção pedagógica e política.  

Questionado sobre a melhoria da atuação da SMMA de Jataí nos projetos e/ou ações 

de educação ambiental, o entrevistado afirma perceber melhora na atuação em função do 

envolvimento maior da comunidade. Este fato é de grande importância já que envolvimento é 

sinônimo de participação, e participação como já dito, é um dos pilares da educação 

ambiental. Como afirmado por Sorrentino et al. (2002), só a intensa participação popular 
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poderá melhorar a qualidade dos representantes do povo, fazendo pressão constante sobre o 

governo e os legisladores, apresentando propostas, inclusive projetos de lei, comparecendo às 

audiências públicas para receber informações e aprovar ou rejeitar as ideias e os projetos, 

segundo o interesse público.  

As metodologias participativas são as mais propícias ao fazer educativo ambiental. 

Participar trata-se de um processo que gera a interação entre diferentes atores sociais na 

definição do espaço comum e do destino coletivo. Em tais interações, ocorrem relações de 

poder que incidem e se manifestam em níveis distintos em função dos interesses, valores e 

percepções dos envolvidos. Participar, aqui, é promover a cidadania, entendida como 

realização do sujeito histórico oprimido. Num certo sentido rousseauniano, a participação é o 

cerne do processo educativo, pois desenvolve a capacidade do indivíduo ser senhor de si 

mesmo, sendo, para isto, preciso libertar-se de certos condicionamentos políticos e 

econômicos (LOUREIRO, 2004). 

Quanto aos desafios da educação ambiental crítica no contexto da cidade de Jataí, o 

entrevistado afirma: 

 

Educação ambiental crítica, um termo que estou tentando compreender. Os 

desafios da Educação Ambiental são gigantescos, haja visto o nível de 

degradação dos recursos naturais e do nível de consumo da atual sociedade. 

Acho que o maior desafio é justamente trabalhar a questão do excesso de 

consumo. Resgatar ou inventar novas formas de se relacionar com a 

natureza. Fazer uma releitura do que está sendo divulgado em termos de 

proteção ambiental pelas grandes corporações, ..., tem muito o que ser feito 

(Educador ambiental da SMMA de Jataí, 22 de agosto de 2016). 

 

Esta educação ambiental crítica requer um pensamento ambiental crítico e, portanto, a 

definição de um posicionamento ético-político, situando o ambiente conceitual e político onde 

a educação ambiental pode buscar sua fundamentação enquanto projeto educativo que 

pretende transformar a sociedade. Esta abordagem busca superar o reducionismo e estimula 

um pensar e fazer sobre o ambiente diretamente vinculado ao diálogo entre saberes, à 

participação, aos valores éticos como valores fundamentais para fortalecer a complexa 

interação entre sociedade e natureza. 

 

Proposição de alternativas e considerações finais 

 

Após análise das respostas do questionário é preciso ir além, na busca de sugestões, 

proposição de alternativas, e para isto autores como Ferraro Junior et al. (2005) indicam 
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diversos caminhos para alcançar uma profícua educação ambiental. Entre estes, a proposição 

de ideias através da integração de saberes acadêmicos e populares; atividades de raciocínio; 

atividades de sensibilização; debates de valores e atitudes com oferecimento de informações 

básicas; metodologia chamada cardápio de aprendizagem, o qual pode ser realizada através de 

cursos de história regional; visitas a campo; estágios em prefeituras e órgãos regionais; 

debates temáticos com pessoas de diferentes setores; criação de jornais/boletins da 

região/bairro; criação de um cineclub com temáticas locais; existência de espaços de palavra 

nas salas verde das Secretarias Municipais de Meio Ambiente; e formação de coletivos 

educadores. Esta última, uma estratégia essencial para a implementação de políticas públicas 

de gestão e educação ambiental, por exemplo, MES (Município Educador Sustentável). 

Ferraro Junior et al. (2005) ressalvam que grande parte das práticas intituladas como 

sendo de educação ambiental ainda se apresentam em uma perspectiva conservadora, a qual 

está presa a uma armadilha paradigmática a qual impossibilita que os educadores ambientais 

implementem práticas educativas em uma perspectiva crítica, mesmo quando sensibilizados e 

motivados por esta perspectiva da educação ambiental, o que gera certa limitação 

compreensiva e incapacidade discursiva sobre a problemática socioambiental. 

A educação ambiental, por não estar presa a uma grade curricular rígida, pode ampliar 

conhecimentos em uma diversidade de dimensões, sempre com foco na sustentabilidade 

ambiental local e do planeta, aprendendo com as culturas tradicionais, estudando a dimensão 

da ciência, abrindo janelas para a participação em políticas públicas de meio ambiente e para 

a produção do conhecimento no âmbito da escola. Por não se tratar de uma disciplina, a 

educação ambiental permite inovações metodológicas na direção do educere — tirar de dentro 

— por ser necessariamente motivada pela paixão, pela delícia do conhecimento e da prática 

voltados para a dimensão complexa da manutenção da vida (SORRENTINO et al., 2005). 

É preciso considerar que a educação ambiental nos tornam conscientes do significado 

da existência da vida como afirma Edgar Morin (2000): 

 

Em todas as etapas da história, o inesperado aconteceu e acontecerá, porque 

não temos certeza nenhuma do futuro. As previsões não foram 

concretizadas, não existe determinismo no progresso. Portanto, os espíritos 

têm que ser fortes e armados para afrontarem essa incerteza e não se 

desencorajarem. Essa incerteza é uma incitação à coragem. A aventura 

humana não é previsível, mas o imprevisto não é totalmente desconhecido. 

Somente agora, se admite que não se conhece o destino da aventura humana. 

É necessário tomar consciência de que as futuras decisões devem ser 

tomadas contando com o risco do erro e estabelecer estratégias que possam 

ser corrigidas no processo da ação, a partir dos imprevistos e das 

informações que se tem. A condição planetária a qual estamos vivenciando é 
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delicada e comum para todos os seres humanos, pois o crescimento da 

ameaça letal como a ameaça nuclear se expande, a ameaça ecológica, a 

degradação da vida planetária. Ainda que haja uma tomada de consciência 

de todos esses problemas, ela é tímida e não conduziu a nenhuma decisão 

efetiva, talvez pelo fato de que hoje tudo seja acelerado e complexo, ficando 

quase impossível compreender a realidade e os caminhos dos processos por 

onde nosso planeta percorre (EDGAR MORIN, 2000). 

 

Por tudo isso, a educação ambiental surge como uma práxis socioambiental 

transformadora, com o poder revolucionador de transformação integral de nosso ser e de 

nossas condições objetivas de existência. Nos fazem conscientes que as modificações das 

circunstâncias do mundo parte da alteração de si próprio, em nosso movimento de (re) 

constituição como ser natural. Este é o desafio da natureza posta ao homem. 

Espera-se que este artigo permita incentivar educadores e educadoras ambientais a 

acreditarem em sua capacidade de atuação individual e coletiva, ao se apropriarem de 

conceitos, readequando métodos, incrementando técnicas e melhorando suas práticas 

cotidianas na busca da formação de pessoas legitimamente cidadãs, atuando de forma 

participativa, cooperativa e autônomas em busca da qualidade do ambiente e da vida. 

 

Apêndice 

 

             

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

ANÁLISE DA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATAÍ - GOIÁS 

Questionário semi-estruturado de educação ambiental aplicado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA) de Jataí - Goiás. 

 

Secretária:___________________________________________________________________ 

Gestão: _____________________________________________________________________  

Ano de fundação da SMMA: _____________________________________________________ 

Responsável pelas atividades de Educação Ambiental: ________________________________ 

Entrevistado: _________________________________________________________________ 

 

1. Desde a fundação da SMMA, quais foram os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental mais significativas?  

 

2. Durante a última gestão, quais foram os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental mais significativas? 

 

3. Para o entrevistado, a atuação da SMMA de Jataí nos projetos e/ou ações de Ed. Ambiental tem melhorado a 

cada gestão? 

 

4. Quais projetos e/ou ações de Ed. Ambiental que estão em andamento? Qual o período de execução de cada? 

 

5. Quais os principais objetivos dos projetos e/ou ações de Ed. Ambiental que a secretaria está desenvolvendo?  
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6. O entrevistado acredita que os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental atendem os anseios e necessidades da 

população jataiense? 

 

7. Os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental desenvolvidos pela SMMA de Jataí priorizam uma perspectiva 

socioambiental? Se sim, de que forma acontece? 

8. Sobre os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental em andamento, tem algum que apresenta como objetivo 

principal a formação de sujeitos cidadãos e participativos, conscientes da importância da preservação do 

ambiente para uma melhor qualidade de vida? Se sim, qual a metodologia utilizada para promover estes sujeitos? 

 

9. Entre os projetos e/ou ações de intervenção direta (sociedade civil, alunos de escolas públicas e privadas, 

populações carentes, camponeses, médios e grandes pecuaristas e agricultores), quais apresentam maiores 

possibilidades de praticar ações ambientalmente corretas? Por quê? 

 

10. Entre os projetos e/ou ações de Ed. Ambiental finalizados, quais tiveram resultados esperados satisfatórios 

e/ou alcançados? 

 

11. O entrevistado acredita que a ação de Ed. Ambiental da SMMA está aquém ou além das possibilidades de 

atuação junto a sociedade? Liste os aspectos positivos/significativos e negativos - que podem ser aperfeiçoados -, 

da SMMA frente as ações de Ed. Ambiental. 

 

12. A Prefeitura Municipal de Jataí, durante a última gestão auxiliou adequadamente na execução dos projetos 

e/ou ações de Ed. Ambiental? Qual o valor em reais e a respectiva porcentagem de verba pública é atualmente 

destinada a SMMA e ao setor de Educação Ambiental? Existe participação de verba privada? O entrevistado 

acredita ser ideal? Se não, quanto seria? 

 

13. Entre as receitas do fundo municipal do meio ambiente da Prefeitura Municipal de Jataí, estão a taxa de 

controle e fiscalização ambiental e multas por danos ao meio ambiente. De que forma o entrevistado acredita ser 

a Ed. Ambiental uma ferramenta para amenizar a degradação ambiental? 

 

14. A SMMA de Jataí é uma instituição pública de utilidade social a população. Neste sentido, a mesma presta 

contas como destinação de verba, ouvidoria à população, benefícios socioambientais aos bairros carentes da 

cidade - como, combate a vetores de doenças e dia de coleta comunitária de lixo?! 

 

15. A Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, tem parceria nos projetos e/ou ações de Ed. Ambiental 

realizadas pela SMMA? Se sim, durante a última gestão, quais práticas a instituição participou? 

 

16. Durante esta gestão, quantas e quais escolas do município (entre as públicas e particulares e as da cidade e da 

zona rural), a SMMA atendeu em trabalhos de Ed. Ambiental? As escolas do município visitam com frequência 

as instalações da SMMA? Nestes quatro anos, quantos alunos a SMMA recebeu? 

 

17. Quais sugestões o entrevistado pode opinar para melhorar e/ou tornar o ambiente da "Sala Verde" da SMMA 

mais atrativo? O entrevistado acredita que as práticas de Ed. Ambiental precisam ter um aparato pedagógico 

mais consistente para se tornarem mais interativas com a sociedade? Se sim, sugira atividades criativas de Ed. 

Ambiental. 

 

18. No ano de 2016, qual a porcentagem de serviços de: 

 

a) Coleta seletiva de lixo na cidade:  

b) Captação, tratamento e abastecimento de água na cidade:  

c) Tratamento de esgoto:  

 

19. A transmissão de conhecimentos corretos sobre as relações ecológicas presentes em determinados ambientes 

é suficiente para resolver as questões socioambientais da atualidade em nosso contexto? Por exemplo, depositar 

o lixo em vasilhames específicos de coleta seletiva resolve o problema da destinação do lixo da sociedade 

jataiense? Por quê?  

 

20. Qual a porcentagem de área verde na cidade?  

 

21. No Plano Diretor da cidade de Jataí, existem artigos que abordam a Ed. Ambiental? Quais?  
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22. O entrevistado acredita que a prática de Ed. Ambiental realizada pelas multinacionais agrícolas instaladas no 

município de Jataí ocorrem de modo satisfatório ou meramente como forma de promoção através do "marketing 

verde"? Caso a resposta seja a segunda opção, o entrevistado acredita que a empresa utilizando desse artifício, 

consegue captar incentivos governamentais com maior facilidade? A sociedade recebe estas ações/práticas de 

modo passivo? 

 

23. O entrevistado acredita que as leis ambientais municipais são formuladas baseando-se na perspectiva de uma 

visão ambiental de modo a capacitar sujeitos para a cidadania, participação, autonomia, solidariedade, 

democracia, educação e emancipação? 

 

24. Entre os fatores - movimentos populares, interesses da mídia, interesses de outras Secretarias Municipais, 

interesses do Prefeito, Interesses do Poder Legislativo Municipal, interesses político-partidários, de Associações 

Comerciais, de empresas/indústrias e atuação de ONG/Sociedade Civil -, quais os mais significativos que 

influenciam nas decisões da SMMA de Jataí? 

 

25. O entrevistado acredita que a formação de redes de associativismo seria uma alternativa para a formação de 

cidadãos participativos e engajados com a questão ambiental? Proponha modelos de redes de associativismo 

interessantes para o município de Jataí. 

 

26. Quais os desafios da educação ambiental crítica no nosso contexto? 

 

27. Que formação devemos ter e oferecer enquanto educadores (as) ambientais? 

 

28. Como um programa de educação ambiental poderia envolver todo nosso contexto? 

 

29. Como nossas instituições, no caso a SMMA, deve articular para realizar um programa continuado de 

Formação de Educadores Ambientais? 

 

30. O entrevistado acredita que nas práticas de educação ambiental realizadas pela SMMA, o conhecimento 

técnico-científico predomina sobre outros conhecimentos - como raizeiros, mateiros - , silenciando outras formas 

de interpretar a realidade? 

 

31. Para o entrevistado, qual o papel da educação ambiental na disputa pela responsabilização dos riscos, danos e 

crimes ambientais e na construção/ampliação dos canais de participação política e negociação do consenso 

coletivo do acesso, uso e conservação dos recursos naturais? De que modo a SMMA pode praticar essa educação 

ambiental no contexto do município de Jataí? 
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APROPRIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E REFLEXO NA PAISAGEM: O 

CASO DA MICROBACIA DO CÓRREGO AGUA QUENTE EM RIO QUENTE-GO 

 

Joel Cândido dos Reis - UEG
63 

 

RESUMO 

 

Rio Quente é um importante receptivo turístico do estado de Goiás e do Brasil, surgindo de uma 

particularidade, as águas termais ali existentes, o principal agente econômico. Havendo, no município, 

estreitas ligações entre o meio físico e humano. Atraindo interesses de pessoas a fim de usufruir de sua 

peculiaridade, atraindo também, o capital financeiro.  Congregando as características do meio natural, 

foi ao longo do tempo especializando suas atividades econômicas, como visa usufruir das fontes, bem 

como da natureza, sendo este, recoberto por área de Cerrado.  

 

Palavras-chave: Águas termais; Meio natural; Capital financeiro. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O município Rio Quente, situado no Sul Goiano, mais especificamente na 

microrregião Meia Ponte, congrega parte do Complexo Turístico Hidrotermal das águas 

quentes, e em seu território vertem as águas do Córrego Água Quente. Emancipado por força 

da Lei n. 10.506 de 11 de maio de 1988, por meio de plebiscito, o município de Rio Quente 

era até aquele período povoado de Caldas Novas. (DÁVILA, 2006). 

Os estudos geográficos tem grande papel para compreensão do espaço vivido, visto 

entre outro, grande necessidade de entender a contribuição dos recursos naturais para toda a 

sociedade em geral. 

Corrobora para o desenvolvimento do turismo termal em Rio Quente, a existência na 

localidade do Córrego Água Quente, a posição geográfica bastante privilegiada do município 

em relação à metrópole regional (Goiânia) e também da capital federal (Brasília), somando-se 

a isto, a proximidade com o interior paulista, que segundo a Prefeitura Municipal de Rio 

Quente demanda importante fluxo de turistas para a localidade. Importantes rodovias 

pavimentadas (Federais e Estaduais) dão acesso ao município em questão. Dada a imediação à 

Caldas Novas é possível servir-se também de voos fretados que chegam duas vezes por 

semana a Caldas Novas servindo-se do Aeroporto Nelson Rodrigues Guimarães.  
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Figura 1: Rio Quente – Goiás – Localização, hidrografia e drenagem. 

 
Fonte: DER-GO, 1999. IBGE. Agência Rural. Mapa de Drenagem do Estado de Goiás, Organização: REIS, Joel 

Cândido dos. Elaboração Digital: FONSECA, C. A. B. (2016). 
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O turismo junto com o capital financeiro  trouxe uma serie benefícios para o 

município, como emprego, atraindo além de turista um grande número de trabalhadores, 

sendo que a maioria deles residem nas cidades circunvizinhas, formando diariamente o 

movimento pendular. O restante migrou-se para a sede municipal.  

As águas termais do Córrego Água Quente, por possuírem, tal propriedade, vem 

atraindo interesses de pessoas a fim de usufruir de sua peculiaridade.  Atraindo também, o 

capital financeiro, com a finalidade de obter lucro a partir desse potencial de atração turística.  

Segundo Albuquerque (1998, p. 25)  
 

Embora, haja outras fontes termais pelo mundo algumas com mais volumes 

e mais quentes, no entanto nesses países essas águas são usadas para outras 

finalidades. Sendo usada como estancia, o complexo hidrotermal formado 

pelos municípios de Rio Quente e Caldas novas é o maior do mundo em 

exploração turística.  

  

Além deste o fato, o abastecimento municipal, vital para o homem, também, advém 

das águas da microbacia em questão. Pode com isso perceber que há estreita ligação entre 

população e o referido córrego. Assim, até as mais simples ações cotidianas como abrir uma 

torneira tem dependência direta de suas águas. 

 Para Botelho e Silva (2012, p. 155) houve grande aumento no grau de conscientização 

da sociedade a cerca da importância dos recursos hídricos. Impulsionando estudos científicos 

e como reflexo, a criação de politicas de regulamentação do uso desses recursos. Assim cada 

dia mais e mais cresce o valor da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e analise. 

Tal manancial é conhecido pelos populares como Rio Quente, o mesmo nomeia  o 

município, no entanto, trata-se, de um córrego. Assim, a microbacia formada pelo Córrego 

Água Quente, tem importância nas escalas, econômica, social e ambiental.  

Neste estudo, abordou-se a microbacia formada pelo Córrego das Águas Quentes e 

seus afluentes.  Objetivando Compreender a dinâmica físico-territorial, em Rio Quente, 

levando em considerando a importância desta, para o cotidiano e economia. Além Identificar 

a influencia dos aspectos geográficos na organização territorial.  

Identificar a importância social econômica e ambiental da microbacaia do Córrego 

Água Quente 

 Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa adotou-se os seguintes 

procedimentos metodológicos: inicialmente foi realizado o levantamento e revisão de fontes 

bibliográficas para elaborar o referencial teórico que embasa as questões teórico/conceituais 

sobre o assunto em questão. 

Levantamento e organização de material cartográfico sobre a microbacia, para 
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conhecer a abrangência da mesma, bem como para mapear os pontos mais antropizados desta.  

Trabalhos de Campo, para sondagem in loco sobre a situação da microbacia. Levantamento de 

dados junto à Prefeitura Municipal de Rio Quente e demais órgãos ambientais competentes, 

para levantar informações sobre o uso e ocupação da microbacia pesquisada. Bem com 

catalogação e analise das informação  cedidas pelo IBGE. 

 

Bacia/Microbacia  

 

São áreas de rica complexidade, onde há interação com vários elementos, que a 

compõe até elementos externos. São unidades onde podem ser analisados desde o ciclo da 

água até as interferências do homem.    

Botelho (1999, p. 269) trata bacia hidrográfica como sendo uma célula natural, 

definida por uma área drenada por um rio e seus tributários, tendo como limites divisores de 

água.  Por que utilizá-las como objeto de análise? A bacia hidrográfica traz características 

próprias, portanto uma série de eventos podem ser ali analisados e avaliados. Não podendo ser 

esquecidas as ações antrópicas. 

Santos, Santos e Barbosa (2013, p. 166) afirma que o termo microbacia é geralmente, 

usado para definir bacias hidrográficas com área de dimensão menor. Não havendo consenso 

sobre a extensão de uma microbacia. Segundo Faustino (1996), apud Teodoro et al ( 2007, 

p.139)  na microbacia  toda sua área possui  limite de 100 km
2
. Segundo Cecílio e Reis (2006) 

a microbacia é uma sub-bacia hidrográfica com área reduzida, sua área máxima varia entre 10 

a 20.000 ha ou 0,1 km
2
 a 200 km

2
. 

A microbacia em questão é formada pelo Córrego Água Quente, e seus afluentes. 

Nasce ao sopé da Serra de Caldas, tem como sua foz no rio Piracanjuba. Durante seu percurso 

o mesmo passa pelo bairro esplanada (bairro onde concentra o centro hoteleiro do município 

de Rio Quente) e pela zona rural do município. 

 

A influencia dos aspectos geográficos 

 

O município tem como maior atrativo, o turismo, reflexo de suas características físicas 

ímpares. Geograficamente as características apresentadas pelo meio físico local (relevo, solos) 

limitam o desenvolvimento de uma agricultura tecnificada que atenda as demandas de 

produção em escala comercial, desenvolve-se praticamente uma agricultura familiar, tendo 

como principal atividade rural a criação de gado. 
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Com base em uma escala muito ampliada, RADAMBRASIL – FOLHA SE 22 as 

condições do solo não são as mais favoráveis para o desenvolvimento de práticas agrícolas. A 

partir das características, geológicas, morfológicas e pedológicas, a área de investigação, 

apresenta como potencial para preservação, e, baixo potencial para aproveitamento 

econômico com fins de agricultara de alta precisão. Os solos Rioquentese  tem como principal  

característica serem  distróficos. Para Reatto; Correia e Spera (1998, p 52) solos distróficos 

apresentam saturação por bases inferior a 50%, sendo referencial técnico para  referir a solo 

de baixa fertilidade. 

Além disso, seus solos são de média e baixa qualidade (solos rasos e pouco 

desenvolvidos) apresentando afloramentos rochosos, o relevo apresenta-se bastante 

movimentado (Figuras 2 e 3). Tais afloramentos bem como a geomorfologia local dificultam 

a mecanização.  

 

Figura 2: Afloramentos rochosos na área rural de Rio Quente-GO 

 
Fonte: REIS, J.C. dos. set 2017  

 

Figura 3: Relevo acidentado de Rio Quente-GO 

 
Fonte: REIS, J.C. dos Set. 2017. 
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Com o passar do tempo às atividades econômicas de ali existente foram se 

especializando para atendimento aos turistas que vinham de várias partes do país e do mundo.  

Chegando assim no atual arranjo da paisagem.  Isso pode ser melhor observado no setor  

Esplanada, onde grande parte dos pontos de comércios são criados  para da suporte aos 

turistas, exemplificados pelas pousadas,  hotéis, bares, restaurantes, lojas de moda praia, 

lembranças etc.. 

Assim, o turismo consiste como uma atividade que em razão da ocorrência das águas 

termais, provocaram mudanças consideráveis na paisagem e dinâmica populacional e 

econômica local. 

Segundo informações da SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo/2015) o 

município atrai por ano 1,3 milhões de turistas. A capacidade hoteleira do município 

corresponde a aproximadamente 12 mil leitos, distribuídos em mais de 20 pontos de 

hospedagem. 

O principal chamariz do turismo, é a particularidade das águas da microbacia em 

questão, sendo naturalmente quentes trata-se de águas termais. Isso pode ser bem notado nas 

publicidades sobre local que usam tal propriedade como forma de atratividade turística (figura 

3). 

Segundo Teixeira Neto et al (1986, p. 64) as águas desse complexo podem permanecer 

aquecida  por  um período de tempo maior que as demais aguas potáveis comuns, isso 

acontece em função da sua carga elétrica. Esta característica bastante particular possibilita a 

utilização deste recurso para práticas turísticas, pois conservando a temperatura não perdendo 

rapidamente o calor, mesmo quando acondicionadas em piscinas artificiais.  

Alia-se a isso a grande renovação de toda a água que faz parte do complexo hoteleiro. 

Segundo o IBGE (2015) nas principais fontes termais o volume produzido pela nascente tem 

como resultante uma vazão constante de  6.228.000 litros/hora de água  levando a  uma marca  

diária superior a  149 milhões de litros 

Conforme o senso comum que impera na concepção dos moradores locais, bem como 

para boa parte dos visitantes da localidade, as águas termais, seriam aquecidas por um vulcão 

extinto, e que a água seria aquecida pelo magma, e isso elevaria a temperatura da água nas 

nascentes. Para a população leiga a Serra de Caldas seria um vestígio desse vulcão 

adormecido.  

Contudo, estudos científicos já comprovaram que a recarga das nascentes termais se 

faz pela infiltração das águas das chuvas pelas fendas das rochas. Assim como as nascentes 

frias as fontes termais de Rio Quente não são nada mais que, afloramento das águas das 
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chuvas. 

Segundo Costa (2008, p.69)   

 

As águas termais de Caldas Novas e Rio Quente são águas de chuvas que 

penetram no solo e descem em profundidade de cerca de 1.500 metros, 

através de grandes fraturamentos. No contato com as rochas, são 

mineralizados e aquecidas pelo fenômeno denominado de gradiente 

geotérmico. O gradiente geotérmico significa dizer, simplificadamente, que, 

aproximadamente a cada 33 metros, rumo ao interior da terra, há o 

aquecimento de 1º C. 

 

A ideia da existência de um vulcão pode ser então descartada, pois, são encontradas 

apenas rochas metamórficas, e sedimentares, não havendo localmente rochas de origem 

vulcânicas.  

Conforme Costa (2008, p. 74) foi constatada a inexistência de rochas de origem 

vulcânicas na serra de Caldas, sendo tal local, portanto uma das áreas de recarga do lençol 

termal. 

 

Reflexo no arranjo urbano 

 

Como já mencionado, o município foi ao longo do tempo especializando suas 

atividades econômicas, como visa usufruir das fontes termais bem como da natureza, sendo 

este, recoberto por área de Cerrado.  Resultando em município de característica hoteleira. Tal 

fato refletiu na atual formação do arranjo urbano rioquentense. 

 Devido as suas águas, tornou-se reconhecido nacional e internacionalmente, como 

receptivo turístico. Notoriamente há estreita ligação com a microbacia do Córrego Água 

Quente que fornece subsídio para tal. 

O referido município tem uma forma urbana peculiar, sendo duas realidades espaciais 

ali notadas (figura 4). De lado um centro turístico, onde, há predominância na paisagem de 

uma rede de bens e serviços especializados no atendimento a visitante (hotéis, lojas, bares 

restaurantes entre outros). 

 Os moradores do município se referem às duas partes como Esplanada e Rio Quente, 

como se não fizessem parte do mesmo município. Gomes (2009, p. 108) diz que a cidade se 

divide claramente em duas partes diferentes tanto pela forma de uso, ocupação e tipologia. 
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Figura 4: Vista Avenida Brasil, setor esplanada Rio Quente-GO. 

 

Fonte: REIS, J.C. dos, Jan. 2016. 

 

De outro uma realidade distinta, uma paisagem totalmente voltada para função 

habitacional, onde localiza todos os serviços para população (hospital, escola, colégio, 

supermercado, etc...) e o centro administrativo (Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de 

vereadores) (figura 5). 

 

Figura 5: Av José dias Guimaraes Centro, à esquerda prefeitura 

municipal de Rio Quente ao fundo Câmara Municipal. 

 

Fonte: REIS, J. C. dos. Jan2016. 

 

Conforme Gomes (2009, p. 110): 

 

É uma experiência interessante percorrer o caminho que leva do bairro 

Esplanada até o centro do município. A sensação que se tem é a de estar em 

uma viagem e que em definitivo são  duas cidades distintas. Nada é possível 
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de identificação entre um espaço e o outro. São como que opostos. [...] 

 

O turismo junto com o capital financeiro  trouxe uma serie benefícios para o 

município, como emprego, atraindo além de turista um grande número de trabalhadores, 

sendo que a maioria deles residem nas cidades circunvizinhas, formando diariamente o 

movimento pendular. O restante migrou-se para a sede municipal.  

Como reflexo do Turismo Aquático, desde sua emancipação (1988) experimenta um 

acréscimo populacional. Quando comparado com os demais municípios vizinhos, entre os 

anos de 1990 a 2010 foi o que proporcionalmente o que mais cresceu. Apenas o município de 

Caldas Novas, que, a lembrar, também tem como principal fonte econômica o turismo, e faz 

parte da mesma estancia hidrotermal teve crescimento parecido (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1- Comparativo entre o crescimento populacional de Rio Quente 

e municípios vizinhos 1990/2010. 

 

Fonte: IBGE/2015. Org. REIS, J.C. dos (2016). 

 

Além de refletir na arrecadação, Rio Quente possuí o maior PIB per-capita em relação  

seus vizinhos mesmo se comparado como  Morrinhos que possui uma produção agroindustrial 

consolidada (Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Comparativo entre o PIB de Rio Quente e municípios 

vizinhos, estimativa de 2015. 

 

Fonte: IBGE/2016. Org. REIS, J.C. dos (2016). 

  

 CONCLUSÃO  

 

A relação físico-territorial ocorreu e ocorre, de forma a fomentar as atividades 

antrópicas ali existentes. Para chegar ao atual arranjo espacial de Rio Quente tem como 

resultado uma série de fatores, desde fatores econômicos e sociais, bem como a sua 

peculiaridade geográfica.    

Pode-se então perceber, que, devido às particularidades dos meios naturais exemplificada pelo 

uso do manancial termal que o município adquiriu sua forma atual. O turismo ali existente 

impera como fonte principal da economia. Sendo as águas da micobacia do Córrego Água 

Quente o substrato para tal atividade.  

Inegavelmente as atividades relacionadas ao turismo em Rio Quente trazem benefícios 

para cidade, pois dinamiza a economia gerando emprego e renda, para a economia local. Cabe 

ressaltar, que a ocorrência do turismo em sua atual forma, só foi possível, devido à existência 

das águas termais do Córrego Água Quente. Além disso, geram impostos que são revertidos 

em investimentos nos setores de educação, saúde, lazer e infraestrutura. Entretanto, não há 

como ignorar os impactos ambientais negativos, gerados sobre o meio ambiental local, 

principalmente por ter como principal mantenedor as águas termais. 
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RESUMO 

 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mestre D’Armas localiza-se na área urbana da região administrativa 

de Planaltina (DF) e compõe a rede de fornecimento de água municipal. Devido ao processo de 

urbanização, esta área passa por uma intensa degradação do meio natural tendo alterações nos solos, 

na água, no ar, na fauna/flora e também no meio antrópico. O objetivo deste trabalho foi identificar e 

qualificar os principais impactos ambientais do perímetro urbano que margeia o ribeirão. Para isso, 

utilizou-se a Matriz de Avaliação Ambiental (AIA), subsidiada por trabalho de campo, que 

caracterizou e hierarquizou, bem como quantificou os níveis de degradação ambiental da área de 

estudo. Os resultados desta pesquisa mostraram a existência de efeitos negativos (maioria) e positivos 

(minoria) de múltiplas manifestações no ambiente natural das quais afetam o meio físico e 

socioeconômico da área da bacia.   

 

Palavras-chave: Urbanização; Bacia Hidrográfica; Degradação Ambiental; Matriz de Avaliação de 

Impactos Ambientais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os impactos ambientais são quaisquer alterações das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do ambiente, causadas pelas alterações das formas de matéria ou energia 

resultantes das atividades humanas (CONAMA, 1986). Eles são as alterações do meio 

ambiente, provocando modificações em seu regime natural por meio da ação humana. 

Recorrentes de qualquer atividade antrópica, apresentando diversas formas de manifestação, 

sendo algumas consideradas mais graves do que as outras, ou também podem ser classificados 

como benéficas ou maléficas. Os impactos ambientais só são considerados quando as ações 

antrópicas agem sobre eles, ou seja, o homem precisa ter influência sobre aquela atividade 

que está modificando as características do meio ambiente. Fenômenos naturais como as 

chuvas, furações, terremotos não causam impactos ambientais, mesmo trazendo vários 

transtornos para a sociedade (SANCHEZ, 2008).  

Os impactos ambientais apresentam-se no contexto de definição de área de 

abrangência, quanto a sua marginalidade, que pode ser direta ou indireta, das quais são 
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delimitadas pelo conceito de bacia hidrográfica. Deste modo, a análise de bacias hidrográficas 

torna-se importante em relação à compreensão de unidades de planejamento ambiental que 

subsidia os estudos ambientais em áreas urbanas e também rurais (PNRH, 1997).  

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é uma metodologia amplamente utilizada 

na identificação e classificação dos impactos ambientais positivos e/ou negativos, bem como a 

sua interação com o ambiente e o seu ambiente de interação. Ela busca identificar e analisar 

quais ambientes foram mais prejudicados pelos impactos ambientais de origem antrópica, 

assim destrinchando cada característica dos impactos e classificando eles em: Degradação 

Ambiental Alta; Degradação Ambiental Média; Degradação Ambiental Baixa; Impacto 

ambiental positivo (benéfico); Impacto ambiental negativo (maléfico), criando uma fácil 

visualização e interpretação dos impactos identificados (CARVALHO & LIMA, 2010; 

SANCHEZ, 2008). 

Um dos grandes problemas urbanos são as ocupações desordenadas das áreas que 

margeiam as drenagens das cidades. O avanço dessas áreas afetam as dinâmicas do Ciclo 

Hidrológico por meio da excessiva pavimentação do solo e traz graves consequências que são 

potencializadas com a deposição de resíduos sólidos nestas áreas. Estas alterações afetam o 

padrão hidrológico por meio do aumento da velocidade da água que transforma o processo de 

sedimentação e de erosão, além de estarem relacionados com o aumento de áreas suscetíveis a 

alagamentos, levando maior expressividade para as áreas de riscos e de desastres naturais. O 

uso do solo das bacias urbanas, além de alterar a dinâmica natural do comportamento hídrico, 

está relacionado com as alterações qualitativas das águas, pois o arraste de materiais, tais 

como papéis, metais, plásticos, lixo orgânico, óleos de automóveis que se encontram no 

asfalto e são depositados nas áreas de fundos de vales, provocam a contaminação dos 

mananciais tornando a água imprópria para consumo.  

O objetivo deste trabalho foi caracterizar as condições ambientais do meio 

físico/antrópico do trecho urbano do Ribeirão Mestre D’Armas, localizado na região 

administrativa de Planaltina (DF), por meio da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais. 

Assim, foram avaliadas as condições da área urbana do córrego investigando os principais 

passivos ambientais urbanos presentes nesta bacia hidrográfica. 

 

Caracterização da área de estudo 

 

O Ribeirão Mestre D’ Armas localiza-se na região administrativa de Planaltina, no 

Distrito Federal (Figura 1). É um ribeirão com características urbanas, tendo a sua maior área 
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margeada pela área urbana do município, sofrendo a influência do crescimento da malha 

viária da qual apresenta uma série de impactos ambientais positivos e negativos. A área da 

bacia hidrográfica é de 23.394,23 ha, com um trecho urbanizado de 2.970,83 ha.   

 

Figura 1- Localização do Ribeirão Mestre d’Armas em Planaltina (DF). 

 
Organizado pelos autores a partir de imagens do satélite Landsat 8 e bases cartográficas do SIEG/GO. 

  

O Ribeirão Mestre D’ Armas, segundo Lima (2012), é um dos responsáveis pelo 

abastecimento hídrico de Planaltina (DF). O ribeirão nasce em uma região rural, ao norte da 

área urbana, a sua drenagem passa pela confluência cos Córregos Sarandi e o Córrego 

Brejinho/Fumal, sendo um dos formadores do Rio São Bartolomeu, juntamente com o Rio 

Pipiripau (Figura 2).  
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Figura 2- Carta imagem da distribuição e formação hidrológica do Rib. Mestre d’ Armas.  

 
Organizado pelos autores a partir da interpretação de imagens de satélite Landsat 8.  

 

A altitude da área da bacia varia de ~ 900 m a 1243 m, com uma declividade plana a 

suavemente dissecada, com valores inferiores a 9% de declividade. A Geomorfologia da área 

da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mestre D’Armas é composta, em maior parte, por planaltos 

desenvolvidos sobre rochas pré-cambrianas, com dissecação fraca com área de 23.287,64 ha. 

Em menor escala, com 106,60 ha, são as áreas de bordas planálticas, de morros com 

dissecações fortes (Figura 3). 
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Figura 3- Meio físico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mestre D’Ármas 

 

Organizado pelos autores a partir de imagens Topodata e bases cartográficas do SIEG. 

 

Matriz de avaliação de impactos ambientais do Ribeirão Mestre d’ Armas 

 

A Avaliação de Impactos Ambientais possui dois sentidos, o de delimitar os impactos 

ocorridos, contribuindo como instrumento de auxílio no processo de decisão e de implantação 

de um projeto, dando também o sentido de ser a interlocução entre projetos públicos ou 

privados com a sociedade (ROVERE; LÉBRE, 2001). 

O trecho analisado corresponde à porção urbana do Ribeirão Mestre D’Armas, que 

compreende a 9,5 Km lineares que totalizam uma área de 580,39 ha (Figura 4).  
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Figura 4- Trecho urbano avaliado por meio da Avaliação de Impactos Ambientais.  

 
Organizado pelos autores a partir de imagens de satélite Landsat 8.  

 

Os resultados da avaliação de impacto ambiental da área de estudo podem ser 

observados a seguir, na Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais, na área do Ribeirão 

Mestre D’ Armas conforme figura 5 abaixo. 
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Figura 5- Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais. 
Im

p
ac

to
s 

am
b
ie

n
ta

is
 

Ambiente Impactos Encontrados na Área da Bacia Dimensão 

S
o

lo
 

Emissão de lixo doméstico -▲ 

Emissão de lubrificantes de automotores -▲ 

Emissões de lixo eletrônico -▲ 

Á
g

u
a 

Emissão de lubrificantes de automotores -▲ 

Deterioração da qualidade das águas da superfície -▲ 

Perda da Vazão -● 

Emissões de lixo sólido -▲ 

A
A

r 

 Deterioração da qualidade do ar -● 

F
au

n
a/

F
lo

ra
 

Alteração dos ecossistemas aquáticos -■ 

Redução dos ecossistemas terrestres -■ 

Reflorestamento +■ 

Retirada da mata de galeria -▲ 

M
ei

o
 A

n
tr

ó
p

ic
o

 Construção de dissipadores de velocidade de águas pluviais +■ 

Aumento da Temperatura do microclima urbano -▲ 

Impactos sobre a saúde humana -▲ 

Construção de casas, calçadas, pavimentação asfáltica +● 

Organizado pelos autores a partir dos resultados de trabalhos de campo. 

Legenda:  

▲:Degradação Ambiental Alta; ●: Degradação Ambiental Média; ■: Degradação Ambiental  Baixa;  +: Impacto 

ambiental positivo (benéfico); -: Impacto ambiental negativo (maléfico);  

 

Após a identificação dos impactos encontrados na região da bacia do Ribeirão Mestre 

D’ Armas, pode-se constatar problemas ambientais que se manifestam, principalmente, no 

ambiente pedológico (solos), água, ar, fauna/flora e no meio antrópico.  

Os principais impactos ambientais nos sistemas pedológicos estão relacionados com a 

emissão de lixo domésticos, lubrificantes automotores e lixo eletrônico. A natureza destes 

impactos ambientais encontra-se como de elevado potencial de degradação ambiental, sendo 

impactos ambientais negativos.  

Foram encontrados resíduos de lixo doméstico, jogados de forma inadequada nas ruas 

próximas ao corpo hídrico, sendo que os materiais mais vistos no solo foram papéis, latas, 

garrafas plásticas, sacolas, garrafas de vidro (figura 6). 
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Figura 06- Avaliação dos impactos ambientais nos solos. 

 
Organização: Joelson Oliveira 

 

Pelo motivo do ribeirão estar inserido dentro da área urbana de Planaltina, onde a 

circulação de automotores é constante, foi possível identificar, em alguns pontos ao longo do 

rio, a presença de óleo, ou seja, de lubrificantes que os automóveis expelem e acaba ficando 

no asfalto e quando vem o período de chuvas o asfalto é lavado e essas águas pluviais que 

acabam encontrando o solo in natura e, consequentemente, caindo no leito, causado 

problemas como a perda da qualidade da água, diminuição da oxigenação e consequentemente 

perda da fauna aquática. 

A falta de locais próprios para disposição adequada desses materiais acaba 

incentivando a população a descartar estes produtos em locais impróprios. Segundo Carpanez 

(2007) os elementos químicos que compõe os produtos eletrônicos são geralmente metais 

pesados como o: Chumbo, Cádmio, Alumínio, Arsênio, Cobre e que podem infiltrar no solo, 

contaminando o lençol freático e podendo ocasionar sérios riscos a saúde dos seres humanos. 

Os principais impactos ambientais nos recursos hídricos são também a contaminação 

por óleos lubrificantes, deterioração da qualidade das águas superficiais, perda de vazão e 

emissões de lixo. Todos estes impactos, com exceção à perda de vazão, que possui nível de 

degradação médio, porém negativo, possuem elevado potencial de degradação ambiental, 
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configurando-se em impactos ambientais negativos, ou seja, maléficos para a natureza (figura 

7).  

 

Figura 7: Avaliação dos impactos ambientais no corpo hídrico. 

 
Organização: Joelson Oliveira. 

 

Os problemas encontrados na água são relacionados aos mesmos transtornos 

identificados no solo, à maioria dos materiais presentes no solo consequentemente são 

carregados para o leito do ribeirão, podendo contaminar a fauna e flora aquática e assim, água 

perdendo sua qualidade e não servido para nenhuma atividade humana. Dentre estes 

materiais, destaca-se o descarte de pneus usados onde a população deposita, irregularmente, 

estes materiais que acabam no leito do ribeirão.  

A qualidade da água pode ser afetada por várias atividades das populações próximas, 

como as atividades domésticas, industriais, comerciais, cada uma dessas atividades geram 

poluentes que irão afetar a o corpo hídrico receptor (PEREIRA, 2004). A perda de vazão do 

rio é algo que pode afetar a fauna e flora aquática, em alguns pontos encontramos resto de 

construções, pneus, vaso sanitário e outros tipos de materiais. 

Os problemas encontrados no ar é a deterioração da sua qualidade, que na maioria dos 

casos, está relacionada ao mau cheiro que algum tipo de material descartado de forma 
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inadequada pela população, trazendo também insetos e outros tipos de animais como os ratos, 

que podem comprometer a saúde humana (figura 8). Estes impactos ambientais são negativos, 

porém, de degradação média.  

 

Figura 8- Avaliação dos impactos ambientais do ar. 

 
Organização: Joelson Oliveira. 

 

A poluição do ar além de causar problemas para a saúde humana, também pode a 

afetar negativamente o lado econômico e social, tendo queda na produção agrícola, aumento 

na demanda do sistema público de saúde, maior vulnerabilidade das populações de baixa 

renda, tudo isso causados pela perda de qualidade do ar (IEMA, 2014). 

Os principais problemas encontrados na fauna e na flora estão relacionados com a 

alteração dos ecossistemas aquáticos, a redução do ecossistema terrestre, o reflorestamento, e 

a retirada da mata de galeria. Os dois primeiros impactos analisados são negativos com uma 

baixa degradação ambiental, tendo a retirada da mata de galeria como um impacto ambiental 

negativo de elevado nível de degradação ambiental. Contudo, o reflorestamento é um impacto 

ambiental positivo de manifestação baixa.  

Encontramos também impactos positivos e que em alguns pontos ao longo do curso do 

ribeirão os próprios moradores estão fazendo o reflorestamento e tendo aquele cuidado com a 
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vegetação já existente, porém em alguns pontos as mata de galeria foi retirada para a 

construção de casas (figura 9).  

 

Figura 9- Avaliação dos impactos ambientais fauna e flora. 

 
Organização: Joelson Oliveira. 

 

Os principais problemas encontrados relacionados ao meio antrópico foram às 

construções de dissipadores de velocidade de águas pluviais, que possuem baixo nível de 

impactos ambientais e são positivos, o aumento da temperatura no clima urbano, que é um 

impacto ambiental negativo de elevada categoria, impactos sobre a saúde humana, que 

também são negativos e de alto potencial de degradação, e as construções de casas, calçadas e 

pavimentação asfáltica, que foram considerados impactos ambientais positivos com nível de 

degradação média.  

As interferências identificadas que podem afetar a qualidade de vida da sociedade, 

quanto à retirada da mata de galeria, está danificando o corpo hídrico e até mesmo 

prejudicando a existência do mesmo, podendo alterar o microclima daquela localidade. 

Os impactos também podem prejudicar a saúde dos indivíduos e das pessoas que 

necessitam daquele rio para desenvolver suas atividades. A administração de Planaltina 
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efetivou obras que desaceleram a ação das águas das chuvas (figura 10), que podem provocar 

o arraste de mais materiais para o leito e também provocar o processo de erosão. 

 

Figura 10- Avaliação dos impactos ambientais no meio antrópico.  

 
Organização: Joelson Oliveira. 

 

CONCLUSÕES 

 

As intervenções que o homem faz na natureza provocam modificações que podem ser 

benéficas ou adversas ao ambiente. Todas as atividades que possam causar significativo 

impacto ambiental devem ser precedidas de avaliação de impacto ambiental, das quais devem 

identificar e avaliar os impactos positivos e negativos sobre os meios físico, biológico e 

antrópico de sua área de influência. 

A urbanização é um dos fatores que vem aumentando os impactos ambientais nas 

drenagens urbanas. Este processo ocorre devido ao consumo de bens não duráveis, que são 

descartados de forma desordenada e pela contaminação dos mananciais, que ocorre devido à 

falta de políticas públicas de saneamento urbano das quais afetam, diretamente ou 

indiretamente, a qualidade de vida dos indivíduos. 
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Com base nos dados desenvolvidos nesta pesquisa, foi possível identificar quais são os 

impactos ambientais de maior intensidade na bacia hidrográfica do Ribeirão Mestre D’ 

Armas. Assim, com a criação da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais, identificando 

e analisando os impactos encontrados, além das duas origens e locais, possibilita o 

direcionamento de ações que possam resultar na qualidade do solo, da água, da fauna, flora e 

principalmente do meio antrópico. 

A destruição de ambientes naturais é reconhecida como um dos problemas mais graves 

em todo o planeta.  A identificação, quantificação e hierarquização dos danos ambientais 

resultam em ações positivas que dinamizam as bases no planejamento ambiental que 

possibilita a eficiência dos gastos de recursos públicos minimizando as ações antrópicas na 

natureza, sujeitando a sociedade a menor exposição aos ambientes degradados.  
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CERRADO: TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS OCORRIDAS NO 

TERRITÓRIO GOIANO – UM OLHAR DIFERENCIADO PARA A 

AGROBIODIVERSIDADE 
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RESUMO 
 

O Cerrado goiano tem passado por várias transformações dentre elas podemos citar as socioculturais, 

ocorridas no território do Cerrado goiano sob o surgimento da modernização da agricultura na década 

de 1970. As articulação deste território com a intensa mecanização e modernização do campo e a 

introdução de culturas destinadas à exportação (as monoculturas) provocou uma intensa modificação 

no espaço geográfico do Cerrado. Este sendo um dos principais biomas do país, ocupa cerca de 22% 

de todo o território brasileiro e sofre com a ameaça constante de extinção. Em Goiás a situação se 

torna ainda mais agravante, pois estimativas revelam que cerca de 90% de todo o bioma já se torna 

alterado. Regiões estratégicas como o Cerrado, permanecem como alvo histórico de políticas ou 

descaso públicos responsáveis pelo avanço desregrado da fronteira agropecuária, pela alta 

fragmentação dos remanescentes do bioma. Desta forma, percebe- se que a inserção do capital no 

território goiano ocasionou profundas mudanças, e neste período, a produção de grãos ganha forças 

juntamente com a pecuária, como os principais produtos de destaque regional. Sendo assim, houve um 

acentuado nível das transformações socioespaciais no campo, das modernas técnicas introduzidas na 

agricultura. O que deve ser feito é a realização da aplicação de medidas de preservação e conservação, 

repensando o modelo de desenvolvimento e criando políticas econômicas que conciliam prosperidade, 

crescimento financeiro e preservação (desenvolvimento sustentável). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por várias décadas o Cerrado foi visto como impróprio à ocupação agropecuária, 

portanto inviável economicamente, tal pensamento era devido às características de solo, muito 

ácido por causa da alta concentração de hidróxido de alumínio e o tipo de vegetação, de 

árvores baixas e arbustos. 

Porém, por volta da década de 70, a intensa mecanização e modernização do campo e 

a introdução de culturas destinadas à exportação (as monoculturas) provocou uma intensa 

modificação no espaço geográfico do Cerrado. 

Este por sua vez, é um dos principais biomas do país, ocupa cerca de 22% de todo o 

território, mas sofre com a ameaça constante de extinção. Essa previsão pessimista é 

proveniente do atual quadro ambiental em que se encontra o cerrado, no qual, 

                                                      
66

 Marcelo Cardoso Monteiro – Mestrando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) - IESA 

(Instituto de Estudos Socioambientais). E mail: marcelocardosogeo2013@hotmail.com 
67

 Arlan Santos Menezes – Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) – 

arlan.menezes@hotmail.com 

mailto:marcelocardosogeo2013@hotmail.com
mailto:arlan.menezes@hotmail.com


257 
 

aproximadamente 80% da biodiversidade já sofreu alterações na fauna e flora, em Goiás a 

situação é mais agravante, pois estimativas revelam que cerca de 90% de todo bioma já se 

encontra alterado. 

Em Goiás, os parques de preservação representam apenas 1% de todo Cerrado goiano, 

enquanto que em outros estados a média é de 2,5%. Esses dados estão muito abaixo das metas 

internacionais que é de 10%. Tal percentual deveria ser revertido em reservas ambientais em 

Goiás. 

Segundo dados da WWF (World Wide Foundation), cerca de 60% do Cerrado goiano 

já foi retirado, dando lugar a pastagens, 6% foram destinados à agricultura, 14% destinados à 

ocupação urbana e construção de estradas, somente 19% de cerrado se encontra conservados. 

A devastação ambiental no cerrado por falta de manejo florestal e outras medidas 

desenvolvem a preocupação do risco de a recomposição se tornar irreversível. 

O que deve ser feito na região é a realização da aplicação de medidas de preservação e 

conservação, repensando o modelo de desenvolvimento e criando políticas econômicas que 

conciliam prosperidade, crescimento financeiro e preservação (desenvolvimento sustentável). 

 

O homem Como Agente Modificador das Paisagens 

 

Percebe-se que a ação antrópica é o agente modificador das paisagens do Cerrado, que 

por sua vez, acarreta constante destruição do bioma, provoca a extinção de animais, plantas e 

crescimento do número de erosões. A principal ação é a agricultura que a cada ano abre mais 

áreas de cultivo, retirando a cobertura do cerrado, eliminando aos poucos o bioma. 

Desta forma, podemos destacar que a agrobiodiversidade tem sido um dos principais 

agentes que contribuem para tal ocupação do Cerrado. 

A agrobiodiversidade é definida na CDB (Convenção sobre Diversidade Biológica, 

tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos 

internacionais relacionados ao meio ambiente, como um termo amplo que inclui todos os 

componentes da biodiversidade que têm relevância para a agricultura e alimentação, bem 

como todos os componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas: as 

variedades e a variabilidade de animais, plantas e de microrganismos, nos níveis genéticos, de 

espécies e de ecossistemas os quais são necessários para sustentar as funções chaves dos 

agroecossistemas, suas estruturas e processos. 

Num conceito mais sintético, a agrobiodiversidade pode ser compreendida como a 

parcela da biodiversidade utilizada pelo homem na agricultura, ou em práticas correlatas, na 
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natureza, de forma domesticada ou semi-domesticada. 

Se o Brasil deseja manter sua posição de grande fornecedor de grãos e carnes para o 

planeta e seguir produzindo alimentos para a própria população, não pode prescindir de água e 

solo em quantidade e qualidade adequadas. Não há mágica. São os recursos naturais que 

fizeram do país a potência agroexportadora de hoje, e será sua preservação e bom manejo que 

garantirão um futuro com menos riscos associados, por exemplo, às mudanças globais do 

clima. 

Por questões desse porte, surpreende como regiões estratégicas como o Cerrado 

permaneça como alvo histórico de políticas ou descaso públicos responsáveis pelo avanço 

desregrado da fronteira agropecuária, pela alta fragmentação dos remanescentes do bioma  e 

pelo baixíssimo índice de proteção efetiva do Cerrado, hoje inferior a 3% de sua área. 

Uma vez que o mesmo propõe a estudar questões referentes à uma área espacial 

abrangente e de ocupação humana antiga, no domínio do Cerrado surgiram expressões 

culturais próprias, muitas advindas de outros lugares e adaptadas à sua peculiaridade 

ambiental e cultural. 

Isso porque, neste território encontram-se formas específicas de religiosidades, 

produções arquitetônicas e estéticas, manifestações folclóricas, festas tradicionais, atividades 

de lazer, culinária, mitos e rituais marcados pela singularidade do meio em que estão 

localizadas. 

Amplia-se o interesse o fato de que há décadas, o domínio do Cerrado também foi 

objeto de muitos saberes que se propuseram a explicá-lo, analisá-lo, representá-lo ou 

compreendê-lo. Portanto, interessa perceber o modo como esse domínio foi e ainda é objeto 

de representação das artes plásticas, da literatura regional, das produções cinematográficas, 

dos mitos indígenas, dos provérbios e causos sertanejos. Interessa também perceber o domínio 

do Cerrado como objeto de análise dos saberes das ciências naturais, biológicas, sociais e da 

historiografia. 

Desta forma, cabe ressaltar que, o processo de expansão do agronegócio no Cerrado 

alterou, e continua alterando, a biodiversidade em áreas inclusive prioritárias para preservação 

da natureza. O modelo atual de gestão, manejo e aplicação da biotecnologia na produção 

agropastoril não garante, à sociedade, mecanismos que viabilizem o desenvolvimento das 

atividades do agronegócio com a preservação da biodiversidade. Assim, é importante 

investigar como essas tecnologias podem contribuir para a preservação ambiental e indicar 

políticas que contribuam para o uso econômico e social do Cerrado. 

Contudo, a principal razão pela temática está associada ao desempenho em estudar um 
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pouco sobre o cerrado goiano na perspectiva de fazer um olhar diferenciado sobre as 

transformações sócio-culturais, ocorridas no território goiano despertando um olhar 

diferenciado para as questões da agrobiodiversidade ocorrida neste território. 

No que se refere ao Cerrado verifica-se, de um lado, o uso da diversidade biológica e a 

apropriação do conhecimento como base para a produção de novas variedades de plantas e 

animais adaptados às condições edafoclimáticas da região Centro Oeste, objetivando a 

viabilidade técnica, o retorno econômico e a adequação à demanda do mercado. 

 

A principal contribuição da biotecnologia moderna à agropecuária é a 

possibilidade de criar novas espécies a partir da transferência de genes entre 

duas outras distintas. Essa transferência visa ao desenvolvimento de uma 

planta com atributos de interesse econômico, como é o caso das plantas 

resistentes a vírus ou a pragas (SILVEIRA; BORGES; BUAINAIN, 2005, p. 

102). 

 

Os avanços das novas tecnologias no mundo resultam de pesquisas realizadas por 

empresas privadas do ramo da produção e comercialização de sementes e insumos agrícolas e 

por instituições públicas de diferentes países. Geram novas variedades de animais e vegetais, 

adaptadas a condições ambientais antes adversas ao cultivo de determinadas espécies. 

A domesticação de animais e plantas é um processo antigo que remonta ao período em 

que o homem foi gradativamente substituindo a coleta, a caça e a pesca, pelo cultivo de 

plantas e criação de animais para o consumo. O desenvolvimento da agricultura e do sistema 

de criação de animais transformou a relação das sociedades humanas com a natureza. 

A análise da aplicação dos conhecimentos biotecnológicos na agricultura é 

fundamental para a compreensão da agrobiodiversidade nos padrões atuais, tanto aquela 

praticada pelo agronegócio como pelo campesinato. 

A agrobiodiversidade resulta, portanto, de um processo de interação homem natureza 

em suas múltiplas dimensões, que implica na produção de sistemas naturais com forte 

intervenção humana, pois as espécies de plantas e animais têm seus ciclos produtivos 

alterados para se ajustá-los aos interesses da humanidade. Nesse sentido, a biotecnologia, a 

biodiversidade e agrobiodiversidade, são partes constitutivas de um mesmo processo, pois as 

espécies animais e vegetais se transformam e são transformadas pelo interesse do homem. 

A devastação do Cerrado é uma realidade. A substituição da flora e da fauna por 

lavouras e pastagens – a agrobiodiversidade implica em transformação de modos de vida, de 

saberes populares, de conhecimentos produzidos pela sociedade local na interação com a 

natureza. Esse processo implica na substituição de práticas construídas ao longo do tempo e 

transmitidas de geração em geração, que deixam de serem utilizadas em razão da 
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racionalidade oferecida pela biotecnologia. 

Não é hora de retrocessos. O Brasil deve reconhecer em sua natureza ímpar um  bem 

estratégico para o amanhã. Toda legislação pode ser aperfeiçoada, como no caso do Código 

Florestal. Todavia, a melhor Ciência disponível na atualidade aponta caminhos bem diferentes 

dos aventados por setores atrasados do agronegócio. A legislação, por exemplo, pode ter sua 

execução melhorada e garantida com base em incentivos, inclusive financeiros. 

Aprovar e fazer valer medidas como essas ajudaria o país a dar um rumo mais 

sustentável à produção no campo, a manter serviços ambientais úteis ao conjunto da 

sociedade brasileira e a recuperar e manter formações de inestimável valor como o Cerrado, 

que vem resistindo a cinco décadas de franco desmatamento. 

 

Exploração no Cerrado Goiano 

 

O Cerrado Brasileiro começou a ser explorado no século XVII, quando os 

colonizadores portugueses se deslocaram para o interior do país a procura de ouro e pedras 

preciosas, e de índios para serem utilizados como escravos. Com uma preocupação clara com 

questões relativas à segurança nacional e à defesa das fronteiras, foi somente após a Guerra do 

Paraguai (1864-1870) que as autoridades brasileiras começaram a incentivar a ocupação do 

sul do Mato Grosso (KLINK E MOREIRA, 2002). 

Na década de 1940, no Governo de Getúlio Vargas, promoveu-se a ocupação da área 

central do Cerrado brasileiro a partir da implantação de colônias agrícolas nos estados de 

Goiás e Mato Grosso, merecendo destaque as de Dourados, no Mato Grosso, e Ceres, em 

Goiás (Klink & Moreira, 2002; Shiki, 1997; Guimarães & Leme, 2002). Entretanto, a grande 

distância em relação aos grandes centros consumidores e a ausência de vias de acesso, 

representou um grande obstáculo à ocupação do Cerrado. 

No início da década de 1970, avanços nas tecnologias de plantio – principalmente de 

correção do solo – e as características topográficas do Cerrado, que facilitavam a mecanização 

agrícola, atraíram a atenção dos governantes brasileiros para a região. Para o Estado, o 

Cerrado abria a possibilidade de se implantar uma agricultura moderna, altamente competitiva 

e voltada para produção de commodities agrícolas. O avanço da agricultura no Cerrado não 

representou mudança de foco na política desenvolvimentista dos governos do Regime Militar. 

Na verdade, com a expansão da agricultura, esperava-se uma expansão ainda maior do setor 

industrial vinculado à produção de máquinas e insumos agrícolas (Salim, 1986; França, 1984). 

Nos anos de 1980 a agricultura intensiva tornou-se ponto alto no Cerrado, 
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principalmente pela utilização da tecnologia na produção de soja e a definição ainda mais 

clara da estrutura fundiária no predomínio das grandes propriedades. Segundo Theodoro, 

Leonardo e Dutra (2002) nas décadas de 70, 80 e 90 os grandes proprietários foram ainda 

mais favorecidos agravando a concentração de terras nas mãos de poucos e provocando 

impactos socioeconômicos e ambientais irrecuperáveis. 

O Cerrado Brasileiro vem sofrendo um acelerado processo de degradação devido ao 

crescimento das cidades nele localizadas, mas, principalmente, pela expansão da agricultura e 

da pecuária. O impacto ambiental mais evidente desse processo é o desaparecimento 

gradativo do ecossistema e a sua substituição por uma paisagem bastante homogênea, 

formada por pastagens e por grandes lavouras. 

O Cerrado possui uma área de 2,04 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale 

a aproximadamente 22% do território nacional, considerado o segundo maior bioma 

brasileiro, somente superado pela Amazônia. Este bioma ocupa a área central do Brasil, 

englobando os Estados de Goiás, Distrito Federal, e parte dos Estados de Minas Gerais, 

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará 

(Sano et al, 2008; Sano & Ferreira, 2005; Klink & Machado, 2005; Shiki,1997). 

Nas áreas de Cerrado, são encontradas um terço da biodiversidade brasileira e cerca de 

5% da flora e fauna mundiais. É considerada a savana mais biologicamente diversificada do 

mundo (MMA, 1999; Hogan et al, 2002; Sawyer, 2002). Há uma grande diversidade de 

habitats e de espécies, e a maioria destas está restrita a áreas específicas  que, em caso de 

destruição, seriam levadas à extinção (Klink & Machado, 2005; MMA, 1999; Hogan et al, 

2002; Sawyer, 2002). Myers et al (2000), considerando as regiões mundiais com maior 

concentração de espécies endêmicas e que apresentam, simultaneamente, maior perda de seu 

habitat, levantam 25 regiões (hotspots) prioritárias para investimentos em conservação 

ambiental. No Brasil, há dois destes hotspots: A Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas características do bioma Cerrado foram importantes para a expansão do 

processo de modernização da agricultura, principalmente em Goiás a partir da década de 

1970. Dentre essas características podemos citar a disponibilidade de água, topografia plana e 

solos profundos, uma vez que os solos apresentam baixa fertilidade, devido a acidez. Tais 

problemas foram em parte, solucionados com o uso indiscriminado de “corretivos”. Portanto, 

vale considerar, que além das condições naturais teve-se o incentivo do estado na implantação 



262 
 

de políticas e programas com o intuito de modernizar essas áreas. 

Como resultado, esse processo de modernização do território goiano não se deu de 

forma homogênea, ou seja, foi marcado por desigualdades regionais e sociais. De certa forma, 

algumas regiões foram privilegiadas em Goiás pela modernização agrícola especialmente a 

Sudoeste e a Sudeste e quanto ao segmento, foram priorizados os grandes produtores em 

detrimento dos pequenos, acarretando assim o crescimento desigual, e os desdobramentos 

dentro do estado que o mesmo provoca. 

Desta forma, percebe-se que a inserção do capital no território goiano ocasionou 

profundas mudanças, e neste período, a produção de grãos ganha forças juntamente com a 

pecuária, como os principais produtos de destaque regional. Sendo assim, houve um 

acentuado nível das transformações socioespaciais no campo, das modernas técnicas 

introduzidas na agricultura. 

É neste espaço que a construção identitária dos povos do Cerrado, dos goianos, vão 

sendo ressignificadas na articulação entre tempos e valores distintos. Na composição da 

paisagem do Cerrado e de seus territórios, estão os sujeitos que dão identidades territoriais 

desse bioma. E ao discutir sobre esses grupos sociais é impossível não falar na luta pela 

permanecia de tradições, valores e costumes que fizeram dessa terra uma Região 

(CHAVEIRO E CASTILLO, 2007). 

Neste contexto, também se aguçam problemas de ordem social como a intensificação 

da migração campo-cidade; o desemprego; a proliferação dos subempregos; a diminuição da 

produção de alimentos voltados para o abastecimento do mercado interno; a crise de moradia, 

de saúde, de educação; o aumento da violência urbana; a crise das identidades. 

A relação que essas populações têm com a paisagem do Cerrado e toda sua 

biodiversidade apresenta uma versatilidade cultural de construção de uma forma de vivência. 

E diante dessa dimensão mais original e simbólica de lidar com as terras do Cerrado, também 

temos o processo de expansão das fronteiras agro-pecuárias e sua modernização, concorrendo 

aos territórios através das práticas de expulsão e exclusão desses sujeitos originários. Sobre 

esse cenário, Almeida afirma que, 

 

Todo universo, pela sua dinâmica histórica e política, revela-nos o território, 

resultado da valorização e da apropriação do espaço pelos seus grupos 

sociais. Esse território é visto como local da vivência e de confrontação das 

manifestações das chamadas populações tradicionais do Cerrado na 

recomposição contínua de seus espaços de interações, segundo suas 

necessidades e desejos e das formas objetivadas e programadas de uso e 

gestão do Cerrado. É evidente, porém, a precarização das condições sociais 

impostas por aqueles que detém o capital e o poder, ameaçando, 
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constantemente, as áreas do Cerrado e fragilizando os elos territoriais de 

identidade desses grupos sociais. (ALMEIDA, 2005, p. 338) 

 

Diante dessas relações conflituosas sobre a forma de uso da terra e da biodiversidade 

das paisagens do Cerrado, as relações que esses sujeitos mantêm com esse bioma, partem de 

um modo de vida particular construído e não por aspecto estritamente econômico que é 

característica das múltiplas territorialidades do capital no Cerrado. 

Por fim, toda essa diversidade de saberes e práticas nos permitem afirmar que 

“territórios identitários estão contidos no território Cerrado” (ALMEIDA, 2005, p.338), 

caracterizado pela vivência e pelo natural, nos revelando uma apropriação do espaço a partir 

desses sujeitos. 
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RESUMO 
 

Por esta pesquisa estão sendo analisadas as ocorrências de erosões às margens do Rio Preto, durante 

um período de monitoramento de cheias e estiagens. A área compreende parte da Bacia Hidrográfica 

do Rio Preto, localizada no Município de Quirinópolis, Estado de Goiás. Tem como objetivo analisar a 

ação das alterações pluviométricas nos processos de erosão e acreção que estão sendo identificados e 

monitorados em três seções, no médio curso do Rio Preto, no período entre Setembro de 2017 à 

Agosto de 2018 e associar os processos erosivos com o uso do solo e o relevo. Para atender aos 

objetivos propostos estão sendo aplicados os métodos dos pinos, estacas e perfilagens sucessivas. 

Optou-se por esses métodos que após um ano será possível verificar a taxa de erosão ou acreção do 

solo pelas estacas e pinos instalados e monitorados.  

 

Palavras-chave: Precipitação pluviométrica. Processos Erosivos. Estacas. Pinos. Perfilagens 

Sucessivas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A área de pesquisa se localiza no município de Quirinópolis, Estado de Goiás, na 

Microrregião Homogênea (MRH) – 18 (Quirinópolis) e Mesorregião Geográfica Sul Goiano, 

com uma área de aproximadamente 885 km
2
, localizada entre as coordenadas geográficas 

18º16’43” e 18º30’55” de Latitude Sul e 50º25’10” e 50º37’42” de Longitude Oeste, (Figura 

1), segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2010). As seções monitoradas localizam-se entre as 

coordenadas geográficas 18°26’26’’ de Latitude Sul e 50°41’50’’ de Longitude Oeste, com 

aproximadamente 488 metros de altitude e o canal de drenagem, nesta área, apresenta 30 

metros de largura. 

A pesquisa está sendo desenvolvida sobre as alterações nos processos erosivos face à 

distribuição da precipitação decorrentes das variações nas estações do ano, com ocorrência 

das estações seca e úmida com período chuvoso na Bacia Hidrográfica do Rio Preto. 

Alterações procedentes das características físico-naturais e das ações antrópicas numa bacia 
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que se constitui num importante manancial hídrico e grande celeiro da produção agrícola para 

o Município de Quirinópolis. 

 

Figura 1. Localização da área de pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura geológica desta bacia insere-se na Bacia Sedimentar do Paraná, formada 

por unidades litoestratigráficas englobando litologias magmáticas de idade Jurássica-

Cretácica e cobertura sedimentar de idade Cenozoica da Bacia Sedimentar do Paraná, 

composta pelos Grupos São Bento – Formação Serra Geral (JKsg) e Grupo Bauru – Formação 

Adamantina (Kba). 

A estrutura geomorfológica corresponde ao Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar 

do Paraná; é formada por relevos de feições complexas, apresentando sulcos adaptados às 

estruturas, bordas escarpadas em alcantis com reversos em rampas pouco declivosas, 

geralmente interrompidas por relevos residuais de topos tabulares e níveis topográficos 

embutidos na superfície geral dos planaltos. 

No nível inferior da bacia, ao longo da maior parte do curso do Rio Preto e dos 

córregos desta bacia, predominam os Latossolos Roxos distróficos, bem drenados e com a 

ocorrência de horizonte B latossólico, de cores vermelho-escuras e com teores de Fe2O3 iguais 

ou superiores a 18%, originários do basalto da Formação Serra Geral. No nível superior, 

formado por rampas pedimentadas, predominam os Latossolos Vermelho-escuros álicos, que 
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são solos minerais, profundos, bastante intemperizados, contornados por relevos residuais de 

topos tabulares do Grupo Bauru – Formação Marília. 

A partir da década de setenta do século XX, ocorre nesta bacia a introdução da 

mecanização do processo de uso e ocupação dos solos, intensificando o desmatamento da 

vegetação nativa do cerrado para implantação de culturas cíclicas e formação de pastagens 

para a criação de gado bovino. Na estação húmida e chuvosa o uso intensivo de máquinas 

agrícolas expõem os solos às erosões pluviais com transporte de sedimentos através das 

enxurradas. Sendo, portanto, os pulsos climáticos fundamentais para o estudo dos processos 

erosivos nesta bacia. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a ação das alterações 

pluviométricas nos processos de erosão e acreção que estão sendo identificados e monitorados 

em três seções, no médio curso do Rio Preto, no período entre Setembro de 2017 à Agosto de 

2018. 

Tem como objetivos secundários associar os processos de erosão e acreção aos dados 

pluviométricos e associar os processos erosivos ao uso do solo e relevo. 

Para atender aos objetivos propostos utilizaram-se os métodos dos pinos, estacas e 

perfilagens sucessivas. 

 

Metodologia 

 

Os pioneiros a utilizarem o método de estacas, pinos e perfilagens sucessivas foram 

Wolman (1956), Schumm (1956) e Leopold (1960). O método dos pinos consiste na inserção 

de pinos metálicos na face da margem do rio, medindo-se o valor da erosão através da 

superfície de exposição dos pinos. São utilizados pinos de aço, com 1,0m de comprimento e 

1cm de diâmetro, distribuídos numa malha regular com espaçamento horizontal e 

espaçamento vertical. Após cada recolha de dados, o pino exposto pela erosão deverá ser 

introduzido novamente no terraço, deixando-o exposto no máximo 10,0cm. O método das 

estacas consiste na instalação de estacas de madeira na superfície do terreno na mesma 

direção do pino instalado, enquanto que o método das perfilagens sucessivas consiste no 

levantamento de perfis nas margens pesquisadas e na evolução progressiva de seus perfis. As 

Figuras 2 e 3 ilustram a representação esquemática do método das perfilagens sucessivas, dos 

pinos e das estacas. 
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Sala (1988, p. 24) afirma que "Uma das técnicas mais simples e mais utilizadas para 

avaliar a degradação do solo é introduzir pinos ou estacas no solo e medir sua altura relativa 

em relação à superfície do solo em determinados intervalos de tempo". A Figura 4 mostra as 

técnicas utilizadas neste trabalho para avaliar a erosão ou acreção do solo com a introdução de 

pinos ou estacas e efetuar a medição. 

 

Figura 4. Medição da erosão e deposição em estacas: (a) Instalação; (b) Remedição. 

 

 
  Fonte: Sala (1988, modificado) 

 

Foram utilizadas fotografias aéreas da USAF (1965) para delimitar formas de relevo e 

uso do solo através de esterescopia, aliadas a dados obtidos em levantamentos de campo e 

Fonte: Hudson, 1981, p. 382, modificado Fonte: Fernandez, 1995, p.33, modificado. 

Figura 2. Representação esquemática do 

método das perfilagens sucessivas.  

Figura 3. Representação esquemática do método 

dos pinos e das estacas. (Fonte: Fern 

Figura 3. Representação esquemática do 

método dos pinos e das estacas.  
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imagens de satélite para avaliar a evolução do processo de desmatamento e de uso do solo no 

período entre 1970 e os dias atuais. 

Na área de pesquisa foi instalado um pluviômetro para registrar os dados 

pluviométricos diários. Para quantificar as taxas erosivas em cada seção foram utilizados, os 

métodos dos pinos, das estacas e das perfilagens sucessivas. Os processos erosivos estão 

sendo monitorados em 14 pontos de amostragem distribuídos em três seções (Figura 5 e 

Figura 6). Na seção I e III, correspondente a uma hipotética área de acreção, em que na seção 

I o procedimento consistiu na introdução de seis estacas de aço a 1.5 metros de distância a 

partir da linha de água, distribuídas em uma malha regular, identificadas pelos números 1, 2, 

3, 4, 5, 6, e os pinos pelas letras A e B. Nessa seção o pino de aço A foi instalado 

aproximadamente a 12.42 metros da linha d’água, na face do talude, e o pino B 

aproximadamente a 10.07 metros. Na seção II foram instalados quatro pinos à 1 metro da 

linha d’água, distribuídos em uma malha não regular, identificados pelas letras A, B, C e D 

como mostra a Figura 7, onde a distância entre os Pinos A e B é de aproximadamente 0.75 

metros, entre os Pinos C e D é de aproximadamente 2.6 metros, e entre os Pinos A e C é de 

10.0 metros. Finalmente, na seção III a estaca A foi colocada à 1.5 metros da linha d’água, e a 

estaca B à 1.0 metro, a distância entre as duas estacas é de aproximadamente 5.95 metros 

(Figura 8). 

 

Figura 5. Localização da seção I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 2017. 
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Figura 6.  Localização da seção I e II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Localização da seção III. Fonte: Google Earth 2017. 

Fonte: Google Earth 2017. 

 

Figura 7. Distribuição dos Pinos (A, B na seção I e A a D na seção II) e Estacas (1 a 6 na 

seção I) nas duas seções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 2017. 
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Figura 8. Distribuição das estacas (1 e 2) na seção III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Earth 2017. 

 

As estacas instaladas ficaram expostas à 30 centímetros do solo (Figura 9 A), em que a 

medição da acreção será registrada por meio da exposição da estaca; após cada medição à 

estaca, caso tenha ocorrido acreção ou erosão, esta será reinstalada novamente com uma 

exposição de 30 centímetros do solo. Os pinos com 1.0 metro de comprimento foram 

instalados na horizontal com exposição de 10 centímetros da face do barranco, a cada 

medição dos pinos, caso tenha ocorrido acreção ou erosão, os mesmos serão recolocados nas 

mesmas posições de origem (Figura 9 B). Uma campanha de monitoramento consiste em 

ir/voltar à área de estudo, a cada 15 a 30 dias ou após a ocorrência de um evento chuvoso com 

alguma intensidade. 

 

Figura 9. Estaca na Seção I (A). Pino na Seção II (B). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação do atual uso do solo foi realizada por meio da interpretação de duas 

fotografias aéreas com uso de estereoscópio e overlays sobre as fotografias aéreas, 

II

I 

A B 
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permitindo-se a distribuição da vegetação natural a partir dos elementos texturais, e a 

definição de zonas homólogas pela repetição de elementos texturais e estruturais. 

A Figura 10 exemplifica uma distribuição de aproximadamente cem por cento da 

vegetação natural recobrindo o solo no ano de 1965, na análise da área de estudo em 

fotografia aérea, escala 1:60.000. 

 

Figura 10. Sessão I, II e III: Fotoanálise e representação da 

distribuição da vegetação natural e análise do uso do solo na 

fotografia aérea de Número 34615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Força Aérea dos Estados Unidos (United States Air Force – 

USAF,1965) / Escala original de 1:60.000. 
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RESULTADOS 

 

As medições de campo estão sendo realizadas após um evento chuvoso com alguma 

intensidade, ou no último dia de cada mês, tal como é mostrado na Tabela 01, onde se pode 

ver com exatidão os dias e a precipitação pluviométrica diária na região. 

 

Tabela 01. Dados pluviométricos diários. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O volume total de chuva registrado na área de pesquisa é o apresentado na Figura 11. 

Em setembro de 2017 as taxas de erosão foram zero com uma precipitação acumulada de 112 

mm distribuídos em três dias, enquanto que no mês de outubro foi de 44 mm também em 3 

dias, no mês de novembro a precipitação pluviométrica foi distribuída em onze dias, com a 

acumulação de 369 mm que não foi o suficiente para que ocorressem fenômenos de 

2017 2018 

Dias Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Acumulada até fev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

01 0 0 0 10 8 0  

02 0 17 60 30 12 0  

03 0 0 0 36 20 18  

04 0 20 60 8 28 0  

05 0 0 0 0 10 0  

06 0 0 0 40 4 10  

07 0 0 0 40 0 0  

08 0 0 38 2 42 0  

09 0 0 0 20 32 8  

10 0 0 51 0 40 0  

11 0 0 9 40 0 0  

12 0 0 0 0 46 0  

13 0 0 0 0 0 4  

14 0 0 0 0 0 40  

15 0 0 7 0 0 0  

16 0 0 0 0 0 0  

17 0 0 0 0 0 50  

18 0 0 30 0 0 28  

19 0 0 0 8 0 38  

20 0 0 8 9 0 0  

21 0 7 7 66 0 0  

22 0 0 50 0 0 0  

23 0 0 0 0 0 0  

24 0 0 0 30 0 50  

25 30 0 0 0 28   

26 0 0 19 0 10   

27 0 0 0 2 5   

28 30 0 0 2 78   

29 52 0 0 20 8   

30 0 0 30 31 20   

31 0 0 0 22 42   

Total 112 44 369 416 433 246  

1620 
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erosão/acreção. No mês de dezembro a precipitação distribuída em 18d dias, acumulando 433 

mm que foi o suficiente para acreção e erosão. Em  janeiro ocorreram taxas de erosção e 

acreção com precipitação registrada em 433 mm. Em Fevereiro o total de acumulação da 

precipitação foram registrados até o dia 24 o total de 246. Na Tabela  02 apresentam-se as 

taxas de erosão (valores negativos) e acreção (valores positivos) até agora registradas. 

 

Figura 11. Gráfico com a precipitação média mensal   

 

 

Tabela 02. Taxas de erosão e acreção.  

2017 2018 

 
 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Acumulada até fevereiro 

  PP (mm) 
 

112 44 369 416 433 246  1620 

S
E

Ç
Ã

O
 I

 

Estaca 1  0.0 00 0.0 2.0 2.5 2.0  6.5 

Estaca 2  0.0 0.4 0.0 10.0 11.5 9.0  31.5 

Estaca 3  0.0 0.1 0.0 0 0 2.0  2.10 

Estaca 4  0.0 00 0.0 0 0 0.0  0.0 

Estaca 5  0.0 00 0.0 1.0 1.5 1.0  3.5 

Estaca 6  0.0 00 0.0 1.5 0.0 1.0  2.5 

Pino A  0.0 00 0.0 -2.0 0.0 -2.5  -4.5 

Pino B  0.0 00 0.0 0.0 0.0 - 4.0  -4.0 
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Outro ponto, de grande importância de se ressaltar, é a questão do uso do solo na 

região onde hoje se localiza a Seção I e II (Figura 12) que, até meados da década de 1970, era 

uma região onde predominava a mata nativa, com uma mata ciliar intocada pelo homem mas 

que, com a forte expansão agropecuária e a grande demanda na criação de bovinos, as matas 

que antes eram intactas, se tornaram praticamente extintas do local. A atual falta da mata 

ciliar nas margens do Rio Preto gera o grande problema da erosão e do assoreamento no 

decorrer do rio que, na Seção III, além dos fatores que ocorreram nas Seções I e II, outro fator 

relevante foi a construção de uma ferrovia e, para tal, foi necessário provocar o estreitamento 

do rio para a colocação de uma ponte, tal como é possível ver “o antes” e “o depois” na 

Figura 13, em que o estreitamento do rio no local gerou o aparecimento do banco de areia que 

está sendo estudado (Figura 14). 

 

Figura 12. Da esquerda para a direita, Seção I e Seção II, respectivamente 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. “O antes” e “o depois” da construção da ponte, imagens de 2015 e 2017 

respectivamente 
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Figura 14. Estreitamento do rio e o surgimento do banco de areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a realização desde trabalho pretende-se relacionar: 

- a ocorrência de períodos de pluviosidade mais intensa, em consequência das alterações 

climáticas, com variações no volume de sedimentos que são acrecionados ou erodidos em 

diferentes seções do Rio Preto; 

- avaliar a forma como as ações antrópicas podem contribuir para o incremento de fenômenos 

de erosão e acreção as margens do Rio Preto. 

Assim, com os dados disponíveis até ao momento, parece-nos ser possível concluir que: 

- Em períodos de maior intensidade pluviométrica, as margens do rio tendem a registrar 

processos quer de erosão quer de acreção mais acentuados; 

- A acreção, aumento do volume de sedimentos depositados, ocorre em seções com 

características de margem convêxa na Seção III, com aproximadamente um depósito de 1.5m 

(um metro e meio) de profundidade de material arenoso, após o estreitamento do rio ou seja 

desde 2015. Enquanto que na seção I, os sedimentos depósitados em um padrão de canal 

retilíneo, formando barra de sedimentos classificados por local de acreção e esta estar  situada 

em área de planície de inundação, com aproximadamente 1.0 m (um metro de profundidade 

de material arenoso). 

- A erosão, redução do volume de sedimentos estão presentes no Pino C, na seção II, com 

características de margem retilínea, planície de inundação, com surgências de água e solo 

argiloso.  

- O balanço que se pode fazer até ao momento, considerando as três seções estudadas, 

permite-nos afirmar que ocorreu uma perda/ganho de sedimentos, com maior volume de 
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ganho na Seção III; 

- Por outro lado, a substituição da mata nativa por pastagens e o plantio de cana de açúcar nas 

últimas décadas, aceleraram estes processos. 
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RESUMO 

 

O artigo proposto é resultado de leituras e reflexões advindas do projeto de pesquisa do Mestrado em 

Geografia, realizado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão. Afim de atender o objetivo proposto, o artigo inicia-se fazendo uma reflexão 

sobre a Geografia Urbana em relação à História do Pensamento Geográfico. Posteriormente na 

próxima subseção o trabalho traz o conceito de cidade e seus desafios inerentes à História do 

Pensamento Geográfico. Por fim o artigo propõe uma reflexão téorico-metodológico sobre o conceito 

de Pequena Cidade.  

 

Palavras-chave: Pequena cidade. Geografia Urbana. História do Pensamento Geográfico.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O contexto histórico e econômico do município de Monte Carmelo nas últimas décadas do 

século XX e início do XXI é marcado por um processo de decadência provocado pelo fechamento 

de inúmeras empresas ceramistas (carro chefe da economia local), e passa a se reerguer mediante a 

possibilidade de alguns investimentos recentes, reverberando no desenvolvimento das relações 

capitalistas, na ampliação da infraestrutura, no crescimento da cidade, sobretudo com a implantação 

de novos loteamentos, no aumento na especulação imobiliária, dentre outros fatores que ampliam 

seu poder de influência em diversas escalas, especialmente, em âmbito local/regional. Apesar disso, 

não deixou de ser uma pequena cidade, com uma população estimada em 2016 de 48.096 habitantes 

(IBGE, 2017). 

O desenvolvimento desta pesquisa se justifica por dois motivos: por ser uma pequena cidade 

que possui uma série de equipamentos públicos e privados, como é o caso da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU) e da matriz da empresa Eletrosom, ambas desempenham papel de influência 

em âmbito regional e nacional, contribuindo para a inserção de Monte Carmelo em uma rede urbana 
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regional e, quiçá, nacional. O valor de pertencimento aliado à afinidade teórica traz inúmeras 

indagações que podem contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa. Nesse sentido, o estudo 

busca responder questionamentos sobre a formação espacial, a dinâmica e as funções de Monte 

Carmelo, levando-nos à seguinte hipótese: Monte Carmelo se confirma de fato como pequena 

cidade? 

 

Repensando a Geografia Urbana em relação à História do Pensamento Geográfico 

 

A Geografia Urbana, associada ao conceito de “cidade”, foi desenvolvida 

paralelamente à construção do pensamento geográfico. Sobre este fato, ao fazer um balanço 

do I Simpósio Nacional de Geografia Urbana, ocorrido em 1989, na UNESP de Rio Claro, 

Carlos (1994) afirma que: 

 

Podemos encontrar, hoje, na geografia urbana, uma diversidade de enfoques 

teórico-metodológicos que podem ser caracterizados como caminhos 

alternativos na busca da compreensão da realidade urbana. Ao longo do 

simpósio, foram privilegiados os trabalhos vinculados à chamada geografia 

tradicional (de cunho possibilista), à geografia quantitativa (fundamentada 

no neopositivismo) e à geografia crítica (fundamentada na vertente do 

materialismo dialético). (CARLOS, 1994, p. 10) 

 

Diante disso, nota-se que ao longo da construção do pensamento geográfico surgiram 

diferentes conceitos de cidade, que foram provenientes dos diferentes modos de se pensar o 

espaço e a Geografia, transformando-se em importantes objetos de reflexão do saber 

geográfico, em que, de acordo com Carlos (1994), a cidade passa ser considerada como forma 

e o urbano como conteúdo, variando de acordo com o método utilizado.  

A partir da sistematização da Geografia enquanto ciência, no findar do século XIX, a 

relação sociedade e natureza, ou mais precisamente homem/meio, foi determinante para a 

delineação do objeto de estudo desta ciência. Através da célere relação entre 

sociedade/natureza foram elaborados os paradigmas, conhecidos também como correntes do 

pensamento geográfico, que são o determinismo geográfico, o possibilismo, o método 

regional e a geografia crítica, responsáveis pelas transformações e direções que foram 

tomadas em cada época equivalente aos respectivos paradigmas. 

O ponto de partida desta discussão sobre sociedade e natureza se dá pós-

institucionalização da Geografia, com a primeira corrente do pensamento, o determinismo, 

que possuía como referência e grande disseminador o alemão Friedrich Ratzel. Para os 

deterministas o homem se desenvolve a partir das condições naturais favoráveis, ou seja, o 
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homem se torna dependente da natureza e as ações humanas são determinadas pelas condições 

físicas de cada lugar.  

Na Geografia Urbana não foi diferente, sua gênese se baseia na descrição das 

paisagens urbanas, pois os aspectos paisagísticos de uma paisagem nos revelam uma série de 

características que juntas possibilitam uma maior compreensão de diversos aspectos.  

Na busca por contrapor as ideias deterministas, surge no fim do século XIX a corrente 

de pensamento que tem como referência Paul Vidal de La Blache, o possibilismo. Para os 

pensadores possibilistas, o meio exerce influência sobre o homem, que, por sua vez, possui a 

possibilidade de modificar o meio para obter uma melhor forma de vida e isso ocorre com a 

sucessão de diferentes sociedades no tempo. Em outras palavras, a natureza passa a ser 

fornecedora de possibilidades e o homem se torna o principal agente que pode transformá-la. 

Já no neopositivismo a geografia urbana é usada a serviço do capital para criar 

condições necessárias para a (re)produção do espaço urbano, fazendo com que o espaço se 

transforme em mercadoria mediante o uso e a apropriação do solo na cidade. Sobre o 

neopositivismo, Abreu (1994, p. 132, grifos do autor) afirma que: 

 

Seguindo o neopositivismo, passou a usar uma nova linguagem (os modelos, 

a quantificação etc.) e novos instrumentais (que culminaram com o uso do 

computador). É nesse momento que a geografia urbana adquiriu status de 

“especialização”, passando a ser considerada um estudo sistemático e 

independente dentro da geografia, Aliada à economia e à sociologia, a 

geografia urbana foi buscar aì suas fontes de inspiração. Surgindo num 

tempo de profundas e rápidas mudanças sociais, que se refletiam no espaço, 

a geografia urbana se desenvolveu e se voltou, essencialmente, para o 

planejamento urbano, dentro de uma  perspectiva de controle e organização 

do espaço citadino, mas os resultados tinham desdobramentos também no 

campo, na região, no país, no mundo etc. 

 

No entanto, é com a Geografia Crítica, que surge na década de 1970 do século XX 

como uma corrente baseada no materialismo histórico e na dialética marxista, que o debate 

sobre as relações entre sociedade e natureza se intensificam. Através dela se vislumbrou 

maiores aberturas para o entendimento e a discussão sobre as questões ambientais e sociais 

decorrentes do uso dos recursos naturais que se deu devido à expansão do modelo capitalista 

de produção.  

Além disso, no âmbito da Geografia Urbana houve uma superação da fase descritiva e 

esta vertente da Geografia passou a analisar o espaço sob outra óptica, dando ênfase à 

realidade para assim compreender a sociedade. Sobre isso, Carlos (1994) explica que: 

 

Na base de um novo método, abre-se a perspectiva de se elaborar um novo 

arcabouço teórico assentado no materialismo dialético, o que permite pensar 
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as mudanças e a transformação da realidade enquanto totalidade concreta. 

Com isso, abrem-se também novos horizontes para que a espacialidade das 

relações sociais seja assinalada. Nesse contexto, as contradições que estão na 

base do processo de produção do espaço urbano emergem com toda sua 

força. A geografia urbana não se contenta mais em descrever a morfologia 

da cidade. Agora ela analisa a cidade como campo privilegiado das lutas de 

classe. A análise do uso do solo articula-se àquela do valor de uso e de troca. 

Estuda- se, por exemplo, a questão da moradia, articulando a divisão do 

trabalho- processo de apropriação e a renda da terra. O desemprego, o 

subemprego e a inserção do trabalhador no processo produtivo estão 

incorporados à vida urbana. (CARLOS, 1994, p. 10) 

 

A Geografia Crítica emerge no momento em que o sistema capitalista, na medida em 

que se apropria dos recursos naturais para a transformação do produto final, de acordo com a 

lógica de acumulação, intensifica a separação entre sociedade/natureza. Para Neil Smith 

(1988), a separação entre sociedade e natureza é uma consequência da lógica interna do 

capitalismo. Marx argumenta que é necessário buscar um equilíbrio entre natureza e 

sociedade, pois a natureza não pode ser compreendida como algo exterior à sociedade. 

 

O conceito de cidade e seus desafios inerentes à História do Pensamento Geográfico 

 

Discutir a respeito do desenvolvimento das cidades desde sua formação até os dias 

atuais é uma tarefa que requer atenção para se entender de forma perspicaz como as relações 

se estabelecem nestas, de modo a produzir o espaço urbano, trazendo a realidade dos diversos 

setores, dentre eles: econômico, cultural, social e entre outros. E buscando evidências do que 

venha ser a dinâmica das cidades. Sobre isso, é de suma importância relacionar o cotidiano da 

sociedade com os agentes transformadores do espaço. 

Para se compreender as relações ambientais, sociais, econômicas e outras postas na 

sociedade e consequentemente no espaço urbano do mundo contemporâneo de forma concreta 

e não paradoxal é preciso buscar a historicidade dos fatos e fenômenos, e remeter-se à questão 

do tempo enquanto um processo importante na construção do espaço, da cidade e das 

intervenções humanas (SANTOS, 1988).  

A cidade vem sendo estudada por várias ciências, mas é a Geográfica que busca 

entender os processos que ocorrem nesta ao longo dos anos. Por se tratar de um conceito 

importante à Geografia, a cidade pode ser considerada como sujeito histórico que possui 

características próprias e identidades específicas, porém, associada à cidade tem-se a dinâmica 

do espaço urbano, que sofre mutações em suas estruturas e em suas relações. A respeito disso, 

Carlos (1994) esclarece que: 
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O papel da geografia, [...] seria realizado através da prática científica que 

escolhe escalas espaciais para elaborar suas análises, cuja função, da mesma 

forma que faz a história (no que se refere às escalas temporais), é tornar 

visíveis as práticas dos atores sociais no seu território. Essa visibilidade seria 

uma das condições para a socialização ampliada e para a gestão urbana, 

consideradas como uma relação entre o Estado e a sociedade. (CARLOS, 

1994, p. 11) 

 

Santos (1988) afirma que essas concepções contribuem para se entender com mais 

clareza os fenômenos sociais que se estabelecem no espaço-tempo. Nesse sentido, a Geografia 

é uma ciência que pesquisa o espaço constituído pelo trabalho das sociedades humanas, 

vivendo em diferentes tempos, podendo assim considerar o espaço como resultado do 

movimento de uma sociedade nas relações que estabelece com a natureza. A Geografia 

permite aos indivíduos compreenderem o espaço geográfico e ampliarem a sua visão de 

mundo. Diante disso, discutir a diversidade de conceitos sobre “cidade”, bem como as 

transformações desse conceito é fundamental para o desenvolvimento da “Geografia das 

Cidades”. Sobre a definição de cidade, Sobarzo (2004) explica que: 

 

Nesse amplo espectro de entidades urbanas que estudados, encontramos 

desde metrópoles as cidades pequenas, incluindo grandes cidades e cidades 

médias. Os esforços em termos de definição talvez passem por diferenciar 

cada um desses tipos, mas, ao fim, todas são consideradas cidades, embora 

com dinâmicas diferenciadas. O entendimento do que é uma cidade talvez 

fique claro recorrendo ao conceito geográfico de paisagem. A paisagem de 

uma cidade, a paisagem urbana, tem uma materialidade característica com 

construções e infraestruturas, mas também com movimentos, processos, 

dinâmicas e problemas. Recorrendo a Milton Santos (1996), trata-se de uma 

forma, de um conjunto de objetos reais concretos, com conteúdos 

característicos. E para essas formas – conteúdos que abranguem uma ampla 

variedade utilizamos a mesma denominação: cidade. (SOBARZO, 2004, p. 

362)  

 

Desse modo, compreender o conceito de cidade requer entender o que é paisagem 

urbana. Assim, a paisagem urbana é formulada de acordo com os acontecimentos presentes no 

espaço de uma dada localidade. A paisagem urbana é constituída por diferentes momentos da 

história, sendo materializados no espaço-tempo a partir de objetos que testemunham o 

passado, muitos podem estar consolidados ou renovados, mas revelam as historicidades 

existentes no espaço. Independente do porte e do tamanho populacional da cidade, se é grande 

ou pequena, a paisagem urbana se faz presente e representa fatos e acontecimentos no espaço-

tempo. Por se tratar desta discussão, Carlos (2007) afirma que: 

 

A paisagem urbana, compreendida como momento instantâneo que surge à 
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primeira vista aos olhos do pesquisador, expressa relações e ações que 

propiciam uma investigação sobre a cidade. A idéia de paisagem na 

perspectiva geográfica, liga-se ao plano do imediato, aquele da produção do 

espaço analisado como produto das transformações que a sociedade humana 

realiza a partir da natureza em um determinado momento do 

desenvolvimento das forças produtivas sob múltiplas formas de uso, seja 

através da construção da moradia, do lazer, das atividades de trabalho. Isto 

porque a natureza transformada pela ação humana, ao longo de uma série de 

gerações, surge enquanto modos de apropriação visíveis na paisagem, 

reproduzindo a história e a concepção do homem sobre o morar, trabalhar, 

viver. A paisagem, por sua vez, contém mistérios, beleza, sinais, símbolos, 

alegorias, tudo carregado de significados; memória, que “revela múltiplas 

impressões passadas”, imagens impregnadas de história. (CARLOS, 2007, p. 

33, grifos da autora) 

 
Parafraseando Carlos (2007), nota-se que a paisagem urbana é construída 

coletivamente pela sociedade e vem tomando diferentes formas no decorrer dos anos, nos 

casos em que esse fenômeno deixa evidente as dimensões sociais atuantes no espaço. Pode-se 

considerar que a paisagem faz lembrar momentos da vida em sociedade, por isso, é preciso 

relacioná-la à expressão de sentimentos e a fatos econômicos e sociais.  

Na tentativa de compreender ainda mais os fenômenos urbanos que ocorrem na 

cidade, surgem ao longo da história do pensamento geográfico diversas denominações sobre o 

que venha ser “cidade”. Sobre o processo evolutivo do conceito de cidade, Carlos (1994) 

afirma que: 

 

A noção de cidade evolui. De organismo funcional passa a ser entendida a 

partir da ideia de trabalho materializado, quanto elemento de uma totalidade 

espacial, marcando o limite entre a cidade e o urbano. A cidade é entendida 

de três maneiras: 1. Cidade enquanto locus da produção; 2 enquanto 

reprodução da força de trabalho; e 3. Enquanto articulação das duas 

anteriores, permitindo pensar- apreender a dimensão do homem e do 

humano, ligando as várias dimensões da cidade. (CARLOS, 1994, p. 160)  

 

Esta afirmação revela as mudanças conceituais e empíricas que envolvem a cidade. 

Entretanto, na prática, essas transformações de ordem espacial objetivam atender aos anseios 

do capital, auxiliando na circulação de capitais, mercadorias, pessoas e valores, 

movimentando assim a economia local. Vale ressaltar que essa (re)produção do espaço 

urbano, ocorrida para atender às necessidades do capital, incita reflexões que repercutem no 

cotidiano da população e na dinâmica urbana da cidade. Reforçando e complementando esta 

afirmação, Whitacker (2010, p. 134) explica que: “A cidade, assim analisada, é um conjunto 

de apropriações e usos que a valoram diferentemente. As combinações dinâmicas produzidas 

assumem tantos valores de uso quanto de troca que irão se relacionar dialeticamente entre si. ”   

Sendo assim, a cidade é entendida de acordo com os acontecimentos (criação de 
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bancos, comércio, escolas, clínicas, hospitais, etc.) dentre outros equipamentos urbanos 

presentes no espaço da mesma que se inova para atender à expansão do capital. Nesse 

caminho, “A cidade é um espaço geográfico, é um conjunto de objeto e de ações, mas 

entendendo que ela expressa esse espaço, como lugar de existência das pessoas, não apenas 

como um arranjo de objetos, tecnicamente orientado.” (CAVALCANTI, 2001, p. 15). Como 

se constata o objeto de estudo da Geografia é o espaço, diante disso, Cavalcanti (2001) define 

o conceito de cidade tendo em vista o espaço geográfico. Já Arrais (2001) explicita que: 

 

Na realidade, a cidade sempre foi uma imagem. Uma espécie de simulacro 

do mundo. Em dado momento representou a comunidade, a segurança, a 

liberdade, a insurreição. Em outros, a repressão, a ordem, ou melhor, 

determinadas ideias de ordem. Ela é, sobretudo, a representação mais clara 

do modo de vida dos homens. Ver a cidade constitui-se ainda uma 

experiência corporal. Trata-se do corpo apropriando-se do espaço da cidade 

e percebendo tanto o odor de um rio fétido, quanto a brisa suave no final da 

tarde. O corpo também está atento à violência, aos sinais de trânsitos, ao 

asfalto quente, ao verde. Ele é tanto entidade formuladora de imagens quanto 

elemento constitutivo da imagem, pois é parte integrante da paisagem 

urbana. (ARRAIS, 2001, p. 178)  

 

Analisar a cidade sob o ponto de vista corporal é algo extremamente criativo e 

inovador, e um importante recurso para dinamizar a definição, pois a melhor forma de fixar o 

conhecimento é aprender a partir da realidade, do cotidiano, no caso específico, do corpo. No 

caso específico desta pesquisa, pretende-se discutir conceitos pautados na dialética. Ainda 

sobre a análise dos diversos conceitos de cidade, Carlos (2007) afirma que: 

 

Podemos adiantar que a análise deve captar o processo em movimento e, no 

mundo moderno, esta orientação sinaliza a articulação indissociável de três 

planos: o econômico (a cidade produzida como condição de realização da 

produção do capital - convém não esquecer que a reprodução das frações de 

capital se realizam através da produção do espaço), o político (a cidade 

produzida como espaço de dominação pelo Estado na medida em que este 

domina a sociedade através da produção de um espaço normatizado); e o 

social (a cidade produzida como prática sócio-espacial, isto é, elemento 

central da reprodução da vida humana). Esses três planos revelam 

dimensões, como aquelas de local e global; tendo como pano de fundo o 

processo de mundialização da sociedade, enquanto constituição da sociedade 

urbana / espaço mundial. (CARLOS, 2007, p. 21, grifos da autora)  

 

Portanto, ao se compreender os aspectos econômicos, políticos e sociais se faz uma 

leitura geográfica da cidade, capaz de refletir sobre o avanço do capital que se apropria do 

espaço urbano das cidades, transformando-o, modificando-o para atender às necessidades do 

capital, dando origem à reprodução do espaço urbano. Além disso, quando se fala no conceito 

de cidade automaticamente surge uma categoria fundamental para sua compreensão - a 
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categoria “lugar”. Soma-se a isso a afirmação a seguir, em que Carlos (2007) esclarece que: 

 

O lugar, portanto, liga-se de modo inexorável à realização da vida como 

condição e produto do estabelecimento das relações reais indispensáveis a 

ela, mas a produção da vida e do lugar revela a necessidade de sua 

reprodução continuada. Deste modo a noção de produção (e 

conseqüentemente a de reprodução) é fundamental para o entendimento 

desse processo, como já foi apontado. (CARLOS, 2007, p. 41)  

 

Como o “lugar” liga-se à experiência de vida, ao cotidiano, é necessário considerar as 

relações topofílicas e topofóbicas. O termo topofílico representa um valor emocional ou 

afetivo entre o indivíduo e o lugar. Já a topofobia está relacionada a um sentimento de 

repulsão, medo ou preconceito quanto a uma determinada localidade. O conceito de cidade é 

um conceito complexo, porém necessário. Diante disso, além das definições apresentadas 

anteriormente, tem-se diversos outros conceitos como, por exemplo, cidades locais, médias, 

metropolitanas, grandes, caóticas, pequena cidade, dentre outras denominações que surgem a 

partir dos avanços teórico-metodológicos. Sobre isso, Santos (1993) afirma que: 

 

As cidades locais mudam de conteúdo. Antes, eram as cidades dos notáveis, 

hoje se transformam em cidades econômicas. A cidade dos notáveis, onde as 

personalidades notáveis eram o padre, o tabelião, a professora primária, o 

juiz, o promotor, o telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são 

imprescindíveis o agrônomo (que antes vivia nas capitais), o veterinário, o 

bancário, o piloto agrícola, o especialista em adubos, o responsável pelos 

comércios especializados.  (SANTOS, 1993, p. 51) 

  

Isso revela que a conceituação das cidades está relacionada diretamente à reprodução 

do espaço urbano, pois as cidades sofrem transformações para atender às necessidades do 

capital, haja vista que, de acordo com a História do Pensamento Geográfico, o espaço urbano 

passa por significativas transformações, daí então o entendimento de que o mesmo é mutável. 

É o que ocorreu com o conceito de cidades notáveis.  

Este conceito era empregado para retratar a elite que antes morava nas capitais e 

depois segue para as pequenas e médias cidades, alterando toda a organização espacial das 

mesmas. Para comprovar ainda que a cidade é modificada para atender ao capital, Santos 

(1993), ao falar das cidades locais, afirma que: 

 

As cidades locais se especializam tanto mais quanto na área respectiva há 

possibilidades para a divisão do trabalho, tanto do ponto de vista da 

materialidade quanto do ponto de vista da dinâmica interpessoal. Quanto 

mais intensa a divisão do trabalho numa área, tanto mais cidades surgem e 

tanto mais diferentes são urnas das outras. (SANTOS, 1993, p. 52) 

 

Nota-se que o urbano se evidencia na cidade a partir da divisão do trabalho, associado 
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aos processos sociais que dinamizam o espaço rural para o urbano, através da vida urbana. A 

mais-valia ocorre, pois, os capitalistas devem priorizar o menor custo, gastar o mínimo 

possível e posteriormente vender a mercadoria por um maior preço, dando origem ao lucro, 

que é a diferença entre o que gastam e o que ganham (CARLOS, 1991). Desse modo,  

 

[...] ao mesmo tempo que representa uma determinada forma do processo de 

produção e reprodução de um sistema específico, a cidade é também uma 

forma de apropriação do espaço urbano produzido. Como materialização do 

trabalho social, instrumento na criação de mais-valia é condição e meio para 

que se instituam relações sociais diversas. Como tal, apresenta um modo 

determinado de apropriação que se expressa através do uso do solo. O modo 

pelo qual esse uso se dará dependerá, evidentemente, dos condicionantes do 

seu processo de produção. No caso da sociedade capitalista estará 

determinado pelo processo de troca que se efetua no mercado, visto que todo 

produto capitalista só pode ser realizado a partir do processo de apropriação, 

no caso específico, via propriedade privada. (CARLOS, 2008, p. 84) 

 

Com isso, conclui-se que a produção do espaço urbano é ditada pelos mandos do 

capital, que transforma não somente os produtos, mas também os comportamentos humanos. 

Esse processo cria condições materiais para a produção da sociedade, em que a cidade, sob o 

modo de produção capitalista, é vista como capital fixo que oferece as condições necessárias 

para a realização da mais-valia, além de condições que possibilitem a produção, transporte e 

circulação no sistema capitalista. Sobre esse fenômeno, Santos (1993) esclarece que: 

 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 

problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, região em que se 

inserem etc. São elementos de diferenciação, mas em todos elas problemas 

como os do emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos 

esgotos, da educação e saúde, são genéricos e revelam enormes carências. 

Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas. (SANTOS, 

1993, p. 95)  

 

O sistema capitalista é contraditório em sua essência, pois ao mesmo tempo em que 

gera riqueza, gera pobreza também, afinal, é preciso ter a quem explorar. O sistema 

capitalista, através do seu modo de produção, vai criando um espaço que permite a 

valorização e também a reprodução das relações de produção capitalista.  

 

Pequena cidade: uma reflexão teórico-metodológica 

 

A reflexão teórica e conceitual sobre a temática “Pequena Cidade” foi levantada 

recentemente na academia, por isso existe pouca produção de artigos, teses e dissertações 

sobre o assunto. Porém, para que haja avanços em direção à construção e reflexão a respeito 
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deste conceito é necessário recorrer à História do Pensamento Geográfico, passando pelos 

processos de urbanização e êxodo rural, além da compreensão de diversas outras temáticas 

como: cidade, campo, rural, ruralidade, urbanização, urbanidade, dentre outros que 

influenciaram/influenciam nas dinâmicas da Pequena Cidade 

Sendo assim, trabalhar com essa temática não é algo simples, e sim complexo, uma 

vez que a expressão “Pequenas Cidades” está sendo aprimorada a partir do processo de 

construção do saber geográfico. Atentando a essa complexidade, Endlich (2006) esclarece 

que: 

 

O conceito de pequenas cidades é daqueles de difícil elaboração. As 

localidades assim denominadas oferecem elementos para se discutir não só o 

conceito de pequenas cidades como o próprio conceito de cidade, pois nelas 

são avaliados os qualificativos que devem compor o limiar entre a cidade e a 

não-cidade. As pequenas cidades são localidades em que tais requisitos se 

apresentam, ainda que com patamares mínimos. (ENDLICH, 2006, p. 85) 

  

Apesar da dificuldade em se elaborar o conceito de “Pequenas Cidades” é notória a 

importância que o mesmo exerce, pois suas bases conceituais se constroem a partir das 

dinâmicas presentes na rede urbana e nas relações com o campo. Diante disso, esta análise 

leva em consideração os fenômenos e a historicidade que ocorre no espaço. 

Se a Geografia pesquisa o espaço, então este é o seu principal objeto de estudo, pois a 

sua compreensão inclui entender tudo que está inserido neste, como: as relações sociais e 

ambientais, por isso a relação homem-natureza é tão importante para a Geografia. Além disso, 

a relação tempo-espaço é a materialidade central da dialética socioespacial. Contribuindo para 

este debate, Melo (2008) ressalta que: 

 

Nesse debate teórico, a pequena cidade se beneficia, na medida em que os 

conceitos de cidade e, especificamente, de urbano, se ampliem, no sentido de 

esclarecer as relações e os conteúdos que agregam, no período 

contemporâneo. Entretanto, a pequena cidade, vista como o nível inferior de 

um sistema urbano e/ou como o limiar para se falar na existência de uma 

cidade, carece ainda de maiores aprofundamentos teóricos e metodológicos. 

(MELO, 2008, p. 456)  

 

Nesse mesmo caminho, a cidade também se configura como uma materialidade 

espacial, marcada por relações dialéticas presentes em seu processo de construção e 

organização, sendo permeada por conflitos de ordem social que trazem efeitos significativos  

Outra questão que se deve considerar é em relação aos aspectos demográficos, pois, ao se 

analisar o porte populacional cria-se condições de classificá-la hierarquicamente. Mas estes 

aspectos não podem ser limitantes somente à pequena cidade e a sua inserção no processo de 
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produção do capital, nem resultar em sua exclusão na formação territorial do país, bem como 

negar sua importância no processo de urbanização brasileira. Sobre a inserção das pequenas 

cidades no processo de urbanização brasileira. 

Para compreender a relação campo-cidade e também suas categorias rural e urbano, é 

necessário analisar a dimensão histórica e social, econômica, política e cultural da sociedade 

para que possa, assim, entender as identidades, os territórios e as territorialidades existentes 

nessa relação entre cidade e campo.  

Tradicionalmente, essa separação entre campo e cidade é pautada no critério 

econômico, sendo que o primeiro caracteriza-se em sua categoria como rural e está associado 

às atividades agrícolas, ao isolamento e ao atraso, já a cidade e sua categoria de urbana se 

associa às atividades comerciais, industriais e de serviços bem como ao aspecto de 

modernidade. Portanto, é importante ressaltar que essa distinção entre campo e cidade só é 

possível a partir da divisão social e territorial do trabalho.  

O campo e a cidade no Brasil passam por diversas transformações advindas do 

desenvolvimento evidenciado a partir da década de 1970, não só no que diz respeito aos seus 

conteúdos, como também quanto à maneira como foi se delineando a instalação de vínculos 

que podem ser caracterizados como uma interdependência no mundo moderno. Tais 

transformações, como a modernização do campo, a nova divisão do trabalho e o fenômeno de 

urbanização, contribuem para a nova configuração dos espaços.  

A introdução de técnicas modernas de produção no campo conflui para uma nova 

reorganização espacial no campo e na cidade, tendo em vista que se inicia um êxodo rural 

com a migração de trabalhadores para os aglomerados urbanos. Não somente a modernização 

da agricultura, mas também a intensa industrialização ocorrida contribuiu para a formação de 

novos aglomerados urbanos de destaque em território nacional. Assim, através da expansão 

do mundo da mercadoria e das relações capitalistas a cidade não aparece mais, como aponta 

Lefebvre (1999), como uma ilha urbana em um oceano camponês.  

Pode-se fazer uma breve análise em três pontos da relação campo-cidade no Brasil. 

Em um primeiro momento, ocorre o surgimento de núcleos urbanos ao longo das ferrovias 

onde acontecia o escoamento da produção de café e também de pequenas cidades com 

economia pouco dinâmica, que ficavam subordinadas ao campo. Em um segundo momento, já 

com a modernização do campo ocorreu a ida dos trabalhadores do campo para as cidades e 

iniciou-se uma maciça urbanização e a criação de novos espaços suburbanos, periurbanos e 

franjas urbano-rurais, com o abastecimento da cidade pelo campo. E, no terceiro e atual 

momento, a população urbana é dominante e a modernização das técnicas produtivas no 
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campo se consolida. Para atender a nova configuração dos espaços, Carlos (1994) explica que: 

 

A geografia se move no contexto da produção da ciência e se produz em 

função de um processo de conhecimento dinâmico e ininterrupto. Nesse 

sentido, como acontece com qualquer ramo do conhecimento, a geografia 

passa por transformações que se fazem necessárias pela própria natureza do 

processo de conhecimento (CARLOS, 1994, p. 158). 

 

Diante disso, para atender às necessidades do meio, a Geografia tem a necessidade de buscar 

uma redefinição de campo e cidade, superando a velha visão dicotômica que historicamente 

acompanha as análises envolvendo o campo e a cidade e suas inter-relações, devido aos atuais e 

complexos fenômenos que envolvem esses espaços geográficos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser uma ciência que tem como objeto de estudo o espaço, a Geografia, ao longo da 

História do Pensamento Geográfico, está em constante transformação. Nesse sentido, o 

processo de redefinição do conhecimento é sentido no conceito de pequena cidade. Essas 

questões são recorrentes na grande maioria das pequenas cidades brasileiras, e não estão 

alheias ao caso de Monte Carmelo, Minas Gerais (objeto de estudo do projeto de pesquisa do 

curso de Mestrado).  

Portanto, trazer à luz da Geografia a realidade desta cidade, compreendida e categorizada 

como uma pequena cidade, torna-se um desafio científico a ser enfrentado nesses próximos dois 

anos. Como mencionado anteriormente na introdução, o desenvolvimento desta pesquisa e 

consequentemente do artigo pode contribuir com a Geografia, uma vez que propor uma reflexão 

teórica e conceitual sobre a temática “Pequena Cidade” é algo extremamente audacioso, pois essa 

discussão foi levantada recentemente na academia, havendo pouca produção de artigos, teses e 

dissertações a esse respeito. 
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RESUMO 
 

Considerando o relevante papel do poder estatal nas dinâmicas territoriais no Brasil, o objetivo deste 

ensaio é discutir o conceito de Estado à luz de relevantes e distintas perspectivas teóricas. Espera-se, 

com isso, identificar as características fundantes da instituição estatal, bem como compreender sua(s) 

lógica(s) de atuação. Os procedimentos metodológicos se basearam em leitura, sistematização e 

esforço de síntese de diferentes abordagens teóricas do conceito. Dos expoentes dessas abordagens, 

destacam-se Poulantzas (1985), Bobbio (1987; 2000), Carnoy (1988), entre outros autores. Apesar da 

amplitude e complexidade do assunto, discutir o conceito de Estado é fundamental para o debate 

teórico-metodológico em Geografia, uma vez que se trata, por assim dizer, de um conceito-chave e 

caro à ciência geográfica. 

 

Palavras-chave: Estado capitalista. Estado socialista. Estado mínimo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É de amplo conhecimento a relevância do papel do Estado em dinâmicas territoriais no 

Brasil, especialmente aquelas que envolvem a produção, o uso e o controle das redes técnicas. 

Na geografia contemporânea, são vários os autores que demonstram a importância da ação 

estatal, seja no que se refere à integração do território nacional ao mercado externo 

(ARROYO, 2005), à produção do território regional (ARRAIS, 2013), à modernização 

territorial (CASTILHO, 2016), entre outros processos. Apesar do suposto enfraquecimento do 

Estado e da crescente participação direta de grandes grupos econômicos (nacionais e 

estrangeiros) nessas dinâmicas, a atuação estatal continua a desempenhar papel fundamental 

na estruturação do território. A questão é: por quê? 

Uma resposta preliminar apontaria para o fato de que o Estado dispõe de recursos, 

sobretudo legais (base normativa), que viabilizam e legitimam sua atuação no território, 

incluindo a produção e gestão das redes. Os programas governamentais direcionados ao setor 

de transportes e o conjunto normativo que os sustentam são exemplos significativos desses 

recursos. O aparato jurídico do Estado, no entanto, não explica os motivos ou objetivos de sua 
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atuação – no máximo permitir entender como o aparelho estatal opera/funciona.  

Desse modo, torna-se substancial identificar e debater, teoricamente, os principais 

aspectos constitutivos do Estado. Dentre os expoentes dessas premissas teóricas, destacam-se 

Gramsci (2000), Poulantzas (1985), Coutinho (2008), Bobbio (1987; 2000), Carnoy (1988), 

dentre outros autores. A conclusão é de que, apesar da amplitude e complexidade que o 

conceito abarca, discutir o Estado à luz de diferentes perspectivas teóricas é fundamental para 

o debate teórico-metodológico em Geografia, uma vez que se trata, por assim dizer, de um 

conceito-chave e caro à ciência geográfica. 

 

Concepções contemporâneas de Estado: rumo ao cerne da questão 

 

Segundo O’Donnel (1981), o Estado moderno deve ser compreendido no âmbito das 

relações sociais, uma vez que o conceito equivale ao plano político de um fenômeno amplo: a 

dominação social. Nessa concepção, Estado é o “componente especificamente político da 

dominação em uma sociedade territorialmente delimitada” (O’DONNELL, 1981, p. 2). Isso 

significa que, como componente político das relações sociais, o Estado é articulador e 

organizador da sociedade, garantindo assim as relações de dominação, a exemplo das relações 

capitalistas de produção. Trata-se, portanto, de um Estado capitalista, e não diretamente do 

Estado de capitalistas. Ou seja, o Estado não respalda diretamente o sujeito capitalista, mas 

sim garante a manutenção das relações capitalistas de produção e, consequentemente, a 

reprodução das classes dominante e dominada (O’DONNELL, 1981). 

Poulantzas (1985) também concebe o Estado no âmbito das relações sociais, 

particularmente em termos de dominação e luta políticas entre as classes sociais. Para o autor, 

o Estado organiza e representa os interesses políticos das classes dominantes ou, conforme 

denomina, do “bloco no poder” – bloco esse que, embora tenha a burguesia como a classe 

politicamente hegemônica, é marcado por contradições internas, uma vez que é inerente o 

conflito de interesses entre as classes e frações de classes que o compõe. Nesse sentido, 

Poulantzas (1985, p. 147) define Estado como “a condensação material de uma relação de 

forças entre classes e frações de classe”. O Estado constitui, portanto, a unidade política das 

classes dominantes (POULANTZAS, 1985). 

Compreender o Estado como condensação de uma relação de forças significa, segundo 

Poulantzas (1985), não cair nas velhas concepções de “Estado-Coisa” e “Estado-Sujeito”. Na 

primeira concepção, ligada a um viés stalinista, o Estado é tido como instrumento passivo, 

senão neutro, e manipulado por uma única classe. Na segunda, de tradição hegeliana-
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weberiana, o Estado é considerado absolutamente autônomo, cuja vontade própria seria 

racionalizante da sociedade. Assim, o Estado-Coisa não teria nenhuma autonomia em relação 

às classes dominantes, enquanto que o Estado-Sujeito seria dotado de uma autonomia 

tendencialmente absoluta. Ambas as concepções, no entanto, não conseguem explicar a 

função do Estado como organizador e unificador das classes dominantes. Essa função só é 

possível, segundo o autor, à medida que o Estado possui uma autonomia relativa em relação 

às classes que formam o bloco no poder. Daí sua concepção de “Estado-relação” 

(POULANTZAS, 1985, p. 150). 

O fato é que, no Brasil, o Estado assumiu, desde a sua gênese, a função de unidade 

política das classes dominantes. Conforme observa Coutinho (2008), a formação do Estado 

moderno brasileiro foi caracterizada pela presença de classes dominantes, cujos interesses 

burgueses nada tinham a ver com os anseios populares. Desse modo, o autor pondera que o 

processo de formação estatal no país pode ser expressado por meio de três conceitos. 

O primeiro, de cunho leninista, é o de “via prussiana”, uma forma de transição ao 

capitalismo que conserva elementos da velha ordem, tendo como pressuposto e resultado o 

fortalecimento do poder do Estado. O segundo, de origem gramsciana, é o de “revolução 

passiva”, uma série de transformações na organização social marcada por conciliações entre 

as frações modernas e atrasadas das classes dominantes e com a explícita tentativa de excluir 

as camadas populares de uma participação mais ampla nesse processo. O terceiro conceito, 

cunhado na sociologia norte-americana, é o de “modernização conservadora”, um processo de 

organização social que se caracteriza, entre outros aspectos, pela conservação da propriedade 

fundiária pré-capitalista e, desse modo, do poder da classe latifundiária. Em realidade, admite-

se que a formação estatal brasileira se realizou “pelo alto”, isto é, a partir dos interesses 

autoritários das classes dominantes. Por isso, “o Estado moderno brasileiro foi quase sempre 

uma ‘ditadura sem hegemonia’, ou, para usarmos a terminologia de Florestan Fernandes, uma 

‘autocracia burguesa’” (COUTINHO, 2008, p. 176). 

Importa ressaltar que as formulações de Poulantzas (1985), bem como as de Coutinho 

(2008) e O’Donnel (1981), contribuem para o resgate e atualização da concepção gramsciana 

de Estado. Para Gramsci (2000, p. 244), o “Estado em sentido orgânico e mais amplo” 

significa o equilíbrio de forças entre sociedade política e sociedade civil. Isto quer dizer, 

segundo o autor, que o fundamento constitutivo do Estado é a relação (equilibrada) de forças 

entre os interesses da sociedade política – governantes, magistrados, polícia e demais agentes 

que compõem a burocracia estatal – e os da sociedade civil – grupo social que exerce 

hegemonia política e cultural (poder de consenso) sobre toda a sociedade. Daí a emblemática 
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formulação gramsciana: “Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia 

couraçada de coerção” (GRAMSCI, 2000, p. 244). Ou seja, o Estado exerce, ao mesmo 

tempo, o poder de consenso (ou “hegemonia”) – engendrado principalmente pelos 

“intelectuais orgânicos” enquanto representantes da sociedade civil – e o poder de coerção, 

exercido por meio das instituições estatais enquanto elementos constitutivos da sociedade 

política, a exemplo da polícia e do direito. 

Nesse sentido, conforme aponta O’Donnel (1981), o Estado exerce no conjunto das 

relações sociais o papel de “terceiro sujeito” e garantidor das relações de dominação. No caso 

das relações capitalistas de produção, “a efetivação dessa garantia implica a emergência de 

um sujeito concreto, as instituições estatais, que aparecem como forma não capitalista, mas 

geral e exterior aos sujeitos diretos daquelas relações” (O’DONNELL, 1981, p. 8). Em uma 

relação contratual como a concessão, por exemplo, as instituições estatais podem ser 

invocadas a qualquer tempo para garantir a manutenção da relação a que se presta. Isso não 

significa que tal garantia seja externa e a posteriori à relação, mas sim parte intrínseca e 

constitutiva dela mesma. Daí que “as dimensões do Estado, ou do propriamente político, não 

são – como tampouco o é ‘o econômico’ – nem uma coisa, nem uma instituição, nem uma 

estrutura: são aspectos de uma relação social” (O’DONNELL, 1981, p. 5). 

Não obstante, Poulantzas (1985) sustenta que o Estado possui uma materialidade 

própria, a qual não pode ser considerada um mero atributo instrumental, uma vez que não se 

trata simplesmente da condensação de uma relação de forças, mas sim a condensação material 

e específica dessa relação. Para o autor, essa materialidade é expressada da seguinte forma: 

 

É a relação do Estado com as relações de produção e a divisão social do 

trabalho que constitui a ossatura material de suas instituições [...]. O Estado 

não se reduz à relação de forças, ele apresenta uma opacidade e uma 

resistência próprias. Uma mudança na relação de forças entre classes 

certamente tem sempre efeitos no Estado, mas não se expressa de maneira 

direta e imediata: ela esgota a materialidade de seus diversos aparelhos e só 

se cristaliza no Estado sob sua forma refratada e diferencial segundo seus 

aparelhos. Uma mudança de poder do Estado não basta nunca para 

transformar a materialidade do aparelho de Estado: essa transformação 

provém, sabemos, de uma operação e ação específicas (POULANTZAS, 

1985, p. 150). 

 

A especificidade dessa relação, segundo Poulantzas (1985), reside no fato de o Estado 

ser constituído por contradições internas, quais sejam, as contradições de classes. Tais 

contradições são encobertas, dentre outros fatores, pela aparente uniformidade resultante do 

estatuto jurídico que rege o Estado. Para o autor, essas contradições presentes na ossatura 

material do Estado determinam inclusive o estabelecimento da política estatal em favor do 
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bloco no poder. Também não impedem a unidade do bloco garantida pelo próprio Estado, 

pois “é o jogo dessas contradições na materialidade do Estado que torna possível, por mais 

paradoxal que possa parecer, a função de organização do Estado” (POULANTZAS, 1985, p. 

153). O fato é que o Estado não está alheio aos conflitos e jogos de interesses que 

caracterizam a luta de classes. Mais do que isso: a luta de classes constitui o Estado. 

Em síntese, entende-se que o Estado é uma forma específica – a política – de garantia 

das relações sociais de produção e, portanto, mantenedor das relações de dominação social. 

Implicado por essas relações, é objetivado como um terceiro ator social por meio das 

instituições estatais. Estas, dispondo-se do direito formal e da organização burocrática, são 

ideologicamente percebidas como superiores e alheias aos interesses das classes sociais com 

as quais se relacionam.  

A consequência é uma aparente cisão entre o Estado e a sociedade civil em sentido 

amplo, fato que justifica sua fetichização pelas classes sociais dominadas. Em termos 

gramscianos, no entanto, Estado e sociedade civil não se separam, o que permite considerar as 

ações estatais não como reflexo, mas sim expressão do próprio funcionamento das relações 

sociais. Considerando a hegemonia do modo capitalista de produção nessas relações, pode-se 

falar, portanto, de um Estado capitalista, o qual, apesar das contradições internas que o 

constitui, garante a reprodução ampliada dos capitais. Por seu turno, as contradições 

requerem, pelos aspectos próprios da dialética marxiana, que sejam instituídos itinerários 

possíveis para a sua superação. 

 

Estado socialista, Estado mínimo e o problema de sua superação 

 

O Estado capitalista, assim revestido normativa e ideologicamente pelas premissas da 

democracia burguesa, mantém-se devidamente aparelhado para a satisfação dos imperativos 

da acumulação. Em Marx, a representação desse Estado capitalista pode ser vista pela óptica 

dos poderes socialmente instituídos, mantendo base na tríade composta pela organização das 

forças produtivas, do consenso e do poder coativo. Preeminência é dada ao poder econômico, 

na medida em que ideologia e instituições políticas concorrem para garantir a perpetuação das 

relações de produção. Para Gramsci, entretanto, a primazia pertence ao poder ideológico do 

consenso (hegemonia), em relação ao poder econômico, central em Marx. Hegemonia 

representa a supremacia normativa e ideológica da classe dominante, visto que a ideologia 

primaz incide sobre toda a sociedade objetivando conferir “um plano universal [...] de um 

grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados” (GRAMSCI, 2000, p. 41). 
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Não obstante, a superação dessa forma de Estado é perspectiva corrente entre os 

autores pertencentes aos círculos marxianos. Outorga-se, aí, a impossibilidade de manutenção 

de tal constructo estatal em função das muitas contradições que o envolvem, seja no que 

pertence ao problema da incapacidade de o Estado capitalista em conseguir gerir a 

concorrência de interesses dos grandes grupos econômicos ou no que diz respeito ao próprio 

antagonismo das classes contrapostas por efeito da divisão do trabalho. Lefebvre (1983) nos 

lembra que, em termos de método, as contradições devem ser abordadas segundo o 

movimento dialético que as produz. Uma vez entendidos os antagonismos inerentes à 

dinâmica das forças produtivas, busca-se propor alternativas para a superação das 

contradições, cada qual com particularidades e conexões próprias. 

O fim do Estado capitalista, como quer Engels (1984), perpassa pela superação da 

contradição que o fez necessário: das cinzas da sociedade dividida por classes deriva o 

fenecer do Estado, extinto por não ser mais imperativo. No Manifesto do Partido Comunista, 

Marx e Engels (1999, p. 44), acenam para uma realidade emancipada do reino da 

necessidade
76

, na qual no lugar da “antiga sociedade burguesa, com suas classes e 

antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a 

condição do livre desenvolvimento de todos”. Disso emergiria um arranjo social alforriado da 

divisão do trabalho, no qual os sujeitos estariam livres para “hoje fazer uma coisa, amanhã 

outra, caçar de manhã, pescar na parte da tarde, cuidar do gado ao anoitecer, fazer crítica após 

as refeições, sem nunca me tornar caçador, pescador ou crítico” (MARX E ENGELS, 1998, p. 

28-29). 

Todavia, Bobbio (1987), munindo-se de uma expressão atribuída a Friedrich Hegel, 

anota que o engenhoso constructo marxiano para o fim do Estado não foi capaz de resistir às 

“duras réplicas da história”. Desse autor provêm breves notas sobre uma outra forma de 

Estado, os socialistas, vistos por meio da ampla diferenciação entre os princípios proclamados 

e a constituição material que apresentaram. Tendo em mente as interpretações polêmicas e 

reducionistas, Bobbio (1987, p. 120) pontua que a tônica do sistema é dada pelo partido, “este 

príncipe coletivo detentor do poder político e do poder ideológico [...], um soberano cuja 

legitimidade deriva do fato de se considerar como único intérprete autêntico da doutrina”. 

Na crítica dirigida por Raymond Aron (2016), a contradição primaz se fez na renovada 

esperança de fenecimento das classes e da estrutura estatal, ainda que, no plano concreto, viu-

se cristalizar uma outra hierarquia. A face escatológica do regime é dada pelo perfil 
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 “O reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o trabalho determinado pela necessidade e pela 

adequação a finalidades externas”. (MARX, 1986, p. 273). 
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dogmático atribuído à ideologia, razão da transfiguração do partido em messias: “o salvador 

coletivo não se submete mais à história, ele a cria, ele constrói o socialismo e fabrica o futuro” 

(ARON, 2016, p. 293). Algo similar à condição distópica tramada por George Orwell em seu 

envolvente 1984: “nós [o Partido] fazemos as leis da natureza”, [...], Oceânia é o mundo”, de 

modo que tudo o que fugira à ortodoxia não passava de mera digressão. 

Se a agenda de transição ao socialismo fez insurgir um Estado máximo, o resgate das 

abordagens firmadas na doutrina liberal quer ser a via de proposição de uma forma limitada 

ao poder estatal, um contraponto ao não-Estado das aspirações marxianas e anarquistas, 

segundo indica Bobbio (1987; 2000). O princípio básico deriva do reconhecimento daqueles 

direitos e deveres que são naturais aos indivíduos, que versam sobre vida, liberdade, 

segurança; direitos fundamentais para quem o Estado, no mínimo das suas atribuições 

institucionais, deve resguardar. A alusão liberista
77

 de um autor como Smith (1996, p. 120), 

nesses termos, é representativa, pois “sem qualquer intervenção da lei, os interesses e 

sentimentos privados das pessoas naturalmente as levam a dividir e distribuir o capital de cada 

sociedade entre todas as diversas aplicações nela efetuadas”, um constructo no qual as 

relações econômicas são fluentemente reguladas pela racionalidade espontânea dos 

indivíduos. 

Em termos ideais, ao Estado mínimo compete salvaguardar a livre circulação de ideias 

como meio de combate a toda ortodoxia, assim como o livre trânsito dos bens como medida 

de combate aos protecionismos, conferindo, como expõe Hayek (2010), uma via limitante aos 

privilégios concedidos pelo intervencionismo para uns em detrimento de outros. Entrementes, 

reconhece Bobbio (1987) que tal arquétipo institucional pertenceu muito mais a aspectos 

teóricos do que práticos; sendo impossível, na opinião de Harvey (2005), pensar o contexto 

histórico das relações capitalistas apartado de uma estrutura regulatória para o caráter 

anárquico da competição, ainda que o não-Estado não seja uma aspiração definitiva do ideário 

liberal. 

Destarte, as duras críticas dirigidas apontam para a pretensão de grupos que balbuciam 

a redução do arbítrio estatal, por mais que este representou e continue a representar um esteio 

de importância primordial ao desenvolvimento das relações econômicas no seio do 

capitalismo, sugerem autores como Carnoy (1988), Arendt (1989) e Harvey (2005; 2005a). A 

consequência indesejada, escreve Bobbio (1987, p. 123), ocorre na instrumentalização do 
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 Segundo Merquior (2014), o termo liberista refere-se ao liberalismo econômico, de modo que a liberdade na 

esfera econômica é vista como base para as liberdades civil e política. 
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Estado para o exercício do poder coativo a serviço dos detentores do poder econômico, 

transformando-o “num verdadeiro ‘braço secular’ da classe economicamente dominante”; 

assim reconhecida, em termos objetivos, a difícil separação entre os poderes político e 

econômico. 

Disso resulta a ideia do Estado como arquétipo patrimonialista, cujas prerrogativas 

institucionais colocam-se a serviço das demandas privatícias daqueles o ocupam e 

estabelecem vias promotoras de nepotismos e favorecimentos de toda ordem. Faz conviver, 

naquelas nações incapazes de superarem o provincianismo patrimonialista tradicional, 

“expressivos contingentes de pobres, geralmente contrapostos a burocracias poderosas e 

privilegiadas”, como anota Paim (2000, p. 162), ao discutir a aplicação do conceito de Estado 

patrimonialista à realidade brasileira. Muito distante, portanto, de qualquer premissa 

republicana, tal como aquela destacada por Lafer (1989), que faz diferenciar o bem público 

dos interesses particulares. 

Ante tal realidade, Carnoy (1988) nos lembra que o desenvolvimento das atividades 

econômicas é acompanhado de crescente importância do Estado, sobretudo no que diz 

respeito ao campo das estratégias político-econômicas que constituem, para o mencionado 

autor, um fundamento para a compreensão das acepções divergentes. Nesses termos, o 

problema da premente coação dos poderes político e econômico em associação fez emergir 

um itinerário de pensamento tanto comum aos socialismos utópico e científico quanto aos 

liberalismos: “a ideia da inevitável extinção do Estado ou ao menos a sua redução aos 

mínimos termos” (BOBBIO, 1987, p. 62); ainda que o caráter axiológico proposto para o 

alcance de uma situação de Estado mínimo ou mesmo de não-Estado seja, como já pontuado, 

diametralmente oposto para as mencionadas interpretações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que modo limitado, procurou-se demonstrar, a partir de diferentes [e 

divergentes] perspectivas teóricas, os principais aspectos fundantes do conceito de Estado. Do 

ponto de vista de uma concepção gramsciana – com a qual contribuem importantes autores, a 

exemplo de Poulantzas e Coutinho, dentre outros – o Estado não é controlado por uns ou 

outros, mas é ele próprio o resultado do equilíbrio de forças das classes dominantes em 

disputa por hegemonia. Daí a concepção de um Estado capitalista, cuja constituição e 

funcionamento serve à manutenção das relações sociais de exploração - portanto, do modo de 

produção capitalista. 
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Nessa perspectiva, ao contrário do que apregoam as teses neoliberais – um Estado-

mínimo –, o Estado continua forte e atuante no bojo das relações sociais. Sua força e presença 

pode ser percebida, entre outros modos, por meio do colossal conjunto de normas que 

regulam essas relações, inclusive as de produção. Basta considerar, por exemplo, o arsenal 

normativo que regula as redes técnicas indispensáveis ao processo produtivo, a exemplo de 

telecomunicações, energia elétrica e transportes. 

Destarte, em que pese a amplitude de acepções atinentes ao conceito, faz-se necessário 

considerar os limites das abordagens tanto em função das divergências ideológicas quanto no 

que diz respeito ao caráter dicotômico verificado entre os aspectos objetivos, formais e 

materiais da realidade em relação à proclamação dos constructos ideais. No que pertence à 

expansão do Estado em detrimento da sociedade e das liberdades individuais, impõe-se a 

preeminência do aparato estatal como instrumental que potencializa e legitima as demandas 

dos setores política e economicamente dominantes. Nesses termos, o avanço de forças 

patrimonialistas sobre a estrutura do Estado passa pela instituição de uma série de privilégios 

dantescos que se efetivam ao menoscabo da sociedade civil e das possibilidades de 

desenvolvimento autônomo. 

Em suma, considerando a relevância do papel do Estado nas dinâmicas que estruturam 

o território, as reflexões e discussões delineadas em tela representam um esforço de 

compreensão do conceito, cuja construção teórica é, conforme apontado, diversificada, ampla 

e complexa. Nesse sentido, e apesar do risco de se recair em aproximações e generalizações 

superficiais e simplistas, o intuito é contribuir com o debate teórico-metodológico no âmbito 

da Geografia brasileira contemporânea, uma vez que o Estado, embora muito "discutido", 

ainda se apresenta, a nosso ver, como um conceito-chave caro à ciência geográfica. 
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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de uma avaliação da qualidade ambiental do bairro Jardim América I, localizado 

em uma das zonas periféricas do município de Uberlândia-MG. Foram observados aspectos referentes 

à conservação dos cursos d’água do local, à poluição das ruas e terrenos, à poluição sonora e ao nível 

de arborização, representados pelas seguintes categorias de análise: resíduos sólidos, qualidade da 

água, ruídos e deserto florístico. Os resultados coletados expõem alguns fatores ambientais não 

adequados ao bem estar da população, demonstrando assim a importância das análises ambientais para 

o planejamento urbano. 

 

Palavras-chave: Qualidade ambiental, Uberlândia, Resíduos sólidos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho dedicou-se a analisar e avaliar alguns aspectos físicos referentes à 

qualidade ambiental do bairro Jardim América I, na cidade de Uberlândia. O bairro foi 

escolhido por encontrar-se em uma região periférica próxima a uma zona industrial, assim 

como por também abrigar o Parque Municipal Victório Siquieroli, um dos mais importantes 

do município. 

Foram analisados diversos fatores ambientais, como a quantidade de resíduos sólidos 

encontrados em ruas, calçadas e lotes, a condição dos cursos d’água no bairro, incluindo os 

que correm pelo parque, o nível de ruído em diversos pontos e o estado de arborização do 

local. 

O Parque Municipal Victório Siquieroli situa-se na avenida Antônio Thomaz Ferreira 

de Rezende, Bairro Jardim América I, município de Uberlândia – MG. O local foi fundado em 

1997 e inaugurado em 2001, contando com uma área de 232.300 m². O parque é uma unidade 

de conservação urbana por se localizar no perímetro urbano, compondo assim um cenário 

integrador entre a biota e a cidade. 

                                                      
78

 Graduanda em Geografia pela UFU. e-mail: jessicaalvespereira94@gmail.com 
79

 Graduando em Geografia pela UFU. e-mail: mateuscamposcastro@gmail.com 

 

mailto:jessicaalvespereira94@gmail.com


304 

 

 Estudos sobre a qualidade do meio ambiente urbano são importantes para contribuir 

com melhorias no planejamento e criação de políticas de gestão ambiental, pois é no espaço 

urbano que se verifica uma intensidade de problemas relacionados ao meio ambiente, 

notando-se a concentração de poluentes na água e no ar, a degradação do solo e o uso 

intensivo do território pelas atividades urbanas. 

 

Metodologia 

 

Uso do solo 

 

Ao observar o Bairro Jardim América I através do mapa da prefeitura, percebe-se uma 

área residencial com potencial poluição sonora. Uma observação preliminar pelo Google 

Street View revelou diversos lotes vagos. Ao fazer o reconhecimento do bairro foram 

elaborados dois mapas: um ilustrando o cenário atual e outro ilustrando um cenário ideal. 

 

Figura 1: Recorte de mapa da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEPLAN) de 

Uberlândia, destacando o bairro Jardim América I, no centro da figura. Fonte: Site oficial de 

Uberlândia. 
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A figura 1 demonstra que o bairro é predominantemente residencial, contendo zonas 

de preservação ambiental e lazer, contornada pelo Córrego Liso e pelo Córrego do Lobo. 

Observa-se ainda, Setores de Vias Coletoras e de Serviços, resultando em um intenso fluxo de 

veículos pesados. 

Os termos presentes na legenda do mapa são definidos pela Lei Complementar Nº 525, 

de 14 de abril de 2011. No Bairro analisado, os usos de solo destacados, segundo a prefeitura 

municipal, são: 

Em marrom: Setor de Vias de Serviços (SVS), característico de áreas limítrofes ao 

anel viário e às rodovias, adequadas a atividades Econômicas urbanas, como indústrias, 

comércio e setor de serviços. 

Em amarelo: Setor de Vias Coletoras (SVC), característico de áreas limítrofes às vias 

coletoras, visando auxiliar a implantação de atividades que sirvam de apoio à população de 

um bairro, como a coleta de resíduos. 

Em azul/cinza: Zona de Transição (ZT), que servem como zonas intermediárias entre 

Setores de Vias (principalmente de Serviço e Estruturais) e as zonas residenciais. 

Em verde: Zona de Preservação e Lazer (ZPL) corresponde à área de preservação 

ambiental com a qual a população pode interagir, como praças e parques. 

Em branco: Zona Residencial 2 (ZR2), que abrange tanto a função habitacional quanto 

atividades econômicas de pequeno e médio porte. 

 

Mapa 1: Uso do solo do bairro Jardim América I. 
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Tabela 1: Divisão em porcentagem dos diferentes usos do solo no bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos negativos considerados 

 

a) Deserto Florístico 

 A ocorrência e a configuração espacial da cobertura vegetal se apresentam como 

instrumentos de avaliação da qualidade ambiental em áreas urbanas, ajudando apresentar o 

grau de saúde de determinada sociedade. 

 Um índice de cobertura vegetal em torno de 30% é o recomendável para proporcionar 

um equilibrado balanço térmico em áreas urbanas. Deserto florístico é o nome que se dá a 

áreas com índice de arborização inferior a 5%. 

 Foram observadas no bairro Jardim América I áreas consideradas desertos florísticos, 

por apresentarem baixo índice de arborização, que se resume em poucas árvores dispersas nos 

pavimentos de circulação de pedestres, terrenos baldios e degradados. 

 

b) Qualidade da água 

 

Segundo a resolução n° 357 do CONAMA (2005), a qualidade da água é um conjunto 

de características físicas, químicas e biológicas que ela apresenta, de acordo com a sua 

utilização. Os padrões de classificação mais usados pretendem classificar a água de acordo 

Solo exposto 0.04% 

Igrejas 0.21% 

Galpão 0.49% 

Comércios 1.54% 

Mata ciliar 3.47% 

Distribuidora 4.01% 

Residências 9.10% 

Áreas restantes 9.78% 

Chácara Metálica 15.05% 

Área verde 18.29% 

Parque Siquieroli 38.03% 

Área total 100% 
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com a sua potabilidade, a segurança que apresenta para o ser humano e para o bem estar dos 

ecossistemas. 

Foram feitas análises visuais em campo dos córregos Liso e do Lobo. Em ambos os 

casos, os cursos d’água encontravam-se fortemente degradados, com grande volume de 

resíduos sólidos nas margens, além de mau cheiro no entorno, coloração da água alterada e 

precarização da vegetação que acompanha as margens dos córregos. 

 

Figura 2: Trecho do córrego liso (à esquerda) dentro do Parque Siquieroli e trecho do 

córrego do lobo (à direita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Mateus Castro. 

 

De acordo com as análises feitas em campo e baseando nas classificações feitas pelo 

CONAMA, os córregos Liso e do Lobo se enquadram na classe 4, possuindo uma ruim 

qualidade da agua e também um uso menos exigente. 

 

Figura 3: Classes de enquadramento das águas-doces e usos respectivos 
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c) Resíduos sólidos 

 

Segundo a Lei nº 12.305/12, que institui a Política Nacional de resíduos Sólidos, a 

reciclagem e reutilização dos resíduos, juntamente com a destinação ambiental adequada dos 

rejeitos são fatores fundamentais para o país enfrentar problemas ambientais, sociais e 

econômicos.  

Partindo desse ponto, foi possível ver o quão distante ainda estamos de alcançar essas 

metas e objetivos. O lixo, se não for descartado de forma correta, pode ocasionar aspecto 

estético desagradável, maus odores, proliferação de insetos e roedores, doenças por contato 

direto, poluição da água, desvalorização de áreas, obstrução de cursos d'água, aumentando as 

possibilidades da ocorrência de inundações e diminuição do espaço útil disponível (Nucci, p. 

20, 2008) 

  O manejo inadequado dos resíduos sólidos estava presente em quase toda a área de 

estudo. Assim como nas beiras dos córregos Liso e do Lobo, lixo doméstico e principalmente 

entulho estavam despejados pelos lotes vagos do Barro Jardim América. Dentro do parque 

Siquieroli foi possível observar a presença de resíduos sólidos até mesmo nas trilhas e nos 

pontos limites. 

 

Figura 4: Descarte inviável de resíduos sólidos no bairro Jardim América. Autor: Matheus 

Moreira. 
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d) Ruídos 

 

Ruído é o som ou vários sons que são capazes de causar danos à saúde de quem o 

percebe. É um som ou conjunto de sons desagradáveis ao ouvido dos indivíduos. O ruído 

também é causador da poluição sonora, que é caracterizada pela emissão continua de barulhos 

que provocam o ruído. Para a análise desta categoria, foram escolhidos diversos pontos, de 

forma a abranger toda a extensão do bairro. 

 

Mapa 2: Indicação dos pontos de medição de ruídos no bairro, medidos em decibéis 

 

Portanto podemos concluir que na questão desse indicador do ruído, se nota que a 

intensidade dos ruídos no bairro Jardim América I é menor dentro do parque, devido à  

vegetação do lugar que ajuda a amenizar a poluição sonora advinda do tráfego. 

De acordo com as normas da ABNT, NBR 10105 – Acoustics – Evaluation of noisein 

inhabited areas aiming the confort of the community, os valores considerados aceitáveis de 

ruídos na comunidade variam para cada tipo de área, apresentadas na figura 6. 
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Figura 5: Tabela de parâmetros de ruídos estabelecida pela ABNT.  

 
Fonte: Google Imagens. 

 

Analisando os valores coletados com os valores estabelecidos pela ABNT, os limites 

considerados ideais para áreas mistas predominantemente residencial, que é característico do 

bairro Jardim América I, são 55 db. 

Os único pontos que apresentaram níveis de ruído acima do permitido foram nos 7, 8 e 

9, com uma média de 65 db de ruído, valor que já é considerado próximo do limite de uma 

área industrial. Por ser determinada como área residencial, de acordo com o zoneamento 

municipal de Uberlândia, 65 dB está muito acima do valor permitido. A principal influência 

pela produção de ruídos vem do tráfego de veículos pesados da Avenida Thomas Ferreira de 

Rezende. 

 

1. Carta de qualidade ambiental 

 

A unidade de paisagem é uma representação externa do ecossistema, sendo 

compreendida como uma síntese de várias características justificadas na homogeneidade da 

sua estrutura e do seu funcionamento, podendo servir de apoio no sistema de recomendações e 

a geração de propostas alternativas do uso do solo (Nucci, 2008 apud Orea, 1978). Na 

delimitação das unidades da paisagem no bairro Jardim América I, foi considerada, 

principalmente, os elementos comuns do uso do solo.   
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Mapa 3: Mapa de distribuição das unidades de paisagem. 

 

 

Quadro 1: Descrição das unidades de paisagem. 

U/P Descrição das Unidades 

1 Área onde está localizado o Parque Siquieroli, juntamente com a chácara 

Metálica. É constituído por formações florestais do bioma cerrado apresentando 

uma porção de Mata de Galeria e, com maior abrangência, o Cerradão. Na área 

da chácara, há o predomínio de pastagens e a sede.  

2 Galpões em desuso em uma área grande com presença de gramíneas e matos 

altos, residências com as mesmas características das da unidade 3, e comércios 

de mecânica e gráfica de pequeno porte. 

3 Uso predominante de residências com tamanhos em média de 230 m² com 

quintais, baixa verticalização e muitos terrenos desocupados. Existem poucos 

comércios, grande parte voltada para mecânica, além de botecos e igrejas e 

galpões para veículos grandes. 

4 70% de sua ocupação é constituída pela mata de galeria que corre as margens de 

linha de drenagem, o córrego do lobo. Os outros 30% são áreas com predomínio 

de matos altos e gramíneas. 
 

 De acordo com a classificação das unidades e os indicadores utilizados, foi possível 

determinar os seguintes fatores: 
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Tabela 2: Tabela de avaliação de atributos negativos nas unidades da paisagem.  

Atributos Negativos 

U/P   Resíduo sólido Qualidade da água      Ruído   Deserto florístico Total 

1 X X   2 

2 X X   2 

3 X   X 2 

4 X  X X 3 

Org. Jessica Alves 

 

Foram atribuídos parâmetros de avaliação quantitativos e qualitativos, avaliando 

alguns dos diversos fatores ambientais que poderiam afetar a qualidade ambiental da área. Foi 

proposto que dentro desses atributos levantados, se cada unidade da paisagem obtivesse entre 

0-1 atributo negativo, esta estaria dentro dos parâmetros considerados bons, dois atributos 

seria considerado regular e de 3-4 avaliado como ruim. Foi atribuído um só peso para todas as 

categorias de análise.  

 

Mapa 4: Mapa indicando o nível de qualidade ambiental das unidades de paisagem 
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CONCLUSÃO 

 

Nas visitas de campo foi possível constatar que por todo o bairro existem vários 

terrenos vazios e inativos, alguns deles com grande extensão, que potencialmente poderiam 

estar sendo usados de várias formas, portanto, cumprindo uma função à sociedade. Poderiam 

ser construídas diversas estruturas e espaços de uso e interesse dos moradores vizinhos, como 

ambientes voltados à prática de esportes e lazer (praças, quadras), tal como dedicados ao fim 

educacional (escolas, bibliotecas). 

O único ambiente destinado ao uso público constatado na área de estudo foi o Parque 

Siquieroli, que, por mais que tenha grande serventia à população, não cumpre todas as 

funções necessárias a uma boa qualidade de vida para a vizinhança, devido, por exemplo, à 

estrita proibição à prática de esportes dentro das áreas do parque. Ele é insuficiente para que 

todas as necessidades sociais dos moradores do bairro sejam comtempladas, com isso, foi 

necessário idealizar e estabelecer novos possíveis usos a algumas áreas do bairro que foram 

julgadas insatisfatórias em seu papel atual. 

Em geral, foram atribuídas novas aplicações para a construção de espaços de uso 

público aos terrenos inativos maiores, enquanto os menores e/ou mais esparsos foram 

destinados à habitação. No mapa 5, é possível ver tais propostas, todas voltadas ao lazer, 

educação, inclusão e melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro Jardim América, 

assim como os dos bairros circundantes a ele. Elas foram compreendidas dentro da realidade e 

das possibilidades financeiras do munícipio de Uberlândia. 

Mapa 5: Propostas de novos usos para as unidades de paisagem. 
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RESUMO 
 
Neste artigo discutir-se-á a importância e riqueza da categoria paisagem, considerando-a como uma 

das principais dimensões do olhar geográfico sobre as realidades e dinâmicas produzidas pelas 

diversas intencionalidades e sociedades. A paisagem será apresentada como uma produção que 

carrega, para além de uma realidade objetiva e concreta, uma infinidade de relações, concepções e 

(re)leituras ideológico-subjetivas.  

 

Palavras-chave: paisagem; categoria; dinâmicas; subjetividade; concepções. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo intenta apresentar a importância e centralidade da categoria de 

análise geográfica da paisagem na construção do olhar geográfico, sendo este olhar as 

múltiplas leituras que o geógrafo faz sobre os processos ou fenômenos considerados.  Parte-

se, assim, da ideia da compreensão da paisagem e da consideração de que a habilidade de 

interpretá-la participa da própria formação da identidade geográfica e do geógrafo. 

Neste sentido será apresentado um pequeno rol de autores da geografia e suas 

concepções sobre a conceituação e abrangência da categoria paisagem. A proposta, portanto, é 

ensaiar uma rápida revisão bibliográfica buscando evidenciar a relevância da categoria em 

questão, para que se tenha uma análise geográfica que considere, não apenas o imediato das 

formas e dinâmicas paisagísticas, mas, sobretudo, as correlações e processos históricos que a 

conformaram. 

Ressalta-se, inicialmente, que os avanços tecnológicos somam-se de forma positiva 

aos esforços empreendidos pelos profissionais da geografia, mas que jamais dispensam a 

avaliação técnica, crítica e, também, subjetiva do geógrafo pesquisador. O geógrafo com toda 

sua formação científica, ideológica e subjetiva faz-se imprescindível para realizar, por meio 

                                                      
80

 Mestrando em Geografia – Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão; Especialista em Mídias na 

Educação pela Faculdade de Educação – UFG, Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão; Servidor Público Estadual na instituição Colégio Estadual Anice Cecílio Pedreiro – e-mail: 

professorgreik@gmail.com  
81

 Mestrando em Geografia – Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão; Especialista em Análise, 

Ordenamento e Gestão do Território; especialista em Educação para a Diversidade e Cidadania ambas pela UFG; 

Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás; Servidor Público Federal na instituição Instituto 

Federal de Goiano – Campos Urutaí – e-mail: Paulo.jean@ifgoiano.edu.br  

mailto:professorgreik@gmail.com
mailto:Paulo.jean@ifgoiano.edu.br


316 

 

da análise da paisagem, aquilo que a tecnologia é incapaz de fazer, a saber, o desvendar das 

relações históricas e ideológicas que criaram, permitiram a manutenção e encerraram 

processos que se conformam nas paisagens que se têm hoje.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As ciências - de uma forma geral - experimentaram nestas últimas décadas e, de forma 

intensa ainda experimentam um avanço tecnológico sem precedentes. Todas as áreas do saber 

científico são amparadas por um leque cada vez mais diverso e sofisticado de aparatos 

tecnológicos. Muitos estudos exploratórios podem ser feitos sem demandar o deslocamento 

dos pesquisadores. Aumenta-se cada vez mais o número de expedientes que podem ser 

realizados a partir do conforto do gabinete, à distância. 

Na geografia não foi diferente, um importante aparato diversificado de tecnologias – 

advindas de outras áreas – passaram a compor o arsenal tecnológico do geógrafo e, ainda, 

outras tecnologias foram exclusivamente desenhadas para as ciências geográficas e assumidas 

pela práxis científica do geógrafo. Um exemplo dessa evolução tecnológica à serviço do labor 

geográfico são as tecnologias que constituem e suportam os sistemas de Sensoriamento 

Remoto e de Informações Geográficas (SIG). 

Tal desenvolvimento e incremento tecnológico impactou de forma positiva a pesquisa 

em geografia, assim como o fez em todas as áreas do saber. Contudo, a indispensabilidade do 

olhar crítico do geógrafo - como ser intelectual superior a todo e qualquer aparato tecnológico 

– é, de longe, a principal vantagem científica desta ciência. Nenhum avanço tecnológico – 

capaz de produzir imagens e mapas com extrema precisão supera ou substitui a capacidade de 

crítica e interpretação que coroa a geografia como uma ciência que caminha pelos meandros 

das áreas humanas e físico-naturais do conhecimento, com uma proposta de síntese, crítica e 

sugestões. 

Não se trata de descartar ou diminuir a importância das geotecnologias. As 

geotecnologias devem ser assumidas e aplicadas na estafante tarefa de compreender as 

dinâmicas da atualidade, sejam elas de ordem físico-ambientais ou econômico-sociais. 

Conforme defende Florenzano (2005) é preciso incentivar - nas unidades de formação e nas 

de pesquisa – o estudo e o uso dos avanços tecnológicos já disponíveis à geografia. 

 

As geotecnologias referentes ao Sensoriamento Remoto e aos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) estão cada vez mais interligadas. Suas 

aplicações nos diferentes campos do conhecimento têm aumentado. A 
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princípio, em Geografia essas tecnologias têm uma vasta aplicação. 

Entretanto, o potencial delas nos estudos geográficos não tem sido 

suficientemente explorado. Isto ocorre em grande parte devido à deficiência 

na formação inicial e à falta de formação continuada de muitos profissionais, 

essencial para acompanhar os crescentes avanços tecnológicos. 

(FLORENZANO, 2005, p. 24). 

 

 Faz-se menção a Florenzano (2005) para pacificar qualquer conflito e esclarecer 

qualquer mal entendido com relação à relevância das geotecnologias. Como já defendido 

neste artigo tais tecnologias são fundamentais para atuarem como coadjuvantes no estudo das 

diversas e complexas realidades e conjunturas. O que se defenderá, a partir desse ponto, mas 

jamais como substituição à já ressalvada importância tecnológica, é o olhar geográfico 

especificamente direcionado para a categoria paisagem. 

Para representar visualmente a importância das geotecnologias e, a importância do que 

aqui denomina-se como olhar geográfico (algo que traduz-se na abordagem científica, 

portanto, objetiva e subjetiva do profissional), faz-se uso aqui, mais uma vez, da contribuição 

de Florenzano (2005). Na imagem abaixo, retirada do artigo “Geotecnologias na geografia 

aplicada: difusão e acesso”, da referida autora, é possível perceber os dois lados até aqui 

trabalhados, isto é, de um lado uma representação somente possível pela aplicação de 

tecnologia computacional-informacional e do outro uma área que, necessariamente, demanda 

o olhar do geógrafo como último aparato tecnológico. 

 

A figura acima, portanto, mostra e comprova a importância de se associar os avanços 

tecnológicos e a abordagem peculiar do olhar geográfico sobre a paisagem. De uma face da 
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Terra retratada pelo satélite TM-LANDSAT, isto é, somente possível pela aplicação de alta 

tecnologia, à fotografia local da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a análise final e 

conclusiva será do geógrafo. E, para efeito da intenção desse artigo abordaremos a categoria 

paisagem como, talvez, uma das mais importantes e primeiras no início de 

investigação/pesquisa geográfica qualquer. 

Sendo a paisagem uma das categorias mais importantes da geografia e, como já 

registrado, talvez a primeira pela qual se inicia uma investigação ou pesquisa de natureza 

geográfica, faz-se imprescindível discutir a riqueza semântica desse conceito/categoria, 

considerando as diversas propostas ou tentativas de explicação. Vale ressaltar que além dos 

autores apontados neste breve artigo, é preciso registrar que a categoria paisagem figura entre 

os conceitos de domínio popular que mais foi popularmente ressignificado. 

É importante apresentar a ressalva das ressignificações da categoria/conceito paisagem 

no âmbito popular porque o mesmo fenômeno acontece na comunidade científica, ou seja, a 

discussão concernente ao significado de paisagem não encontra voz uníssona, muito pelo 

contrário, as divergências teórico-filosóficas em torno dessa categoria cria um coral de falas e 

melodias destoantes. Todavia, essa variedade de debates e atribuições ao significado de 

paisagem não traz confusão como principal contributo, mas, ao invés disso, proporciona uma 

riqueza de pluralidade de olhares sobre um mesmo processo ou fenômeno. 

Para Suertegaray (2001) a paisagem, como categoria analítica para geografia permite a 

compreensão de um contínuo de dinâmicas e processos que atuaram na definição de suas 

formas e expressões atuais. Na lógica abordada por Suertegaray  (2001) toda a materialidade 

de uma paisagem guarda o acúmulo das condições sociais experimentadas pelo lugar onde 

esta se insere ou representa. Portanto, uma paisagem, além do hoje traz, em suas formas e 

sugestões, o ontem. Assim, Suertegaray (2001), escreve que a 

 

paisagem como um conceito operacional, ou seja, um conceito que nos 

permite analisar o espaço geográfico sob uma dimensão, qual seja o da 

conjunção de elementos naturais e tecnificados, socioeconômicos e culturais. 

Ao optarmos pela análise geográfica a partir do conceito de paisagem, 

poderemos concebê-la enquanto forma (formação) e funcionalidade 

(organização). Não necessariamente entendendo forma–funcionalidade como 

uma relação de causa e efeito, mas percebendo-a como um processo de 

constituição e reconstituição de formas na sua conjugação com a dinâmica 

social. Neste sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização 

das condições sociais de existência diacrônica e sincronicamente. Nela 

poderão persistir elementos naturais, embora já transfigurados (ou natureza 

artificializada). O conceito de paisagem privilegia a coexistência de objetos e 

ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta (SUERTEGARAY, 

2001). 
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A partir desta contribuição já se percebe a importância do olhar do geógrafo sobre 

determinada paisagem proposta. Muito além do que hoje se vê em uma paisagem esta revela – 

para olhares mais preparados e perquiridores – um imenso conteúdo capaz de explicar 

condições e até condicionamentos sociais presentes ou aqueles que, atuando no passado se 

fazem, por testemunhos ou consequências, ainda presentes.  

Neste mesmo sentido Santos (1997) afirma que a paisagem é a soma de mudanças e 

sobreposições concretas realizadas no espaço geográfico. Desta forma a análise de um 

determinado espaço de interesse, pelo viés da paisagem não se resume na sua análise pura e 

imediata, mas pede uma avaliação e esforço do geógrafo-pesquisador que vai além das 

percepções imediatas da paisagem, que já são muito reveladoras, mas contam apenas uma 

parte da sua própria história. Assim para Santos (1997), 

 

paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem 

e a natureza. Ou ainda, A paisagem se dá como conjunto de objetos reais 

concretos. (SANTOS, 1997). 

 

 Vê-se, portanto, que a paisagem se apresenta como categoria extremamente reveladora 

e útil para a análise de uma determinada porção do espaço geográfico e, dependendo da 

leitura e avaliação geográfica que se faz, muitas conexões e relações são percebidas dando 

sentido às conformações e dinâmicas atuais. A análise de uma paisagem se torna, assim, uma 

busca pelas relações conformadoras, algo mais abrangente que apenas compreender as 

significações atuais. 

 Essas relações conformadoras que, ao longo do tempo e, conforme a dinâmica de cada 

época, civilização e cultura vão tecendo as paisagens garante uma notável coesão às 

paisagens. Isso significa que uma paisagem não corresponde apenas à soma de elementos 

geracionais, mas ao resultado - de certa forma coeso - de tudo isso. Para Bertrand (1972) 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 

É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. (BERTRAND, 1972, 

p.141). 

 

Vê-se que a paisagem compõe, pela importância reveladora, qualquer abordagem que 

se faça sobre um dado e, qualquer espaço geográfico. Compreendendo essa variedade de 

informações, uma paisagem revela momentos vividos e, talvez essa simples constatação 
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apresente um sentido mais humano e, por isso, político à categoria. Para Dardel (1952) 

 

Algo mais que uma justaposição de detalhes pitorescos, a paisagem é um 

fenômeno, uma convergência, um movimento vivido. Há uma ligação 

interna, uma ‘impressão’, unindo todos os elementos. (DARDEL, 1952, 

p.41, apud CABRAL, 2000, p. 39). 

 

Para Cabral (2000) a análise da paisagem considera, também, as experiências e 

percepções pessoais que ultrapassam a mera percepção do olhar. Segundo este mesmo autor, o 

corpo inteiro está mobilizado e participando da percepção de uma paisagem e, toda esta 

mobilização é necessária para dar conta das diversas emissões comunicacionais presentes em 

uma paisagem. 

Assim, o ato de ver a paisagem ou enxergar uma paisagem é um exercício bem mais 

amplo que simplesmente captar com o olhar. Brunhes (1962) ao escrever sobre abrir os olhos 

e ver uma paisagem, estava falando muito mais que simplesmente ver com os olhos, aliás, é 

essa visão que mobiliza sensorialmente todo o ser e, que potencializa o olhar do geógrafo. 

Brunhes (1962) então escreveu que 

 

Quem é geógrafo sabe abrir os olhos e ver. Não vê quem quer. Em matéria 

de Geografia Física, como em matéria de Geografia Humana, a 

aprendizagem, à visão das coisas positivas das realidades da superfície da 

terra, será o primeiro estágio e não o mais fácil. (BRUNHES, 1962. p.416). 

 

Assim, o geógrafo, ao abrir os olhos no sentido máximo desta expressão, ao buscar 

perceber todas as possibilidades de conteúdos, formas e informações de uma paisagem vê-se 

diante de algo que se prolonga e se estende, tanto do ponto de vista espacial, como do ponto 

de vista histórico e ideológico. Nessa mesma linha de discussão, Besse (2006) diz 

 

Entenda-se bem, a paisagem se deixar ver, mas, além do simples pitoresco, 

na ordem própria da visibilidade que a paisagem oferece, o ser humano, ao 

situar-se nela descobre as dimensões do seu ser. A paisagem é ambiente, mas 

círculo fechado: ela é desdobramento, ela é fundamentalmente um horizonte 

que se abre. Na verdade, ela só é geográfica, diz Dardel, 'pelos seus 

prolongamentos, pelo plano de fundo real ou imaginário que o espaço abre 

além do olhar' (BESSE, 2006. p.92). 

 

A miscelânea de autores apontados acima serve, neste intento, para apresentar a 

centralidade e primazia da categoria geográfica da paisagem na conformação do olhar 

geográfico, da análise geográfica. Esse centralidade e primazia não se referem ao 

estabelecimento de um ranking das categorias, onde supostamente esta ocuparia o topo. Na 

verdade intenta-se afirmar apenas que independente do objeto de estudo/pesquisa – e este sim 

é que determina a categoria de análise a ser evocada – a análise paisagística se fará presente, 
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mesmo que seja de uma forma indireta. 

Outra afirmação importante consiste no fato de que a leitura, apreensão, análise ou 

percepção da paisagem está condicionada, também, à postura subjetiva e ideológica do 

geógrafo. Dito isso é fundamental dizer que não existe uma postura ideológico-filosófica mais 

ou menos acertada que outra. O que pode ser dito, para amenizar os embates é que cada lente 

ideológico-filosófica que se usar para ler, apreender, analisar ou perceber uma paisagem 

atenderá certas expectativas prévias. 

Soma-se ao argumento acima a ideia de que os métodos utilizados para estruturar e 

dinamizar as pesquisas científicas em geografia não podem ser tomados como camisas de 

força a serem colocadas nas categorias de análise. Uma paisagem, por exemplo, pode ser 

analisada pelo prisma da fenomenologia e contar com a contribuição do materialismo 

histórico-dialético. Tal postura se aproxima mais da própria natureza da categoria em questão, 

já que a paisagem carrega os mais diversos conteúdos, dinâmicas e conflitos. 

Uma grande particularidade da paisagem é a quebra da objetividade, isto é, uma 

paisagem não representa uma única questão ou processo, pois aquilo que uma paisagem 

representa depende, em parte, daquela subjetividade de quem a observa. A subjetividade do 

geógrafo quebra, o que para alguns, seria a objetividade de uma paisagem. Collot (2012) 

escreveu que 

 

Só se pode falar de paisagem a partir de sua percepção. Com efeito, 

diferentemente de outras entidades espaciais, construídas pela intermediação 

de um sistema simbólico, científico (o mapa) ou sociocultural (o território), a 

paisagem define-se inicialmente como espaço percebido: ela constitui ‘o 

aspecto visível, perceptível do espaço’ (COLLOT, 2012, p. 11) 

 

Portanto, cabe ao observador, ao geógrafo a busca do ponto de vista mais apropriado 

para cada objeto de estudo ou para cada intenção de estudo sobre determinada paisagem. 

Além disso, a formação humana global do indivíduo pesquisador (familiar, religiosa, 

acadêmica, etc.) se fará presente nas conclusões decorrentes de sua análise. Cabe ao geógrafo, 

sabedor dessa premissa, munir-se de um olhar que o leve a enxergar para além de suas 

determinantes subjetivas. Não se trata de calar a sua subjetividade – isso é impossível – mas 

de dar um passo à frente, isto é, abordar cientificamente a paisagem que se pretende conhecer. 

Callot (2012) disse bem claramente “[...] a paisagem define-se inicialmente como 

espaço percebido [...](COLLOT, 2012, p. 11 – grifo nosso), contudo, passado essa etapa 

inicial, a paisagem torna-se espaço revelador de inúmeras objetividades históricas e atuais. É, 

principalmente, nessa segunda etapa que o rigor científico – incapaz, evidentemente, de calar 
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a subjetividade – atua para aprofundar, confirmar ou em alguns casos, descartar, os pareceres 

das primeiras percepções.  

Desta forma permanece e ganha ainda mais solidez o argumento que permeou esse 

artigo, ou seja, o olhar geográfico a partir da paisagem revela a riqueza democrática e plural 

da geografia. Assim, a partir das possibilidades de discussão promovidas pela análise 

geográfica sobre a paisagem – essencialmente polifônica em seu conteúdo e diversa em suas 

abordagens interpretativas – firma-se a existência de múltiplas geografias, cada qual com sua 

contribuição, importância e valor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não restam dúvidas de que a leitura da paisagem é um recurso presente na ampla 

maioria dos trabalhos da pesquisa geográfica. Seja pela evocação direta desta categoria de 

análise realizada pelo próprio objeto da pesquisa, seja pela transversalidade desta categoria, a 

presença desta em textos ou citações, em trabalhos de naturezas distintas, é sempre notada. 

Assim, o discurso do geógrafo, sua análise, ou como se denominou neste artigo, o 

olhar do geógrafo é preenchido e, ao mesmo tempo, estabelecido, pelo uso desta categoria, a 

saber, nos esforços constantes voltados para a compreensão de sua contemporaneidade. Esse 

olhar geográfico, plural por essência e livre por natureza científica e epistemológica, é 

aplicado no expediente de análise dos retratos dinâmicos do espaço. 

Foi possível compreender ainda, que o estudo da paisagem nunca pode ser associado 

ao estudo de algo estanque e que se se circunscreve a um contexto imediato. Vimos que a 

paisagem é dinâmica e geracional, visto que transmite para quem as observa, os legados 

históricos de gerações passadas. Ou seja, uma paisagem é, quase sempre, o resultado de 

acúmulos e ressignificações promovidas ora pela potência de uns, ora pela resistência de 

outros. 

Por fim vale ressaltar, que muito embora as tecnologias continuem sendo 

desenvolvidas e aplicadas à geografia – o que de forma alguma é um fato ruim – tais avanços 

ou inteligências artificias jamais substituirão a perícia e crítica de um geógrafo e, se existe 

uma categoria que mais confirme essa afirmação esta, sem dúvidas, é a paisagem.  
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RESUMO 

 
A Geografia Regional contemporânea tem entre seus objetos de análise a mesoescala. Este artigo tem 

por objetivo expor algumas características que dão originalidade á essa abordagem geográfica, 

apresentando uma conceituação sintética, e, por conseguinte, trazendo exemplos eficazes de seu uso, 

tanto em estudos que priorizaram a teorização da Região em sua fundamentação, quanto em estudos 

que utilizaram de outras categorias geográficas, mas que a mesoescala está presente como objeto. O 

caminho metodológico pautou-se em pesquisa bibliográfica de autores clássicos e contemporâneos da 

Geografia Regional e áreas afins. Concluiu-se que a mesoescala regional é uma abordagem que tem 

originalidade por possibilitar obter resultados que em nenhuma outra escala se poderia, pois alguns 

fenômenos se dão através de relações entre escalas difusas, relegando sua inteligibilidade à escala 

situada no entremeio. 

 

Palavras-chave: Teoria da Região. Mesoescala. Análise regional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é fruto de reflexões quem tangenciaram a fundamentação teórica da 

pesquisa de dissertação do presente autor, que está em desenvolvimento no programa de pós-

graduação em Geografia (PPGGEOCAC), da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(Unemat), linha de pesquisa Dinâmica Espacial, sobre o crescimento de Vilhena-RO e a 

lógica da política regional, uma vez que há nessa relação Vilhena e “sua” região contradições 

nas dinâmicas previamente analisadas, com o regional apresentando uma característica de 

letargia, enquanto Vilhena, o município polo, “desenvolve-se” a todo vapor. 

Deste modo, um dos elementos escolhidos para compor o rol de análise do recorte foi 

a mesoescala, pois não se poderia compreender o crescimento do município de Vilhena-Ro 

ignorando sua relação com os outros municípios da região. Além do mais, é uma realidade 

inserida em outras demandas escalonares, como por exemplo, a do agronegócio, que se 

atomiza em uma escala micro, dinamiza em escala meso, para ofertar em escala macro, tal 

como orienta a polarização e regionalização da produção econômica capitalista. 

O objetivo desse artigo, em específico, é expor a pertinência da mesoescala regional, e 
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como ela é abordada e discutida dentro da teoria da Região, ao qual é a categoria basilar da 

pesquisa de dissertação. E com finalidade de contribuir para a reafirmação da mesoescala, 

buscou-se alguns estudos que alocaram suas abordagens em tal escala, entretanto não 

pertencem, integralmente, ao rol da Geografia Regional, tampouco, aprofundaram-se na 

fundamentação através da teoria da Região, ou seja, demonstrando que a pertinência da 

mesoescala regional, também está em seu recorte. 

A metodologia seguiu o caminho de pesquisa bibliográfica, em autores clássicos e 

contemporâneos da Geografia a respeito da Região enquanto categoria, ou seja, buscando 

construir a espinha dorsal epistemológica, principalmente nos autores Roberto Lobato Corrêa 

(1997), Rogério Haesbaert (2010), Sandra Lencioni (2003) e Milton Santos (2006). 

Buscou-se também trazer objetividade à discussão com exemplos de estudos que 

valorizaram a Região como conceito, a saber, Ferreira (2014), Soares (2014) e Bernardi 

(2009), e com estudos que recorreram a região como objeto como Lus (2012), Silva (2016) e 

Silva (2011) que fundamentaram-se em outras categorias para o entendimento em suas 

pesquisas, sendo elas principalmente Espaço, Lugar e Território. 

Para fins didáticos aborda-se nesse artigo “Região”, com maiúscula, referindo-se à 

categoria e “região”, com minúscula, como objeto. 

 

A Região e a região: nem sempre o objeto responde ao conceito 

 

Desde muito a região enquanto vocábulo é palavra corrente, remetendo-se seu uso 

desde os gregos e ainda sabe-se que aparece para os romanos (regere) com certo método, pois 

efetivamente reportava a determinado recorte (império), ao qual se confundia com o Estado 

pelo seu teor político-administrativo (CORRÊA, 1997, p. 183), logo, distante do sentido 

categórico, ainda que tivesse na realidade recortada a sua referência.  

 Na ciência geográfica (principalmente), é em Vidal de La Blache que pode-se perceber 

que estão presentes a germinação das concepções de “[...] região natural, região como produto 

da relação homem-meio, região econômica, região nodal e região no sentido político” 

(FERREIRA, 2014, p. 16), norteando assim as primeiras proposições da conceituação.  

Avançando no sentido metodológico, segundo Fonseca (1999, p. 91), para Hartshorne 

“o método da geografia seria o regional, que buscava a síntese através da integração de 

fenômenos heterogêneos”, acrescenta-se ainda que Hartshorne, diferentemente de La Blache 

(região concreta), acreditava que a região é uma construção intelectual (CORRÊA, 1987). 

 Corrêa (1997) divide as acepções sobre região em seis diferentes conceituações, sendo 
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subdivididas em três pré e três pós 1970.  As três primeiras são: região natural aquela 

“concebida como uma porção da superfície terrestre identificada por uma específica 

combinação dos elementos da natureza [...]” (CORRÊA, 1997, p. 184), região-paisagem 

“entendida como o resultado de um longo processo de transformação da paisagem natural em 

paisagem cultural [...]” (idem, p. 185) e região intelectual (com base lógico positivista) em 

que “os princípios da taxonomia são adotados e os procedimentos operacionais são os da 

estatística descritiva” (idem, p. 186).  

As outras três acepções surgidas após 1970 tem relação direta com o capitalismo e sua 

expansão supranacional. Nesse período já se incorpora novos paradigmas á Geografia. A 

primeira acepção dessa nova fase é a “regionalização da divisão social do trabalho”. A 

segunda nova conceituação é mais forte na linha humanística e cultural, em que entende a 

região como um espaço-vivido, um fruto identitário do corpo comunitário. Por fim, Corrêa 

(1997) elenca a terceira acepção surgida após 1970: “trata-se de uma visão política da região 

com base na ideia de que dominação e poder constituem fatores fundamentais na 

diferenciação de áreas” (CORRÊA, 1997, p. 188). 

Santos (2006), em resposta ao que seria uma tendência em dizer que a globalização do 

capital financeiro e as transformações aceleradas desmoronariam a existência e necessidade 

da região, afirma: 

 

Quanto a nós, ao contrário, pensamos que: em primeiro lugar, o tempo 

acelerado, acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta a diferenciação 

dos lugares; em segundo lugar, já que o espaço se torna mundial, o ecúmeno 

se redefine, com a extensão a todo ele do fenómeno de região. As regiões 

são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma não se 

realizariam. Agora, exatamente, é que não se pode deixar de considerar a 

região, ainda que a reconheçamos como um espaço de conveniência e 

mesmo que a chamemos por outro nome. (SANTOS, 2006, p.165). 

 

Contudo Santos (2006) adverte que a característica que faz com que a região resista é a 

sua capacidade mutável, de forma e conteúdo, tendo como propriedade a coerência funcional, 

definidora de sua qualidade espacial. Tal coerência não é mais orgânica e sim reativa à escala 

global. Isso, para esse autor, tornou o conceito complexo. 

Para Egler (2002, p. 187) a região é a “escala de operação produtiva no capitalismo, 

seja para consolidar e proteger seus próprios mercados domésticos, seja para ampliar os 

limites dos seus territórios econômicos”. Nesse sentido, a região, para o autor é “[...] a 

instância correta para analisar as transformações que estão se processando no sistema 

produtivo”. (idem, p. 187-188). 

É Haesbaert (2010) que observa que ao longo da construção da categoria Região 
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houve os que decretaram enfaticamente sua “morte”, isso decorria em geral pela limitação da 

compreensão da realidade por parte do método da ciência, ou seja, assim que um novo método 

surgia a Região era reconstruída para dar conta das novas problemáticas vigentes, dessa 

forma, sabiamente Haesbaert (2010) configura esse movimento como “morte e vida”, e não 

do contrário. 

Embora com o passar do tempo e do aumento da complexidade da organização social 

e política, uma característica é evidente em todas as conceituações existente para a categoria 

região: a diferenciação de área (FERREIRA, 2014, p.15). O que se nota são as mudanças do 

método e do objetivo de determinada análise ou uso, resvalando nas variáveis a serem 

valorizadas como determinantes. 

Ressalta-se que embora exista esse leque de conceituações, elas não se deram, 

historicamente, por substituição, contudo, de certa forma houve progressão, graças à própria 

complexidade que ocorreu com a realidade. A referida progressão tem como base os valores e 

pressupostos de cada corrente teórico-metodológica que se manifesta através da negação da 

conceituação anterior e na busca por novos elementos definidores, o que torna mais complexo 

o uso da palavra Região, buscando a inteligibilidade de um mundo também mais complexo. 

Retomando o subtítulo, por que nem sempre o objeto responde ao conceito? 

Justamente pelo fato da originalidade da escala. Ao empenhar-se em encontrar estudos 

contemporâneos de casos de análise de alguma região para compor a fundamentação da 

pesquisa em dissertação, verificou-se uma gama de trabalhos que possuem referências a serem 

“regional”, seja no título, nas palavras-chaves ou em capítulos denominados “área de estudo”. 

Contudo tais trabalhos não se aprofundam, ou por vezes nem mencionam, na 

Fundamentação Teórica, referências ao conceito Região. Não que isso seja um problema, 

muito pelo contrário, outras categorias sem dúvidas são capazes de dar inteligibilidade aos 

fenômenos existentes na escala intermediária, que é a mesoescala regional. 

 Um caso pertinente para destaque é a dissertação em Geografia de Lus (2012), que 

também utiliza como recorte Vilhena e a região sul do estado de Rondônia. Ocorre que o foco 

de Lus (2012) foi explicar a dinâmica socioespacial oriunda do avanço tecnológico do 

agronegócio em Vilhena (principalmente), mas necessitou situar as relações com os 

ingredientes da região. Ou seja, à luz da fundamentação da categoria Espaço, proporcionou, 

tangencialmente, a priori, uma problemática e, a posteriori, um entendimento, numa escala 

maior que somente Vilhena, ou seja, incluindo contribuições à mesoescala. 

 Outro caso destacável também com relação à Vilhena e região, é a dissertação, em 

Arquitetura e Urbanismo, de Silva (2016). Sua pesquisa refere-se à transformação 
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socioespacial e a formação interurbana da microrregião de Vilhena, pautando 

metodologicamente da análise morfogênica da formação urbana de cada município, os autores 

utilizados com relação à Fundamentação, são principalmente da Geografia Urbana, destaque 

para Ana Fani e Henri Lefebvre, contudo possui autores que contribuíram muito na Geografia 

Regional, como Roberto Lobato Corrêa e Milton Santos. Ocorre que ao flexionar-se sobre a 

análise a autora recorre ao Espaço, o regional passa a figurar como caracterização do objeto. 

Ressalta-se que tal pesquisa traz inéditos conhecimentos para a região, e pode-se dizer que é 

uma pesquisa em mesoescala. 

 A dissertação em Geografia de Silva (2011) sobre os papéis de Dourados-MS no 

contexto regional é o último caso analisado de pesquisa que tenha o regional apenas como 

objeto. Nesse caso o contexto regional é apreciado como interação, de serviços de saúde e 

educação superior que Dourados oferece, trouxe como fundamentação uma gama de grandes 

autores da Geografia Urbana, principalmente sobre cidades médias, contribuindo para o 

entendimento da dinâmica regional apenas como objeto, e como ele reflete em Dourados 

somente, a mesoescala está presente, pois a abordagem vai além do local, mas a valorização e 

contribuição da pesquisa é muito mais no campo crítico do processo de urbanização, do que 

da hinterlândia. 

Há sem dúvida vastos exemplos conhecidos, tanto referentes à pesquisas brasileiras 

quanto internacionais, em que é visível que o regional, ou a mesoescala, são fundamentais 

para o estudo, sendo somente abordados como objeto, ou recorte para análise, que não 

necessitam responder à categoria Região, pois não se tratam muitas vezes em nada da Região 

como categoria-chave da Geografia, mas em todo caso, ao abordar a Região ou a região, será 

a mesoescala a escala que dará consubstancialidade para a inteligibilidade, seja de caráter 

idiográfico ou nomotético. 

 

Contextualizando a mesoescala 

 

A escala foi um dos paradigmas da Geografia clássica, em se tratando da sua 

afirmação enquanto ciência, pois não era atribuído a ela um objeto próprio, que dotasse de 

características geográficas, suficientemente únicas, para que se pudesse dizer “isto é da 

Geografia”. Isso decorre do fato de que a realidade, e os fenômenos geográficos muitas vezes 

são multiescalar, pois leva em considerações múltiplas variáveis que não se distribuem com 

sincretismo, como sentimento, estatística, relações, história, cultura, política, meio ambiente, 

enfim elementos geográficos, que são sine qua non, de sua existência científica, que precisam 
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ser arranjados em uma escala de entendimento possível: 

 

... a escala não existe como medida, porque ela não fragmenta, mas, pelo 

contrário, integra. Ela confere sentido ao real percebido porque informa a 

realidade que nele existe. Daí a importância de cada território, que, 

independentemente da nossa visibilidade, contém o real. [...] as diversas 

escalas supõem campos de representação a partir dos quais é estabelecida a 

pertinência do objeto, mas cada escala apenas indica o espaço de referência 

no qual se pensa a pertinência, mais geralmente pertinência do sentido 

atribuído ao objeto definido pelo campo de representação (CASTRO 2002 p. 

59 apud FERREIRA, 2014, p. 37). 

 

Com isso, entende-se que a escolha da escala é feita pela espacialidade que o 

fenômeno analisado necessita, seja local, regional, nacional ou mundial. Micro, meso ou 

macro. Considera-se, pois, a mesoescala, uma escala intermediária da Geografia, situada entre 

o único e o universal, o local e o planetário.  

Castro (2000) observa que a discussão da escala na Geografia ficou por muito tempo 

estacionada, pois era sempre resumida a uma qualidade cartográfica, que se expressava 

matematicamente, “confundindo-se a escala de fração com a escala de extensão” (idem, 2000, 

p. 119), nessa perspectiva era vista somente como um instrumental. 

Avançando sobre o assunto a mesma autora entende que foi fundamental a libertação 

da escala da analogia cartográfica, desse modo “a escala foi objetificada mediante a 

visibilidade de partes do real, que representam estruturas que se diferenciam de acordo com o 

ponto de vista do observador” (CASTRO, 2000, p. 136).  

A autora conclui que “para o campo de pesquisa em geografia não há recortes 

territoriais sem significado explicativo, o que há, muitas vezes são construtos teóricos que 

privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a determinadas escalas territoriais” e ainda 

acrescenta, sobre a relação escala e categoria, “a recente reinvenção do lugar na geografia e a 

sempre atual discussão sobre região [...] nos obriga a refletir sobre a adequação permanente de 

nossa estrutura conceitual às possibilidades heurísticas de todas as escalas” (CASTRO, 2000, 

p.138-139). 

Após fazer consubstancial discussão a respeito de escala e a contextualização de 

autores como Edward Soja, David Harvey, Octavio Ianni, Bernard Kayser, entre outros, 

Lencioni (2003, p. 194), buscando apontar perspectivas contemporâneas da Geografia 

Regional, expõe seu ponto de vista acerca da escala, dizendo que “somos da opinião de que a 

escala regional, como escala intermediária de análise, como mediação entre o singular e o 

universal, pode permitir revelar a espacialidade particular dos processos sociais globais”, 

apesar de não usar o termo “mesoescala”, sem dúvida, tal assertiva indica a mesma 
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pertinência. 

Ou seja, a mesoescala é a que se situa no entremeio de outras escalas, mas não é 

apenas uma alocação deliberada, ela representa uma realidade, onde versam o unitário com o 

universal, em que o local não perde suas referências, e não existe apenas per si, dialogando 

com o planetário, por ser justamente, um elo, ou uma escala facilitadora de controle. Em meio 

a essa dicotômica relação, faz-se existir uma escala completamente diferente, tanto do local, 

quanto do planetário, não pertencendo a nenhuma delas por completo, mesmo assim 

pertencendo a ambas. 

É importante ressaltar que esse estudo está ciente de que o uso mais comum do verbete 

“mesoescala”, na ciência, está ligado à Meteorologia (VAREJÃO-SILVA, 2006; ALMEIDA 

et al, 2005; OLIVEIRA, 2013) (relacionando-se muito com mesopausa, mesosfera, Modelo de 

Mesoescala Diagnóstico do Vento – MDV, Brazilian Regional Atmospheric Modeling System 

– BRAMS, entre outros estudos) situando a mesoescala e conferindo-lhe definições próprias, 

que não possuem correlação com a discussão proposta aqui, a não ser a sua propriedade 

inerente de situar-se em meio a outras escalas. 

  

Outros elementos de análise regional 

 

Os núcleos centrais da categoria Região (mesoescala, coesão, singularidade espacial, 

estabilidade regional e continuidade espacial) serão considerados nesse artigo como objetos 

de análise regional, que necessariamente compreendem ao conceito, não sendo obrigatória a 

síntese de todos os núcleos para passar a ser considerado “regional”, mas que os núcleos 

escolhidos para análise devem dar conta de compreender as relações da espacialização 

escolhida. 

Coesão seria a síntese das qualidades humanas e naturais abrangidas em determinada 

escala, o importante seria, para a escala não perder a coesão. Para Haesbaert (2010, p. 17) 

citado por Ferreira (2014, p. 39) “qualquer análise regional que se pretenda consistente [...] 

deve levar em conta tanto o campo da produção material quanto o das representações e 

símbolos, ideais, tanto a dimensão da funcionalidade [...] quanto do vivido [...] [e] 

dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo [...]”. 

A Singularidade espacial pode ser encontrada na literatura dos clássicos como 

“individualidade”, “personalidade” e “diferenciação” (idem, p. 40), ela é vista em comparação 

com o global, ou seja, os elementos que se diferem, criam identidade, homogeneizando a 

parcela regional, dando a ela singularidade. Com base em Bezzi (2004), Ferreira (2014, p. 40) 
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compreende que “[...] os estudos regionais pós-modernos deixam claro a necessidade de 

análises locais (fragmentação), buscando-se compreender as peculiaridades históricas, sociais, 

econômicas, políticas e culturais de cada parcela da superfície terrestre”. 

Ferreira (2014) aglomera estabilidade regional e continuidade espacial em uma mesma 

análise, pois ambos são definidos pelas características da dinâmica dos fixos e fluxos, intra e 

inter-regional (redes). A estabilidade é de complexa execução, pois o mundo capitalista e 

globalizado tem uma demanda muito instável e acelerada, em que a estabilidade das relações 

dos elementos é muito delicada, podendo reordenar determinada configuração regional 

conforme sua verticalidade e horizontalidade, que são dois modos de contiguidade, o primeiro 

de circulação e o segundo de agregação. 

 

Quando a mesoescala responde ao conceito 

 

A mesoescala regional é uma abordagem que tem originalidade por possibilitar obter 

resultados que nenhuma outra escala poderia. Por exemplo, em uma escala local ou planetária, 

determinados fenômenos poderiam, no máximo, serem comtemplados e não compreendidos, 

pois eles se dão através de relações entre escalas difusas, relegando sua inteligibilidade à 

escala situada no entremeio. 

Como no caso dos resultados obtidos em sua tese a respeito do papel de Cáceres - MT 

enquanto capital regional, Ferreira (2014) conseguiu, entre outros resultados, visualizar 

através da mesoescala as incoerências entre realidade e abstração nas políticas regionais que 

regiam os planos de governança naquele contexto, que somente foi possível graças à 

verificação da coesão, continuidade, estabilidade e singularidade, entre os fragmentos que 

compõe a região estudada, algo que não poderia ser observado em outra escala, senão na 

meso. 

Outro exemplo pertinente que dá originalidade à mesoescala, foram os resultados 

alcançados na tese de Soares (2014), que estudou o papel das pequenas cidades na dinâmica 

socioeconômica na região de planejamento de Cáceres - MT, apontando, entre outros 

resultados, inconsistências de coesão, problemas graves de continuidade e uma lateralidade 

incoerente no planejamento político regional da região, que não a possibilitam desenvolver-se 

holisticamente. 

No último exemplo analisado, acerca de estudo que tenha a Região como conceito, é 

um caso um pouco diferente, pois a conceituação foi feita sobre três categorias, região, 

território e lugar. Trata-se da dissertação de Bernardi (2009), que estudou o circuito das frutas 
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e a sua articulação com a região metropolitana de Campinas-SP, verificando as estratégias de 

desenvolvimento local e regional, nesse caso, a fundamentação da Região não foi apenas para 

caracterizar a área de estudo, mas foi mais além, discutindo a realidade de maneira 

“transescalar” que o conceito possibilitou visualizar, além de permitir aprofundamento sobre 

articulação e os ingredientes que fazem do circuito um todo, visualizado e compreendido na 

mesoescala. 

De todo modo, entende-se que a mesoescala é primaz em estudos que se postulam no 

rol da Região e também de região, embora pese que tanto para uma quanto para outra, a 

mesoescala possui diferente pertinência científica, seja como escala de abordagem, seja como 

objeto de investigação. Salienta-se que em estudos que buscam relacionar a escala com o 

conceito, a associação entre a mesoescala e qualquer outro elemento de análise (apresentados 

anteriormente) faz-se muito pertinente e complementar. 

 

CONCLUSÕES 

  

Em ambos os casos, Região e região, a mesoescala, se mostrou fundamental para 

compreensão dos fenômenos que as pesquisas analisadas se propuseram a estudar. Contudo, 

no caso dela como objeto, simplesmente se mostrou como um elemento passional limitado a 

simples área que o fenômeno “organicamente” se manifesta espacialmente.  

Outra realidade foi apresentada nos estudos que se fundamentaram na Região para 

compreensão dos fenômenos, nesses o objeto é também a mesoescala, mas ela não é 

compreendida como passional, pelo contrário, ela é um fenômeno em si, sendo pensada e 

conceituada conforme determinados elementos que nelas se concretizam. 

Por fim, entende-se que a mesoescala na teoria da Região pode ser considerada 

elementar para pesquisas em Geografia Regional, pois sem a pertinência de conceituação da 

área, tal como verificação de coesão, continuidade, estabilidade e outros elementos, a 

mesoescala não passaria apenas de um recorte deliberado, que não possui qualquer dialética 

passível de ser problematizada, tendo assim questionada sua existência. 
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EIXO 5 – A PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO 

NO CERRADO 
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RESUMO 

 
O estudo, em fase de andamento, trata dos conflitos entre o poder público do município de 

Quirinópolis e os sujeitos do campo sobre o fechamento da Escola Municipal Rural Antônio Sabino 

Tomé. A escola está localizada na área rural de outro município, Castelândia. Em funcionamento há 

25 anos, hoje enfrenta a possibilidade de fechamento devido aos cortes no orçamento público 

municipal. O prefeito de Quirinópolis manifestou interesse em “cuidar” da escola há algumas décadas, 

no entanto agora deseja fechá-la pelo fato de atender estudantes das comunidades rurais de dois 

municípios vizinhos. A comunidade rural não acatou a decisão do prefeito e da Secretaria Municipal 

de Educação e procurou garantir seus direitos por meio de uma ação civil pública registrada pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A comunidade se (re)organizou a fim de lutar por 

um interesse comum, em benefício de todos que utilizam da escola, e pela permanência de seus filhos 

(alunos) no campo. 

 

Palavras-chave: Conflitos. Prefeito. Comunidade rural. Lutar. Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As escolas no campo são instituições de ensino que permanecem em funcionamento 

no Brasil, no entanto, os obstáculos e desafios para tal situação são diversos e severos, o que 

ameaça a permanência no campo das famílias que dependem das escolas. Estas escolas 

recebem investimentos do setor público municipal, mas não dão “retorno” econômico ao 

mesmo, o que as coloca como principal área de corte em gastos públicos em momentos de 

necessidade orçamentária, corte este que pode levar ao fechamento das escolas no campo. 

 Em contrapartida a sociedade tem se organizado para lutar por sua permanência no 

campo, assim como a permanência das escolas no campo. Um exemplo de tal ação é a 

campanha “Fechar Escola é Crime” do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) que apresenta um levantamento sobre o assunto, em que um número aproximado de 24 

mil escolas do campo brasileiras foram fechadas no Brasil entre os anos de 2002 a 2009. 

Além disso, a campanha denuncia a existência de muitas escolas em condições precárias. 
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 O processo de nucleação das escolas no campo acontece em grande parte do território 

nacional, principalmente naqueles onde existe o predomínio de uma atividade econômica no 

campo (agronegócio). O município de Quirinópolis, localizado no Sudoeste Goiano, é um 

exemplo da imposição das comunidades rurais contra o fechamento de uma escola. A Escola 

Municipal Rural Antônio Sabino Tomé é de responsabilidade do município de Quirinópolis, 

porém se encontra instalada na área rural do município vizinho, Castelândia. Após vinte e 

cinco anos de funcionamento a questão dos limites municipais passou a ser um motivo para 

fechar a escola. 

 Os pais de alunos, trabalhadores rurais e proprietários de terras das comunidades que 

dependem da escola se revoltaram e lutaram para reivindicar seus direitos contra o 

fechamento da escola. Sem explicações claras e plausíveis dos representantes municipais de 

educação e do próprio prefeito, a Associação de Pais e Mestres entrou com um processo junto 

ao Ministério Público para solucionar o caso e aguardaram que seus protestos fossem 

atendidos. 

 

A Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé 

 

 A Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé está localizada na Fazenda Castelo, 

Rodovia GO-164, Km 32, área rural do município de Castelândia (Mapa 1). Foi criada graças 

a organização de moradores das comunidades rurais que localizava-se a aproximadamente 30 

quilômetros do perímetro urbano de Quirinópolis. Estes reivindicaram o direito de escola para 

seus filhos nas proximidades de suas casas, ou seja, no campo.  

 A escola possui quarenta anos de muita história, entre lutas e conquistas, e há vinte e 

cinco conseguiu implementar o ensino no rural desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Conta com um número aproximado de 90 alunos por ano e possui um prédio de alvenaria em 

boas condições às práticas escolares, incluindo até quadra de esportes coberta. 
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Mapa 1 – Localização da Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Recentemente existiu a possibilidade de fechar a extensão dos primeiro, segundo e 

terceiro anos do Ensino Médio, de responsabilidade de um colégio estadual urbano, no 

entanto os mesmos continuaram. Mas no final do ano letivo de 2017, o prefeito municipal 

junto à Secretaria Municipal de Educação tomaram a decisão de fechar a escola. Em 

entrevista ao Jornal Alvorada da rádio Alvorada de Quirinópolis o atual prefeito Gilmar Alves 

ao ser indagado se a decisão de fechamento da escola é definitiva respondeu: 

 

Sim. É uma decisão, já estamos aí, é... Tá sendo elaborado a muito tempo, 

inclusive... já tem inclusive lei municipal que já foi aprovada na 

administração passada recomendando aí essas escolas que tem poucos 

alunos. Que tem inclusive lá, funciona multisseriada, as vezes primeira e 

segunda série dentro de uma sala só, terceira e quarta. Então que é 

recomendada para que uni-se. Então esse trabalho está sendo executado e é 

esse que ainda vamos tá conversando com a população, certo?! Já recebemos 

o Ruy Tomé [proprietário do terreno cedido para o funcionamento da escola] 

no nosso gabinete. Eu falei pra ele que todo pai de aluno que tem lá, que 

queira conversar, nós estamos abertos pra tá conversando com eles. 

 

 É mencionado pelo prefeito a questão de fechamento de escolas com poucos alunos, 

porém a escola contou com aproximadamente 90 alunos durante o ano letivo de 2017, assim 

como nos anos anteriores. Seria este um número considerado como poucos alunos? Arroyo 

(1999, p.34-35) relata que “temos que acabar com esse critério, e exigir que seja garantido o 

direito à educação para todos, 10, 15, 4, 8, 6 [alunos]. Temos que inventar formas de garantir 
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a educação como direito de cada ser humano”.  

Sobre a sala multisseriada em funcionamento na Escola Municipal Rural Antônio 

Sabino Tomé, a única turma existente abrange três séries da primeira fase do Ensino 

Fundamental, são o primeiro, segundo e terceiro ano. Neste caso duas professoras ensinam e 

assessoram os alunos de acordo com o ano a que pertencem, porém os estudantes ocupam a 

mesma sala, mesmo sendo de anos diferentes. 

 A proposta de nucleação das escolas, isto é, o fechamento de escolas isoladas 

agrupando-as em escolas centrais (principalmente urbanas), não foi discutida com a 

comunidade rural, nem com os pais e alunos da escola. Até o momento a comunidade escolar 

ouviu apenas rumores e entrevistas, mas nenhum representante do poder público municipal 

esclareceu os fatos. Com isso, a comunidade rural entrou com um pedido feito em ação civil 

pública pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP GO) para garantir o funcionamento 

da escola nos anos vindouros. 

 A nucleação das escolas no campo acontece de forma crescente em todo o país. As 

atividades de escolas menores e/ou isoladas são transferidas para outras. Casos mais comuns 

são os de nucleação das escolas no campo, em que os alunos são transferidos para as escolas 

urbanas. De acordo com Silva (2002, p.78, grifo do autor), 

 

A cidade, o urbano foi sempre tido como modelo, como parâmetro ideal. 

Consequentemente, o “rural” – os trabalhadores do campo, os povos 

indígenas – foram tratados como “outros inferiores”, como “menores”, 

cidadãos de segunda categoria, concebidos como provisórios, passageiros. 

Ou seja, segundo a perspectiva hegemônica da integração o futuro de todos 

era alcançar o status de uma certa “urbanidade”, sendo necessário superar a 

situação de atraso, de “primitividade”, de falta de... Em outras palavras, a 

diversidade de lógicas, sabedorias e racionalidades, a riqueza de culturas, de 

jeitos de ser humano neste Brasil foi tida como problema, como obstáculo ao 

modelo de desenvolvimento/progresso que predominou. Os homens e 

mulheres do campo, os povos indígenas foram considerados como 

portadores de “déficits” e não como sujeitos com potencialidades e valores 

próprios.  

 

 As pessoas que habitam o rural são tratadas como inferiores, forçando o processo de 

urbanização. Os transtornos causados às famílias do campo não são levados em consideração 

quando o assunto refere-se ao desenvolvimento capitalista. O campo é visto como um 

território de expansão das agroindústrias, da monocultura, entre outros. Não há espaço no 

campo atual para um desenvolvimento social. Espaço para a vivencia dos camponeses e suas 

famílias. 

 Simultâneo ao tratamento dos moradores do campo estão as escolas rurais. “O Parecer 
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[36/2001] sobre a educação do campo nos mostra que a temática da educação rural sempre 

obteve tratamento periférico na legislação e as alterações que ocorreram foram fruto da 

pressão do movimento social” (IDEM, 2002, p.79). Percebe-se que o modelo educacional 

segue uma perspectiva egocêntrica, adotada na expectativa de valorizar o que interessa 

(urbano) e menosprezar a minoria (rural). 

 No contexto de tratamento periférico às escolas rurais, entre os motivos de fechamento 

da Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé está a questão de limite municipal. A escola 

está construída em terras pertencentes a outro município, mas é de responsabilidade municipal 

de Quirinópolis desde 1992. Em reunião realizada pela comunidade para discutir sobre a luta 

contra o fechamento da escola a professora aposentada e ex-diretora da escola Maria 

Helena
86

, disse: 

 

Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Rio Verde e Quirinópolis havia 

um combinação entre os prefeitos. O prefeito de Quirinópolis cuidava desse 

pedacinho de chão aqui, dessa escolinha de Rio Verde. E Rio Verde cuidava 

de uma lá no pé da se... lá na serra, que era do município de Quirinópolis. 

Era uma troca entre prefeitos. Um cuida lá outro cuida aqui. Se entendeu?  

Por isso que aqui nunca foi de Rio Verde. Né? E quando foi pra, pra... que 

emancipou Castelândia, não foi pra Castelândia. 

 

A mesma escola que Quirinópolis manifestou interesse em “cuidar” há 25 anos está 

sendo ameaçada de fechamento pelo poder público do município. Mesmo com a emancipação 

de Castelândia, antes distrito de Rio Verde, Quirinópolis continuou custeando maior parte dos 

gastos da escola e escolheu permanecer com a responsabilidade da mesma. Neste momento 

perdeu-se o interesse de manter a Escola Rural Antônio Sabino Tomé sem nenhuma 

preocupação sequer com os estudantes e com as famílias do campo. 

Ainda em entrevista ao Jornal Alvorada o prefeito de Quirinópolis manteve seu 

posicionamento sobre a nucleação da escola no campo ao informar que: 

 

A escola do Castelo tamos... vai... tamos passando por uma reformulação, 

porque lá tem 17 alunos que são do município de Rio Verde, 14 alunos que 

são do município de Castelândia, 9 alunos que já vão no ônibus aqui de 

Quirinópolis lá para a escola do Castelo, certo?! Inclusive até o Estado, é... 

querendo fechar o segundo grau lá, devido a quantidade muito pequena de 

alunos. Então para o município ficam melhor nós conduzirmos esses alunos 

até a Quirinópolis e parte deles até a escola do Tocozinho. Não queremos 

deixar nenhum aluno sem, sem... sem a oportunidade de tar estudando. Vai 

ser oferecido pra ele o transporte escolar, a vaga pra ele... Agora os alunos 

de Rio Verde, Rio Verde cuida deles. Os alunos de Castelândia, Castelândia 

cuida deles, porque a Escola Sabino Tomé, apesar de ser uma escola 

municipal de Quirinópolis, ela já está construída no município de 

                                                      
86

 Reunião realizada na Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé no dia 05 de dez. 2017. 
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Castelândia. Ela não tá construída no município de Quirinópolis. E nós 

tamos arcando aí com esses alunos que não são do nosso município, 31 

alunos. Então queremos realmente otimizar a utilização do recurso público 

na educação. É isso que nós queremos, né?! E não vai ter prejuízo pra 

nenhum aluno. Não vai ficar nenhum sem ter sua vaga, sem ter o transporte 

até aí a escola mais próxima deles. 

 

Os gastos públicos estão em primeiro lugar. Não leva-se em consideração a 

(re)organização da rotina dos alunos e das famílias. O desgaste dos estudantes ao percorrer 

distâncias maiores no trajeto casa-escola-casa. A principal questão e debate são dos alunos de 

outros munícipios que estudam na escola. Estes estão sendo tratados como um custo/gasto de 

Quirinópolis em favor de outro município. O que inviabilizaria o funcionamento da escola 

rural. 

Para tanto, cada aluno de outro município matriculado na Escola Municipal Rural 

Antônio Sabino Tomé é contabilizado para Quirinópolis e esse número é revertido em 

dinheiro para o município de acordo com as regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE).  Portanto não justifica que o município não possa atender a demanda de 

alunos do campo de municípios vizinhos.  

A energia elétrica utilizada pela escola é custeada pelo município de Castelândia, que 

disponibiliza uma vã para transportar os alunos de suas comunidades rurais, assim como Rio 

Verde. Mas o esforço maior é de Quirinópolis, que recebe em dinheiro pelos estudantes 

matriculados no município. Neste caso, a linha imaginária do limite municipal tende mais a 

prejudicar os estudantes que residem no rural que “otimizar a utilização de recursos públicos 

na educação”. 

Ao tratar-se de uma parcela da população que organiza-se e lutam para manter uma 

escola rural em funcionamento o assunto não toma muitas dimensões na mídia (Imagem 1). 

As preocupações, em geral, são voltadas para o setor financeiro/econômico local, com o 

emprego da população urbana, com problemas urbanos, entre outros. O interesse 

político/administrativo é voltado para a empresa capitalista, para que ela se organize, não a 

população de uma comunidade rural.  

Sobre essa “organização”, possível para uns e negado para a maioria, o autor Benjamin 

(2000, p.11) destaca que: 

 

A posição dos neoliberais seria ridícula e insustentável se, de fato, 

pretendesse eliminar essa característica essencial da existência humana. Mas, 

observando-se tudo mais de perto, verifica-se que o que eles defendem não é 

bem isso. São contra que as sociedades tenham projetos, estabeleçam metas 

e se organizem para atingi-las, mas apoiam firmemente que as empresas 

capitalistas atuem dessa forma. 
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Ora, em Quirinópolis as duas indústrias sucroenergéticas conseguem estabelecer suas 

metas de plantio e colheita e cumpri-las sem nenhuma dificuldade. Porém a Escola Municipal 

Rural Antônio Sabino Tomé deveria ter suas atividades interrompidas pois as autoridades 

locais desejam, mesmo contra a vontade da população. Essa é a diferença entre os planos de 

realização possível. Os projetos regulamentados pelo mercado sempre tem vantagem em 

relação às metas da sociedade para o bem comum. 

 

Imagem 1 – Faixas de protesto da comunidade rural nas grades da escola rural. 

        

Fonte: acervo pessoal do autor (2017) 

 

 A desigualdade manifesta-se em cenários como esse. Onde os oprimidos, excluídos 

pelo capital, são privados de seus direitos por lei, a começar pela escola no campo. No 

Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária exposto durante o 2° Enera, 

foram apresentados compromissos de luta e um deles é “seguir denunciando que FECHAR 

ESCOLA É CRIME! E lutar contra a desigualdade educacional em nosso país e pela 

construção de mais escolas públicas no campo, com infraestrutura adequada, de acordo com a 

realidade do campo”. 

 

O fechamento das Escolas no Campo 

 

 Fechar escolas localizadas no campo é uma realidade brasileira que ocorre de forma 

mais intensa em algumas localidades que em outras. Em décadas passadas, sem a organização 

das comunidades rurais consolidada, a ordem de fechamento era dada e cabia à população 

acatar o que havia sido imposto. No entanto, esse cenário vem sendo modificado. 

 Hoje a comunidade se faz mais presente. Por meio da organização social a população 

camponesa tem lutado pelos seus interesses. Um dos maiores exemplos da inquietação dos 
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camponeses é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em sua campanha 

nacional “Fechar escola é crime” o MST propõem a seguinte discussão: 

 

A nossa ação deve ser local, visto que a maioria das escolas fechadas 

pertence à rede municipal, mas sem perder de vista que devemos 

responsabilizar e fazer o Ministério da Educação dar respostas sobre o 

fechamento de escolas, exigindo o não fechamento de escolas e dando 

condições para a construção de novos estabelecimentos. Tendo em vista o 

grande número de fechamento de escolas, principalmente no campo, estamos 

lançando uma campanha nacional para discutir e denunciar a situação do 

fechamento das escolas principalmente no campo. Esta campanha tem o 

objetivo de defender a educação pública que seja um direito de todos os 

trabalhadores. Para que isso se concretize, é importante mobilizar 

comunidades, movimentos sociais, sindicatos, enfim toda a sociedade para 

se indignar quando uma escola for fechada e lutar para mudar esta realidade. 

 

 A partir dessa e de outras campanhas que favorecem os direitos das comunidades 

rurais, a população do campo fortaleceu sua organização em movimentos sociais para as lutas 

de interesse comum, como a questão do fechamento das escolas. Sendo a educação pública 

um direito de todos, e conscientes dessa questão, os trabalhadores e suas famílias tem lutado 

pela permanência das escolas no campo para seus filhos. 

 Como enfatizado na discussão do MST, maioria das escolas localizadas no rural são 

de responsabilidade municipal e isso é um grande embaraço para mantê-las em 

funcionamento. As prefeituras não apresentam muitos recursos para investir nessas escolas e 

nos momentos de cortes do dinheiro público as escolas no campo são ameaçadas de 

fechamento. 

  De acordo com dados do censo escolar da educação básica do Ministério da Educação 

(MEC), no ano de 2003 existiam 103.328 escolas no rural brasileiro, responsáveis por total de 

7.965,131 matrículas. Ao consultar o sistema de informações estatísticas sobre o ensino 

básico no InepData, percebeu-se que em 2014 haviam apenas 66.385 escolas no campo em 

funcionamento no Brasil. Estas responsáveis por um total de 5.303,543 matrículas de alunos. 

 Têm-se que em um período de 11 anos foram fechadas 36.943 escolas no campo em 

território nacional. Os censos do MEC e Inep não apresentam dados de períodos mais 

recentes, mas acredita-se que o número de alunos e de escolas urbanas tem aumentado, 

enquanto o número de escolas e alunos no campo é decrescente. Esta situação pode causar 

duas vertentes, o abandono de muitas famílias do campo ou o abandono das crianças e jovens 

da escola, devido ao demorado tempo em transporte até a cidade que compromete suas tarefas 

nas atividades familiares. 

 Em 2003 houve a criação do projeto de lei 98/2003 para dificultar o fechamento das 
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escolas no campo. Este projeto alterou o Artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/1996 ao acrescentar um Parágrafo Único dispondo sobre exigências no processo de 

fechamento das escolas. Deste modo segue as seguintes exigências: 

 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e 

quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada 

pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da 

ação e a manifestação da comunidade escolar. (LDB, 1996, Art. 28, grifo 

nosso) 

 

 As disposições do referido artigo não estão todas colocadas em prática, principalmente 

a adequação do calendário escolar as fases agrícolas e às condições climáticas. Nas escolas no 

campo, o calendário é realizado de acordo com o funcionamento das escolas urbanas. Existem 

algum transtornos em épocas de chuva intensa, quando as estradas nem sempre propiciam a 

chegada até à escola e aqueles períodos em que o aluno precisa ajudar a família nas atividades 

de agropecuária, principalmente nos períodos extensos de estiagem das chuvas. 

 Essas questões não incomodam tanto à comunidade rural quanto o fechamento das 

escolas. As famílias continuam seu cotidiano sem um calendário específico e conteúdos 

voltados à sua realidade, porém não querem perder as escolas que ensinam seus filhos 

próximo às suas casas e oferecem laser tanto aos alunos quanto a comunidade em suas 

festividades.  

O Parágrafo Único do Artigo 28 é o que tenta barrar o fechamento acelerado das 

escolas no campo brasileiras. Desde a sua promulgação as escolas de educação básica 

pública, sejam elas no campo, indígenas ou quilombolas, que estiverem sob ameaça de 

fechamento não devem ter suas atividades encerradas sem que o prefeito do município ou o 

secretário da educação tenham consultado o Conselho Municipal de Educação, que tem a “[...] 

finalidade básica de assessorar o Governo Municipal na formulação da política educacional 

do Município [...]” (Lei 2.207, 1997, Art. 1°). 

 O Conselho Municipal de Educação é composto por um representante da Secretaria 

Municipal de Educação, um professor, diretor e um servidor de escola pública, um 

representante das escolas particulares de ensino fundamental, um membro da Delegacia 
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Estadual de Ensino e um representante dos pais de alunos. Os transtornos devem ser 

calculados a fim de propor sugestões e medidas às autoridades locais para a permanência e/ou 

possível fechamento das escolas no campo.  

 O projeto de lei 98/2003 contribuiu para dar voz à comunidade rural que nem sempre é 

consultada quando o prefeito ou a Secretaria de Educação Municipal resolve fechar uma 

escola no campo. Aqueles que desconhecem seus direitos são submissos às decisões acatadas 

pelo poder público local. Porém, quando a população está informada a comunidade luta para 

que os direitos previstos por lei sejam cumpridos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Por meio do estudo pode-se observar a organização uma população do campo, que luta 

por seus direitos de manter a Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé em 

funcionamento, contra uma decisão cega e precipitada do prefeito do município de 

Quirinópolis. Os parâmetros básicos da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 foram ignorados 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Em tempos onde os interesses capitalistas tem mais vez que a própria população, os 

estudantes do campo estão fadados a transformar suas rotinas devido a fatores absurdos de 

“limites municipais” e “otimização de recursos”. Caso a escola seja fechada, o aluno da 

comunidade rural de outro município mesmo morando mais da sede de Quirinópolis não 

poderá estudar nas escolas urbanas desta cidade, pois deverá ser “cuidado” pelo município 

que reside (Rio Verde e/ou Castelândia). 

 No entanto, as reivindicações da comunidade rural surtiram efeitos. No dia 11 de 

dezembro, de acordo com notícias do Poder Judiciário Tribunal De Justiça Do Estado De 

Goiás, a juíza da 1ª Vara Cível da comarca de Quirinópolis Adriana Maria dos Santos Queiróz 

de Oliveira, decretou que o município deve manter o funcionamento integral da escola. Essa 

foi a primeira vitória de muitas que virão, pois a ação é recorrível e uma vez a escola rural 

marcada para fechar as perseguições serão certeiras. 

 A comunidade tem consciência de que a escola é importante e que precisam da mesma 

para garantir estudo a seus filhos sem causar transtornos nos horários de alimentação, cansaço 

e desgaste das crianças e adolescentes que seriam transportadas por distâncias maiores. Assim 

seguem (re)existindo no campo, com perspectiva de reproduzir o modo de vida camponês e 

sem intenções de mudar para a cidade enquanto seus filhos estudarem na escola no campo. 

 



346 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Conteúdo da palestra sobre “educação básica e movimentos 

sociais”. IN: ARROYO, Miguel Gonzalez; FERNANDES, Bernardo Mançano (Orgs). A 

educação básica e o movimento social no campo. Brasília: Articulação Nacional Por Uma 

Educação Básica do Campo, 1999. (Coleção por uma educação básica do campo, nº2). 

 

BENJAMIN, César. Um projeto popular para o Brasil. In: BENJAMIN, César; CALDART, 

Roseli Salete (Orgs). Projeto popular e escolas do campo.  Brasília: Articulação Nacional 

Por Uma Educação Básica do Campo, 2000. (Coleção por uma educação básica do campo, 

nº3) 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

Aceso em: 14 des. 2017. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. InepData: consulta de informações educacionais. Disponível em: 

http://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard. Acesso em: 11 dez. 2017. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Número de matrículas e escolas da educação 

básica. Brasília: 25 de fev. de 2014. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15261-

matriculas-escolas-ceb&category_slug=fevereiro-2014&Itemid=30192. Acesso em: 11 dez. 

2017. 

 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Fechar escola é 

crime!. 31 mai. de 2011. Disponível em: http://www.mst.org.br/2011/05/31/fechar-escola-e-

crime.html. Acesso em: 12 dez. 2017. 

 

_____. Manifesto das educadoras e dos educadores da reforma agrária. 1 out. 2015. 

Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/10/01/educadores-da-reforma-agraria-lancam-

manifesto-pela-educacao-durante-o-2-enera.html. Acesso em: 12 dez. 2017. 

 

QUIRINÓPOLIS. Lei n° 2.207, de 15 de outubro de 1997. Cria o Conselho Municipal de 

Educação de Quirinópolis, dispõe sobre a concessão de subvenções e auxílios a entidades 

educacionais e contém outras providências. Disponível em: 

http://quirinopolis.go.leg.br/leis/legislacao-municipal/leis-ordinarias/ano-de-1997/lei-2-207-

1997-cria-o-conselho-municipal-de-educacao-de-quirinopolis.pdf/view. Acesso em: 12 dez. 

2017. 

 

RÁDIO ALVORADA FM 93,9. Jornal Alvorada. Apresentação de Elias Cândido. 

Quirinópolis: 27 nov. 2017. 

 

SILVA, Rosa Helena Dias da. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo: uma leitura comparativa, a partir da temática da educação escolar indígena. In: 

KOLLING, Edgar Jorge; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. (Orgs). 

Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília: Articulação Nacional Por 

Uma Educação do Campo, 2002. (Coleção por uma educação do campo, nº4) 



347 
 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. Município de 

Quirinópolis deverá manter escola em funcionamento na zona rural. Goiânia: 11 dez. 

2017 

 

Disponível em: http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/16860-

municipio-de-quirinopolis-devera-manter-escola-em-funcionamento. Acesso em: 15 dez. 

2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 
 

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO 

CERRADO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Anna Sarah Soares Alves UFG/RC
87

 

Patrícia Francisca Matos UFG/RC
88

 

 

 

RESUMO 

 
O Cerrado possui uma extensa dimensão territorial, abrangendo uma das maiorias diversidades 

biológicas do Brasil. No entanto, essa heterogeneidade de espécies endêmicas existentes vem sendo 

ameaçados devido o desmatamento da sua vegetação natural. Processo decorrente da atividade 

agrícola fortalecida pelo apoio de politicas governamentais.  Porém, praticas para a recuperação e 

reprodução das áreas nativas vem sendo  estudada de uma forma paulatina, não acompanhando a 

velocidade do desmatamento.  A importância do Cerrado é indiscutível, devo a junção dos fatores 

físicos e climáticos, as principais bacias hidrográficas do Brasil se originam neste domínio, com a 

voracidade do desmatamento que vem acontecendo os danos causados serão irreversíveis. Este já 

encarado como um hotposts mundial, ou seja, está entre as regiões do mundo que está em estado de 

alerta devido ao nível de degradação. Sendo assim, formas e ações de preservação devem ser 

repensadas para a manutenção e sobrevivência do Cerrado e dos nichos ecológicos e populações que 

dele vivem. 

 

Palavras- Chave: Cerrado, Degradação, Preservação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como principal objetivo analisar o processo de ocupação no 

Cerrado e os efeitos causados na sua biodiversidade.  Desde meados da década de 1930, 

políticas de desenvolvimento para região vem sendo implantados, com o apoio governamental 

para a sua ocupação e exploração. O que acarretou mudanças na utilização do espaço 

cerradeiro. Tais mudanças foram fomentadas principalmente por estratégias de ocupação, 

conhecidas como programas de desenvolvimentos.  

Os dois programas que tiveram um papel fundamental foram POLOCENTRO 

(Programa de desenvolvimento do Cerrado), criado no ano de 1975 e o PRODECER no ano 

de 1979 (Programa de Cooperação NipoBrasileira de Desenvolvimento do Cerrado),  tinham 

viés para fortalecer a agricultura via modernização do campo, elevando a região como a maior 

produtora de grãos do país.  
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Assim, uma região que antes tinha seu solo destinado à produção em pequena escala, 

alimentos cultivados para a subsistência, passa por um processo de restruturação, para atender 

o mercado externo.  O Cerrado passa a ser considerada a mais nova fronteira agrícola do país. 

O crescimento econômico perante esse fato é inegável. No entanto, efeitos ambientais e 

sociais alastraram. 

Compreender o processo de ocupação e desenvolvimento e os efeitos decorrentes 

destas ações requer uma revisão bibliográfica e documental em torno do tema.  Para que haja 

a compreensão das consequências do desmatamento das áreas de Cerrado e as ações que 

corroboraram para tal situação autores como Amaral (2003), Ferreira (2009), Mendes (2009), 

Calaça (2009), Alves(2016),Walter(2016), Ab’Saber (2003), Nunes (2006), Casseti (1991), 

assim como em dados do IBGE (2010) e do ministério do Meio Ambiente (2016), entre 

outros.  

No decorrer do texto, em algumas partes será utilizado a terminologia Domínio 

Morfoclimático, escolha pautada segundos os parâmetros de Ab´Saber, o qual é classificado 

como: 

 

[...]um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial de centenas 

de milhares de quilômetros quadrados de área onde haja um esquema 

coerente de feições de relevo, tipos de solo, formações de vegetação e 

condições climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais, de feições 

paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área 

principal, de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e 

biogeográficas formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. 

(AB´SABER, 2001, p. 12) 

 

Para a compreensão da temática abordada e as peculiaridades existentes no Cerrado 

será feito a caracterização da área, perpassando por suas características edafoclimáticas. De 

acordo com MMA (Ministério do Meio Ambiente) (2016) o Cerrado ocupa uma área de 

2.036.448 km², localiza-se predominantemente na área Central do Brasil (figura 1). 

Abrangendo os seguintes estados do Brasil; Paraná (PR), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), 

Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Bahia (BA), Goiás (GO), Maranhão (MA), 

Piauí (PI), Tocantins (TO). O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, 

cobrindo por volta de 24% do território brasileiro, com área de domínio menor apenas que a 

da Floresta Amazônica. (ASSIS et al., 1994, p. 12). 
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Figura 1: Cobertura do Cerrado no Brasil 

 

Fonte: ISPN.ORG 

 

Caracterização da área  

 

O Cerrado é considerado como a maior savana do mundo, em questão de 

biodiversidade.  O uso da termologia savana é bastante polêmico, devido a sua generalidade, e 

usos diferenciados sobre o termo (WALTER, 2006, p. 36). No entanto, o tipo de vegetação 

enquadrada como savanas é típico de regiões tropicais sendo caracterizadas por árvores de 

pequeno porte e arbustos. O domínio em estudo abriga cerca de 11.627 espécies de plantas 

nativas já catalogadas (MEIO AMBIENTE, 2016). 

A vegetação do Cerrado se desenvolveu e adaptou em algum momento do Quaternário 

e é uma das floras mais anosas do país. Sendo elas de raízes profundas e tortuosas que como 

dito se adaptaram a região, possuem em sua área em média 5 a 7 meses secos, parcialmente 

chuvosos. Sendo a combinação entre os fatores físicos, ecológicos e bióticos que caracterizam 

os domínios do Cerrado, de modo que a fusão entre esses aspectos formam um ambiente de 

extrema riqueza e peculiaridades (AB´SABER, 2003, p. 31). O Cerrado distingue-se dos 

demais domínios de paisagens morfológicas e fitogeográficas que é são encontradas no Brasil. 

 

Quando se atingem as áreas interiores de Goiás e Mato Grosso, ao invés de 

encontrar florestas por todos os níveis de topografia, como é o caso do Brasil 

Sudeste, ou encontrar caatingas extensas nas rasas depressões 

interplanálticas ou intermontanhas, como seria o caso do Nordeste semi-

árido, depara-se com o arranjo clássico, homogêneo e monótono da 

paisagem peculiar ás áreas de savanas. As formações vegetais talvez não 

sejam tipicamente de savanas, mas o arranjo e a estrutura de paisagens 

constituem uma atmosfera perfeita dos quadros paisagísticos zonais, que 
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caracterizam essa unidade tão frequentemente do cinturão intertropical do 

globo. (AB´SÁBER, 2001, p. 30.) 

 

O Cerrado é considerado como um dos hotsopts mundiais de biodiversidade, pois oferece uma 

enorme variedade de espécies endêmicas, no entanto cerca de 137 espécies de animais estão 

ameaçadas de extinção (KLINK, MACHADO, 2016, p. 150).  A devastação dos habitats esta 

ocasionando a diminuição da biodiversidade. Uma vez que a expansão do agronegócio, a 

deterioração dos ecossistemas originários são as mais amplas ameaças ao Cerrado, por volta 

da metade da sua vegetação original foi extraída. 

 

Figura 2: Área de distribuição original do Cerrado 

 

Fonte: ISPN.ORG 

 

Além da variedade espécies endêmicas, devido a sua localização centralizada e a 

elevada topografia o Cerrado possui 20 mil nascentes, sendo algumas delas dos principais rios 

brasileiros. Seis das oito maiores bacias hidrográficas como à Tocantins-Araguaia, São 

Francisco, Paraná/Paraguai (CORREA, 2011, p. 43). Por esses fatores o Cerrado é 

compreendido por alguns estudiosos como a caixa d´água do Brasil.  

Diante dos fatos apresentados sobre o Cerrado, uma indagação é colocada: como 

garantir a proteção dos recursos naturais de um domínio morfoclimátifco, que tem sido 

constantemente degradado em benefício de um sistema produção agrícola 

agroexportador, que visa de modo indiscriminado o lucro financeiro  e conservar, as áreas 

remanescente?  Pois a preservação é de suma importância para a manutenção do sistema 

natural, e conservação do equilíbrio ambiental. 
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Fundamentação Teórica  

 

A ocupação da região Central do Brasil, correspondente às áreas de Cerrado, 

ocorreram de modo lento e gradativo até meados do século XX. O período entre o século 

XVIII e XX abarcam com acontecimentos propulsores para essa apropriação das terras 

goianas. Conforme Ferreira, Mendes (2009) 

 

a) o deslocamento populacional de Minas Gerais e do Nordeste (início do 

século XIX), a decadência do ciclo da mineração (1726-1770) e dispersão 

dos colonos pelo espaço rural; b) a implantação de uma infra-estrutura de 

transporte (rede ferroviária/articulação inter-regional e construção das 

rodovias/integração regional), as mudanças político-institucionais (após 

1930), a construção de duas capitais (Goiânia e Brasília a partir de 1956), a 

urbanização, a industrialização e a produção agrícola comercial; c) a 

integração da região de Goiás ao tráfego rodoviário (entre 1968 e 1980); d) 

os programas e projetos de intervenção de ação direta sobre a região 

(POLOCENTRO e PRODECER) e d) a expansão agrícola mais recente no 

Cerrado (a partir da década de 1970), as relações sociais de trabalho, o 

padrão tecnológico, a distribuição espacial da produção, as relações 

intersetoriais e a inserção estatal( FERREIRA, MENDES, 2009) 

 

A existência dos fatores mencionados acima propiciou o desbravamento da região 

interiorana, de modo a integrar a economia nacional. Sendo importante destacar que a 

construção da cidade de foi construída, acarretando assim a revitalização dos quadrantes 

regionais do domínio Cerrado. 

Para Amaral (2003 apud Alves 2016), a implantação de Brasília significou a abertura 

de um novo polo de desenvolvimento e conquistas para o Centro-Oeste, que possibilitou 

ampliar a comunicação entre regiões distantes. Contudo, o presente trabalho não se 

encarregara de discutir o grau de desenvolvimento das regiões, mas abordar as consequências 

que essas trouxeram.  

 

O Cerrado vai conhecer a modernização agrícola a partir da década de 1970. 

A região passa a ser um atrativo para a produção de soja, uma vez que se 

amplia a demanda pelo produto nos mercados internacionais. Assim, esse 

período representa um marco histórico para a agricultura brasileira, através 

da aliança entre o Estado e a classe dominante rural, em que o Estado passa a 

interferir diretamente nas suas formas de organizações e na política agrícola. 

Assim, o Estado fez investimentos em infra-estruturas, pesquisas 

agronômicas e programas de crédito especiais (FERREIRA, MENDES, 

2009) 

 

O Cerrado então era considerado mais um sertão, do Brasil, Mas de acordo com 

Inocêncio, Calaça (2009), este passa a ser o "locus" do avanço de uma fronteira agrícola, 

comandada pelo capital financeiro, que muda radicalmente a feição deste domínio 
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Morfoclimático. 

Neste contexto, diversas modificações na forma de produção foram implantadas e para 

que o progresso econômico fosse ampliado e se adequasse aos moldes de produção 

agroexportadores era necessário o uso e apropriação de áreas naturais, sem a preservação e 

fiscalização necessária para a manutenção do equilíbrio ecológico.  

Segundo Nunes (2007) a partir da década de 1990 aumentaram o número de 

exportações que eram reflexo da ampliação da produção agrícola. Fato que ocasionou na 

concentração do setor em grandes empresas nacionais e transnacionais modificando os meios 

de produção. 

O ambiente do Cerrado vem sendo palco das atividades humanas, conforme Casseti 

(1991) o meio natural é o substrato em que as atividades humanas respondem pela 

organização do espaço, conforme os padrões econômicos e culturais. Portanto, quanto maior o 

avanço científico-tecnológico, mais impactos serão detectados em relação a ambientes 

naturais.   

Neste contexto, podem-se relacionar avanços tecnológicos ao financiamento do 

capitalismo contemporâneo. Marx (1967) já alertava que o capitalismo cria a grande produção 

e a competição, que levam a aparelhada dilapidação da capacidade produtiva da terra. Sendo 

assim o Cerrado é mais um dos instrumentos para a reprodução do capital, onde não há devida 

preocupação com a sua riqueza natural e os desequilíbrios que exaurem os seus recursos 

ambientais.   

De modo que, um espaço que antes era fonte de relações harmônicas entre nichos 

ecológicos e pessoas que realizavam sua produção de modo sustentável, passa a ser berço da 

materialização do solo como mercadoria; um ambiente de ações desarmônicas entre produção 

e questões sociais e ambientais. 

Assim constata-se um voraz desmatamento, acarretando a perda da fauna e flora 

presentes no Cerrado, como também afetará os ciclos hidrológicos do Brasil.  

Mesmo com todos esses efeitos sobre a biodiversidade as áreas do Cerrado continuam  

sendo substituídos por áreas de pastagens e, com a crescente demanda por alimentos e por 

biocombustíveis, são substituídos também por áreas de cultivo de grandes monoculturas 

associadas aos sistemas agroindustriais, destacando-se a canavieira (CORREA, 2011, p. 72). 

A vegetação nativa foi substituída por gramas para pastagem, ou por lavouras para a 

produção de grãos ou cana-de-açúcar. Com essa voracidade de produção, o solo tem sido 

desgastado, erodibilisado, os rios estão sendo poluídos, afetando a qualidade de vida da 

população, nascentes estão sendo soterradas, matas ciliares destruídas, e nichos ecológicos 
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perdidos. Goiatuba padece com as ações antrópicas. Vale ressaltar que medidas devem ser 

tomadas para a preservação da sua biodiversidade de toda a extensão do domínio 

morfoclimático.  

 

A predicação negativa sobre o Cerrado e suas gentes foi construída pelo 

imaginário economicista, em que este aparecia como um bioma pobre e 

improdutivo que se caracterizava por uma ocupação onde se desenvolvia, 

basicamente, pecuária extensiva aliada à agricultura de subsistência . Esse 

construto sociocultural permitiu as condições materiais e imateriais à 

ocupação moderna, racional e indiscriminada, ocasionando uma degradação 

social e ambiental sem precedentes. A acelerada devastação e os problemas 

ambientais decorrentes, além de preocuparem alguns cientistas que elegeram 

o Cerrado como um dos hotspots de biodiversidade do planeta. 

(CASTILHO, CHAVEIRO, 2010, p. 54)  

 

Para que a preservação aconteça tem-se a necessidade de um pensar global e do agir 

local, cada elemento da sociedade deve buscar meios para que essa preservação não seja 

somente uma utopia de ideias. Outrossim, é preciso uma conexão entre interesses federais, 

estuais e municipais, todos estes carecem fomentar políticas públicas unanimes para garantir 

uma preservação permanente.  

Monitorar o Cerrado e garantir a sua preservação é vital para a manutenção do sistema 

hídrico, para a preservação do ecossistema brasileiro e para a proteção das espécies que já 

correm risco de extinção.  Pois oito das doze grandes regiões hidrográficas brasileiras 

recebem contribuição hídrica do Cerrado (EMBRAPA, 2011, p. 06) 

Não há fórmulas mágicas para lidar com o desmatamento. Uma série de soluções 

precisa ser adotada por toda a sociedade e pelos governos – e algumas delas já estão à nossa 

disposição (NOMOTO/WWF, 2015). O que precisa ser feito é tomar medidas para que as 

soluções que já estão à disposição sejam desempenhadas, que as leis já criadas sejam 

cumpridas e não sejam burladas pelos detentores do capital, e incentivos a pesquisa para a 

manutenção, preservação e restauração desse domínio morfoclímatico. 

 

CONSIDERAÇÕES Finais 

 

Discutir a importância do Cerrado configura-se como um assunto importante e 

urgente, que perpassa dentro da área de estudos fisíco-socio-territóriais. Pois abruptas 

modificações estão ocorrendo sobre a biodiversidade presente nesses dois milhões de 

quilômetros quadrados, cedendo lugar a pastagens e a produções agrícolas.  

Na busca pelo crescimento econômico e urbanização do país, informatização no meio 
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rural, o solo é materializado somente como um produto no sistema capitalista. Entretanto, essa 

fomentação da produção exacerbada no interior brasileiro necessita ser repensada, pois como 

dito ao longo do trabalho, o Cerrado uma vez desmatado, não pode ser reflorestado em seu 

interim. A perda de sua fauna e flora representa danos catastróficos, mas não somente para 

aqueles que dependem intrinsicamente dessa savana brasileira, como também para todo o 

Brasil. Vale ressaltar que o meio ambiente é um sistema em cadeia, tudo é interligado, os 

nichos ecológicos são conectados e um desiquilíbrio acentuado poderia causar impactos 

ambientais e sociais imensuráveis.   

Caso haja perda de um nicho ecológico, vários outros serão diretamente prejudicados, 

pois existem animais que só habitam no cerrado, devido às condições morfoclimáticas nele 

existentes, a sua cobertura vegetal apesar de ser arvores de pequeno porte, representam 

características únicas, adaptadas para essa região, sendo de suma importância para a 

preservação do solo e do lençol freático, e das nascentes aqui encontradas que dão origem á 

algumas das principais bacias hidrográficas. 

Diante da abordagem realizada conclui-se que é nítida a importância de projetos que 

estimulem a conservação deste domínio morfoclimático. Sendo que, o capital financeiro não 

sobrevive sem o capital natural, pois a matéria para a constituição dos bens econômicos 

advém dos recursos naturais. É necessário então a valorização e preservação das relações 

naturais-sociais. Sendo assim soluções ambientais adequadas 

devem ser apoderadas, de modo a assegurar a manutenção, preservação e recuperação 

dos Cerrados. 
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RESUMO 

 
Este texto é resultado da participação em experiências sobre agroecologia e agrofloresta realizadas nos 

meses de outubro, novembro de 2017 e fevereiro de 2018. Um membro da equipe do Projeto de Pesquisa 

“Processo de Transição Agroecológica em Quirinópolis” participou do “Seminário de Agroecologia de 

Anápolis: agroecologia construindo um futuro sustentável” e outros dois participaram de trabalhos de 

campo no VIII SINGA, no Paraná, para visitar produções agroecológicas e agroflorestal em assentamentos 

de reforma agrária e na Escola Latino-americana de Agroecologia. Além disso, participaram do “V Dia de 

Campo da Fazendinha Agroecológica” da EMBRAPA Arroz e Feijão em fevereiro de 2018. Estas 

participações são de fundamental importância para a aprendizagem pela observação e indagações durante 

as visitas, com objetivo de contribuir para a execução das atividades do projeto em curso. 

 

Palavras-chaves: Agroecologia. Agrofloresta. Assentamentos. Projeto de pesquisa. UEG 

Quirinópolis. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2017 teve-se início o Projeto de Pesquisa “Processo de 

Transição Agroecológica em Quirinópolis”, executado por docentes e discentes do Curso de 

Geografia da UEG Campus Quirinópolis, cujo objetivo é visitar os produtores de alimentos 

básicos como hortifrutigranjeiros, frutas e roças, para conhecer as perspectivas de trabalharem 

com o método de transição agroecológica. 

A proposta da pesquisa é contribuir para a redução da produção de alimentos com 

venenos no município e região, promoção de práticas adequadas de manejo e cobertura do solo 

e resgate das práticas culturais camponesas e do trabalho coletivo para a melhora da qualidade 

de vida das famílias produtoras e da população local. A agroecologia, na definição de Machado 

e Machado Filho (2014, p. 36), é “um corpo de doutrina que viabiliza a produção de alimentos e 

produtos limpos, sem venenos, tanto de origem vegetal como animal [...]”. 

Nesse sentido o texto aborda a participação de integrantes do projeto em quatro 

experiências sobre o tema agroecologia e agrofloresta realizadas nos meses de outubro, 
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novembro de 2017 e fevereiro de 2018 com participação no “Seminário de Agroecologia de 

Anápolis: agroecologia construindo um futuro sustentável” para adquirir conhecimentos 

teóricos acerca do tema; e em dois trabalhos de campo no VIII SINGA, para visitar produções 

agroecológicas e agroflorestal em assentamentos de reforma agrária e na Escola Latino-

americana de Agroecologia, além da participação dos integrantes do projeto na “V Dia de 

Campo da Fazendinha Agroecológica” realizado pela EMBRAPA Arroz e Feijão, em Santo 

Antônio de Goiás. 

A metodologia dessas atividades foi apenas de participação para aprendizagem pela 

observação e indagações durante as visitas, e das discussões no seminário. O método foi o 

qualitativo, visto que o enriquecimento a respeito dos conteúdos teóricos e práticos veio de 

encontro com os objetivos propostos que é contribuir para a execução e construção das 

atividades do projeto. 

De acordo com Altieri (2004, p. 23) a agroecologia é fornecedora de uma “estrutura 

metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos 

agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam”. Por isso as 

atividades propostas em Quirinópolis se comprometem com a promoção de práticas 

adequadas de manejo e cobertura do solo com aproveitamento da matéria orgânica evitando 

erosão e compactação do solo; conhecimento das técnicas do controle biológico; da proteção 

da biodiversidade e do ecossistema; utilização consciente da água, produção de renda e 

valorização da mão-de-obra familiar, resgate das práticas culturais camponesas e do trabalho 

coletivo e qualidade de vida das famílias do campo e da cidade. 

 

Desenvolvimento 

 

Durante as atividades realizadas no VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária 

(VIII SINGA), na cidade de Curitiba/PR nos dias 01 a 05 de novembro de 2017, os 

participantes puderam interagir diretamente com movimentos sociais que utilizam das práticas 

agroecológicas para produção de alimentos e de plantas medicinais, bem como de outros 

temas, onde foram disponibilizados treze trabalhos de campo. 

Dois desses houve participação de integrantes do Projeto de Pesquisa que está sendo 

executado em Quirinópolis. O trabalho de campo intitulado “Organização espacial do MST: 

Agroecologia e Agroflorestal”, realizado na Escola Latino-americana de Agroecologia e no 

Assentamento Contestado, ambos localizados no município da Lapa/PR, com a presença do 

acadêmico Fillipe Mendes de Araújo; e o “Acampamento Agroflorestal José Lutzemberger, 

https://regabrasil.wordpress.com/tag/acampamento-agroflorestal-jose-lutzemberger/
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organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, na Mata Atlântica, 

um processo de luta, tanto pelo território, quanto da implantação do sistema agroflorestal, 

onde participou o professor e coordenador do projeto de pesquisa, Dr. Edevaldo Aparecido 

Souza. 

Também participou do “Seminário de Agroecologia de Anápolis: agroecologia 

construindo um futuro sustentável” em outubro deste ano, o acadêmico Higor Regis Jacintho 

da Silva. O objetivo do seminário foi propagar o modelo agroecológico e agricultura orgânica 

para produtores e outros interessados no tema como estudantes como Geografia e áreas afins. 

Como último evento recente, quatro integrantes do grupo de pesquisa se fizeram 

presentes no “V Dia de Campo da Fazendinha Agroecológica” realizado pela EMBRAPA 

Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás, o professor Edevaldo Aparecido 

Souza, e os acadêmicos Higor Regis Jacintho da Silva e Lilian Pereira Rezende e Paulo César 

de Oliveira. 

 

Escola Latino-americana de Agroecologia e Assentamento Contestado 

 

Como uma das atividades do VIII SINGA, parte dos participantes realizaram o trabalho de 

campo “Organização espacial do MST: Agroecologia e Agroflorestal”, na Escola Latino-

americana de Agroecologia – ELAA (Figura 1) e no Assentamento Contestado. No decorrer do 

trabalho, além de um pouco da história do assentamento e da fundação da escola (em 2005 como 

iniciativa da Via Campesina), foram relatados as experiências dos próprios assentados ao longo 

do processo de organização na área conquistada com muita luta, onde a implantação dos sistemas 

agroecológicos e agroflorestais se tornou o ponto chave para a produção agrícola do Contestado. 

A ELAA e o Assentamento Contestado vêm se tornando cada dia mais uma referência 

mundial de organização social, de ensino de produção de alimentos agroecológicos, de 

soberania e prosperidade, além de modelo como instituição pedagógica, contando com todos 

os níveis de escolaridade, na educação básica com a Ciranda Infantil, no ensino fundamental e 

médio com a Escola Municipal do Campo Contestado e Colégio Estadual do Campo 

Contestado (que dividem o mesmo espaço físico no assentamento), e com a ELAA, que 

possui os cursos superiores em “Tecnologia em Agroecologia e Licenciatura em Educação do 

Campo, Ciências da Natureza e Agroecologia”, e conta com a participação de alunos do Brasil, 

Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina e República Dominicana. 

 

 

http://elaa.redelivre.org.br/tecnologia-em-agroecologia/
http://elaa.redelivre.org.br/licenciatura/
http://elaa.redelivre.org.br/licenciatura/
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Figura 1: Escola Latino-americana de Agroecologia, Lapa/PR 

   
Fonte: Fillipe Mendes de Araújo (2017) 

 

A autonomia em se tratando de produção de alimentos para o consumo e para o mercado 

é admirável, onde as técnicas de plantio sem a utilização de defensivos agrícolas são feitas nas 

conformidades do que é proposto pelo sistema agroecológico, o que gera mais qualidade aos 

seus produtos. Cerca de 81 camponeses e suas produções são devidamente certificados como 

agroecológicos pela “Rede EcoVida de Agroecologia de Certificação Participativa” e tem seus 

produtos destinados à merenda de 57 colégios Estaduais da região e mais 22 escolas do 

município, além de abastecer a mesa de mais de 3 mil pessoas. Este fato só foi possível devido a 

decisão dos próprios assentados em fundar a “Cooperativa de Agroindústria e Comércio Terra 

Livre”, e por intermédio de parcerias com programas governamentais como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

 

Acampamento Agroflorestal José Lutzemberger 

 

O Acampamento Agroflorestal José Lutzemberger, organizado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na Mata Atlântica, num processo de luta, tanto pelo 

território, quanto da implantação do sistema agroecológico e agroflorestal (Figura 2), localiza-

se no Município de Antonina, litoral norte do Estado do Paraná. De acordo com Facco (2015, 

p. 74) “trata-se de um local de resistência, a partir da ocupação, que simboliza a luta pela terra 

nesta região costeira. O território ocupado está inserido dentro de uma Unidade de 

Conservação: a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba”. 

https://regabrasil.wordpress.com/tag/acampamento-agroflorestal-jose-lutzemberger/
https://regabrasil.wordpress.com/tag/acampamento-agroflorestal-jose-lutzemberger/
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De acordo com um dos líderes/representantes do acampamento, Jonas Souza
91

 a área 

constitui-se um território que desde o tempo da colonização foi apropriado pela Comunidade 

Caiçara, com modos de vida e de produção comunitárias, em pequenas parcelas, e sem o título 

da terra, o que fez com que o capital fosse se apropriando com os ciclos econômicos da 

região, impactando essas comunidades. 

 

Figura 2: Sistema Agroflorestal no Acampamento José 

Lutzemberger, Antonina/PR. 

 
                        Fonte: Edevaldo Aparecido Souza (2017) 

 

O primeiro ciclo foi o desmate para utilização da madeira, depois a coleta do palmito 

da palmeira Jussara, e o terceiro a produção da pecuária. Os conflitos se acirraram na luta pela 

defesa do território, porém, pelo fato dessas comunidades não terem o título da terra, eram 

posseiros, a introdução da propriedade privada para criação de búfalos por parte dos 

fazendeiros foi se consolidando com mais facilidade, em detrimentos dos povos tradicionais 

que foram perdendo seus territórios. 

A área, já degradada pela atividade bufalina, foi ocupada por um acampamento voluntário, 

na área do Rio Pequeno, sem ainda o acompanhamento do MST, no final de 2002, início de 2003. 

Nesses anos iniciou-se também o quarto ciclo que era a da preservação do meio ambiente 

intocável, sem mesmo a possibilidade de habitação do ser humano, sem gente, pela Organização 

Não Governamental (ONG) Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 

(SPVS), financiados por três empresas estadunidenses: Chevron; American Eletric Power; e 

General Motors, as duas primeiras do setor energético e a terceira na atividade automotiva. 
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Essas empresas precisavam de uma ONG nacional para executar um projeto de crédito 

de carbono florestal nas reservas compradas, para um contrato de cem anos, segundo Jonas 

Souza, mas para Cenamo et al (2010) são contratos individuais, para 40 anos, com início em 

2002 da Chevron; 2000 da American Eletric Power; 2001 da General Motors. 

Foram grandes as dificuldades que tiveram logo no inicio pelas tensões impostas pelo 

capital e pelo Estado à serviço deste. De um lado as empresas com atividades de sequestro de 

carbono interessadas na área, e de outro as liminares de reintegrações de posse para a 

continuidade da pecuária. Foi então que o MST entra com apoio de organização da luta pela 

resistência e a proposta de agrofloresta ganha potencial. Atualmente a produção, além de 

outras fontes consumidoras, é entregue em escolas municipais de três municípios e em escolas 

estaduais de quatro municípios, entre frutas, tubérculos, hortaliças e temperos. Em 2017 a 

comunidade recebeu o prêmio “Juliana Santilli”, na categoria “ampliação e conservação da 

agrobiodiversidade”. Além de receber o troféu e o selo de reconhecimento a premiação 

também envolve apoio financeiro para intercâmbio de experiências (ROHDEN, 2017). 

Sabe-se que, tanto a luta pela terra quanto um projeto de agrofloresta, são processos 

demorados. Esse acampamento já tem 15 anos de existência e ainda não se efetivou como 

assentamento, mas o sucesso da recuperação da floresta de Mata atlântica, consorciada com a 

produção frutífera, roçado e hortaliças, desfaz qualquer tentativa do capital de ainda tentar se 

apropriar desse território, e desterritorializar essa gente, sujeitos da produção alimentar, do 

trabalho coletivo e da proteção do Meio Ambiente.  

 

Seminário de Agroecologia de Anápolis: agroecologia construindo um futuro sustentável 

 

A agricultura vista dentro de uma proposta ecológica é definida como agroecologia. A 

produção de orgânicos, sem o uso de agrotóxicos, e por tanto, sem danos ao ambiente, faz 

parte desta ciência, que também se dedica a fatores sociais, culturais, técnicos e econômicos, a 

atividades de implantação, pesquisas, experiências e no país já há muitos casos de sucesso. 

Esses temas foram apresentados no seminário agroecológico em Anápolis-GO no dia 27 de 

outubro de 2017, comprovando a eficiência econômica, saudável e ecologicamente correta, 

propostos no sistema de produção agroecológica. 

Com objetivo de promover a difusão da agroecologia e da agricultura orgânica, levando 

mais conhecimentos aos participantes do seminário, os produtores puderam obter mais 

conhecimentos e, consequentemente, ter um aprimoramento na produção e na melhoria do 

manejo agroecológico da propriedade. Já para os estudantes, o evento realçou que a atividade 



363 
 

apresenta novos conhecimentos e alternativas para produções agrícolas e de fato sustentáveis. 

Foram abordados assuntos como agroecologia e agricultura familiar, melhor 

aproveitamento de alimentos quanto ao desperdício, defensivos naturais, criação de insetos e 

preservação de predadores naturais benéficos à cultura cultivada. O produtor Paulo Aparecido 

de Oliveira, relatou suas experiências com mais de três anos no mercado de produção ativa e 

freguesia fidelizada, resolveu trabalhar sem o uso de agrotóxico por orientação médica, onde 

o mesmo se encontrava intoxicado. O agricultor comercializa as hortaliças produzidas em sua 

propriedade todas as terças-feiras na Feira Agroecológica de Anápolis (FEAGRO), e também 

participou de diversas atividades como palestras e cursos que abordam o assunto. 

O produtor agroecológico tem uma preocupação maior em aprender e constituir um 

ambiente equilibrado, com melhor qualidade de vida agregando valor a sua produção, saúde e 

meio ambiente, não dando ênfase a monocultura. 

 

Visita Técnica a Fazendinha Agroecológica da EMBRAPA Arroz e Feijão. 

 

Localizada no Municio de Santo Antônio de Goiás, a Fazendinha Agroecológica da 

EMBRAPA Arroz e Feijão busca por meio de pesquisas teóricas e práticas, desenvolver 

estudos vinculados a produção agroecológica, cultivando diversas culturas de gênero 

alimentício e plantas medicinais (Figura 3). Durante o dia de campo desenvolvido pela 

instituição, realizado no dia 23 de fevereiro de 2018, acadêmicos bolsistas e o professor 

pesquisador do projeto de transição agroecológica, puderam observar e entender melhor como 

a EMBRAPA desenvolve seus trabalhos, as técnicas utilizadas e a relação custo/benefício 

desse modelo de agricultura. 
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Figura 3: Área da Fazendinha Agroecológica destinada ao 

cultivo de plantas medicinais 

 
Fonte: Higor Regis Jacintho da Silva (2018) 

 

Nesse aspecto, pode ser percebido que a EMBRAPA vem se tornando uma grande 

aliada nos estudos do caso, colaborando com a ampliação da agricultura familiar de maneira 

menos nociva ao meio ambiente e a saúde, tanto humana quanto do próprio ambiente onde se 

aplica, caracterizando um modelo de agricultura que possa realmente ser chamada de 

sustentável. Os pesquisadores da EMBRAPA se dispuseram a orientar e esclarecer dúvidas 

quanto a produção agroecológica, e promover de forma totalmente gratuita este evento 

voltado para os produtores rurais e instituições de ensino. 

 

Primeiras atividades do Projeto de Pesquisa Processo de Transição Agroecológica em 

Quirinópolis 

 

Durante o período inicial do projeto de pesquisa, além da busca por uma melhor 

compreensão do que se trata a produção agroecológica por meio de estudos teóricos e 

participação em eventos deste cunho, foram realizadas entrevistas e levantamento de dados 

dos pequenos produtores rurais da região de Quirinópolis (Figura 4), que se interessam em 

participar do mesmo, além da organização do espaço que servirá como área de amostragem do 

projeto. Desta maneira, busca-se findar parcerias com estes produtores, que em sua maioria 

fazem da produção agrícola sua principal fonte de renda, colocando os seus produtos a 

mercado nas três feiras que são realizadas semanalmente nesta cidade.  

Na figura 4 observa-se o dia a dia em uma das propriedades rurais com famílias 

interessadas em aplicar as técnicas de agroecologia e sustentabilidade em suas produções. 

Quanto a sustentabilidade, Viana e Oliveira (2012) destaca que: 
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A Agricultura sustentável está ancorada no aprimoramento de técnicas, de 

métodos e de processos que possibilitem as condições de produção e 

sustentabilidade do processo produtivo e a independência dos produtores. 

Essa técnica e esses métodos e processos buscam preservar recursos naturais, 

poupam insumos e tornando a produção auto-sustentavel, de modo a 

diminuir a dependência dos setores industrial, comercial e financeiro, e 

possibilitar a retenção de um excedente econômico para os produtores rurais. 

(VIANA E OLIVEIRA, 2012, p. 201)  

 

Figura 4: Visita a produtores rurais do município de Quirinópolis 

 
Fonte: Fillipe Mendes de Araújo (2017) 

 

Posteriormente buscou-se parcerias com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária – EMATER e com o Instituto Casa da Abelha, de maneira a desenvolver uma 

relação mais cooperativa entre estas instituições e o projeto de pesquisa. Por meio desta 

parceria, a ideia é a disponibilização de cursos e palestras destinadas aos produtores rurais do 

município, como a fundamentação e o aperfeiçoamento de técnicas de produção menos 

nocivas ao meio ambiente, priorizando a produção agroecológica e trazendo esta como uma 

solução mais viável em se tratando de alimentos que não agridem a saúde e os recursos 

naturais, características essas contrárias ao atual modelo de produção convencional, baseado 

na aplicação de insumos sintéticos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Para a realização do projeto de pesquisa proposto e aprovado pela UEG, precisamos 

receber todas as possibilidades de aprendizagens e experiências a respeito dos temas 

agroecologia e agrofloresta. Nesse sentido as experiências relatadas nesse texto revelaram que 

é possível aplicar em Quirinópolis alguns modelos dessas agriculturas alternativas, 
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contribuindo para que a produção alimentar seja de melhor qualidade e que a saúde do 

produtor e do consumidor seja resguardada e o meio ambiente preservado. 

Foram conteúdos, palestras, eventos, relatos e observações que revelam o sucesso dos 

modelos da produção de alimentos saudáveis, das cadeias curtas de comercialização, da 

satisfação dos produtores e consumidores e, sobretudo, para esse projeto, do compromisso das 

universidades, incluindo a UEG Quirinópolis, com estudos e práticas acadêmicas que 

contribuam para a realização de condições socioprodutivas mais justa, humana e ecológica. 

Embora pareça um grande desafio, a produção agroecológica já é uma realidade 

presente em inúmeros países, mas que ainda é tratada como um conjunto de técnicas novas na 

agricultura brasileira, tendo seus primeiros resultados consideráveis nas últimas décadas devido 

a péssima tradição de produção monocultureira em larga escala, que se expandiu após a 

chamada “Revolução Verde”.  

Vale destacar que estes resultados no Brasil, só foram obtidos graças ao crescimento e a 

representatividade de movimentos sociais de lutas pela terra, e de populações tradicionais como 

os camponeses, indígenas e quilombolas, que ainda vivem conforme os conhecimentos 

adquiridos ao longo de séculos, e dessa forma, se mantem pela prática de uma agricultura 

autossustentável.  

Contudo, podemos afirmar que no aspecto de preservação ambiental e em se tratando de 

alimentação de qualidades inquestionáveis, a agroecologia se destaca como de fundamental 

importância para a agricultura mundial, possibilitando e valorizando a vida em todos os 

âmbitos, fundamentando a razão para a pesquisa em questão. 
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RESUMO 

 

A bioclimatologia vem se destacando dentre as pesquisas em produção animal. Esta ciência tem 

despontado sua importância pelas pesquisas realizadas na adaptação dos animais deste novo cenário 

climático sobre sua produção. Levando em importância os resultados desta pesquisa através dos 

valores de ITU dentro dos limites considerados confortáveis aos animais no qual podemos constatar as 

condições de conforto térmico para os bovinos leiteiros e em consequência o diagnóstico que os 

mesmos passam por estresse térmico, visto que nessa condição os animais já começam a sentir as 

implicações negativas do ambiente e em consequência ocorre declínio da produtividade de leiteira. 

 

Palavras-chave: Bioclimatologia; conforto térmico; produtividade leiteira.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Bioclimatologia tem se destacado no campo científico por ser uma área de estudo 

interdisciplinar que aponta as interações entre a biosfera e a atmosfera terrestre, tendo como 

escala temporal as estações do ano ou intervalos de tempo superiores.  

A mesma se divide entre bioclimatologia vegetal: linha de pesquisa que se preocupa 

com a relação clima e plantas que busca entender as razões pelas quais determinadas espécies 

não vivem fora de limites de valores apresentados pelos diferentes atributos climáticos, 

ocorrendo assim, uma distribuição geográfica e climática das plantas. Bioclimatologia animal 

relaciona os fenômenos naturais do ambiente sobre a vida dos animais analisando as relações 

existentes entre os elementos climáticos e a fisiologia animal, Silva (2000). 

Titto (1998, p. 292), especifica a bioclimatologia animal como “[...] ciência que busca 

entender as relações entre elementos climáticos e a fisiologia animal, tendo como perspectiva 

a superação de barreiras (limitações) impostas pelo meio ambiente sobre a expressão do 

potencial genético dos animais”.  
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Segundo Silva (2000, p. 14), a bioclimatologia é “[...] o campo especializado da 

climatologia que se ocupa das relações entre biosfera e atmosfera, e é também compartilhada 

com a ecologia”. 

A bioclimatologia vem se destacando dentre as pesquisas em produção animal, visto 

que surgem novas questões relativas ao aquecimento global e fenômenos meteorológicos. 

Esta ciência tem despontado sua importância pelas pesquisas de adaptação dos animais à estas 

ocorrências e o impacto deste novo cenário climático sobre sua produção. 

Em países de clima tropical como o Brasil, um dos objetivos de se pesquisar a 

bioclimatologia é estudar o efeito do estresse térmico pela demasia de calor sobre a 

capacidade produtiva e reprodutiva dos animais. Através desse estudo almejamos investigar 

limites considerados confortáveis aos animais, no qual poderemos constatar a ambiência e os 

períodos de conforto térmico para os bovinos leiteiros e, em consequência, se eles passam por 

estresse térmico. 

Pereira (2005) enfatiza que o clima é um dos elementos ambientais que exerce efeito 

mais significativo sobre o bem-estar animal e por consequência implica sobre a produção e 

produtividade, sendo assim um fator regulador ou mesmo limitador da exploração animal para 

fins econômicos. 

Ao considerarmos os índices bioclimáticos da área de estudo que possui produtividade 

leiteira, almejamos avaliar se o gado leiteiro estaria passando por estresse térmico, a partir do 

levantamento dos dados meteorológicos que foram realizados no local de estudo, estimando o 

Índice de Temperatura e Umidade (ITU), de acordo com a metodologia utilizada por 

Klosowski et al. (2002) na distinção dos períodos críticos para a produção. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar os índices bioclimáticos da área de estudo que possui produtividade leiteira e 

verificar se o gado leiteiro estaria passando por desconforto térmico.  

 

Objetivos específicos 

a) Classificar e determinar o Índice de Temperatura e Umidade (ITU);  

b) Avaliar a influência da temperatura do ar (TA, ºC), umidade relativa do ar (UR,%), 

precipitação pluviométrica (PP, mm) sobre a produção de leite; 

c) Caracterizar a ocorrência dos momentos mais críticos para a produção leiteira 

durante o período sazonal entre julho de 2017 e julho de 2018; 
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Desenvolvimento  

 

A pecuária foi um dos principais fatores na atividade econômica na região Centro-

Oeste, sendo por mais de um século responsável pela organização e dinâmica espacial do 

Estado de Goiás e se faz necessário consideramos a questão de como está organizado o 

sistema produtivo da pecuária leiteira que vem cedendo espaço ao do sistema de plantio de 

grãos a partir de 1970.  

Considerando o conceito de formação socioespacial, empregaremos a concepção 

proposta por Milton Santos, que enfatiza em seus trabalhos que ao se pensar em uma 

organização espacial, pode-se presumir que essa organização decorre das relações sociais com 

e na natureza, mediadas pelo trabalho e pelas técnicas. 

Assim, partindo do pressuposto que o espaço é uma construção, portanto, é a 

materialização espaço-temporal das relações sociais no processo de apropriação da natureza, 

que é transformada em uma espacialidade social, material e imaterial. 

O conceito de formação socioespacial originou-se do desenvolvimento da categoria do 

materialismo histórico que anteriormente era conhecida como Formação Econômica e Social 

(FES) conceituado por Karl Marx na Europa.  

Milton Santos resgata a categoria Formação Econômica e Social (FES) no final da 

década de 1970 como a mais adequada para auxiliar a formação de uma teoria válida do 

econômico e social, assim a categoria de FES permaneceu obscurecida por outros conceitos 

do corolário marxista. Para o autor, sua pertinência deve-se ao fato de que, essencialmente, a 

FES refere-se ao desenvolvimento particular, historicamente diferenciado, de sociedades 

determinadas, resultantes da ação de forças externas e internas espaço. 

Desse modo Santos (1978), define que a categoria de formação econômica e social só 

pode ser analisada através da noção de totalidade na qual a ordem espacial é paralela à ordem 

econômica, social e política. Desta maneira as formações econômicas e sociais só existem 

devido aos seus aspectos concretos que permitem levar em conta a especificidade de cada 

sociedade considerando os fatos históricos para determinar e estabelecer sua formação 

socioespacial. 

As relações sociais de produção podem ser analisadas no conjunto das suas ações em 

um processo geral e de suas especificidades. Nessa perspectiva, ao eleger nosso tema de 

pesquisa, além dos resultados das especificidades do tema, buscaremos analisar como o 

próprio assunto estudado se insere no conjunto da dinâmica espacial. Logo, o recorte teórico-

metodológico deve estabelecer as possíveis conexões entre o objeto pesquisado e o conjunto 
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socioespacial. 

Buscando compreender a realidade que envolve esse quadro de aparência e analisar a 

dimensão da dinâmica socioespacial e a importância da pecuária leiteira, estaremos aplicando 

o método hipotético-dedutivo. 

O método hipotético-dedutivo consiste em se perceber problemas, lacunas ou 

contradições no conhecimento prévio ou em teorias existentes. (MARCONI; LAKATOS, 

2010)  

A partir desses problemas, lacunas ou contradições, são formuladas proposições, 

soluções ou hipóteses; essas, por sua vez, são testadas no que Popper chamava de técnica de 

falseamento. 

O falseamento pode ser feito, dentre outras formas, através de experimentação ou 

análise de estatísticas. Após analisados os resultados, são avaliadas as conjecturas, soluções 

ou hipóteses previamente elaboradas, que podem ser recusadas ou comprovadas. 

O termo “conforto térmico” quando utilizado para animais considerados 

homeotérmicos (animais de sangue quente) diz respeito à situação em que o animal encontra-

se em um ambiente de equilíbrio térmico, ou seja, não se faz necessária o uso de recursos de 

termorregulação para adaptação do animal as condições ambientais. Desse modo os mesmos 

não sofram estresse pelo calor ou pelo frio. 

Esta condição de conforto animal é importante porque na termoneutralidade o animal 

consome baixos níveis energéticos para seu sustentáculo permitindo assim maior 

disponibilidade de energia metabolizada para processos produtivos. Portanto a permanência 

dos animais em equilíbrio térmico tem elo importante na com juntura do seu potencial 

produtivo.  

Quanto a produtividade leiteira o estresse calórico resulta na redução da produção de 

vacas leiteiras, induzida pela queda no consumo e por mudanças no metabolismo animal. A 

relação entre temperatura ambiente e umidade, denominado Índice de Temperatura e 

Umidade (ITU), tem sido difundida entre pesquisadores como indicador de estresse térmico. 

(BAUMGARD; RHOADS, 2012). 

O desempenho do gado leiteiro é influenciado pela variabilidade do clima, cuja 

amplitude, em determinadas estações do ano, ultrapassa os limites das condições de conforto 

animal. É importante lembrar que o ambiente térmico envolve a interação de um complexo de 

fatores que interagem para determinar a magnitude dos processos de troca de calor entre o 

animal e o ambiente.  

Sabemos também que o animal apresenta um desempenho produtivo de acordo com o 
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potencial genético mas limites de temperatura ideal para o conforto animal estão 

condicionados a vários fatores, tais como: espécie, raça, peso, idade, estado fisiológico, 

condição nutricional e fatores ambientais variados. Segundo Silva (2000), alguns autores 

determinam o conforto térmico de várias espécies de animais, baseando-se na umidade e na 

temperatura. 

Pesquisadores apontam que estimar o ITU é a medida mais adequada para mensurar 

índice do estresse térmico em bovinos leiteiros, no qual essa variável tem sido utilizada para 

analisar o grau de estresse calórico em gado de leite, corte e animais de granja. 

Quando se trata de vacas leiteiras, em particular as de raças com lactação de média e 

alta produção, são mais suscetíveis e sensíveis ao estresse por calor, em razão a sua 

produtividade especializada, necessita de uma demanda maior no consumo dos alimentos, 

provocando naturalmente uma produção de calor associada a digestão e ao metabolismo 

relacionado a ingestão de grandes quantidades de nutrientes. A diminuição na produção de 

leite das vacas em situação de estresse térmico tem como origem relacionado pelo menor 

consumo de alimentos, da hiperfunção da tireóide e ao maior gasto de energia necessária para 

dissipação de calor corporal (BACCARI JÚNIOR, 1998). 

Algumas referências são utilizados para medir o desconforto e conforto dos animais 

em determinadas condições ambientais. Dentre os índices de conforto térmico para avaliar a 

adequação de um ambiente em relação a uma atividade de exploração animal, destaca-se o 

Índice de Temperatura e Umidade (ITU), sendo calculado a partir dos efeitos combinados da 

Temperatura do ar (Ta) e Umidade relativa (UR) (BUFFINGTON, 1997).  

O ITU, originalmente desenvolvido por Thom (1958) como um índice de conforto 

térmico para humanos, tem sido utilizado para descrever o conforto de animais, 

principalmente dos bovinos, desde que Johnson et al. (1962) relataram redução da produção 

leiteira quando combinada ao aumento do valor do ITU. 

A partir de então, diversos pesquisadores têm classificado o ambiente térmico a partir 

de valores médios de ITU (DU PREZZ; GIESECKE; HATTING, 1990; HAHN; 

PARKHURRST; GAUGHAN, 1985). De posse dos valores de temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar, uma maneira prática de se obter esse índice é utilizando. 

West (2002), aponta que o ITU têm sido adotado para avaliar o impacto ambiental 

sobre os bovinos, pois podem descrever mais precisamente os efeitos do ambiente sobre a 

habilidade dos animais em dissipar calor.  

Outro fator importante e que interage juntamente com a temperatura é a umidade 

relativa do ar, que em determinados ambientes é limitante para a maioria dos homeotermos 
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adultos, quando a temperatura supera a marca dos 24°C e mais pronunciadamente quando 

ultrapassa o valor de 30°C.  

A zona de conforto térmico para bovinos leiteiros situa-se entre 5 e 25°C (YOULSEF, 

1985; ROENFELDT, 1998) e depende da idade, da espécie, da raça, do consumo de 

alimentos, da aclimatização, do nível de produção, característica do pelo do animal, entre 

outros. 

  

Área de estudo 

 

Levantamento dos dados bioclimáticos serão realizados nas Bacias Hidrográficas 

Barra dos Coqueiros e Caçu (GO), figura 1. O clima da área de estudo caracteriza-se por duas 

estações bem definidas, sendo uma estação chuvosa e uma estação seca, com precipitação 

pluvial anual entre 1400 e 1500 mm. Coutinho (2000) caracteriza o clima do Cerrado por uma 

estação seca no inverno e a estação chuvosa no verão, segundo a classificação de Köpen o 

clima é tropical chuvoso Aw. 

 

Figura 1. Localização dos pontos de estudo: Barra dos Coqueiros e Caçu (GO) 
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Metodologia 

 

A análise dos dados bioclimáticos serão realizados durante o período de um ano com 

início em julho de 2017 em escala local, através da coleta de temperatura, umidade relativa do 

ar e ponto de orvalho, no qual serão utilizados termohigrômetros digitais (Data Logger, 

modelos HT-500 e HT-4000) e de precipitação pluviométrica através do pluviógrafos 

existentes na área de estudo instalados no ano 2010, pelo Laboratório de Climatologia da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí.  

A partir dos dados meteorológicos de temperatura e umidade, será estimado a 

Determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU), de acordo com a metodologia 

utilizada por Klosowski et al. (2002). 

O ITU será calculado pelas médias horárias coletas com intervalos de uma hora entre 

os horários de 7h00min as 23h00min e também médias mensais de temperaturas máxima e 

mínima e umidade relativa do ar, durante período sazonal de 2017 e 2018, com início no mês 

de julho de 2017, adotando a proposta por Buffington et al. (1981) apud KLOSOWSKI et al., 

(2002): 

 

ITU = Tbs + 0,36Tpo + 41,2 

 

Onde Tbs é a temperatura de bulbo seco (°C) e Tpo a temperatura do ponto de orvalho 

(°C). Cabe enfatizar que não serão considerados os horários  entre 24h00min às 06h00min, 

por não haver a incidência de raios solares. Por se tratar de horários mais frescos do dia e 

porque a influência destes horários dificultaria nossa observação, podendo mascarar os pontos 

críticos de estresse pelo calor.  

Para avaliar se ocorre o declínio na produção de leite (DPL), será utilizada a seguinte 

equação proposta por Berry et al. (1964), adaptada por Hahn (1993): 

 

DPL = -1,075 – 1,736*PN + 0,02474*PN*ITU 

 

Destacamos que PN, seria o Nível Normal de Produção (kg.dia
-1

) é o valor base em 

litros de produção por animal, ITU o cálculo do Índice de Temperatura e Umidade já proposto 

no trabalho, sendo que o mesmo será obtido pelas médias dos valores de ITU entre as 

7h00min e 23h00min. 

Quanto aos níveis de produção para que sejam realizadas as análises, serão 

considerados 10, 20, 30 e 35 kg/vaca/dia.   

Ressaltamos que para ser estimar o Nível de Produção Normal (PN), será considerado 
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os valores obtidos de produção média entre todos produtores pesquisados na região. Esses 

valores servirão como referência, considerando-se que os animais estariam em uma situação 

de sua produção normal, ou seja, livre de situação de estresse. 

Os resultados das distintas faixas de ITU sobre o comportamento no gado leiteiro 

constituirá pela caracterização dos períodos críticos para a produção por meio da proposta de 

Du Prezz et al (1990), representada na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos períodos críticos para a produção   

< 70 NORMAL Os animais encontram-se numa faixa de temperatura e 

umidade ideal para seu desempenho produtivo. 

71 a 72 ALERTA As condições climáticas estão no limite para o bom 

desempenho produtivo. 

73 a 78 CRÍTICO Índice crítico para a produção de leite, o desempenho 

produtivo está comprometido. 

79 a 82 PERIGO As funções orgânicas dos animais estão 

comprometidas 

> 83 EMERGÊNCIA Providências urgentes devem ser tomadas. 
Fonte: Du Prezz, (1990) 

Org. SILVA, H. F. F. (2017) 

 

Resultados parciais 

 

Os resultados parciais que serão discutidos, foram realizados no Ponto 18 do mapa de 

localização da área de estudo, situado no município de Caçu (GO) com latitude 7961285, 

longitude 0476583 e altitude de 497 metros, referentes ao período compreendido 

Na Figura 2, são apresentados os dados médios mensais de temperaturas máxima 

diária, mínima diária, média diária e respectivamente em relação a umidade relativa do ar, 

durante meses de julho, agosto e setembro de 2017, quando se deu início da pesquisa de 

campo. 

Observa-se que, o mês de julho, a temperatura mínima média de 11°C, média alcança 

valores até 24°C, sendo que, a umidade relativa do ar apresenta uma elevação 

aproximadamente 44%, em agosto as temperaturas obtiveram uma ascendência, porém a 

umidade relativa começa baixar atingindo 29% em setembro e a temperatura média máxima 

de 39°C. 
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Figura 2. Valores médios mensais de temperatura e umidade relativa do ar 

 

Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí 

Org. SILVA, H. F. F 

 

Os valores mensais de ITU são apresentados na Figura 2, onde são indicados os 

valores limítrofes de ITU, assim como a zona considerada crítica às vacas, conforme a tabela 

1, de acordo com a proposta de Du Prezz et al (1990). 

Constata-se que, para os mês julho os valores de ITU alcançou o índice de 72, 

atingindo a condição de crítico de 76, durante o horário das 11 às 15 horas. Para agosto, os 

índices de ITUs superou o índice 70 considerado normal, entre os horários das 10 às 14 horas, 

alcançaram os limites de 75 críticos a 83, listado como emergência no qual providências 

urgentes devem ser tomadas. Para mês de setembro o ITU de 75  crítico se deu às 10 horas da 

manhã chegando a 81 às 15 horas. 

Com os valores obtidos de ITU, foi possível estimar as possibilidades de declínio na 

produção de leite, considerando o nível potencial de produção normal de 30 kg.dia-1, 

proposta por Berry et al. (1964), adaptada por Hahn (1993), como pode ser visualizado na 

Figura 3. 
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Figura 3. Valores do Índice de ITU 

 

Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí 

Org. SILVA, H. F. F 

 

Figura 4 - Valores médios de declínio na produção de leite (DPL) 

 
Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí 

Org. SILVA, H. F. F (2017) 

 

O gado leiteiro tende a reduzir expressivamente sua produção com o aumento da 

temperatura ambiente. Este comportamento pode ser observado nas estimativas dos dados 

apresentados na Figura 4. Nota-se que, para uma produção normal de aproximadamente 
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30kg.dia
-1

 durante o mês de julho com ITU dentro da estimativa dentro do conforto térmico 

não houve perda na produção. Na análise mês de agosto a produtividade leiteira teve uma 

redução média de 2,8 kg.dia
-1

, na produção do mês de setembro o declínio foi 3,3 kg.dia
-1

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar elevada 

comprometem a capacidade do gado leiteiro de dissipar calor para o ambiente, observamos 

que os animais do local de estudo durante o trimestre apontados estão apresentando sinais de 

desconforto térmico o que provoca declínio na produção leiteira, devido a diminuição na 

ingestão de água e alimentos causados pelo desconforto térmico, devendo o produtor buscar a 

melhor opção para diminuir esse calor demasiado sentido pelos animais. 

Ressaltamos que a pesquisa encontra-se em andamento e restam outros períodos a 

serem analisados, neste contexto, nesse trabalho abordamos os principais impactos 

ocasionados pelo estresse térmico nos rebanhos de vacas produtoras de leite submetidas a 

altas temperaturas. 
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RESUMO 

 

O artigo que ora se apresenta, objetivou traçar algumas considerações a respeito da modernização da 

agricultura e sua dinâmica produtiva, tendo em vista as transformações promovidas nas bases 

territoriais da área de estudo em questão - município de Primavera do Leste-MT. Para tanto, o seu 

desenvolvimento se deu à luz do debate teórico de autores familiarizados com a questão, com o apoio 

de dados vetoriais (mapas temáticos) processados nos softwares SPRING e o QGIS, e consultas em 

fontes secundárias de dados quantitativos.  

 

Palavras-chave: Modernização da agricultura, Primavera do Leste, Avanços e retrocessos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura brasileira conheceu, a partir dos anos sessenta, uma profunda 

transformação em suas bases técnicas de produção. A análise desse processo perpassa pela 

sua relevância no setor produtivo, bem como, pelas suas consequências no âmbito econômico, 

social e ambiental. Assim, o desenvolvimento do atual modelo de produção, deve ser visto, 

considerando as suas peculiaridades, tendo em vista, a penetração do capitalismo no campo. 

Oliveira (1991), parte da premissa de que o desenvolvimento do capitalismo no campo 

brasileiro, se dá em um processo desigual e combinado, quer dizer, contraditório. Em vista  

disso, a mecanização da agricultura e a sua posterior integração com o setor industrial, 

a tornaria num ramo industrial, como qualquer outro, onde o grande capitalista investe o seu 

dinheiro para o tornar em capital. 

Diante disto, no desenvolvimento deste trabalho será levantado e discutido, algumas 

questões que se colocam à moderna agricultura e seu desenvolvimento, haja vista as 

transformações que ela promove no território. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ÁREA EM ESTUDO 

 

A criação de colônias agrícolas no interior do Mato Grosso, sobretudo nos anos 

1940/50, marca um período singular na sua produção espaço-geográfica. Nesse sentido, a 

concessão de terras; a doação de glebas e expressivamente o próprio avanço da fronteira 

agrícola, como parte das políticas de ocupação instituídas pelo governo Vargas na “Marcha 

para o Oeste”, retrata a conjuntura de um período de forte migração de agricultores oriundos 

da região Sul do país, e a partir da década de setenta, no que se refere a ocupação e 

povoamento desse território.  

Estes propósitos de avanço de territorialidade, que de certa forma pôs em eminência a 

abertura de estradas para interligar a região às demais do território nacional, influenciou 

diretamente na rápida formação e pulverização de núcleos urbanos funcionais às demandas do 

agronegócio. A exemplo do acontecido: o município de Primavera do Leste, localizada na 

região sudeste do estado, no encontro das rodovias MT 130 e a BR 070, aproximadamente 

230 Km da capital, Cuiabá.  

De acordo com as informações disponibilizadas no site da prefeitura de Primavera do 

Leste (2017), em 1972, o empresário e economista Edgar Consentino adquiriu as terras onde 

previamente reconhecia-se a Fazenda Nova Esperança, dessas terras, boa parte no ano de 

1978, depois de um intenso processo de desmembramento, foram vendidas no projeto 

“Loteamento Cidade Primavera”. Em 1981, Primavera foi elevada à categoria de distrito, 

nesse caso, pertencente ao município de Poxoréo. Nada obstante, dada as condições de um 

“notável crescimento”, em 1986, Primavera é reconhecida como município: Município de 

Primavera do Leste. 

Apresentado uma influência singular na economia do estado de Mato Grosso, este 

município tem sido destaque na produção de grãos. Segundo as informações, e os dados 

disponibilizadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do estado de Mato Grosso, 

SEPLAN (2015), o município de Primavera do Leste está no ranking dos vinte municípios 

mato-grossenses com maior produção de girassol, sorgo, cana de açúcar, algodão e milho. Só 

na produção de soja, nesse mesmo ano, o município colheu aproximadamente 806.933 

toneladas. 

Conforme os mesmos dados da SEPLAN (2015), dos vinte municípios brasileiros que 

mais produzem em culturas temporárias, especialmente soja, quatorze são mato-grossense, 

dos quais Primavera do Leste ocupa a décima primeira posição. Como apontam as estatísticas, 

este município tem apresentado destaque na produção agrícola do território nacional. 
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Imagem 1: Mapa de localização geográfica do município de Primavera do Leste-MT. 

 

 

3. A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

 

O estudo da modernização da agricultura brasileira perpassa pela compreensão de dois 

enfoques primordiais: primeiro o da estrutura fundiária, segundo o seu desenvolvimento 

contraditório. A saber, foi sobre as inalteradas bases do antigo modelo de propriedade 

fundiária, que a agricultura brasileira, como aponta Silva (1980), reconheceu em início da 

década de 60, uma profunda transformação nas suas bases técnicas de produção. A princípio, 

isso se deu com a importação de tratores, fertilizantes, máquinas e outros tipos de insumos, 

consolidando-se, quando esses recursos passaram a ser produzidos, em partes, internamente - 

com a implementação do D1(Departamento de bens de produção). A respeito do processo de 

modernização da agricultura brasileira, Neto (1986) assegura que:  

 

Modernização, porém, significa muito mais que isso. Ao mesmo tempo que 

vai ocorrendo aquele progresso técnico na agricultura, vai-se modificando 

também a organização da produção, que diz respeito às relações sociais (e 

não técnicas) de produção. A composição e a utilização do trabalho 

modifica-se, intensificando-se o uso do “boia-fria” ou trabalhador volante; a 

forma de pagamento da mão-de-obra é cada vez mais a assalariada; os 
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pequenos produtores, sejam proprietários, parceiros ou posseiros, vão sendo 

expropriados, dando lugar, em certas regiões, à organização da produção em 

moldes empresariais. (NETO, 1986, p. 26). 

 

Como parte dessas mudanças que se deram no interior do setor agrícola, o 

desenvolvimento do capitalismo no campo, avançou desenvolvendo relações estritamente 

contraditórias. A monocultura se instalou definido e caracterizando a nova dinâmica do 

campo, alterando sobretudo a função social terra, isto é, convertendo a sua renda em renda 

capitalista. Como assevera Marx (1984), do celeiro primitivo, a terra tornou-se objeto de 

especulação e acumulação do capital. Nessa lógica, cria-se uma realidade onde o campo é 

marcado com o desenvolvimento da agricultura capitalista, e contraditoriamente, a expansão e 

subordinação da agricultura camponesa. Como atesta Oliveira (2004):  

 

[...] Isso quer dizer que, ao mesmo em que esse desenvolvimento avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas (implantando o trabalho 

assalariado através da presença no campo do “boia-fria”), o capitalismo 

produz também, igual e contraditoriamente, relações camponesas de 

produção (através da presença e do aumento do trabalho familiar no campo) 

[...]” (OLIVEIRA, 2004. p. 36) 

 

Ao lado da modernização da agricultura, e desse conjunto de contradições que marcam 

o desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, é que se constituiu as bases para a 

industrialização da agricultura, isto é, o sustentáculo para a organização dos complexos 

agroindustriais-CAIs. No dizer de Oliveira (1991. p, 26), o capitalismo estaria 

contraditoriamente unificando o que ele separou no início de seu desenvolvimento: indústria e 

agricultura. Portanto, é exatamente esse o momento de uma integração que colocará o campo 

em subserviência ao grande capital industrial. Aqui, a agricultura passa a ser um ramo 

específico às demandas da indústria, portanto ela dita o que se produz, como produz e quanto 

produz.  

 

4. CAMPO E CIDADE: UMA UNIDADE CONTRADITÓRIA 

 

Partindo da premissa, de processos contraditórios e desiguais no desenvolvimento do 

capitalismo, Oliveira (1991, p. 26) assinala que esses processos tem se desenvolvido também, 

no sentido de ir eliminando a separação entre cidade e campo, rural e urbano, unificando-os 

em uma unidade dialética. O mesmo autor, em uma outra obra, destaca que: 

 

[...] O urbano tornou-se, assim, maior que a cidade e que o campo, tornou-se 

sua síntese contraditória. Mas essa síntese contraditória não eliminou a 

cidade nem o campo. As suas relações tornam-se mais complexas. Um não 
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pode ser entendido sem o outro [...]” (OLIVEIRA, 2004. p, 44). 

 

Sem querer desvincular as contradições entre um modelo de produção capitalista 

dinâmico, e as inter-relações setoriais do campo com a cidade, no município de Primavera do 

Leste-MT, um dos fatores de maior relevância à compreensão da penetração do capital no 

campo, é o fato de suas contradições terem gerado movimentos de concentração da população 

na área urbana, como mostra a (Tabela 1):  

 

Tabela 1: População total e sua respectiva distribuição percentual (%) por situação do 

domicílio: Primavera do Leste-MT-2010. 

População total e sua respectiva distribuição percentual (%) por situação do 

domicílio: Primavera do Leste-MT-2010 

Total Urbana Rural 

52.066 49.271 2.795 

100% 94.6 % 5.4 % 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

Organizador: Silva, Izaias de Souza, 2018; Maciel, Márcio Pinheiro, 2018. 
 

Ora, se considerarmos a funcionalidade do núcleo urbano, o seu mercado de trabalho e 

a sua respectiva configuração sócio espacial, a análise da (Tabela 1) permite tirar três 

conclusões básicas: há uma concentração da propriedade da terra, isto é, nem todos tem 

acesso à terra para nela produzir o que necessita, o aumento da população ativa na área urbana 

pode significar o crescimento de um mercado interno pautado no trabalho assalariado, e por 

fim, ao estudar a distribuição da população brasileira ativa entre agricultura e indústria, o 

processo de urbanização acompanha a lógica das transformações nas atividades agrícolas, 

como apontou Silva (1980):  

 

[...] Esse processo de urbanização significou também uma transformação nas 

próprias atividades agrícolas. As fazendas não podiam mais ser 

autossuficientes na produção de alimentos e dedicarem-se apenas à 

comercialização dos produtos de exportação. Era preciso produzir para 

alimentar o povo das cidades. Para fazer frente a essa demanda crescente do 

setor urbano, desenvolveu-se uma produção mercantil de alimentos para 

abastecer o consumo interno do país [...]” (SILVA, 1980. p, 42). 
 

Ainda considerando a (Tabela 1), no município de Primavera do Leste, as questões 

que se colocam, não se limitam a preponderância percentual da população urbana sob a rural. 

Na cidade por exemplo, avançam na discussão sobre o contraste das áreas dotadas de 

infraestrutura – onde se concentra o lócus da prestação de serviços e produtos imprescindíveis 
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ao desenvolvimento da agricultura modernizada – e as áreas onde vão se formando as 

periferias, bairros sem infraestrutura, onde vai se concentrando aquele excedente de “mão-de-

obra não qualificada”. Nesse caso, aguardando a possibilidade de trabalho temporário nas 

fazendas, nos períodos de entressafras. 

Outra questão que não pode passar desapercebida em relação ao município de 

Primavera do Leste, é o significativo aumento de sua população. Como mostra a (Tabela 2), 

em um período de sete anos, sua população ativa cresceu 13,33 %. A respeito desse dado, o 

que pode se depreender é que, a especialização produtiva do campo possa está fazendo com 

que o município passe a atrair pessoas de outras localidades, e até mesmo outras regiões do 

país. 

 

Tabela 2: Estimativa da população residente no município de Primavera do Leste com data de 

referência em 1º de julho do ano 2010 e 2017. 

Ano 2010 Ano 2017 Aumento (%) 

52.066 59.066 13,33 

Elaboração: Izaias de Souza Silva  

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. 

 

5. OS REFLEXOS DA MODERNIZAÇÃO NA PAISAGEM 

 

As diversas atividades antrópicas, sejam elas desenvolvidas em áreas urbanas ou 

rurais, provocam mudanças nos fatores e elementos naturais. Sob essa perspectiva, o atual 

modelo de produção, sobretudo o adotado pelo setor agropecuário, tem contribuído 

substancialmente no sentido de promover transformações, e até mesmo a destruição dos 

recursos naturais. No município de Primavera do Leste, assim como em outros municípios do 

estado de Mato Grosso, isso se materializa no fato de possuírem como as mais expressivas 

atividades econômicas, aquelas que pressupõe a conversão da cobertura vegetal.  

Diante desses aspectos, a vulnerabilidade do solo a processos erosivos, é uma das 

principais questões que se coloca a parte da expansão das áreas cultiváveis. Genericamente 

falando, o que se tem observado, é que as áreas ainda ocupadas por vegetação nativa 

(cerradão, campo limpo, veredas, etc.), compõe uma fração muito pequena. Com o propósito 

de melhor compreensão, vejamos a (Imagem 2). 
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Imagem 2: Mapa de Uso e Cobertura da Terra do município de Primavera do Leste-MT. 

 

 

Analisando a (Imagem 2), no que se refere ao mapa de uso e cobertura da terra do 

município de Primavera do Leste, observou-se a partir da distribuição dos elementos físicos 

que compõe a paisagem natural, que uma parte significativa da sua base territorial se encontra 

com solo exposto, melhor dizendo, com áreas onde tem ocorrido um processo mais intenso de 

retirada da cobertura vegetal. Fundamentado nesse dado, e no valor da classe de 

AGRICULTURA/PASTAGEM (Tabela 3), é possível aferir que, ambas estejam se ampliando 

no sentido das áreas onde o relevo apresenta uma morfologia suave-ondulado, áreas 

favoráveis ao uso de maquinários nas lavouras. Em virtude disso, as áreas de vegetação 

nativa, ficam cada vez mais encurraladas pelo avanço da moderna agricultura. 

Uma outra observação refere-se ao uso dos pivôs central. Embora não seja possível 

localizá-los na (Imagem 2), vale acrescentar que a área em questão concentra um número 

muito alto dos mesmos. Isso implica, em casos de uso descontrolado por parte de alguns 

agricultores, comprometendo diretamente o perfil dos corpos d’água, até mesmo na 

distribuição desse recurso para o consumo doméstico. 
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Tabela 3- Classes temáticas e seus respectivos valores em relação ao município Primavera do 

Leste. 

CLASSE Área (ha) 

Água 935,99 

Agricultura/Pastagem 154,650 

Solo exposto 264,735 

Floresta 127,882 

 

Portanto, a modificação na paisagem do município possui uma estreita relação com a 

modernização da agricultura, de modo que as suas respectivas explicações estão implícitas no 

modelo fomentado pela produção em larga escala, especialmente com o desenvolvimento de 

culturas de exportação (ALGODÃO, MILHO, SOJA, entre outros).  

 

6. DISTRIBUIÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

A exclusão social no Brasil, é também, reflexo peculiar da concentração da 

propriedade fundiária da terra, da estrutura agrária. O que este fato nos revela, é que a 

expropriação da população do campo, ao lado da industrialização da agricultura, tem 

modificado as suas relações de trabalho. Para Oliveira (1991, p. 26), o avanço da 

industrialização e o crescimento urbano forneceram possibilidades históricas para o 

estabelecimento do trabalho assalariado, capitalista, portanto, no campo. Nessa perspectiva, a 

análise da distribuição do número de estabelecimentos por condição do produtor, no 

município de Primavera do Leste-MT, pode ser feita considerando a (Tabela 4). 

Tabela 4- Número de estabelecimentos agropecuários por condição do produtor em relação às 

terras e agricultura familiar, no município de Primavera do Leste-MT. 

 

Arrendatário 4 

Ocupante  1 

Parceiro 0 

Sem área 1 

Assentado sem titulação definitiva 25 

Proprietário 61 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.  

Organizador: Silva, Izaias de Souza, 2018; Maciel, Márcio Pinheiro, 2018. 
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O que se pode apreender das informações disponibilizadas na (Tabela 4), é que se 

encontra no campo, no segmento geral do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, um 

dinamismo entre sujeitos que produzem em condições e formas de produção distintas. Como 

afirma Oliveira (1991, p. 37), “nem sempre o processo de expropriação atua em termos 

absolutos no campo”. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Onde se implantou, como é o acontecido no município de Primavera do Leste, a 

moderna agricultura desenvolveu sobre o território, uma dinâmica que reflete o seu modelo de 

exploração capitalizada. Criando a sua própria natureza, através do processo de produção 

intensiva, o capital agrava as questões socioambientais: retirando a cobertura vegetal de forma 

descontrolada, causando o assoreamento dos cursos d’água, e quando não, o seu uso de forma 

desequilibrada. A par disso, intensificando a violência no campo, fazendo das cidades a 

propaganda de seu monopólio. Em outras palavras, isso significa dizer que, se por um lado, 

ele as planejam, organizando-a o seu sistema logístico, contraditoriamente, faz delas o local 

de concentração da miséria, segregação e exclusão social. 

Assim, a mecanização da agricultura e sua integração com a grande indústria - 

atendendo a ideologia capitalista - aumentou a produtividade, portanto o lucro do grande 

capitalista, reproduzindo a concentração da propriedade da terra nas mãos de alguns poucos 

sujeitos. Dessa forma, o município de Primavera do Leste se insere no contexto das áreas 

detidas pelo capital. 
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RESISTÊNCIA E PRODUÇÃO CAMPONESA NO ASSENTAMENTO  

DOM TOMÁS BALDUÍNO EM GOIÁS-GO
97

 

 

Janiel Divino de Souza- UEG 

Gleida Gutielle da Silva Melo-UEG 

 

RESUMO  
 

A luta pela terra tendo sido, historicamente, fundamental na permanência do camponês na terra. A 

partir deste entendimento, buscamos fazer o levantamento da produção e condição camponesa 

enquanto prática de resistência, tendo a pesquisa campo no Assentamento Dom Tomás Balduíno (GO-

GO). O trabalho conta com sucinta biografia e pesquisa de campo realizada no ano de 2016. Na visita 

ao assentamento, utilizamos roteiros semiestruturados como instrumento para coleta de dados. Nesse 

sentido, a pesquisa enfatiza para a existência camponesa, como processo permanente de luta; assim 

como a produção diversificada do campesinato como forma de resistência. 

 

Palavras-chave: Campesinato. Luta Pela Terra. Assentamento. Produção camponesa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para compreendermos a agricultura camponesa no assentamento do município de 

Goiás é essencial pensarmos como esteve e está organizado o território. O município de Goiás 

está localizado no Centro-Oeste brasileiro, na mesorregião do noroeste goiano, 

aproximadamente, entre as coordenadas geográficas de 15º 53”. 54’. e 16º 00”. S e 50º 00”. e 

50º 40”. W, com uma área territorial de 3.108,019 km², dos quais 331.116, 13 ha são 

ocupados com as áreas dos imóveis rurais (SNCR, 2014), desde os minifúndios as grandes 

propriedades. Localizado a 135 km de Goiânia, capital do Estado de Goiás e a 297 km de 

Brasília, capital brasileira. Com uma população de 24.727 habitantes (IBGE, 2010).  

Nos anos 1970 a Revolução Verde já estava consolidada, apresentando como um dos 

principais impactos a substituição da força de trabalho humana por maquinário pesado. Os 

camponeses que não se adequaram (se é que lhes foi dado alguma chance) a essa lógica foram 

obrigados a deixar suas terras. Com isso, a população urbana do estado de Goiás teve um salto 

de 126% em 40 anos (considera-se também as imigrações, a partir de incentivos estatais). Em 

contrapartida a população rural teve uma queda de 94% no mesmo período. (IBGE, 2016).  

Não foi diferente na escala local, pois no ano de 1970 a população rural do município 
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 O artigo é um desdobramento da pesquisa intitulada “Atlas Da Luta Pela Terra No Município De Goiás/Go”, 

desenvolvida junto ao curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás/Campus Cora 

Coralina e o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo (GWATÁ). 
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representava 69%, já a urbana o equivalente a 31%. Contudo em 21 anos (1970 – 1991) a 

população rural despencou com um percentual de - 225%
98

 (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: População urbana e rural do Município de Goiás, 1970 – 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2016. Org. Autores. 

  

Com base nos dados expostos, cenários de conflitos referentes à terra surgem a partir 

dos anos 1980 no município a luta pela terra esteve vinculada a vários sujeitos como Dom 

Tomás Balduíno e Frei Marcos, como representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Inúmeros camponeses expropriados
99

, além de famílias que já viviam na área urbana se 

inseriram na luta pela terra. O primeiro Assentamento criado em Goiás/GO foi o Mosquito, no 

ano de 1986, no qual 43 famílias foram assentadas. Porém, vemos que a luta foi mais intensa 

em meados dos anos 1990, sendo que somente nos anos de 1995 e 1996 que foram assentadas 

349 famílias (INCRA, 2016). Nos anos que seguiram também foram criados outros 

assentamentos rurais, totalizando 23 assentamentos (Mapa 1).  

O Município de Goiás destaca-se em relação à luta pela terra no Estado, sendo o 

município com maior número de assentamentos rurais do Estado de Goiás, com 23 

assentamentos, com uma área total de quase 30.000 (ha) o que representa 9% do território 

municipal com um quantitativo de 700 famílias assentadas (INCRA, 2016).  
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 É importante destacar que nesse período ocorreu a criação de outros municípios diminuindo a população total 

do município de forma brusca. Porém percebemos que, ainda assim, a diminuição foi muito mais drástica sobre a 

população rural. 
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 Entende se por camponeses expropriados, aqueles que foram expulsos/retirados de suas terras para a cidade 

que tem a intenção de retornar ao campo - Campo  Cidade  Campo.  
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Mapa 1: Localização dos 23 assentamentos - Município de Goiás.  

 
Fonte: GWATÁ, 2016.  

 

Embora, como apresentado, o município de Goiás tenha relevante histórico no que diz 

respeito à luta pela posse e uso da terra, as práticas “modernas” de criação e cultivo alteraram 

significativamente as formas tradicionais de trabalho. Um dos impactos da inserção do capital 

na agropecuária foi a retirada de mata nativa (Cerrado), à medida que uma atividade no 

sistema capitalista para ser rentável necessita de grandes áreas agricultáveis disponíveis. 

Levando em consideração está lógica, atualmente, 49% do município é composto por 

pastagens plantadas, 24% lavouras permanentes, 2% por lavouras temporárias. Portanto, 75% 

da área do município está destinada à criação de gado leiteiro, de corte, a agricultura e 

silvicultura (cultivo de eucalipto) (IBGE, 2016). Isso apresenta diversos desafios a serem 

enfrentados em busca da soberania alimentar do território. 

Mesmo que 75% da área do município esteja destinada à atividades agropecuárias, a 

base econômica do município é o setor de serviços (terciário) representando um total de 43% 

do PIB municipal que equivale a 87.578 mil reais. O setor primário (agropecuária) 

corresponde a 40% do todo, simbolizando 79.554 mil reais, já o setor secundário (indústria) 

representa 17% o mesmo que 34.558 mil reais (Gráfico 3) (IBGE, 2016).  

 

 

 



393 
 

O Assentamento Dom Tomás Balduíno: diagnóstico real 

 

Mapa 2: Localização do assentamento Dom Tomás Balduíno 

 
Fonte: GWATÁ, 2016.  

 

A partir de pesquisa em campo levantamos os seguintes dados, das 700 famílias que 

reside nos assentamentos 600 estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CAD-Único), ou seja, 86% das famílias assentadas estão cadastradas para 

participar e/ou entrar em algum programa de assistência social do Governo Federal, 228 ou 

33% das famílias estão cadastradas no CAD 77, este se trata do mesmo programa, mas, 

especifico para famílias inscritas CAD-Único com renda média familiar de até R$ 77,00 

mensais per capita, destas 600 famílias que se escreveram a espera de assistência e as 228 que 

já não pode mais esperar, apenas 178 famílias foram atendidas pelo “Bolsa Família”, ou seja, 

de todas estas famílias que necessitam e outras que já não podem mais esperar, apenas 25% 

foram atendidas, o que coloca  os assentados sujeitos até mesmo a insegurança alimentar, pois 

o “Bolsa Família” atua como um programa de assistencialismo, onde contribui com a renda 

familiar no valor máximo de R$ 85,00. 

Falar de Reforma Agrária não se trata apenas de distribuição de terras, mais também 

de políticas públicas que garantam uma vida digna e justa as famílias assentadas, nesta 

perspectiva, quando pegamos os 9% de assentamentos no município que representa 100% das 
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famílias assentadas e comparamos com os 14% de famílias assentadas que não necessitam de 

assistencialismo social, chegamos a uma realidade de 1,26% de Reforma Agrária no 

município de Goiás/GO. 

Resultante da pesquisa realizada no P. A. Dom Tomás Balduino, constatamos vários 

fatores sociais, tais como, uma idade média de 39 anos dos assentados em uma média de 

menos de três moradores por parcela, o que se torna alarmante no ponto de vista de sucessão 

familiar dos assentados. 

Outro dado relevante são os níveis de escolaridade dos assentados, na pesquisa 

retratamos a pessoa com maior nível de escolaridade da família, constatamos assim que 

5% das famílias assentadas possuem integrantes apenas alfabetizados, 41% com apenas o 

Ensino Fundamental incompleto, 12% com Ensino Fundamental Completo, 8% com Ensino 

Médio incompleto, 14% com Ensino Médio Completo, 8% com Ensino Superior incompleto, 

2% com Ensino Superior completo e 10% não responderam. Se compararmos estes dados 

com o quantitativo de pessoas por família e idade média, podemos dizer que as famílias com 

maiores índices de escolaridades são as com três membros ou mais e idade média menor que 

30 anos, em outras palavras, os maiores índices de escolaridades pertencem aos filhos dos 

assentados que permaneceram nas parcelas. 

Relatamos também que das 59 famílias pesquisadas, 51% recebem Bolsa Família, 

13% possui um integrante aposentado. Também 54% das famílias são Evangélicos, 40% 

Católicos, 3% Testemunhas de Jeová e outros 3% não responderam. Em relação as tradições 

culturais camponesas, 41% das famílias mantem entre duas tradições e 59% mantem mais de 

cinco. 

Relacionado a luta pela terra, temos 44% das famílias que ficaram acampadas de um a 

cinco anos, 41% de seis a dez anos e 15% não ficaram acampadas. Destas famílias acampadas 

32% passaram por apenas um acampamento, 64% por dois e 4% por três acampamentos. 

Após a formação do assentamento, várias famílias saíram e várias entraram, destas 3% 

estavam a menos de um ano, 17% de um a cinco anos, 76% de seis a dez anos e 3% não 

responderam, lembrando que o assentamento em questão foi criado no ano de 2005. 

Para melhor visualização dos dados, os aspectos sociais da pesquisa, com a mesma 

representada no Mapa 3 “Aspectos Sociais - P. A. Dom Tomás Balduino - GOIÁ/GO –2016”, 

onde representamos a idade média das famílias por parcela, juntamente com o nível de 

escolaridade e número de moradores, o que nos dá uma visão mais abrangente do 

assentamento e seus aspectos sociais. 
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Mapa 3: Aspectos sociais – P.A Dom Tomás Balduíno, Goiás-GO - 2016 

 
Fonte: GWATÁ, 2016. 

 

 

Produção Camponesa no Assentamento Dom Tomás Balduíno: dados quantitativos 

 

No que se refere a produção no P. A. Dom Tomás Balduino, podemos afirmar que se 

produz e cria: queijo, porco, galinha, mandioca, leite, bezerro, banana, peixe, maracujá, cana, 

milho, hortaliças e mel, trabalha-se ainda com artesanato e extrativismo (Mapa 4). Destes, o 

que mais se produz são leite e bezerro, produzidos por 80% das famílias. 
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Mapa 4: Produção camponesa – P. A Dom Tomás Balduíno – Goiás/GO, 2016. 

 
     Fonte: GWATÁ, 2016.  

 

Com uma produção de 2135 litros de leite por dia e 778 bezerros por ano, o P. A. Dom 

Tomás Balduino se afirma o assentamento como um todo podemos chegar a uma renda 

proporcional a produção considerável. Porém, o que temos é uma realidade de em média 36 

litros de leite por dia e 13 bezerros por ano para cada família, com um valor médio de R$ 1,10 

o litro de leite e R$ 900,00 por bezerro, podemos calcular uma renda mensal bruta de R$ 

2163,00, o que subtraído os custos com a produção e a manutenção da parcela não restará 

muito para o convívio social da família. 

Outro fator que segue junto a produção do assentamento é o sistema de credito, uma 

linha de credito especifica para assentados foi criada pelo Governo Federal afim de atender as 

necessidades dos mesmos, porem o seu acesso se faz em meio um processo árduo e 

burocrático. 

Dos programas de acesso a crédito mais recorrente no assentamento estão o PRONAF 

A com 82% das famílias assentadas, Credito Moradia com 73% das famílias, Credito 

Fomento com 59%, PRONAF Custeio com 49% e PRONAF Mulher com 40%, para 

aquisição deste serviço de credito 81% das famílias assentadas assinalam como maior 

obstáculo o processo burocrático para aquisição. Também referente ao processo produtivo, 

temos uma realidade ambiental vivida no assentamento preocupante, onde 100% dos 

assentados relatam o desmatamento e erosões como principais impactos ambientais vistos na 

parcela e no assentamento, o que para um assentamento com a presença de 133 nascentes este 
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tipo de degradação se torna alarmante, tendo em vista a segurança hídrica do assentamento. 

Outra preocupação referente ao processo produtivo é o uso de agrotóxicos na produção, temos 

um gasto anual com agrotóxicos no assentamento de R$ 45680,00, o que irá provocar uma 

serie de complicações de saúde nos assentados. 

É visível que a principal atividade desenvolvida no município é a pecuária, leiteira e 

de corte, contudo, nos deparamos com alguns questionamentos, caberia em outro momento 

uma pesquisa para levantar e analisar essas questões, tais como: Porque o município de Goiás 

mesmo com uma base pecuária não conta com um único matadouro?  A quem atende isso? A 

produção leiteira é dominada em partes por intermediários, detentores de tanques e caminhões 

(atravessadores). Também foram perguntados sobre produção de arroz, feijão, café e outros, 

contudo, nenhuma parcela alegou plantar tais alimentos.  

Existe, portanto, um resultado da produção do assentamento. É certo, ao mesmo 

tempo, que se produz em quantidade não muito elevada. É necessário assim incentivar a 

produção e a comercialização dos produtos cultivados entre os camponeses do assentamento. 

É importante, também, nesse processo, entender a partir de qual matriz produtiva se obtém os 

produtos apresentados. Ou seja, são produzidos de modo convencional com agrotóxicos ou já 

existe um processo de transição agroecológica no município? A resposta para esta questão 

impacta, sem dúvida, o entendimento de Soberania Alimentar
100

 no município de Goiás.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agricultura tornou-se uma ferramenta que contribuiu com o crescimento da 

população mundial. Vários momentos no processo histórico de desenvolvimento da 

agricultura foram determinantes. Destacamos, no entanto, a Revolução Verde como ponto de 

transição para uma agricultura que passou a não ter na produção do alimento a principal 

função. As relações de poder passaram a ser mais determinantes do que as técnicas e 

tecnologias produtivas. 

 Nas últimas décadas, essa perspectiva se intensificou ainda mais, com a consolidação, 

no contexto neoliberal, do Agronegócio como paradigma produtivo e ideológico hegemônico. 

As corporações que controlam desde a produção até o processamento e distribuição dos 
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 As organizações sociais e camponesas que construíram o termo soberania alimentar enfatizam a ideia de ele 

ser mais do que um conceito. Trata-se de um princípio de vida e de uma ética de vida que não responde a uma 

definição acadêmica, mais emerge de um processo coletivo de construção, um processo participativo, popular e 

progressivo que foi se enriquecendo em seus conteúdos como resultado de um conjunto de debates e discussões 

políticas iniciadas no próprio processo de conformação da instância que abriga as organizações camponesas 

críticas das atuais políticas agrárias liberalizadoras e de alimentação. (STEDILE e CARVALHO, 2012) 
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alimentos têm se monopolizado cada dia mais, concentrando o domínio sobre os alimentos. 

Isto nos deixa reféns de algumas poucas empresas, que tem como finalidade somente o ganho 

de capital.  

 A nossa pesquisa, com foco no município de Goiás, revelou que a padronização e 

monopólio do alimento atinge todos os locais, pois aqui também a maior parte do consumo 

está ligado aos produtos controlados pelas mesmas empresas. O que demostra a situação de 

vulnerabilidade alimentar que estão os produtores e consumidores. 

Por outro lado, a pesquisa também mostrou a resistência do campesinato na produção 

de alimentos, nas feiras, mesmo sem praticamente nenhum aparato como demostramos na 

pesquisa. Para tanto, ao se pensar em soberania alimentar de um território. Neste contexto, 

sem alongar algumas questões foram identificadas como importantes para pensarmos o 

desenvolvimento territorial, englobando problemas históricos, produtivos, ambientais, 

educacionais e culturais, lembrando que reflexões acompanham todo o texto - tais como:  

 Construir ações coletivas de apoio à formação de cooperativas e associações e 

manutenção das mesmas;  

 Propor e promover uma pecuária leiteira que seja menos impactante e de melhor 

qualidade;  

 O município de Goiás adotar a agroecológica como matriz produtiva;  

 Cobrança mais rígidas do Estado em relação às fiscalizações ao uso de agrotóxicos;  

 Elaboração e instauração de normas sanitárias especificas para a agricultura camponesa;  

 Designar as sementes como patrimônio mundial;  

 Combater a lógica dos preços determinados pelo mercado incentivando a autonomia do 

camponês;  

 Criação de banco de sementes crioulas;  

 Assistência técnica real para as atividades como um todo geral; 

 Criação/disseminação de mídias livres (rádios-TVs) locais que atendam o público do 

campo;  

 Adotar a agroecologia como base curricular nas escolas, principalmente do campo; 

 Fortalecimento dos mercados locais, entre outras medidas que podem ser tomadas, 

buscando a garantia plena ao alimento e à vida soberana. 
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João Paulo Carneiro dos Reis UFT
101

  

Rosane Balsan UFT
102

 

 

RESUMO 

 

Esse estudo visa uma discussão Téorica a respeito das diversas discussões a cerca do conceito da 

categoria de análise território. No primeiro momento, é feito um resgate teórico e dos autores 

precursores na discussão do território. No segundo momento é realizada uma análise conceitual 

relacionando com as mudanças e com as configurações atuais, destacando os processos emergentes 

mediante ao território, o processo de desterritorialização e reterritorialização das comunidades da Ilha 

da Ema e Pilões a partir da mudança da escola atingida pelas águas da Usina Hidrelétrica de Luís 

Eduardo Magalhães em Miracema, Tocantins. E finalmente breves colocações a respeito das 

concepções de educação do campo que precisa ser discutida e seguida por escolas do campo. 

 

Palavras chaves: Território, (Des)territorialização, concepção de educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo tem como objetivo apontar uma discussão a cerca dos conceitos sobre 

território, sobre perspectiva teórica dialética, resgatando as principais contribuições dos 

autores que trataram minuciosamente em seus estudos ao decorrer das décadas e dos séculos 

sobre essa categoria de análise. Por sua vez, ela é uma tema de bastante discussões entre os 

pesquisadores atuais. Nesse sentido, busca-se a reflexão breve sobre o conceito de território, 

desde da institucionalização da ciência geográfica, enquanto conhecimento cientifico, no 

século, XVI ao dias atuais, destacando as principais discussões e mudanças conceituais a 

respeito dessa categoria de análise na Geografia.  

Entender a categoria território requer, segundo Raffestin (1993) que seja essencial 

compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do 

espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um espaço, concreto abstratamente, sendo 

produzido, o território nacional, espaço físico, balizado e modificado. Nesse sentido, o 
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território é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que por 

consequência, revela relações marcadas pelo o poder. 

 Haesbeart (2004) nos afirma em que pensar território em qualquer acepçã, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico de 

apropriação. Autor, então ressalta ainda, o mesmo, é imerso em relações de dominação ou de 

apropriação sociedade espaço, em que desdobra-se ao longo de continuum que vai da 

dominação político – econômica mais concreta e funcional a apropriação subjetiva ou cultural 

simbólica.  

Então, segundo, Corrêa (2000) o território é constituído por três elementos, o Estado, o 

povo e soberania e um solo. Ele também é o espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder. O território é assim, um instrumento de poder. Nesse sentido, partimos dos 

pressupostos que; que quem governa quem possui poder, força, autoridade e violência. O 

poder e a violência não mesma coisa, porém um domina de forma absoluta, e outro está na 

ausente.  

Ainda Correa (2000) explica que o território existe e é construído e descontruídos nas 

diversas escalas diversas, sendo que o território, esta sempre associado  a apropriação de um 

lugar ou de uma área, formando assim, raízes e identidades, aqui, o território será um campo 

de forças, formando teias ou redes de relações sociais a partir de sua complexidade interna, 

define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade; a diferença entre nós. (CORREA, 2000). 

Em relação às várias funções exercidas pelo território, temos de acordo com Haesbeart 

(2004). Para falar em multiterritorialidade precisamos, em primeiro lugar, esclarecer o que 

entendemos por território e por territorialidade. Desde a origem, o território nasce com uma 

dupla conotação, material e simbólica, Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação.  

Dessa maneira, a territorialidade é uma ação continua e concreta dos seus agentes 

sobre espaço social, nesse sentido, Raffestin (1993), nos afirma em que a territorialidade se 

manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e 

seria possível dizer que, de certa forma é “face vivida” da “face agida” do poder. A esse 

respeito o autor pontua os elementos que constituem essa ação, os quais são o senso de 

identidade espacial, senso de exclusividade, compartimentação, se não poder ser posta não 

pode ser posta em causa, não apresenta coerência fora da concepção “imaginária” de um 
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grupo constituído por meio de uma amostragem de indivíduos.  

Sendo assim, ainda de acordo com, Heasbeart (2004) fala que devemos primeiramente 

distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, 

grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. As razões do controle 

social pelo espaço variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o 

próprio indivíduo. Diante disso, autor esclarece ainda que: 

 

[...] vai além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito 

também às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao 

modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no 

espaço e como elas dão significado ao lugar”. (Haesbeart, 2004, p. 03) 

 

Nessa perspectiva, conceituarmos o território exige uma analise minuciosa a cerca dos 

aspectos que o compõe. Nesse sentido, a visão técnica em especial do território, nos permite a 

entendermos, segundo Santos (1997), a dialética do território, isso mediante ao controle 

”local” da parcela “técnica” da produção e um controle remoto da parcela politica da 

produção. A parcela técnica da produção permite que as cidades locais ou regionais tenham 

certo comando sobre a porção de território que as rodeiam, onde se realiza o trabalho a que 

presidem.  

Nesse sentido, Santos (2000, p. 13) nos afirma que “o território vai alem a 

superposição dos sistemas dos objetos naturais sobre os conjuntos dos elementos criados pelo 

homem. Território é o chão, e a identidade criado do homem sobre o espaço em que ele 

habita”. 

Contudo, se tratando da sociedade atual, deve-se analisar o território, segundo, 

Heidrich (2009) como produto da história das sociedades, o território é continuamente 

transformado por elas, assim as paisagens. Porém, mais do que a transformação das paisagens, 

a transformação territorial carrega um atributo muito particular ao conceito: criam-se novas 

territorialidades que pode coexistir com as anteriores. Nesse sentido, autor, complementa 

afirmando que a territorialidade também: 

 

Permite experimentar processo de integração. As atividades econômicas que 

se realizam no mesmo território fortalecem a integração interna. A infra 

estrutura física e vias de transporte e a tecnologia de comunicações 

favorecem a integração entre as diferente regiões de um território. As 

relações econômicas também são favorecidas pelo uso de uma mesma 

moeda, tornando o intercâmbio dinâmico e facilitado. (HEDRICH, 2009, 

p.125). 

 

Então, refletir o território é ter em vistas várias direções que somadas chega-se ao 
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conceito, dessa maneira. Numa dimensão institucional e estatal Hedrich (2009), nos aponta o 

território, sendo, construções originadas de atos fundadores, como a proclamação de uma 

república, um plebiscito que decide pelo desmembramento de um distrito de um município e a 

criação de outro. 

Ato da relação com o território, posteriormente surge a territorialidade, advinda do 

processo de territorialização, segundo Haerbeart(2004) tem por objetivo, de dominação do 

espaço variam muito ao longo do tempo e dos espaços. Assim, as sociedades tradicionais 

conjugavam a construção material e “funcional” do território como abrigo e base de 

“recursos”com uma profunda identificação que recheava  espaço de referentes simbólicos 

fundamentais á manutenção de sua cultura.  

 

O processo (des)territorialização e a (re)territorialização diante da mudança da escola 

local da região A comunidade “Ilha da Ema” e “Pilões” em Miracema, Tocantins: O 

processo (des)territorialização e a (re)territorialização diante da mudança da escola 

local da região 

 

Para realizar as observações nessa pesquisa, foram seguidos alguns critérios 

relacionados à pesquisa qualitativa, pois ela fornece as possibilidades de entendimento dessa 

temática. Dessa maneira, foi necessária uma imersão acerca da metodologia de pesquisa 

qualitativa em ciências humanas, com destaque para a Geografia. 

 A história da comunidade Ilha da “Ema” e “Pilões” passou pelo processo de 

destrerritorialização a partir ]do momento em que há mudança da escola, que antes era 

próximo ao Rio Tocantins, e se chama se Campo Verde, até 1999. Com a chegada e 

construção da Usina Hidrelétrica de Lajeado, sobre a responsabilidade da empresa Investíco 

S.A
103

,  teve os municípios atingidos pelo lago foram: Miracema, Lajeado, Palmas, Porto 

Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras. 

a escola juntamente com seus moradores foram obrigado a deixar as margens do rio. 

Houve o processo de indenização das famílias, mas muitas relatam que os valores distribuídos 

para os atingidos foram insuficiente para comprar outra propriedade em outro lugar. A escola 

foi construída no assentamento construído, pela empresa Investico S.A. entre os municípios 

                                                      
103

 A Usina Luis Eduardo Magalhaes foi construída em tempo recorde – apenas 39 meses pela Ivestco S. A., 

empresa pelo consórcio Grupo REDE, EDP, CEB e CMS Energy. Seu projeto é resultado de estudos do 

potencial hídrico do rio Tocantins iniciados em 1972. O lago corresponde uma área de 630 km
2
, com uma 

extensão de 173 km. A renovação da água do lago acontece em 24 (vinte e quatro) dias. A profundidade média é 

3 (três) metros. O enchimento começou em maio de 2001 e foi inaugurado no dia 05 de outubro do mesmo ano. 

(NASCIMENTO, 2013). 
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de Miracema e Miranorte, chamado "Mundo Novo".  

Com exceção de um dos moradores, Luiz Carneiro, um dos primeiros, da região, teve 

somente uma parte a sua área inundada outra continuou não tingida pela água da barragem. 

Ele, outros irmãos e moradores de uma área próxima ao rio, pertencente a fazendas “Bela 

Vista e Campos Belos” se juntaram juntamente com professores da região aptos a lecionarem 

e com apoio parcial da prefeitura, de forma improvisada, e construída antigo armazém da 

fazenda, “Bela Vista”, área ocupada, pelos posseiros. 

Nessa área foi fundada, uma nova escola em 1999, em um terreno cedido pela 

Professora Maria Eleusa Vieira e seu esposo Luiz Carneiro, antes a mesma escola era 

construída próximo ao Rio Tocantins, região da Ilha da Ema, passando atender em único 

turno, matutino de 1ª a 4ª série (multi seriada). Em, 1999, esses moradores dessa área 

ocupada, recorreram ao poder público da cidade, a prefeitura na época, então construíram em 

um galpão localizado na mesma área da sede da fazenda, uma escola, chamada Santa Marina 

através da Lei 037/2007 de 04 de dezembro de 2001. 

Então, passaram se os anos, as fazendas circunvizinhas à escola estavam ocupadas por 

posseiros, às terras pertenciam ao Banco do Brasil, área hipotecada, mas que a instituição não 

conseguia passar para outro proprietário. Assim, os posseiros foram vendendo as áreas por 

eles ocupadas, até que em 2004, vários desses compradores resolveram comprar várias posses, 

então os mesmo juntamente com poucos outros posseiros que resistiam a terra. Formaram 

uma associação e começam a pagar as terras, havendo assim a sua regularização. A Escola do 

Campo Municipal Santa Marina, passou receber o ensino fundamental II a partir de 2004, 

atendendo também somente no turno matutino. 
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Localização da escola, na grande Região “ilha da Ema e Pilões” no município de Miracema 

Tocantins (setembro, 2017)   de Miracema do Tocantins 2018 

 
Fontes: Google maps.com.br/ Imagens satélite, aplicativo, Sicoper,mapa rural, google (Reis, 2017) 

 

 
Fonte: Imagens satélite, aplicativo, Sicoper,mapa rural, google (Reis, 2017) 

 

Levando em consideração o contexto sócio e histórico da escola, da sua formação até 

os dias atuais, é necessário pensar em termos teóricos que bandeira ela vai se vincular, diante 

disso, percebe que foi feito no improviso para atender os atingidos pela Usina Hidrelétrica de 
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Lajeado, e não houve nenhum apoio por parte da empresa construtora da barragem, isso nos 

leva, a pensar-nos em outras situações semelhantes a essas em outros lugares do país. 

Dessa forma, refletir o sentido da educação para essa comunidade, nos faz pensar de 

acordo com Fernandez (2006) que há pedagogia dos movimentos populares, é necessário 

compreender a trajetória que cada organização tem, em relação ao processo de educação e 

formação, uma vez que há processos formais e informais. Trataremos aqui de aspectos 

relevantes da pedagogia dos movimentos: Movimento dos trabalhadores rurais sem terra 

(MST), Movimento dos atingidos por barragens (MAB), Movimento das mulheres 

camponesas (MMC). Nesse sentido,  

Mesmo autor, pontua ainda que essa pedagogia de três Movimentos Sociais, acima 

referidos, é nítida a relação dessas pedagogias com os processos históricos e as lutas nas quais 

se envolvem os Sem Terra, as Mulheres Camponesas e os Atingidos por Barragens. 

Entretanto, cada qual traz sua especificidade, a partir das características dos sujeitos sociais 

inseridos nos respectivos movimentos. Podemos dizer que aí está a diversidade das 

pedagogias, que não divergem entre si, mas se complementam, pois seguem a mesma 

concepção do materialismo histórico-dialético. A visão atual da escola, de acordo o seu 

Projeto Politico Pedagógico. 

 

Tem como visão de futuro oferecer um ensino de qualidade, formando 

cidadãos críticos, conscientes e participativos preparando os para desafios do 

mundo moderno através dos valores da escola compreender os direitos e 

deveres dos educandos[...] a escola tem por finalidade a assegurar o processo 

de ensino aprendizagem de qualidade, objetivando desenvolver o espirito 

participativo, cooperativo, assim como, oferecer oportunidade para cada 

educando na formação de cidadãos críticos, conscientes e transformador da 

realidade na qual está inserido.(Projeto Político Pedagógico, arquivo interno 

da EMEC. SANTA MARINA) 

 

Nesse sentido, a visão da escola e sua finalidade é proporcionar aos alunos uma 

formação critica participativa do mundo e de suas realidades. Dessa forma, semelhante à 

cidade, a luta entre as classes sociais eles existem no campo, isso ocorre constantemente esse 

conflito se dar pela posse da terra. Portanto, Barreto et. al. (2008) destaca que as 

transformações que tivemos ao longo da história da sociedade se deram por um processo de 

formação e educação, conduzida pela luta social organizada, que hoje, por exemplo, 

caracteriza-se na luta dos movimentos sociais, na conquista da terra, a luta da mulher pela 

igualdade de direitos. Deste modo, um novo projeto de sociedade, o novo homem e a nova 

mulher serão construídos por nós mesmos, a partir da realidade concreta que temos. 

O estudo geográfico é a análise espacial vista e relacionada da percepção global para o 
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local, é nessa perspectiva, ele rever que a delimitação do mesmo é um passo necessário, pois o 

espaço geográfico é imenso, planetário e mundial. Ele é uma grande extensão territorial, mais 

deve haver um recorte sobre ele, essa ação é dada ao espaço em uma escala local. Nesse 

sentido, na literatura geográfica, o lugar está presente de diversas formas. Estuda-lo é 

fundamental, pois ao mesmo tempo em eu o mundo é global, as coisas da vida, as relações 

sócias se concretizam nos lugares específicos. E como tal compreensão da realidade do 

mundo atual se dá a partir dos novos significados que assume a dimensão local. (Callai,1998). 

Nessa perspectiva, as categorias geográficas precisam ser estudadas e retratadas em 

sala conectada com a realidade e tudo que está em volta do aluno. E no campo, devemos levar 

em conta também o contexto sócio histórico do campo. Tendo em vista, que espaço seja ela 

no campo ou na cidade é lugar construído é de acordo com Callai (2004) o resultado da vida 

das pessoas, que nele vivem, das formas como trabalham, produzem e usufruem no. É cheio 

de histórias, de marcas que trazem em sim um pouco de cada um. O espaço vivido, de 

experiências renovadas, resgata os sentimentos de identidades e de pertencimento. (Callai, 

2004).  Nesse sentido, devemos refletir em especial as concepções pedagógicas que discutem 

o campo, tendo em vista que a temática educação do campo atualmente é discussão em várias 

direções. Pois, devemos buscar conhecer suas linhas de análise e suas direções.  

Então, essa finalidade da escola tipicamente do campo só é possível mediante os 

movimentos sociais, ou seja, por meio da luta que acorre pelo direito a terra, enquanto espaço 

de moradia e reprodução da vida, pelas classes populares. Há manifestações por parte dos 

moradores da grande região, porém de maneira não coletiva, os mesmos, reivindicam, 

reconstrução da única escola existente na grande região. Como também, uma unidade de 

saúde, na área escolhida após a inundação do rio, onde existe a escola atualmente, fica cerca 

de 6 Kilometros, da escola emersa pelas águas. 

Nesse contexto, Segundo Fernandes (2008) existe a pedagogia do MAB ressalta, 

também, o processo histórico de constituição dos Atingidos por Barragens. Estes entram no 

cenário histórico nos anos de 1960, expulsos de suas terras e de seus lares, forçados a diluir 

sua existência e a sua condição humana numa peregrinação que não escolheram fazer. Nosso 

país possui recursos hídricos em abundância e é reconhecido, no mundo, principalmente pelas 

empresas multinacionais, como potencial a ser explorado. Esse fato foi presenciado também 

no município de Miracema do Tocantins, em 1998, inicio da construção da Usina Hidrelétrica 

Luiz Eduardo Magalhães. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante da breve discussão a respeito da categoria de analise da Geografia, o território, 

entende-se de acordo com a discussão levantada por diversos autores que discutem a respeito, 

a cerca do conceito do que venha ser o território e suas ações, a territorialidade, apropriando-

se do espaço. Mediante, a um grupo social, no qual trás consigo, seus símbolos e significados 

e sobrepõem ao espaço natural. Pensando nessa direção, o território, estará sempre 

relacionado a questão do poder, mecanismo gerado diante o estado e sua soberania, o mesmo, 

é visto em seus diversos viés, mas chama – se atenção, para a escala de analise dessa 

categoria. Será essa, que delimitara a apreensão dada realidade do estudo dos fenômenos e 

acontecimentos voltados ao grupo ocupante e expulso do seu lugar.  

Nessa perspectiva, busca-se relacionar na segunda parte desse estudo, fatos e 

acontecimento nas comunidades Ilha da Ema e Pilões. Isso, entre 1998 a 2002, momento em 

que há processo de desocupação dos ribeirinhos que viviam as margens do Rio Tocantins. 

Nessa perspectiva, a maioria das famílias foram “obrigadas” a deixar suas terras e irem para 

outro assentamento voltado para eles, ou a aceitarem o valor estabelecido pelo a empresa, a 

Investco S. A.  

Nesse contexto, destaca-se a presença de duas escolas nesses povoados, aqui é 

pontuado o processo de desocupação de uma delas, e sua instalação de forma provisória em 

outra área na mesma região. Portanto, frisa-se que, nesse novo local, houve uma ocupação de 

uma fazenda e criação da nova escola, a mesma funciona até os dias de hoje.  

Contudo, várias famílias que tiveram suas terras confiscadas pela empresa responsável pela 

usina e se deslocaram para essa área, bem como tem seus filhos estudando na escola, nesse 

sentido discutimos de forma breve as concepções pedagógicas que trás a tona os movimentos 

ligados a esse processo, ou seja, Movimento dos Atingidos por Barragens. 
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RESUMO 

 

Este artigo é parte de uma pesquisa em desenvolvimento, a qual tem por objetivo demonstrar a 

capacidade de organização dos pequenos produtores rurais, de agora em diante denominados 

agricultores familiares, no sentido de manterem suas atividades e prosperarem no campo, mesmo 

enfrentando situações adversas na busca pela adequação socioeconômica da categoria, para tanto, 

deve-se entender a forma como esses produtores conseguem se organizar em associações e 

cooperativas de produtores rurais, e o quanto esses organismos são importantes, pois é através deles 

que se fortalecem na busca por crédito, cursos de qualificação e assistência técnica, para, enfim, 

conseguir produzir com qualidade e comercializar o resultado de seu trabalho no campo. 

 

Palavras-chave: associativismo, cooperativismo, organização, agricultura familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A década de 1990 foi marcada pelo surgimento da categoria analítica “agricultura 

familiar”. Tal termo era antes citado como “pequena produção”, “pequena propriedade”, 

“agricultura de baixa renda”, “agricultura de subsistência” (CAUME, 2009). 

A partir da década de 1990, nas pesquisas acadêmicas, os conceitos de camponês e 

agricultor familiar vêm sofrendo grandes transformações, causando grande efervessência do 

embate teórico das produções acadêmicas Silveira, (1990), expõe: 

 

uma gama muito grande de tipos de camponeses que vai desde aquele que 

racionaliza ao máximo sua produção, que está aliada à cooperativas, e tenta 

ajustar-se às necessidades do mercado, minimizando ao máximo seus riscos, 

até o posseiro, com condições mínimas de existência, que às vezes planta 

para ter o que comer. 

 

Até o final do século XIX, essa categoria social era também classificada como 

camponês ou campesinato. O camponês era definido como agricultor pequeno, sem 

modernização, que trabalhava para sua própria subsistência. Com o surgimento do 

capitalismo, autores como Karl Marx, Lênin, Kautsky e Alexander Chayanov promoveram 
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discussões sobre as questões agrárias que surgiram neste século, e que levaram também ao 

debate sobre lutas políticas e à própria categorização do camponês na sociedade. 

Lênin (1985) e Kautsky (1986), são obras centrais dos estudos da questão agraria, nas 

quais destacam aspectos essenciais para a compreensão da agricultura no capitalismo, para 

melhor entender observa-se a destruição do campesinato no processo de diferenciação, e 

também compreender que o espaço da luta e da resistência para que continuem sendo 

produtores familiares, está na luta contra o capital e não na integração ao mercado. 

No final do século XIX, Lênin e Kautsky diagnosticaram o fim dos camponeses 

através do desenvolvimento desigual do capitalismo, pois ou ele evolui para se aburguesar ou 

ele será engolido pelo capital. 

O trabalho familiar no campo existe desde sempre, em seu processo de formação a 

organização do trabalho camponês realizou-se em diferentes momentos da sociedade seja 

escravista, capitalista, no capitalismo o seu desaparecimento não se confirmou conforme 

diagnosticado anteriormente, mas ela se recriou na produção capitalista das relações não 

capitalista de produção e por meio das lutas pela terra. (FERNANDES, 2000). 

Esta amplitude dada ao conceito de camponês dificulta sua diferenciação, tornando 

mais complexa o entendimento do que vem a ser realmente um camponês, pois tanto ele pode 

ser um sujeito que lida com a terra em sua forma mais bruta de subsistência, como pode ser 

um camponês com as mais modernas práticas de produção e integração ao mercado. 

Alguns autores usam o termo camponês ou agricultura familiar não como conceito 

mas como condição de organização do trabalho, podem utilizar o termo pequeno agricultor ou 

pequeno produtor, regularmente aparece relacionado ao camponês, porém existem vários 

autores que os utilizam como sinônimos para agricultura familiar. 

Em Hespanhol (2000), há uma clara refutação do conceito de camponês, onde ela 

afirma: 

que a utilização na década de 1990, da categoria de análise agricultura 

familiar para designar genericamente as unidades produtivas, nas quais a 

terra, os meios de produção e o trabalho encontram-se estreitamente 

vinculados ao grupo familiar, deve ser aprendida como um reflexo das 

alterações recentes ocorridas na agricultura brasileira e que em última 

análise, levaram a valorização do segmento familiar. Nesse sentido, as 

categorias de análise até então utilizadas para caracterizarem essas unidades 

de produção, como campesinato, pequena produção, agricultura de 

subsistência, produção de baixa renda, entre outras, perderam seu poder 

explicativo, favorecendo à emergência de novas concepções teóricas 

consubstanciadas na categoria familiar (HESPANHOL, 2000, p. 2). 

 

Para Wanderley (2001),  
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A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela 

corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto sua 

utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos 

últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação. 

(WANDERLEY, 2001, p. 21).  

 

Segundo Abramovay (1992, p. 22-127), a agricultura familiar está altamente integrada 

ao mercado, sendo capaz de integrar os principais avanços técnicos e de responder às políticas 

governamentais e, assim, fornecer alimentos baratos e de boa qualidade para a sociedade, e, 

reproduzir-se como uma forma social de desenvolvimento rural. 

A categoria “agricultura familiar” se consagrou, em nível político, a partir do 

momento em que o Estado passou a desenvolver políticas públicas específicas para esse perfil 

de agricultor. O programa que mais ganhou destaque e que também alavancou essa categoria, 

foi o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Criado em 

1996, teve como objetivo fornecer o crédito rural com juros mais baixos e assistência técnica 

a “pequenos produtores”, tendo por finalidade elevar a produtividade, reduzir os custos de 

produção e aumentar a renda da família rural. 

O Governo Federal, além das políticas públicas, sancionou em 24 de julho de 2006, a 

Lei n. 11.326, que “estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Rurais”. Caracterizando em seu artigo terceiro, o 

conceito de agricultor familiar aquele que: 

I não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; 

III tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 

IV dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Contudo, tal definição de agricultor familiar generaliza o produtor, no entanto dados 

políticos, que são informações gerais, permite que o Estado formule ações capazes de 

abranger o maior número possível de produtores, ou seja, elimina os casos particulares, 

específicos. Por outro lado, essa generalização não permite estudar casos particulares, ou seja, 

promove a exclusão de produtores que são familiares, mas que, por não apresentarem alguma 

das características propostas pela lei, ficam à margem das políticas do PRONAF. 

Assim, apesar de existir a construção do conceito de agricultura familiar baseado na 

caracterização política dessa categoria, existe outro debate que engloba o conceito de 

agricultor familiar, onde se estabelece a real definição de agricultura familiar, havendo uma 
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discussão que defende a distinção clara entre camponês e agricultor familiar, e outros que 

afirmam existir uma relação entre ambos os conceitos. 

Portanto, a discussão do termo agricultura familiar é muito ampla, engloba uma 

diversidade de definições, caracterizações e origens que não permitem a produção de um 

conceito exato. Apesar de possuírem características distintas, os conceitos apresentados para a 

agricultura familiar se fundam em três princípios básicos: acesso à terra, predomínio da mão- 

de-obra familiar e a gestão familiar da unidade produtiva. 

 

A agricultura familiar no município de Silvânia-GO 

 

O Município de Silvania é o espelho do processo de ocupação do território brasileiro, 

com 2.870 km², distante 70 km de Anápolis (GO), 80 km de Goiânia (GO) e a 180 km de 

Brasília (DF), (RODRIGUES, 1998). 

Esse Município, servido pela e Estrada de Ferro Goyaz, foi muito importante na 

integração nacional, ligando Goiás ao Sudeste brasileiro.  

A evolução histórica do Município começou aproximadamente em 1770, com um 

curto período de mineração de ouro, essa atração reduziu-se bastante em menos de 50 anos, 

deixando o espaço à pecuária extensiva, sem maiores atrativos as grandes propriedades eram 

divididas por hereditariedade e somente a partir da década de 1960 que a região passou a ser 

novamente atrativa a grandes fazendeiros de soja vindos do Sul do país (BORGES, 1981). 

O meio rural brasileiro, a partir da década de 1970, passou por intensas 

transformações, decorrentes do processo de modernização da agricultura. Portanto teve como 

aumentar a produção e a produtividade agrícola, mediante a utilização de insumos, máquinas 

e implementos modernos. Deste modo, o Estado fez investimentos em infraestrutura, criação 

do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), e pesquisas por meio da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), dentre outros. 

Sendo em geral, o processo de modernização da agricultura ocorrido no Brasil e em 

Goiás, um processo heterogêneo e não linear, que privilegiou alguns cultivos, em especial, 

aqueles direcionados à exportação e à produção de biocombustíveis (cana-de-açúcar). Essa 

realidade é verificada em Goiás, assim os investimentos foram canalizados para os grandes e 

médios produtores, principalmente aqueles que produziam soja, milho e cana- de açúcar, 

concentrou-se na porção Sul do Estado. 

Para Moraes (1994), o traço característico dessa modernização agrícola foi a 

desigualdade, reservando aos latifundiários condições para manterem elevadas as taxas de 
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concentração de terras e consequentemente terem vantagens competitivas. Assim Romeiro 

(1998), entende que a política de ocupação de terras, desordenado e discriminatório, sempre 

deixou à margem a produção familiar. Ainda neste contexto, Jara (1998), esse modelo de 

modernização levou à marginalidade e à decomposição da agricultura familiar, “estima-se que 

dos 6,5 milhões de explorações agrícolas familiares no Brasil, cinco milhões existem de forma 

precária ou numa total marginalidade”. 

Neste contexto a agricultura familiar, sempre “com potencialidades”, disputa o direito 

de também continuar produzindo, enfrentando adversidades econômicas e políticas, tanto no 

acesso às tecnologias quanto às linhas de crédito e financiamento. 

Para romper essa mandala determinista, houve uma ação positiva do Estado de Goiás, no 

sentido de colocar o município de Silvânia, no início da década de 1980, como objeto para a 

implantação de um projeto que visava implantar no município a cultura de organização e 

melhoria entre os produtores, essa necessidade de melhoria e modernização de suas 

propriedades, fez com que a percepção de que a força do coletivo é maior que a força do 

indivíduo e que assim seria a melhor maneira de terem acesso ao crédito e ao financiamento 

para se tornarem competitivos (BAINVILLE et al., 2005). 

As primeiras formas de organização social ocorridas entre os produtores do Município 

de Silvânia contavam com a participação da Igreja Católica, as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), que promoviam o encontro com motivos religiosos, mas também se discutia 

questões econômicas e sociais com as comunidades que eram formadas por jovens, que 

realizavam atividades religiosas e também de lazer, por mulheres que recebiam orientações 

nos cuidados com a saúde, alimentação, higiene pessoal e ambiental, e por homens nos quais a 

orientação era voltada para as questões econômicas (SOUZA, 2002). 

As CEBs tiveram participação muito importante junto aos agricultores, enfatizando 

que as comunidades estavam inseridas em uma sociedade de classes, onde o trabalhador rural, 

o pequeno produtor estava na posição de explorados pelo sistema e que precisavam de 

organização para lutar contra as práticas políticas responsáveis pela manutenção do modelo 

vigente. Confirmando que na maioria das vezes as atividades das CEBs estavam em harmonia 

com as lideranças sindicais locais (PINHEIRO, 1999). 

O Projeto Silvânia como ficou conhecido, contava com o envolvimento da Embrapa 

Cerrados, do Centre de Coopération Internationale em Recherche Agronomique puor Le 

Développement – Cirad, da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) e do 

apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás 

(EMATER), foi colocado em prática em 1986,  tinha como foco o aprimoramento de 
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tecnologias de produção, gestão da propriedade, o associativismo e o crédito rural, (SPERRY 

et al., 1997).  

O Projeto, permaneceu em atividade até 1998, contava com quatro propostas básicas, 

que eram: inserir os pequenos e médios produtores rurais na participação do desenvolvimento 

rural; apresentá-los as novas técnicas e tecnologias no campo; baixa capacidade de inserção 

ao mercado, e por último, constata-se que há inadequação das estratégias de intervenção no 

meio rural, voltadas a sua modernização e o seu desenvolvimento. O Projeto Silvânia 

conseguiu conscientizar os pequenos e médios agricultores sobre a necessidade da 

comunidade organizar-se na busca de soluções para seus problemas e responsabilizar-se por 

essa busca, já que são eles próprios os agentes do seu desenvolvimento. 

A criação do Centro de Apoio aos Mini e Pequenos Produtores Rurais e suas 

Organizações (CAMPO), estimulou os associados a buscar créditos no Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o Programa Convivências com os Cerrados, 

aproximou os membros das comunidades, sendo a base para a implantação do Projeto Silvânia 

que abriu as portas para a organização do associativismo entre os pequenos produtores 

(SPERRY; MERCOIRET; FERRARIS, 1997).  

 

As associações dos produtores familiares do Município de Silvânia 

 

O associativismo é um movimento nacional que vem se encorpando desde a década de 

1980 e, para um melhor entendimento, deve-se contextualizá-lo dentro de uma nova 

conjuntura política, para entender as externalidades que influenciaram na sua expansão 

(TEDESCO, 1999). 

O embrião de todo esse movimento associativista em Silvânia teve como referencial a 

associação no Projeto de Assentamento João de Deus, assentamento implantado em 1988, 

pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), logo em seguida, em 1989, foram 

criadas mais três associações: a Associação dos Pequenos produtores Rurais da Região do 

Variado, Região do Quilombo e Região do Limeira. 

A transição política, do início da década de 1980, oportunizou o surgimento e a 

participação de diversos atores sociais, que eram duramente reprimidos pelo regime político 

da época, assim, nesse período, acontece a implantação de diversos projetos no meio rural, 

onde a  identificação dos problemas das comunidades seria o elemento definidor das  

intervenções mais imediatas direcionadas para a solução dos problemas identificado nas 

comunidades envolvidas.  
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Várias associações se formaram no interior dos assentamentos da Reforma Agraria, 

outros surgiram por iniciativa dos próprios produtores, uma quantidade tiveram origem nas 

CEBs, porém a maioria das associações teve na ação direta do  Estado, através principalmente 

da EMATER e EMBRAPA, as condições essenciais de existência. 

Essas primeiras associações surgiram a partir das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB), no entanto, as demais não nasceram espontaneamente, mas fizeram parte de um 

projeto político maior, elaborado fora das comunidades dos pequenos produtores rurais onde a 

EMATER-GO foi de fundamental importância na criação das associações, dando suporte nas 

reuniões e discussões, elaborando estatutos, constituindo diretorias e outras atividades, como 

conta nas atas das associações.  

Lunardi (1999), deixa claro a ação do Estado, sendo que as associações tornaram-se 

organizações de importância estratégica para aplicação de políticas públicas, tais como a 

implantação dos programas regionais, como os Fundos Constitucionais de Desenvolvimento 

(FNO, FCO, FNO), o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), o Fundo de Desenvolvimento Comunitário 

(Fundec), o Programa de Viabilização dos Espaços Econômicos para Populações de Baixa 

Renda (Prorenda) e o Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera), todas 

essas linhas de crédito têm como características comuns o fato de serem concedidas 

prioritariamente para os agricultores organizados. 

Se antes somente os grandes e médios produtores tinham acesso ao FCO, agora em 

associações, os pequenos também bebiam dessa fonte, quando em 1990, as associações do 

Variado, Limeira e Quilombo, conseguiram recursos do FCO, outras comunidades 

vislumbraram a possibilidade de também conseguirem tais recursos, e isso gerou uma 

efervescência nos ânimos dos pequenos produtores, e outras associações foram se 

constituindo em diferentes regiões do município (XAVIER, 2000). 

As primeiras e principais aquisições dos associados foram tratores e veículos de uso 

coletivo, usando as associações, também fizeram aquisições individualmente, adquiriram 

equipamentos como trituradores, pequenos conjuntos de irrigação, conjuntos para 

inseminação, matrizes leiteiras e insumos agrícolas, podendo dessa forma, explorar com mais 

eficiência as possibilidades de geração de renda em sua propriedade.  

O rápido crescimento no número de associados e associações, motivou a criação de uma 

estrutura que pudesse atender às demandas dos associados e das associações, assim em junho 

de 1992, cria-se a Central dos Pequenos Produtores Rurais de Silvânia. 

 



418 
 

A Central dos Pequenos Produtores Rurais de Silvânia 

 

O rápido crescimento na quantidade de associações, levou à criação no dia 17 de 

Junho de 1992, da Central dos Pequenos Produtores Rurais de Silvânia, com a presença de 

aproximadamente 600 sócios, representando as 27 associações criadas até então. A “Central” 

como é carinhosamente chamada foi criada para “estudar, coordenar, defender e proteger os 

interesses dos pequenos produtores em regime de liberdade, democracia e ajuda mútua” 

(SPERRY; MERCOIRET; FERRARIS, 1997).  

A Central é uma entidade maior que a associação, se a associação tinha como um dos 

objetivos o fortalecimento do indivíduo através do fortalecimento do coletivo, a Central surgi 

para deixar ainda mais forte o coletivo, aumentado seu poder de negociação.  

A atuação da Central proporcionou aos agricultores maximizar seu poder de 

negociação, tendo conseguido bons resultados nas compras de insumos para pecuária e 

também para a lavoura, bem como vender melhor seus produtos, principalmente o leite, carro 

chefe de praticamente todo pequeno produtor. Ainda, assim, essa entidade se preocupa em 

oferecer cursos de capacitação, assistência técnica, promove encontros e reuniões e procura 

orientar os produtores na administração de seus investimentos na propriedade e na 

administração das dívidas contraídas. 

A diretoria é constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário, as 

reuniões ordinárias acontecem quinzenalmente, garantindo o fator democracia na essência da 

Central. 

Com o sucesso da Central surge um novo problema, dessa vez de ordem legal, como a 

Central é a união de várias associações, por natureza sem fins lucrativos, são juridicamente 

impedidas de realizar comercialização, ou seja, de emitir nota fiscal, uma vez que os 

associados vislumbrem algum lucro em seus produtos, eles deveriam deixar de ser associados 

e se transformarem em uma cooperativa.  

 

A Cooperativa 

 

Uma cooperativa tem finalidade puramente econômica, seu principal objetivo é 

viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao mercado, geralmente se destina a 

desenvolver uma atividade comercial em pequena, média ou grande escala de forma coletiva.  

Na cooperativa, os associados são donos do patrimônio e dos benefícios diretos 

alcançados pela atividade proposta, as sobras que acontecerem nas atividades comerciais 
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realizadas podem, a critério da assembleia, serem distribuídos entre seus associados, ou 

reinvestidos em melhoramentos coletivos.  

De acordo com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, para se constituir uma 

cooperativa é necessário: 

 

I. Ter no mínimo 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente 

permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 

mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, 

ainda, aquelas sem fins lucrativos;  

II. Cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, 

no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir 

associados individuais; 

III. Confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) 

federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de  

diferentes modalidade 

 

Foi na década de 1980, que as áreas do Cerrado, em particular o Estado de Goiás e em 

consequência, o município de Silvânia foi incorporado ao processo de expansão da 

modernização da agricultura, contudo ele chamou atenção pela organização de seus membros 

em associações, e outros mecanismos de organizações sociais, tais como a Central e 

posteriormente a Cooperativa. 

A Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Silvânia, a COOPERSIL, como 

é conhecida, foi criada em 22 de maio de 1999, chegou para impulsionar o desenvolvimento 

rural do Município, não bastava mais, as associações através da Central, manter os produtores 

unidos por reinvindicações governamentais que vinham a passos de tartaruga, ou orientando-

os através dos cursos, palestras e assistência técnica, isso tudo era bom, porém, os produtores 

já tinham alcançado progressos em sua produção e era chegada a hora de entrar em uma outra 

seara, a comercialização desses produtos. 

As associações através da Central, legalmente não poderiam realizar comércio, 

emitirem nota fiscal, criarem canais de comercialização, foi aí que surgiu a COOPERSIL, 

para viabilizar melhor comercialização da produção dos associados, a Cooperativa não veio 

para substituir as Associações, veio para unir ainda mais e torná-las mais forte.  

A união dos produtores rurais em cooperativas, o produtor individual outrora fraco, se 

fortalece e passa a ter condições de competir no mercado com setores já consolidados no 

mesmo, além de criarem inúmeras oportunidades de pequenos mercados locais e regionais, 

que não interessavam às grandes corporações. 

Com o objetivo de diversificar a produção e aumentar a renda dos agricultores 

familiares, a Cooperativa, juntamente com a Central, trabalhavam com grupos de interesse, 
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isso quer dizer que aqueles produtores que produziam seus produtos isoladamente, agora 

através dos grupos de interesse passavam a produzir com outros,  e a Cooperativa viabilizava 

a comercialização, agregando valor a qualquer atividade econômica desenvolvida nas várias 

associações, essa solidariedade entre os produtores fortalece as relações entre as comunidades 

e fortalece a Cooperativa. 

Ao longo desses anos surgiram vários grupos de interesse, alguns tiveram vida mais 

longa que outros, e esses grupos estão sempre se renovando ao longo do tempo já tivemos o 

grupo do maracujá, da mandioca, do queijo, do doce, do peixe, dos ovos, do frango, da horta 

orgânica e outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando que a pesquisa ainda está em andamento, e que estes resultados 

representam apenas uma parte do todo, temos algumas considerações a apresentar, como fator 

de fortalecimento da agricultura familiar e o papel desempenhado pela força do coletivo em 

todo o caminho percorrido, desde as primeiras manifestações de organização promovida pela 

CEB, evoluindo para o processo associativismo, onde o grupo se fortaleceu, depois criando a 

Central das Associações, unindo ainda mais os grupos e juntos continuarem o processo de 

crescimento até a Central ficar pequena para o tamanho das associações e exigir um passo 

adiante, criando a partir dela a Cooperativa, a COOPERSIL, que mantém os preceitos 

democráticos com reuniões periódicas e eleições, atendendo os cooperados em suas 

necessidades, ministrando cursos, treinamentos e buscando melhores canais de compras de 

insumos e comercialização da produção familiar dos membros. 

Contudo, a criação da Cooperativa fez com que as associações e a Central perdessem 

um pouco a sua importância, concordando com Oliveira (2014), atualmente a ampla maioria 

das associações existem apenas de direito, de fato quem as representa é a Cooperativa, a 

Central também se encaixa assim, continua funcionando mas com poderes bastante reduzidos. 

Algumas associações, ainda em funcionamento reclamam por seus membros darem 

maior importância para a Cooperativa deixando a Associação em um plano de menor 

importância. 

Embora tenhamos encontrado opiniões contrárias, podemos afirmar, através dos 

encontros com os agricultores, que para a maioria dos produtores familiares de Silvânia que 

se, hoje, ainda enfrentam grandes dificuldades para continuarem no campo e produzindo, seria 

ainda muito mais difícil se não existissem as Associações e a Cooperativa.    
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO 

MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO) 

 

Juniele Martins Silva-UFG/RC
106

 

 

RESUMO 

 

A questão da identidade vem ganhando legitimidade nas Ciências Sociais, constituindo um importante 

tema de análise. Na Geografia clássica, os geógrafos procuraram com frequência focalizar, mesmo 

sem nomeá-la todas às vezes, uma identidade dos lugares e das pessoas, o que ressalta a dimensão 

psicológica da noção pela abordagem da personalidade ou do ‘retrato’ das regiões e dos povos. O 

objetivo é discutir o processo de construção da identidade, bem como seu dinamismo e a importância 

da sociabilidade para a identificação dos agricultores familiares do município de Catalão (GO). Para a 

realização do mesmo foi feito uma pesquisa teórica sobre as principais variáveis trabalhadas, 

entrevistas e registro fotográfico. As entrevistas foram realizadas nas comunidades rurais Custódia, 

São Domingos, Ribeirão e Tambiocó, Catalão (GO). Sendo entrevistados um morador mais antigo de 

cada comunidade pesquisada (considerando idade e tempo de residência na comunidade). 

 

Palavras-chave: Identidade. Festas. Terço. Comunidades rurais do município de Catalão (GO). 

 

INTRODUÇÃO 

 

A questão da identidade vem ganhando legitimidade nas Ciências Sociais, 

constituindo um importante tema de análise. Deste modo, tem-se discutido a identidade 

vinculada a temas como a globalização, modernidade e pós-modernidade. No que se refere à 

geografia, na Geografia clássica, os geógrafos procuraram com frequência focalizar, mesmo 

sem nomeá-la todas às vezes, uma identidade dos lugares e das pessoas, o que ressalta a 

dimensão psicológica da noção pela abordagem da personalidade ou do ‘retrato’ das regiões e 

dos povos. Essa perspectiva geográfica, que enraíza conjuntamente com a identidade do lugar 

e do homem-habitante na profundidade histórica do grupo e de sua relação com o ambiente, 

estava fortemente associada às perspectivas naturalistas. 

Nos anos de 1970, com a emergência das correntes humanistas e a expansão da 

geografia social, a identidade assume então um alcance geográfico novo, pela mediação 

conceitual do sentido de lugar. Para Le Bossé (2004, p. 166) “[...] o lugar influencia, até 

mesmo constrói, tanto subjetivamente como objetivamente, identidades culturais e sociais.” 

Nesse período, a geografia participou dos interesses contemporâneos sobre as questões de 

identidade e de fenômenos identitários. 

O objetivo é discutir o processo de construção da identidade, bem como seu 
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dinamismo e a importância da sociabilidade para a identificação dos agricultores familiares do 

município de Catalão (GO). 

Para a realização do mesmo foi feito uma pesquisa teórica sobre as principais variáveis 

trabalhadas, entrevistas e registro fotográfico. A pesquisa empírica foi feita nas comunidades 

rurais Custódia, São Domingos, Ribeirão e Tambiocó, Catalão (GO), em 2013 e 2014. Sendo 

entrevistados um morador mais antigo de cada comunidade pesquisada (considerando idade e 

tempo de residência na comunidade). 

 

As principais discussões sobre identidade 

 

A questão da identidade ganhou força, principalmente, nas Ciências Sociais devido à 

necessidade de discutir o tema numa sociedade globalizada, ou seja, em que as identidades se 

tornam cada vez mais instáveis, deixando de ser determinadas por grupos específicos, 

tornando-se cada vez mais híbridas e deslocadas de um vínculo local. 

Nessa concepção, as identidades na sociedade moderna estão em mudança constante, 

rápida e de forma permanente. Assim, o ritmo dessas transformações sociais é mais rápido 

que em outros sistemas e afetam as práticas sociais e os modos de comportamentos. 

Hall (2011) analisa as questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e 

avalia se existe uma “crise de identidade”, em que consiste essa crise e em que direção está 

indo. Para esse autor existem três concepções diferentes de identidades, sendo elas: a) sujeito 

do Iluminismo; b) sujeito sociológico; e c) sujeito pós-moderno. 

Para Hall (2011), o sujeito do Iluminismo era baseado numa concepção de indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, 

cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito 

nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo, contínuo 

ou “idêntico” a ele, ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do “eu” era a 

identidade de uma pessoa. Vale ressaltar que, essa visão “individualista” do sujeito e de sua 

identidade era usualmente descrito como masculino. 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e 

a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas 

era formado na relação com “outras pessoas importantes para ele”, que mediavam para o 

sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 

2011). Nessa concepção, a identidade preenche espaço entre interior e o exterior, ou seja, 

entre o mundo pessoal e o mundo público. Mas, para o autor, o entendimento sobre identidade 
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está mudando, como consequência do processo que Hall (2011) chamou de modernização 

tardia. Assim, 

 

[...] o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas contraditórias ou não resolvidas. 

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais 

“lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 

resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. (HALL, 2011, 

p. 12-13). 

 

Para o autor, esse processo produz o sujeito pós-moderno, não tendo uma identidade 

fixa, essencial ou permanente, deste modo a identidade torna-se móvel, sendo formada e 

transformada continuamente. Assim, a identidade não deve ser considerada como algo inato e 

estático, ela é construída e reconstruída ao longo do tempo. 

A identidade é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em momentos distintos, ou seja, não há identidades unificadas. Hall 

(2011, p. 3) adverte que “[...] dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas [...].” O autor chama atenção que os sujeitos sentem que tem uma identidade 

unificada, devido construir uma cômoda história ou uma confortável narrativa do seu ‘eu’, 

assim a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Silva (2009) concorda com o argumento ao relatar que a identidade não é uma 

essência, não é um dado e nem um fato seja da natureza, seja da cultura. Para a autora, a 

identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente, tampouco é homogênea, 

definida, acabada, idêntica, transcendental. Pode-se dizer que a identidade é uma construção, 

um efeito e um processo de produção. 

Woodward (2009) afirma que a complexidade da vida moderna exige que os sujeitos 

assumam diferentes identidades, que podem estar em conflito. Os sujeitos podem viver 

tensões entre as diferentes identidades quando aquilo que é exigido por uma identidade 

interfere com as exigências de outra. Essas experiências são vividas no contexto das 

mudanças sociais e históricas, tais como mudanças no mercado de trabalho e nos padrões de 

emprego. Nesse contexto, se deve considerar as diferentes identidades envolvidas em 

diferentes ocasiões, tais como participar de uma entrevista de emprego ou de uma reunião de 

pais na escola, ir a uma festa ou a um jogo de futebol, ou ir a um centro comercial. 
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Nota-se que a identidade dos agricultores familiares das comunidades pesquisadas está 

intimamente ligada ao lugar, onde se encontra as dimensões cultural, econômica e política 

desse segmento. Sendo carregada de elementos materiais/objetivos e imateriais/subjetivos que 

contribuem para a constituição identitária desses sujeitos. Os agricultores familiares vêm 

historicamente construindo suas identidades, com seus signos, símbolos e pertencimentos. 

 

A identidade dos agricultores familiares nas comunidades Custódia, São Domingos, 

Ribeirão e Tambiocó 

 

Nas comunidades rurais pesquisadas (Custódia, São Domingos, Ribeirão e Tambiocó) 

no município de Catalão (GO), a identidade não é algo fixo e estático, ela é transmitida, 

transformada e reinventada pelos sujeitos, ao longo do tempo e vivida individualmente e 

marcada por meio da diferença. Todavia, os aspectos coletivos são fundamentais para a 

constituição das identidades, destacando as relações sociais estabelecidas nas festas e nos 

terços religiosos em homenagem aos santos padroeiros das comunidades. Além das relações 

de parentesco, vizinhança e amizade existentes nessas comunidades. 

A religiosidade, baseada no catolicismo, nas comunidades do município de Catalão 

(GO) é um aspecto fundamental para a constituição da identidade dos sujeitos. As principais 

manifestações religiosas são os terços e as festas religiosas em homenagem aos santos. Essas 

manifestações religiosas são motivadas, principalmente, pela fé e pelas tradições. 

Nas comunidades rurais pesquisadas, 90,1% dos pesquisados declararam ser católicos 

(SILVA, 2015). No entanto, existem dois tipos de catolicismo, isto é, o catolicismo oficial e o 

catolicismo popular. É notório nessas comunidades práticas religiosas ligadas, principalmente, 

ao catolicismo popular. Sobre essa dualidade, Queiroz (1968) assegura que 

 

[...] em todos os países existiu sempre oposição entre de um lado as 

necessidades religiosas espontaneamente formuladas pela massa da 

população aliadas à conservação de antigas tradições religiosas e, de outro 

lado, a estrutura de uma hierarquia sacerdotal, sustentada por um 

dogmatismo mais ou menos rígido. (QUEIROZ, 1968, p. 104). 
 

No que se refere ao Brasil, Queiroz (1968) expõe que o povo brasileiro, desde a 

colonização, foi obrigado a se adaptar a duas condições fundamentais: quantidade mínima de 

sacerdotes e falta de conhecimentos religiosos. De acordo com a autora, essa adaptação se deu 

de forma espontânea e se exprimiu numa reorganização e reinterpretação do catolicismo 

tradicional praticado pelos colonos portugueses e, por outro lado, de catolicismo oficial 
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trazido pelos sacerdotes. Nesse processo, novos elementos surgiram, elementos antigos ou 

pertencentes à religião oficial sofreram transformações e dogmas e liturgia foram modificados 

por necessidades locais. 

É comum nas comunidades rurais do município de Catalão (GO) a realização das 

festas, terços e novenas religiosas. Esses eventos são pautados na religião católica e tem por 

intuito homenagear os santos. E representam, ainda, um importante momento de sociabilidade 

entre as famílias das comunidades rurais, fortalecendo a identidade social. Salienta-se a 

importância da sociabilidade para a constituição da identidade social dos sujeitos, ou seja, a 

identidade é construída a partir de subjetividades individuais e coletivas. 

Verificou-se que na maioria das residências existem imagens de santos nas paredes das 

salas e até mesmo altares. Nas Fotos 1 e 2 é possível visualizar os quadros com imagens nas 

paredes das residências. 

 
Foto 1 – Imagem de santos na parede, 

Ribeirão, Catalão (GO) – 2013. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (ago. 2013). Autora: Silva, 

J. M. 

Foto 2 – Imagens de santos na parede, 

Tambiocó, Catalão (GO) – 2013. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (jul. 2013). Autora: Silva, 

J. M. 

 

 

Duarte (2008), ao investigar terços religiosos realizados nas festas religiosas em 

algumas comunidades rurais em Catalão, afirma que as festas no meio rural de Catalão, mais 

conhecidas como ‘festa de roça’ e a reza do terço são práticas e representações culturais 

vivenciadas no cotidiano dos grupos rurais e possuem características rurais; a) entendida 

como uma recriação das formas de se festejarem os santos padroeiros e, além disso, uma 

forma de quebrar a rotina do dia-a-dia de trabalho; e b) como prática de religiosidade, 

pertencente às tradições da cultura popular, funcionando como reforço cultural e/ou 

resistência do grupo, por meio da fé, da cultura e da linguagem. 

Nas comunidades rurais do município de Catalão (GO), as festas religiosas variam de 

três a nove dias e concentram-se no período de maio a setembro, tendo início após a 
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Quaresma. A Quaresma é o período de quarenta dias que antecede a principal celebração do 

cristianismo: a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no domingo de Páscoa. A Quaresma 

começa na quarta-feira de cinzas e termina na sexta-feira da Semana Santa. Inicialmente, as 

festas eram realizadas após esse período por respeito. 

Em 2013, foram identificados outros fatores como: a) fim da colheita, o que favorece 

os lucros; e b) período de seca, pois no período chuvoso é difícil a locomoção dos 

participantes. No município, as principais ‘festas de roça’ são realizadas nas comunidades 

Cisterna, Coqueiros, Custódia, Cruzeiro dos Martírios, Olhos D’água, Tambiocó, dentre 

outras. 

De modo geral, essas ‘festas de roça’ são constituídas pela parte religiosa (missas, 

levantamentos de bandeira, terços, procissões e Folia de Reis) e social (shows, bingos, danças, 

leilões e comercialização de bebidas e alimentos). Geralmente, a parte religiosa inicia-se às 

19h, tendo a participação, principalmente, dos moradores da comunidade e a parte social que 

começa a partir das 21h e conta com grande número de participantes de outras localidades. 

Para Amaral (1998), as festas parecem oscilar entre dois pólos: a cerimônia (como 

forma exterior e regular de um culto) e a festividade e/ou social (como demonstração de 

alegria e regozijo). Para a autora, elas podem se distinguir dos ritos cotidianos por sua 

amplitude e do mero divertimento pela densidade. Mas, na verdade os dois elementos têm 

afinidades e se complementam. 

As festas religiosas proporcionam aos moradores das comunidades rurais um momento 

de encontro com as práticas religiosas e tradicionais e com seus amigos da comunidade rural e 

de localidades vizinhas, sendo um importante momento de descontração e sociabilidade. 

Parte-se do pressuposto que, dentro de uma festa religiosa ocorrida no meio rural de Catalão 

(GO), existem diferentes interesses dos atores que participam. Enquanto os organizadores, “os 

festeiros”, e os moradores buscam exercer sua fé aos santos homenageados, para os 

participantes externos, principalmente, as pessoas que moram na cidade, representa um 

momento de diversão. 

Ao tratar das festas religiosas, ou seja, das ‘festas de roça’ nas comunidades rurais do 

município de Catalão (GO) é inevitável não considerar os elementos sagrados e profanos. A 

parte religiosa ou sagrada das festas é composta por: procissões, terços, além das 

especificidades de cada festa, como é o caso da Folia de Reis realizada na Festa de Santos 

Reis na comunidade Cruzeiro dos Martírios. O profano diz respeito ao comércio de bebidas 

alcoólicas, os shows, as danças, dentre outros. Cabe mencionar que, apesar do sagrado e do 

profano serem opostos, separados e dissociados, eles não são excludentes. 
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Destaca-se, ainda, o caráter dinâmico das festas e dos terços, mesmo sendo 

manifestações religiosas pautadas na cultura popular e na tradição, suas práticas estão em 

constantes modificações. Paula (2008) afirma que para compreender a cultura popular como 

resistência ou como uma invenção cotidiana deve concebê-la como inserida na dinâmica 

social e histórica. Deste modo, as práticas se reelaboram e se adaptam conforme as 

necessidades. Assim, para a autora, a cultura popular “[...] não é o passado apenas: é o 

passado reinventado e reinventável no presente. Também não é o presente absoluto: é o 

presente cuja característica maior é ser o passado remexido e refundado pelas demandas do 

hoje.” (PAULA, 2008, p. 264). 

Silva (2013), ao interpretar a dinâmica socioespacial das festas populares (Festas de 

Santo Antônio e São João) do Nordeste brasileiro e da região de Lisboa e Setúbal, em 

Portugal, destaca que a cultura das festas populares renova-se por incorporar outros códigos, 

resultantes de fatores inerentes ao tempo presente. As alterações processam-se por longo 

tempo e, quando vivenciadas, representam o momento em que se dá a manifestação. Para ele, 

os códigos de épocas predominam e trazem novos significados para a festa. 

As festas estão em constantes mudanças ao longo do tempo, sendo abertas às 

influências, às novas mídias, que impulsionam o recriar e o reinventar delas. Em se tratando 

das festas religiosas no meio rural do município de Catalão (GO), essas festas eram realizadas 

nas residências dos festeiros e não tinham a participação da Igreja Católica (catolicismo 

oficial). A partir, principalmente, da década de 1980, as festas passaram a ser feitas nas 

quadras de esportes das comunidades rurais e, gradativamente, a Igreja Católica passou a ter 

participação na parte religiosa por meio das missas. Verificou-se, ainda, a diminuição no 

número de festas, algumas foram extintas devido à falta de festeiros e outras pela ocorrência 

de homicídios, fato esse ocorrido nas comunidades Cruzeiro dos Martírios e Contendas. 

Quanto à participação da Igreja Católica nas festas religiosas das comunidades rurais é 

recente, pois no município de Catalão iniciou-se na década de 1990. Antes desse período, a 

parte religiosa não contava com a celebração das missas, se restringia aos terços, procissões, 

levantamento de bandeira, dentre outros, sendo conduzida pelos próprios moradores das 

comunidades. Assim, não havia a presença de representantes oficiais da igreja católica e não 

era necessária autorização da mesma para que as festas acontecessem (SILVA, 2014). 

Além da participação da Igreja Católica na parte religiosa das festas do município de 

Catalão, ela participa, também, dos lucros, sendo que 10% do total arrecadado são destinados 

para a Diocese e 10% para a Paróquia. O restante dos lucros, ou seja, 80% são revertidos em 

benfeitorias para a comunidade. 
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Quanto ao púbico, Duarte (2008) e Paula (2008) expõem que a festa de roça é cada 

vez mais frequentada por estranhos à comunidade, a qual perde sua função primordial e passa 

a desempenhar o papel de espetáculo. Assim, os programas de rádio e os cartazes convidam 

toda a população a ir a tal festa, sem defini-la, concebendo-a apenas como local de diversão. 

No entanto, L. Arruda (informação verbal, Custódia, mar. 2014), afirmou que as festas 

quando eram realizadas nas residências dos festeiros eram mais agradáveis, mas estas sempre 

reuniram um grande número de participantes, tanto da comunidade quanto de outras 

localidades. Segundo a entrevistada “[...] os festeiros faziam a festa pela fé e com a 

contribuição dos demais moradores da comunidade, ou seja, esses doavam as prendas 

(comidas, bandejadas, leitoas, frangos etc.), destinadas aos leilões.” Os lucros eram revertidos 

para a comunidade e para a festa do ano seguinte. Ela, ainda, garantiu que ocorriam mais 

brigas decorrentes da falta de segurança. 

As autoras (DUARTE, 2008; PAULA, 2008) asseveram que atualmente essas festas 

são concebidas como espetáculo. A partir dessa mudança da concepção das festas, elas 

necessitam de autorização policial e benção da igreja católica, com a participação de seus 

representantes oficiais (padres ou ministros). Possuem animação com bandas musicais, 

leilões, danças e estacionamentos. Para Paula (2008, p. 265) “[...] a intenção de que pessoas 

externas à comunidade participem das festas se evidencia não mais no ritual, na sazonalidade 

própria das culturas populares em que oralmente se noticiavam as novenas, mas no espetáculo 

do popular que se institucionalizou como tradicional [...].” 

Duarte (2008) cita o exemplo do leilão que ocorre todas as noites das festas religiosas, 

contribuindo para construir situações inovadoras de circulação comercial de bens, serviços e 

prazeres na festa. A autora salienta que o terço é o elemento que contribui para a preservação 

e manutenção da prática religiosa, mas não deixa de ocorrer a espetacularização. Sobre o 

assunto: 

 

[...] a festa de roça enquanto espetáculo se origina de uma prática coletiva de 

comportamento independente na sociedade e que, por meio da reza do terço, 

preserva e mantém, dentro de uma sociedade fragmentada, a cultura dos 

dominados como forma de resgatar a função ativa do indivíduo. Nesta 

perspectiva, o terço seria o elemento responsável pela manutenção dessa 

tradição cultural. (DUARTE, 2008, p. 83). 

 

Paula (2008) defende a ideia que está ocorrendo o ‘desenraizamento’ das festas de 

roça no município de Catalão (GO). Segundo ela, as práticas reinventadas da cultura não 

podem se distanciar das raízes de seus atores, pois quando isso ocorre há a tendência do 

desenraizamento, pois passa a servir a outros interesses. 
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Nas comunidades Ribeirão e São Domingos, as festas não mais são realizadas. Essas 

festas acabaram em função das dinâmicas da própria sociedade e, consequentemente, da 

comunidade. De acordo com relatos dos moradores, a última festa na comunidade rural São 

Domingos ocorreu, aproximadamente, há 10 anos e na Ribeirão em 2010. Os principais 

motivos que levaram ao fim das festas nessas comunidades foram: a) falta de festeiros; b) 

dificuldades referente ao alvará autorizativo; e c) o grande número de pessoas externas as 

comunidades, sendo que esses não possuem interesse na parte religiosa. 

Nas comunidades Custódia e Tambiocó, até o ano de 2013, as festas contemplavam a 

parte religiosa e social. Todavia, a partir de 2014, as festas que tem a parte religiosa sob a 

responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus de Catalão, não poderão 

comercializar bebidas alcoólicas. A Paróquia Mãe de Deus é responsável pela parte religiosa 

de quatro festas nas comunidades rurais, sendo elas: Cisterna, Custódia, Morro Agudo e 

Tambiocó. 

A proibição da comercialização de bebidas alcoólicas pode ocasionar o fim da parte 

social, pois os gastos com a infraestrutura da festa, com a contratação da Polícia Militar, com 

o pagamento de shows são cobertos, sobretudo, com a arrecadação proporcionada pela 

comercialização das bebidas. O lucro, também, é investido em benfeitorias na infraestrutura 

da comunidade como: melhorias na igreja e/ou centro comunitário, aquisição de utensílios e 

equipamentos. Contudo, acredita-se que os encontros religiosos (missas, procissões, terços e 

levantamento de bandeira) irão continuar. 

Essa decisão vem sendo tomada gradativamente, desde o ano de 2001, através das 

Campanhas de Fraternidade que são realizadas com temas específicos, como a 

conscientização contra as drogas. A Igreja Católica com essa decisão objetiva evitar os 

transtornos causados pelo consumo de bebida alcoólica como: acidentes de trânsito, brigas, 

tumultos, dentre outros. 

A Paróquia Mãe de Deus justifica que tal decisão busca priorizar a fé e não o lucro 

financeiro. Todavia, essa decisão gerou insatisfação por parte dos moradores das comunidades 

rurais, nos festeiros e em alguns participantes externos. A maioria destes acredita que a parte 

social e/ou festiva faz parte da tradição, ou seja, são eventos que mesclam o profano e o 

religioso. Vale ressaltar que essas festas vêm ocorrendo nas comunidades rurais de Catalão há 

várias décadas e algumas são centenárias. 

Apesar da decisão da Paróquia, os festeiros da festa da Custódia resolveram organizá-

la normalmente em julho de 2014, o que gerou um desconforto com a Igreja Católica. O 

presidente da Associação da comunidade Custódia, Marques, N. (informação verbal, 
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comunidade Custódia, jul. 2014) relatou que a festa na comunidade é centenária e “[...] o 

padre chega de uma hora para outra e quer acabar com a festa [...]”. O entrevistado afirmou 

que a Paróquia tem conhecimento da realização da festa, mas “[...] o padre disse que durante 

sua realização não poderia ter bebidas alcoólicas, se tivesse bebidas ele não iria celebrar mais 

missas na comunidade.” Na Foto 3 se verifica a parte religiosa (procissão) da festa da 

comunidade Custódia. A Foto 4 é referente à parte social (baile). 

 

Foto 3 – Parte religiosa - Procissão: 

comunidade Custódia, Catalão (GO) – 2014. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (jul. 2014). Autora: Silva, 

J. M. 

Foto 4 – Parte social da festa: comunidade 

Custódia, Catalão (GO) – 2014. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (jul. 2014). Autora: Silva, J. 

M. 

 

Apesar da realização da parte religiosa, os cartazes de divulgação da festa da Custódia 

de 2014 não fazem menção aos santos homenageados, como pode se verificar nas Fotos 5 e 6. 

No entanto, a parte religiosa foi realizada normalmente. A festa da Custódia homenageia três 

santos: São Sebastião, São João Batista e Nossa Senhora Abadia. 

 

Foto 5 – Cartaz de divulgação da festa da 

Custódia realizada em 2012. 

 
Fonte:<https://www.facebook.com/Festa-da-Custódia-

422884327755102/?ref=br_rs>. Acesso em: 1 set. 

2014. 

Foto 6 – Cartaz de divulgação da festa da 

Custódia realizada em 2014. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Arruda, P. H. (jul. 2014). 
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Na comunidade rural Custódia, em 2015, a parte religiosa e social da festa foram 

realizadas em momentos distintos, em junho e julho, respectivamente. No entanto, os festeiros 

que organizaram tanto a parte religiosa quanto a social, eram constituídos por três casais, 

sendo que cada casal representava os seguintes santos: São Sebastião, São João Batista e 

Nossa Senhora da Abadia. Nesse sentido, era perceptível o sentido sagrado/religioso na 

festividade. 

Com a proibição da comercialização das bebidas alcoólicas, não aconteceu à parte 

social da festa da comunidade Tambiocó, nos anos de 2014 e 2015. Como pode se observar 

nas Fotos 7 e 8 ocorreu, apenas, a parte religiosa (terço e procissão) em homenagem a São 

Sebastião. A parte religiosa contou, sobretudo, com a participação das famílias residentes na 

comunidade Tambiocó e das comunidades adjacentes. 

 
Foto 7 – Parte religiosa – Terço: comunidade 

Tambiocó, Catalão (GO) – 2014. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Assunção, M. J. (jul. 2014). 

Foto 8 – Parte religiosa – Procissão: 

comunidade Tambiocó, Catalão (GO) – 2014. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Assunção, M. J. (jul. 2014). 

 

É evidente o envolvimento das famílias na realização das festas religiosas, conforme 

pode se verificar nas Fotos 9 e 10. Assim, a sociabilidade não ocorre somente nos dias de 

festividade, pois alguns moradores se reúnem antes para os preparativos. As atividades são 

divididas, os homens são encarregados pela infraestrutura, as mulheres são responsáveis pela 

limpeza, decoração e preparação dos alimentos que são comercializados na festa e as crianças 

ajudam na confecção da decoração. 

Acredita-se que as festas religiosas realizadas nas comunidades rurais do município se 

constituem em importante momento para a formação da identidade individual e coletiva dos 

moradores da comunidade. E as mudanças que ocorreram ao longo do tempo faz parte das 

dinâmicas da sociedade e da própria comunidade, não significando a perda do aspecto 

religioso. 
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Foto 9 – Confecção da decoração: festa da 

Custódia, município de Catalão (GO) – 2012. 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/Festa-da-

Custódia-422884327755102/?ref=br_rs>. Acesso em: 

1 set. 2014. 

Foto 10 – Confecção da decoração: festa da 

Custódia, município de Catalão (GO) – 2012. 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/Festa-da-

Custódia-422884327755102/?ref=br_rs>. Acesso em: 

1 set. 2014. 

 

Compreende-se que essas manifestações religiosas (festas e terços) se relacionam ao 

cotidiano, mas se remetem ao tempo passado e a tradições. Esses eventos são promotores da 

identidade cultural dos agricultores familiares das comunidades rurais do município de 

Catalão (GO). 

Outra manifestação religiosa nas comunidades rurais do município de Catalão (GO) 

são os terços. Paula (2008) alega que o terço religioso é considerado como uma prática de 

‘enraizamento’, sendo organizados em centros comunitários ou nas casas dos moradores, 

alternadamente, sem obrigatoriedade de festa, normalmente é oferecido quitandas após as 

rezas dos terços. Para Paula (2008, p. 267), é o momento em que “[...] estará resguardada na 

intenção primeira da cultura popular: representar vivências e crenças cotidianas dos roceiros, 

repartidas e reforçadas pelo grupo.” 

Nas comunidades Custódia, Ribeirão, São Domingos e Tambiocó acontecem às 

missas, sendo realizadas uma vez por mês. É, também, um importante momento de 

sociabilidade dos moradores dessas comunidades. As missas começaram a ser realizadas nas 

comunidades rurais do município de Catalão (GO), principalmente, na década de 1990. 

Nas comunidades Custódia, Ribeirão, São Domingos e Tambiocó são feitas as 

novenas, vinculadas ao Catolicismo. As novenas são realizadas no período de Quaresma e no 

período que antecede o natal. As novenas são rezadas durante nove dias, sendo uma (01) vez 

por semana em cada residência das famílias católicas. Na Tambiocó acontece a novena em 

homenagem a Santa Maria Madalena, os encontros são realizados em novembro, com o 

intuito de pedir chuva para a localidade. 

Na comunidade Custódia, além desses eventos religiosos (festas, terços missas e 
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novenas), são realizados encontros, sendo feitos na quadra de esportes da comunidade, nas 

terças e sextas-feiras a partir das 19h e se reúnem para conversar, jogar truco, dentre outros. 

Nota-se, nessa prática, os vínculos dos moradores como parentesco, amizade e vizinhança  

As famílias residentes nas comunidades mantêm laços estreitos entre si, 

principalmente, de parentesco. Além do parentesco são visíveis as relações de vizinhança e de 

amizade entre as famílias. Essas relações resultam na solidariedade e na organização dos 

eventos comunitários. Assim, notou-se que as comunidades possuem aspectos tradicionais 

que foram sendo repassados de geração em geração, estes são verificados nas relações de 

trabalho e de produção e nos eventos comunitários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As comunidades rurais do município de Catalão (GO) são definidas a partir do 

pertencimento dos sujeitos com a localidade, sendo aparentes as relações de parentesco, 

amizade e vizinhança. Nessas comunidades é frequente a existência de um núcleo com 

construções de uso coletivo como igreja católica e/ou centro comunitário, quadra de esporte, 

campo de futebol, escola, cemitério, um pequeno estabelecimento comercial, dentre outros, 

que favorece o convívio em comunidade. 

Acredita-se que a identidade está intimamente ligada ao lugar, ou seja, tendo por base 

as relações sociais estabelecidas no local. As identidades estão em mudança constante, sendo 

definidas historicamente. Nessa perspectiva, os sujeitos assumem identidades diferentes em 

momentos distintos. A identidade é constituída mediante a diferença, isto é, o que difere uma 

identidade da outra, ao mesmo tempo, fornece as condições para sua existência. 

Considerando os argumentos teóricos e a pesquisa empírica, constatou-se que a 

identidade dos agricultores familiares das comunidades rurais Custódia, São Domingos, 

Ribeirão e Tambiocó, não é algo fixo, ela é transmitida e transformada ao longo do tempo, 

pois as relações sociais estabelecidas no lugar se inserem num contexto dinâmico. 

A identidade é formada individualmente, mas deve-se considerar a relevância das 

relações sociais e dos eventos comunitários. Deste modo, evidencia o importante papel da 

religiosidade para a sociabilidade dos agricultores familiares das comunidades rurais de 

Catalão. Vale mencionar a importância da religiosidade nessas comunidades, pautada no 

catolicismo popular, sendo que 90,1% dos pesquisados declararam ser católicos. 

Nesse contexto, é comum nas comunidades rurais do município de Catalão (GO) a 

realização de terços, festas e novenas religiosas. Esses eventos são importantes momentos de 
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descontração e sociabilidade, fortalecendo os vínculos comunitários e a identidade coletiva. 

Embora esses eventos sejam tradicionais, encontram-se em constantes modificações ao longo 

do tempo, sendo incorporados novos significados e símbolos. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa resultou de um trabalho de campo realizado na disciplina de Geografia e 

Movimentos Sociais, no qual foi visitado o assentamento Olga Benário na cidade de Ipameri/Goiás. 

Teve como objetivo levar o aluno a campo para conhecer a realidade dos movimentos sociais e a luta 

pela terra, bem como associar com os conteúdos estudados em sala. Observando as relações internas 

dentro do Assentamento e a importância da mulher no mesmo. Como resultado foi possível observar e 

entender a importância de um movimento social como o MST, pois o mesmo tem conquistado o 

direito ao uso de terras, através de muita luta e sacrifício, assim como fortalecer a importância da 

prática do trabalho de campo em Geografia, e compreender a emergência e importância dos 

movimentos sociais em uma sociedade desigual na qual vivemos. 

 

Palavras chave: Geografia, trabalho de campo, movimentos sociais, assentamento. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o país dos grandes latifundiários, o que remonta um cenário perturbador e 

contrastante onde por um lado se têm uma exorbitante quantidade de terras nas mãos de uma 

minoria, e por outro lado quase nada para a maioria da população, principalmente após a terra 

se tornar mercadoria. Isso fez desencadear ao longo da história brasileira uma série de 

movimentos de luta pela terra, que vislumbram uma sociedade igualitária, onde cada cidadão 

possa ter ao menos o seu pequeno talhão de terra para trabalhar e sustentar sua família. 

Entretanto, essa ideia não se consolidou, desencadeando assim uma série de conflitos 

em razão das lutas pela terra. Lutas essas que são marcadas pela violência contra os 

trabalhadores e camponeses, que muitas vezes expropriados de suas terras migram para outros 

lugares, para juntar-se aqueles que compartilham do mesmo destino, formando assim 

movimentos em prol da Reforma Agrária como é o caso do MST. 

Os movimentos sociais do/no campo movimentam as massas que compartilham do 

mesmo objetivo unindo-as em um movimento organizado, que tem resultado o acúmulo de 

forças como forma de resistência na luta pelo território, buscando combater as desigualdades 

impostas pelos latifundiários e a burguesia capitalista. Apesar de anos de lutas, a 
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concretização da Reforma Agrária ainda parece bem distante, porém é regada de esperança 

por todos aqueles que lutam e buscam o seu talhão de terra. 

Para compreender de forma mais incisiva todo esse arcabouço histórico de lutas que os 

movimentos sociais que lutam pela terra e pelo território trazem consigo, foi realizado um 

trabalho de campo na disciplina de Geografia e Movimentos Sociais, com os alunos do quarto 

período do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão. O qual 

consistia em uma visita ao Assentamento Olga Benário localizado na cidade de 

Ipameri/Goiás. 

Com o objetivo de conhecer a história do Assentamento Olga Benário, assim como a 

luta dos assentados, levando o aluno ao campo para conhecer a realidade dos movimentos 

sociais como a luta pela terra no Brasil, assim como associar os conteúdos estudados em sala 

com o que foi visto e observado no Assentamento, proporcionando ao aluno/aluna condições 

de desenvolver sua capacidade de observar, entender e analisar criticamente a realidade. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O Brasil é um país continental com vastas extensões de terras, como salienta Stédile 

(1997, p. 20) “O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial e em terras 

agricultáveis”. Entretanto, elas pertencem a uma pequena minoria de sua população. Pois 

apenas os grandes capitalistas e latifundiários as detêm, possuindo assim um exorbitante 

acúmulo das mesmas, isso se dá desde o início do processo de colonização pelos portugueses. 

Começando pelas capitanias hereditárias, passando pelo breve estágio da posse livre e 

seguindo pela Lei de Terra como mercadoria. Assim, desde então, as terras foram e são 

destinadas aos mais abastados. 

É sabido que a partilha da terra no Brasil desde de seu “descobrimento” se dá de forma 

desigual e com a terra se tornando mercadoria a partir de 1850 com a Lei de Terras, ficou 

mais difícil ainda para os trabalhadores adquirir um pequeno pedaço de chão. “Além disso, 

existe também a grilagem “legal” que os latifundiários fazem para obter extensões de terra 

maiores do que a lei permite”. (OLIVEIRA, 2009. p. 481). 

As consequências de toda essa história foi a expulsão dos pequenos produtores das 

terras, em consequência de dívidas criadas pelo crédito rural, ausência do Estado em favor 

dessas famílias, bem como os vários tipos de violência que expulsam os trabalhadores da 

terra. Porém, concomitante com essa situação surge então uma esperança, uma promessa de 

Reforma Agrária, que é a ocupação pelo direito de uso das terras improdutivas, devolutas 
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entre outras. 

Na busca pela Reforma Agrária é travada as batalhas entre o campesinato uma classe 

injustiçada e os grandes latifundiários. Fazendo surgir vários movimentos importantes como: 

As Ligas Camponesas, Movimento Camponês Popular (MCP), o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sobre isso Medeiros aponta: 

 

Nos anos 50, a emergência de ligas camponesas, de “associações”, de uniões 

trouxeram à cena política a luta dos trabalhadores rurais, que impuseram seu 

reconhecimento à sociedade. Embora ainda localizadas e dispersas, essas 

lutas repercutiram fortemente nos centros de poder, fazendo da reforma 

agrária um importante eixo de discussão política. No entanto, nesse mesmo 

momento, forjou-se a imagem dessas lutas como produto da “ação de 

agentes externos”, “elementos estranhos à classe”, que, por interesses outros, 

viriam incitar a revolta e perturbar a secular “paz no campo”. Com isso, mais 

uma vez os trabalhadores eram vistos como incapazes de agir, de formular 

seus interesses e de se organizar em sua defesa. Em consequência, se 

desqualificam suas lutas, tornando-as episódicas e escondendo a real 

dimensão de tensão e de conflitos existentes no campo. (MEDEIROS, 1989, 

p. 12) 

 

Nessa mesma perspectiva Fernandes argumenta: 

 

Os sem-terras são camponeses expropriados da terra, ou com pouca terra, os 

assalariados e os desempregados. São trabalhadores na luta pela reinserção 

nas condições de trabalho e de reprodução social, das quais foram excluídos, 

no processo desigual de desenvolvimento do capitalismo. Suas lutas são pela 

conquista da terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade. 

(FERNANDES, 2000, p. 45). 

 

A luta pela terra se torna cada vez mais necessária, o trabalhador rural vai em busca de 

um pedaço de chão para agregar sua família, se organizando em movimentos que dê 

visibilidade, ocupando fazendas improdutivas e estradas, na esperança que a tão sonhada 

Reforma Agrária se concretize. 

Entretanto, no país dos latifundiários o que predomina é o poder, mas a luta apesar de 

ser muito tortuosa tem um incrível poder de organicidade e resistência. No campo brasileiro o 

movimento organizado de maior visibilidade é o MST. É também o movimento mais 

organizado e combativo no campo brasileiro, e constitui em uma nova configuração da luta 

política dos trabalhadores brasileiros pela reforma agrária OLIVEIRA (2009). 

O MST busca uma distribuição igualitária de terra. Entretanto, a luta para conseguir 

um pequeno talhão pode durar anos, muito desgaste e muitas vezes uma exausta espera nos 

acampamentos, pois só depois de acampados e com um cadastro no INCRA, é que poderão, 

se estiverem dentro das recomendações do INCRA, ser comtemplados com a terra e 

assentados. 
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No entanto, os acampamentos fortalecem o movimento pois estabelece um espaço 

através da luta, como enfatiza Oliveira (1991, p. 15) “os acampamentos são verdadeiras 

escolas onde se discute a necessidade da produção coletiva nos assentamentos”.  

E nessa conjuntura e luta incessante pela busca do direito ao uso da terra, vão se 

formando vários acampamentos e assentamentos no Brasil como é o caso do Assentamento 

Olga Benário em Ipameri (GO) que hoje conta com 85 famílias assentadas sendo 72 

legalizadas, ou seja, conquistaram o título da terra. No Sudeste Goiano os trabalhadores 

organizados no MST conseguiram importantes vitórias, entre elas o Assentamento Olga 

Benário.  

O pré-assentamento teve início quando os camponeses se apossaram da Fazenda Ouro 

Verde em julho de 2005. No início a maioria deles transferiram suas barracas para a área do 

retiro, eles partiram de diversos lugares tanto do Estado de Goiás como de outros Estados do 

Brasil todos em busca do mesmo ideal FIRMINO (2009). 

Mas como se está atualmente a organização do Assentamento? Monteiro estabelece 

que: 
 

Esse assentamento se encontra dividido em dois grupos principais: a 

ASPRAOB (Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Olga 

Benário) e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) [...]O 

Assentamento Olga Benário foi instituído no ano de 2005, após as ações de 

pressão do MST frente ao INCRA de Goiânia (GO) até haver a 

desapropriação da Fazenda Ouro Verde (extensão de 4. 322 hectares. Estão 

assentadas 84 famílias, sendo 50 famílias membros da ASPRAOB e as 

outras 34 membros do MST. Em sua fase inicial (2005) todas as famílias 

eram membros do MST. No entanto, três anos após a formação e 

territorialização do grupo, houve uma separação em grupos, de modo que a 

maioria das famílias desvinculou-se do MST e fundaram a ASPRAOB. 

(MONTEIRO, 2010, p. 2) 

 

E quanto aos seus aspectos naturais do assentamento? Também é Monteiro que 

contribui neste entendimento, segundo ele: 

 

O Assentamento Olga Benário possui um relevo de feições plana, suave 

ondulada, ondulada e fortemente ondulada; excelente malha hídrica, com a 

presença do rio do Braço, Ribeirão Dois Irmãos, Córregos Retiro, do Profeta, 

Posse, Represa, Cascavel, Moinho, Mato Redondo, Sede, Sucuri e 26 

represas. Os solos da área classificam-se em: a) cambissolos, b) latossolo 

vermelho amarelo, c) litossolos e d) latossolo vermelho escuro. A fauna e a 

flora são típicas do Cerrado e as áreas de reserva legal e de preservação 

permanente são mantidas pelos assentados (MDA/INCRA, 2006). Sobre os 

usos da terra, maior parcela da área do assentamento é propícia para a 

pecuária e menor parcela para a agricultura. Esses elementos compõem o 

cenário do exercício das relações de poder no Assentamento Olga Benário 

em Ipameri (GO), pois não foram apropriados de forma igualitária pelas 

famílias assentadas. (MONTEIRO, 2014, p. 204) 
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Apesar da conquista do Assentamento os camponeses ainda enfrentam muitas 

dificuldades. Uma delas refere-se a educação, pois o Assentamento não dispõe de escola 

básica e as crianças têm de se deslocar ao município de Ipameri para serem alfabetizadas. 

Entretanto, há no Assentamento uma sala de aula que dispõe do Ensino de Jovens e Adultos - 

EJA o que já é um diferencial na vida de muitos.  

Há também outros fatores como conflitos internos e ameaças de fazendeiros como 

enfatiza Firmino (2013, p. 124) “Os camponeses conviveram com as dificuldades típicas de 

acampamentos de sem-terra, sofreram ameaças de fazendeiros, jagunços, polícia e a própria 

discriminação imposta pela sociedade que apreende o que a mídia atribui e desqualifica os 

camponeses”. Atualmente o Assentamento tem dois grupos com visões bem distintas, 

entretanto compartilham do mesmo ideal que é a luta pela terra e uma sociedade igualitária a 

todos, os assentados oriundos do MST se dividiram em ASPROABE e MST.  

 

Metodologia 

 

O trabalho de campo foi realizado no dia 11 de novembro de 2017 com os alunos do 

4° período do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão, 

discentes da disciplina de Geografia e Movimentos Sociais. Com a finalidade de visitar o 

Assentamento Olga Benário no município Ipameri (GO).  

O trabalho foi realizado no Sudeste Goiano partindo da cidade de Catalão até o 

município de Ipameri, com saída às 7:30 da manhã e retorno às 18:00. Contou com a 

participação professores e alunos da UEG-Universidade Estadual de Goiás Campus Ipameri e 

Pires do Rio. 

Para a realização das observações em campo visitamos o Assentamento Olga Benário 

em Ipameri Goiás (figura 1), no mesmo foi possível conversar com várias pessoas e elas nos 

relataram toda sua luta até conquistarem a terra e serem assentadas. Como também 

descreveram como é feita a organização do trabalho em cada família, assim como a 

distribuição dos lotes, salientando sempre as dificuldades enfrentadas. 
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Figura 1: Assentamento Olga Benário 

 

Fonte: Waldivino Gomes, 2013, p. 67. 

  

ASPROABE & MST 

 

No início visitamos a casa de um casal (membros da ASPRAOB) de assentados que 

nos recebeu atenciosamente e relatou todo o trajeto de desapropriação da fazenda Ouro Verde, 

para que ali se estabelecesse o assentamento no ano de 2005. A fazenda é a sexta maior do 

município de Ipameri hoje propriedade do INCRA, que por sua vez comtemplou e permitiu 

que as famílias que atualmente se encontram assentadas possam fazer uso da terra. 

A propriedade dispõe de 4.322 hectares de terra com 85 famílias assentadas. O 

Assentamento passou por várias melhorias desde de 2005, dispondo de energia elétrica como 

também de algumas estruturas montadas para as famílias trabalharem, a prefeitura de Ipameri 

colabora com alguns projetos direcionados para o desenvolvimento do Assentamento. 

Além da história inicial da ocupação, o casal nos relatou que no ano de 2008 houve 

uma divisão entre os assentados. Segundo eles, 

 

O MST é bom até a pessoa entrar na terra depois que sai, eu acho que ele 

tinha que sair também. Porque depois que a pessoa está na terra ele continua 

querendo coisas das famílias, tipo um cabresto exemplo: tem que fazer uma 

marcha para Brasília então vai todo mundo de a pé. Depois que você está na 

terra tem de cuidar das suas coisas. (PESQUISA DE CAMPO, 

NOVEMBRO de 2017) 
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Pela fala do assentado observa-se a divisão e os conflitos que há dentro do próprio 

assentamento, desse entendimento originou-se a ASPRAOB (Associação dos Pequenos 

Produtores do Assentamento Olga Benário), que atualmente dispõe de 60 famílias associadas 

as outras 35 são membros do MST. A ASPRAOB, atualmente possui uma boa quantidade de 

maquinário e renda para as famílias, a associação trabalha com agricultura familiar e PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

Mas afinal de onde vieram as famílias que formam o Assentamento Olga Benário? Ao 

ser interrogado sobre isso o assentado nos respondeu que tem gente de vários lugares como 

Morrinhos, Barra do Garça, Caldas Novas entre outros lugares de Goiás. O professor Firmino 

que estava presente na visita complementou a explanação enfatizando que, além de Goiás, há 

pessoas de vários Estados brasileiros como São Paulo e Rio Grande do Norte. O mesmo 

esclarece que, 

 

Os camponeses do Assentamento Olga Benário em Ipameri, em sua maioria, 

viviam em cidades do estado de Goiás. Alguns vieram de outros estados em 

busca da terra para trabalhar. Muitos viviam nas cidades, realizavam 

trabalhos temporários como diaristas, ajudantes, motoristas, pedreiros, 

zeladores de prédio, jardineiros e outros. Como eles dizem, ficavam de lá 

para cá e daqui pra li à procura de trabalho. Muitos dizem que se viam na 

condição de sobrantes. (FIRMINO. 2013, p. 93) 

 

Sobre isso também Monteiro (2014, p.206) observa que: 

 

No Assentamento Olga Benário em Ipameri (GO) encontrou-se famílias com 

diferentes origens espaciais e trajetórias de vida, oriundas de municípios 

goianos como: Cidade de Goiás, Cumari, Goiânia, Inhumas, Ipameri, Iporá, 

Itaberaí, Itapirapuã, Jussara, Morrinhos, Niquelândia, Piracanjuba, Pontalina, 

Quirinópolis, Santa Cruz de Goiás, Santa Helena de Goiás, São Simão e 

Uruama, além de famílias que vieram de Franca (SP) e do Vale do 

Jequitinhonha (BA e MG). (MONTEIRO, 2014, p. 206) 

 

Também nos foi relatado que no ano de 2016, quarenta e seis famílias ficaram sem 

água. Outra dificuldade enfrentada é a questão da educação. Quando indagados sobre quantas 

crianças havia no assentamento o casal, pontuou que hoje há cerca de trinta crianças no 

Assentamento. Entretanto, o mesmo não possui escola básica e as crianças têm de se deslocar 

até a cidade de Ipameri todos os dias, “o carro que busca os alunos passa de madrugada para 

que haja tempo de chegar no horário à aula”, o que explicita mais uma das dificuldades 

enfrentadas no assentamento. 
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 A Importância da Mulher no Assentamento  

 

A mulher é uma importante e essencial figura dentro dos movimentos sociais, ao longo 

dos anos se observou a luta e força dessas guerreiras, que estão sempre à frente do 

movimento, sem perder a esperança, e que apesar de sofrer os preconceitos mais diversos por 

serem mulheres, enfrentaram de cabeça erguida sua luta. Preocupando-se em trazer a ação da 

mulher dentro do movimento de forma igualitária, sem distinção de “trabalho de homem e 

trabalho de mulher” e sim um cooperativismo mútuo com o objetivo em comum. Ou seja, a 

mulher no MST busca quebrar os paradigmas sociais e, assume papel de camponesa, dona de 

casa e militante. 

Interessados em entender a conjuntura da mulher dentro do Assentamento 

conversamos com algumas mulheres assentadas. Perguntamos sobre a presença da mulher e 

sua representatividade dentro do assentamento. Segundo uma assentada na questão do 

trabalho o Assentamento proporciona bastante rentabilidade, pois é possível vender frango, 

hortaliças, ovos. As mulheres trabalham na padaria e no abate de frangos, elas revessam o 

trabalho. 

Mas o trabalho feminino não se restringe apenas a isso, elas trabalham de forma 

igualitária aos homens. No Assentamento há projetos para trabalhar no PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar) e no PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar) com as famílias, podendo receber até R$ 8.000 reais por DAP 

(Declaração de Aptidão ao Pronaf). Com esse dinheiro se compra os materiais para produzir 

pães e outras massas, e cada família cria em torno de 150 frangos e trabalha dois dias na 

padaria, nesse caso são as mulheres que ficam responsáveis pela padaria. 

O que é produzido é adquirido pela CONAB (Campanha Nacional de Abastecimento) 

doado ao município de Ipameri. As assentadas além de trabalharem nesses projetos, plantam 

abacaxi, mandioca e algumas hortaliças sem uso de venenos, ou seja, propagam uma 

agricultura saudável e são responsáveis ainda por preparar a terra e fazer a plantação, assim 

como criar os frangos, assumindo ainda o papel de dona de casa. Enfim, ao serem 

questionadas se há alguma diferença entre o trabalho masculino e o feminino dentro do 

assentamento fomos respondidos da seguinte forma por uma das assentadas: 

 

Eu sou tratada igual, aqui na fazenda o que homem faz a mulher também faz, 

eu faço de tudo que você pensar, tiro leite, planto faço tudo. A mulher aqui 

no assentamento é “pau para toda obra” não tem dessa não. Acho muito bom 

minha vida para cá, mudou meu jeito de pensar, até porque hoje em dia na 

cidade tá muito complicado para criar os filhos. (PESQUISA DE CAMPO, 
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NOVEMBRO de 2017) 

 

O que também nos chamou atenção foi a preocupação das pessoas em relação a 

criação e educação dos filhos, elas acreditam que o campo é o melhor lugar para criar os 

filhos, pois segundo alguns relatos a cidade é muito violenta e a incidência de drogas é muito 

grande, entretanto como não há escola básica no assentamento os seus filhos acabam se 

deslocando para a cidade todos os dias. Outra coisa que as mulheres pontuaram de forma 

incisiva foi que apesar de trabalharem muito, conseguem tirar uma boa renda, muito mais do 

que se trabalhassem na cidade. 

 

O MST e a Luta dos Assentados do Olga Benário 

 

Logo após conversamos com os membros da ASPRAOB seguimos para outra 

localidade do assentamento onde encontramos membros do MST assentados, que se 

propuseram a fazer várias explanações sobre a formação do Olga Benário e a organicidade do 

MST no assentamento. Fazendo questão de ressaltar a importância da nossa visita, mostrando 

uma verdadeira preocupação sobre o que está sendo disseminado na mídia e nas redes sociais 

sobre o MST. Um dos membros/militantes afirmou que a mídia trata de forma negativa o 

MST e relata que: 

 

“Se tem um atentado terrorista é culpa do MST” [...] A mídia não dissemina 

informação e sim ódio, passa algo que descredibiliza o movimento social 

que é um movimento de relevância importância, que é claro tem seus 

problemas, seus equívocos e erros. (PESQUISA DE CAMPO, NOVEMBRO 

de 2017) 

 

Antes de ocuparem a fazenda Ouro Verde no município de Ipameri, os assentados 

ocuparam também a fazenda Canadá no Município vizinho de Campo Alegre de Goiás, que 

apesar de ser produtiva, a mesma tinha uma dívida com o banco que era cerca de 4 vezes 

maior que o seu valor. Os assentados também fizeram questão de explicar que dentro no 

MST, não existe um “líder” que comanda os demais, não é bem assim que acontece, que basta 

“entrar no movimento você já pode ser um líder de grupo”.  Sobre isto o MST afirma: 

 

Os latifúndios desapropriados para assentamentos normalmente possuem 

poucas benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, 

acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas 

e realizam novas lutas para conquistarem estes direitos básicos. Com esta 

dimensão nacional, as famílias assentadas e acampadas organizam-se numa 

estrutura participativa e democrática para tomar as decisões no MST. Nos 

assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que 
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discutem as necessidades de cada área. Destes núcleos, saem os 

coordenadores e coordenadoras do assentamento ou do acampamento. A 

mesma estrutura se repete em nível regional, estadual e nacional. Um 

aspecto importante é que as instâncias de decisão são orientadas para 

garantir a participação das mulheres, sempre com dois coordenadores, um 

homem e uma mulher. E nas assembleias de acampamentos e assentamentos, 

todos têm direito a voto: adultos, jovens, homens e mulheres. (MST, 2017) 

 

Segundo o assentado o Assentamento Olga Benário, foi conquistado pelo MST, porém 

o movimento dentro do assentamento perdeu sua organicidade. Afirma que dentre os 

objetivos centrais do movimento estão: o socialismo, agricultura familiar, produção de 

alimentos saudáveis e a agroecologia. E nessa perspectiva a cooperativa do assentamento 

produz alguns alimentos saudáveis. 

Os camponeses conseguiram algumas mudas como as de maracujá e tem pretensão de 

trabalhar de uma forma mais conjunta. Um grupo de pessoas pretendem fazer um mutirão 

“para plantar, ora na de casa de um, ora na casa de outro”, fomentando a capacidade de 

trabalhar de forma conjunta. Não significando dizer que farão tudo coletivamente pois 

trabalham da seguinte forma: “fazendo o que der juntos” e “o quiser fazer separado”.  

Continuando as explanações sobre a luta pela terra, os membros do MST do Olga 

Benário, salientaram que quando o presidente Lula fez a promessa da Reforma Agrária, 

causou um grande alvoroço dentro do movimento. Em Goiás a base social do MST aumentou 

em 400%, porém com tantos adeptos, no movimento não foi possível trabalhar tanta 

informação. Acreditava-se que seria algo simples fazer Reforma Agrária o que até hoje não 

aconteceu, porque a elite que detêm o poder no parlamento brasileiro não dialoga com a 

classe pobre desse país. 

Embora o presidente Lula estivesse no poder, o MST não se acomodou e continuou 

intensificando sua luta. O primeiro acampamento dos assentados em questão foi em Santa 

Helena de Goiás, que possui uma grande atividade no setor do agronegócio e constituía-se de 

700 famílias. Mas como essa área tinha um predomínio forte do agronegócio, como já era de 

se esperar, nada foi liberado para os acampados, havendo assim novas mobilizações para 

outros municípios como: Cristalina, Nova Crixás, Goiânia. 

Muitos usam termos como “invadir” para se referir as ocupações, isso é no mínimo 

uma distorção histórica quando se sabe a grande parte das terras do Estado de Goiás foram 

griladas. Mas para esclarecer as ocupações não ocorrem de forma ilegal, pois elas não 

acontecem fora da proposta da Reforma Agrária, ou seja, quando ela ocorre já está dentro dos 

moldes da lei. Sobre isto os assentados membros do MST enfatizam que: 
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“Os Sem-Terra, pegam terras dos outros?”. Quem entende o processo de 

Reforma Agrária sabe que não tem nada disso, os fazendeiros são muito bem 

realizados mesmo aqueles que não cumprem a função social da terra são 

indenizados, ou seja, mesmo que degradem o meio ambiente e pratiquem 

trabalho escravo [...] ocupamos terras improdutivas. (PESQUISA DE 

CAMPO, NOVEMBRO de 2017) 

 

E sobre a organização? O MST estabelece que: 

 

O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do 

país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por 

meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de 

assentadas, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a 

conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da Reforma 

Agrária. (MST, 2017) 

 

Quando pautada novamente a questão da educação, agora com os membros do MST. 

Nos foi dito algo semelhante aos primeiros entrevistados membros da ASPROABE, 

entretanto eles ainda nos informam que os assentados obtiveram a oportunidade de levar uma 

escola ao Assentamento, porém o projeto não foi adiante, por causa do processo de 

mobilização das famílias. Segundo eles os assentados não entenderam que a escola seria de 

todos no Assentamento e não apenas dos membros do MST. Hoje compreendem que foi um 

equívoco não permitir a escola dentro do Assentamento, porém nos foi informado que hoje 

não há condições políticas para tal feito, daí a urgência de reorganizar o MST, dentro do 

Assentamento. 

 

Sede da Antiga Fazenda & Escola 

 

Seguindo com o trabalho de campo visitamos a antiga sede da fazenda Ouro Verde, 

nesse local têm uma sala de aula. A sala/escola agrega o ensino de Jovens e Adultos, e apesar 

de não ter o ensino infantil, essa sala de aula já faz uma grande diferença na vida dos 

assentados do Olga Benário, trazendo uma nova perspectiva de vida e educação, fazendo-os 

retomar ou iniciar, o que foi interrompido pelas intensas mobilizações. 

No entanto a escola enfrenta muitas dificuldades em relação a verbas e seu espaço 

físico corresponde apenas a uma sala de aula.  Mas já é o suficiente para muitos se sentirem 

motivados e felizes com a inserção dessa sala de aula, pois não haveria outra forma de 

continuar os estudos e que havia pessoas que sequer sabiam assinar o nome antes de 

frequentar essa sala de aula. 

Nos foi passado que os professores ministram as aulas com a maior satisfação pois 
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podem ajudar muitos assentados, para além da formação que o movimento para si concebe, 

ter também a educação formal. Esperam-se que a escola continue firme na sua luta com o 

movimento e que possa superar os obstáculos sendo possível um dia além da educação de 

jovens e adultos, a inserção da escola básica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os movimentos sociais possuem uma incrível organicidade e resistência, entretanto a 

luta é extremamente desgastante desde o acampamento ao tão sonhado assentamento, pois 

muitas vezes os acampados vivem um intenso processo de movimentação de um lugar para o 

outro em um processo que muitas vezes pode durar anos com muitos sacrifícios, pois os 

mesmos sofrem inúmeros preconceitos, perseguições, muitas vezes são agredidos por 

jagunços, taxados de arruaceiros e no pior dos casos são executados. Essa má impressão do 

movimento aumenta ainda mais com disseminação dissimulada da mídia brasileira que 

trabalha a favor dos poderosos do nosso pais. 

No Assentamento Olga Benário, foi possível observar a militância e lutas dessas 

pessoas que almejam um talhão de terra, para chamar de seu. Apesar de terem conquistado o 

seu lugar, ainda há vários conflitos que atingem os dois distintos grupos que habitam o 

assentamento, porém fica bem claro que os mesmos buscam o mesmo ideal, uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

No trabalho em campo, destacou-se a importância de um movimento como o MST, 

pois o mesmo tem conquistando o direito ao uso de terras, através de muita luta e sacrifício. 

Entretanto para alguns a luta continua após a posse da terra e para outros o único desejo é 

cuidar do espaço conquistado, mas todos experimentam do mesmo ideal, história, sofrimento, 

angústias e conquistas. 
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RESUMO 

 

Este texto é parte de resultados preliminares do Projeto de Pesquisa Transição Agroecológica em 

Quirinópolis, que objetiva investigar a potencialidade de produção agroecológica no município e 

contribuir para estudos, treinamentos e experimentos do processo de transição agroecológica, para 

fazer frente a expansão do agronegócio que vem acelerando os processos de degradação ambiental e 

social. O projeto objetiva ser um canal de discussão quanto as formas de produção de alimentos e, 

sobretudo, de alimentos saudáveis, sem usos de agrotóxicos e, portanto, metodologicamente pretende, 

a partir de visitas e treinamentos, motivar os produtores para o processo de transição agroecológica, 

para o trabalho coletivo, e para a formar grupos de produtores de Quirinópolis. 

 

Palavras-Chave: Transição agroecológica. Alimentos saudáveis. Município de Quirinópolis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este é um texto oriundo de resultados preliminares do Projeto de Pesquisa Transição 

Agroecológica em Quirinópolis, do Curso de Geografia da UEG Câmpus Quirinópolis, cujo 

objetivo é investigar a potencialidade de produção agroecológica no Município de 

Quirinópolis e contribuir para estudos, treinamentos e experimentos do processo de transição 

agroecológica, como forma de contribuição para o processo de oferta de alimentos saudáveis 

à população local e de resgate das ações produtivas conservacionista, coletiva e associado à 

práticas culturais camponesas. 

Quirinópolis é um município localizado na mesorregião Sul Goiano e, no ano de 2004, 

houve grandes transformações nessa região, com a chegada das agroindústrias canavieiras, 

como mudança nos usos dos solos, principalmente os mais férteis, nas formas de uso das 

águas, nas paisagens, nas formas de produção com a valorização do arrendamento das terras, 

no fluxo populacional e, sobretudo na redução da produção de alimentos. Tudo isso pela 

expansão da cana-de-açúcar, que acelerou os processos de degradação ambiental e social, já 
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iniciados pelas monoculturas da soja e do milho. 

Nessa perspectiva, Rosa e freire (2017, p.1) evidenciam o agravamento das 

consequências ruins, enfatizando que o modelo convencional mercadológico promove total 

descaso com a segurança alimentar e os impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos. 

Espaços ocupados pela soja, milho e até mesmo pecuária, em Quirinópolis, na 

atualidade estão ocupados pela cana de açúcar. Do ponto de vista economicista, para os 

proprietários das terras pode ser um ótimo investimento, mas na verdade acarreta um enorme 

prejuízo para a sociedade local, impactando o meio ambiente e a população, inclusive o 

próprio dono da terra. 

A implantação desse projeto de pesquisa e das ações aqui propostas são importantes 

para iniciar uma discussão quanto as formas de produção de alimentos e, sobretudo, de 

alimentos saudáveis, como a forma de produzir pelo método agroecológico, sem usos de 

agrotóxicos. É um modelo de produção que beneficiam as famílias produtoras e a população 

em geral. 

Objetiva-se, desse modo, promover visitas aos produtores, levantar dados e 

informações, de forma clara, incentivando o máximo de produtores para que fiquem 

motivados com o processo de transição agroecológica, evidenciando resgatar a produção 

menos agressiva e de qualidade, para alimentar suas famílias e a sociedade local com 

alimentos mais saudáveis. 

Metodologicamente as atividades estão direcionadas para: a busca de incentivo ao 

trabalho coletivo e com transferências de experiências entre os produtores; as práticas do 

trabalho agroecológico; a formação de grupos de produtores de Quirinópolis; e a promoção de 

treinamentos para estes produtores na universidade e em propriedades de experimentação, 

com cursos, palestras, oficinas; dentre outras atividades. 

Como método de análise estabeleceu-se que trabalhar com a fenomenologia permitirá 

compreender as decisões dos sujeitos em produzir pelo método agroecológico não apenas pela 

questão econômica, mas também por outras necessidades subjetivas que também lhes são 

importantes para a afirmação do seu caráter e de sua ética. No entanto, os trabalhos não se 

prenderão a apenas esse método, visto que outros poderão contribuir para também explicar os 

fenômenos. 

 

Considerações conceituais da transição agroecológica 

 

A cultura camponesa sempre apresentou uma riquíssima experiência de relação e 
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manejo com os elementos naturais para a sua reprodução social, valorizando, segundo 

Fehlauer e Ayala (2007), o conhecimento, os modos de vida, as suas formas de organização 

social e política, os modos de produção-consumo, baseado nos sistemas de trocas e de padrões 

locais de sustentabilidade. 

A questão é que o modelo de agricultura convencional se tornou tão forte que penetrou 

nas formas de produção camponesa forçando-os a substituir seus métodos tradicionais e a 

depender, cada vez mais, de insumos químicos e sementes selecionadas, partes de uma das 

etapas dos Complexos Agroindustriais. 

De acordo com Machado e Machado Filho (2014) é um modelo que apresenta a 

insustentabilidade social, política, ambiental, técnica, ecossistêmica e ética. Como 

contraposição surge, em 1990 novos métodos de cultivo denominado de “Agroecologia” e 

produção orgânica, um movimento de contestação produtiva e política àquele modelo já 

apresentado, também muito difundido como “modernização da agricultura”. 

A Agroecologia, sob o ponto de vista de Caporal e Costabeber (2004, p. 11-12) tem 

um enfoque sistêmico como “unidade de análise, tendo como propósito, em última instância, 

proporcionar as bases científicas [...] para apoiar o processo de transição do atual modelo de 

agricultura convencional para estilos de agriculturas sustentáveis”. 

Rosa e Freire (2017, p.1) entendem que “a agroecologia pode ser apreendida na prática 

[...] como um método científico, onde o pesquisador detenha o conhecimento, ou [...] como 

um saber popular, no qual território e cultura confluem para um propósito comum”. Para 

Camargo:  

 

dada a intenção de realizar a transição do manejo convencional para o 

agroecológico, este processo tem que ser realizado de acordo com cada 

localidade, em consideração ao processo histórico sociocultural, sua 

organização social e territorial, o que depende das relações homem/natureza, 

seus valores e simbologias (CAMARGO, 2007, p.174-175). 

 

No entanto, sabe-se que não substitui um modelo para o outro rapidamente, nem 

tampouco se tem um produto agroecológico ou orgânico com poucos meses de substituição do 

processo, há, primeiramente um processo de transição. Camargo (2007, p. 174-175) esclarece 

que “este processo tem que ser realizado de acordo com cada localidade, em consideração ao 

processo histórico sociocultural, sua organização social e territorial, o que depende das 

relações homem/natureza, seus valores e simbologias”. 

Machado e Machado Filho (2014), acrescentam que a agroecologia é “um método, um 

processo de produção agrícola – animal e vegetal – que resgata os saberes [camponeses] que a 
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‘revolução verde’ destruiu ou escondeu”, mas não despreza os conhecimentos científicos e 

tecnológicos elaborados pela ciência dos últimos 50 anos. Assim, configura-se “um corpo de 

doutrina que viabiliza a produção de alimentos e produtos limpos, sem venenos, tanto de 

origem vegetal como animal [...]” (MACHADO e MACHADO FILHO, 2014, p.36). 

Os autores (2014, p. 38) entendem que para construir um novo paradigma é necessária 

a desconstrução dos conceitos, técnicas e processos do modelo do agronegócio e, “em seu 

lugar, estudar e incorporar saberes que promovam tecnologias limpas, que respeitem os bens 

comuns naturais, ao mesmo tempo em que ofereçam aos produtores um caminho produtivo e 

positivo, econômica, financeira, social, ambiental e eticamente”. 

A transição é, portanto, a substituição de insumos e práticas convencionais por 

insumos e práticas alternativas. Nesse contexto, de acordo com Caporal e Costabeber (2000, 

p. 15), pensando nas bases teóricas para a Nova Extensão Rural: 

 

A transição agroecológica se refere a um processo gradual de mudança, 

através do tempo, nas formas de manejo dos agroecossistemas, tendo-se 

como meta a passagem de um modelo agroquímico de produção (que pode 

ser mais ou menos intensivo no uso de inputs industriais) à outro modelo ou 

estilos de agricultura que incorporem princípios, métodos e tecnologias com 

base ecológica. 

 

Para os autores a transição agroecológica “não implica somente numa maior 

racionalização econômico-produtiva com base nas especificidades biofísicas de cada 

agroecossistema, mas também numa mudança nas atitudes e valores dos atores sociais em 

relação ao manejo e conservação dos recursos naturais” (2000, p. 365). 

Altieri (2004, p. 23) apresenta a agroecologia como fornecedora de uma “estrutura 

metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos 

agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam”. Para o autor é uma 

nova abordagem que “integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à 

compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade 

como um todo”, ou seja, é uma produção sustentável que provém de um equilíbrio entre 

“plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos coexistentes [...]” 

(ALTIERI, 2004, p. 23).  

Todos esses conceitos presentes no método da agroecologia potencializa o resgate da 

cidadania das comunidades tradicionais, como também da produção de alimentos saudáveis e 

limpos, suscitando, segundo Machado e Machado Filho (2014), conhecimentos para superar a 

monocultura e o agronegócio. 

Nesse contexto, entende-se que a agroecologia é uma atividade que pode contribuir 
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para o fortalecimento das comunidades tradicionais camponesas de Quirinópolis e região, 

preservando e cuidando da terra e outros elementos naturais do ecossistema, indispensáveis 

para a vida dessas famílias, bem como da população urbana que recebem alimentos frescos do 

campo, de forma saudável e com qualidade. 

Há também que considerar que as famílias produtoras, além de compor a parcela da 

população que passa a consumir alimentos saudáveis, pela produção de autoconsumo, também 

serão beneficiados com um incremento na renda familiar, visto ser uma mercadoria de alto 

valor e procura no mercado local. Isso assegura ainda, a permanência dessas famílias na terra, 

ou seja, uma forma de estancar o fenômeno crescente das últimas décadas, o chamado êxodo 

rural. 

 

Atividades preliminares da pesquisa 

 

a) Visita aos produtores na feira dominical 

 

Estivemos na feira livre aos domingos, no período matutino, para conhecer os feirantes 

que comercializam nesse espaço o resultado da sua produção alimentar. Ali deparamos com 

práticas e ideias diferentes as quais fomos muito bem recebidos e aceitos com essa pesquisa, 

assim como as expectativas foram, e são, favoráveis e motivadoras para o início das 

atividades. Nessas visitas anotamos os dados de cada produtor/feirante que interessam pelo 

modelo agroecológico e procuramos conhecer algumas práticas que usam na produção que 

venha de encontro à proposta do projeto de pesquisa. O diálogo e a troca de conhecimentos 

estão sendo fundamentais. 

Articular os saberes e fazeres mostra que o crescimento se valoriza com os encontros e 

as trocas. Foi possível mostrar que a pesquisa trará benefícios para eles e para a sociedade, ao 

trazê-los para a universidade para os treinamentos e as experiências, bem como para a 

valorização dos seus saberes e fazeres. Uma das entrevistadas foi a Senhora Ozania Santos 

Pereira (Figura 1) que, de acordo com Santos (2016, p. 68), em entrevista com essa produtora 

em 2016, 

 

havia diversidade de alimentos e não conseguiam consumir toda a produção. 

Foi então que resolveu vender o excedente nas feiras e, para auxiliá-la nas 

tarefas, o genro, que estava desempregado, foi morar com ela para ajudar nas 

atividades de produção e comercialização. Com a ajuda do genro e das 

filhas, levam encomendas de frango, queijo e verduras nas casas de qualquer 

pessoa, em qualquer dia da semana, e a renda é distribuída em família. 
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A Senhora Ozania se mostrou muito entusiasmada, assim como os outros 

entrevistados, a iniciar o processo de aprendizagem técnica do modelo. Afirmou não conhecer 

o processo de produção agroecológica, no que se refere ao conceito, mas também às técnicas 

mais eficientes desse método, apesar de trabalhar sem uso de venenos. Para Santos (2016), ela 

relatou da seguinte forma: 

 

Trabalham somente com adubos orgânicos, mas não sabia que os nomes 

seriam agroecologia e/ou agricultura orgânica. Com 49 anos, ela tem 5 

meses de experiência nas feiras. De origem camponesa, trabalha em sua 

propriedade, na região da Confusão do Rio Preto. Nesses poucos meses, já 

percebe renda mensal de R$2.500,00. Cinco pessoas residem na propriedade. 

Apenas o esposo trabalha na cidade, como marceneiro autônomo. Os outros 

quatro trabalham na produção e comercialização nas feiras: alface, pimenta, 

tomate, jiló, abobrinha, pepino, cheiro verde, maxixe, mostarda, frango e 

queijo. Para a entrevistada, o sentimento de trabalhar nas feiras é de muito 

prazer, por fazer amizades com as pessoas e pela distração que a feira 

proporciona. 

 

Figura 1: Senhora Ozania Santos Pereira e seu marido trabalhando na feira 

 
Fonte: SANTOS, Marcelo de Paula, 2016 

 

Essas visitas deixaram expectativas muito positivas. Como a feira é o local de trabalho 

dessas famílias, alguns desafios das visitas nesse espaço formam surgindo, principalmente no 

que se refere ao tempo para o diálogo. Por isso a próxima etapa foi visitá-las em suas 

propriedades. 
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b) Visita aos produtores nas propriedades 

 

Ir ao encontro do produtor e deixar que ele mostre, e com muito orgulho, seus 

produtos e seu modo de trabalhar a terra, sem uso de veneno, foi muito gratificante. A tarefa 

de incentivar para que a produção continue de forma segura e lucrativa não foi difícil, visto 

que suas ideias se aproximam do processo agroecológico de produzir. 

Nas visitas percebeu-se que são pequenos produtores, em pequena escala, mas com 

expectativas para o aumento da produção. Nas conversas expuseram as práticas usadas, o 

cotidiano e os produtos não tóxicos que utilizam. Alguns ainda usam pequenas medidas de 

agrotóxicos, mas que desejam mudar esse manejo. A Senhora Divina, esposa do Sr. João 

Gomes Ferreira, conhece bem a forma de trabalhar a terra sem uso de agrotóxico e a visita à 

sua propriedade (Figura 2) motivou ainda mais a equipe do projeto ao perceber o alto 

conhecimentos que tem na área. 

 

Figura 2: Visita à propriedade do Senhor 

João Gomes Ferreira 

 

Fonte: ARAÚJO, Fillipe M., 2017 

 

O desejo de produzir sem uso de venenos de cada produtor visitado fortalece a ideia 

do projeto em incentivar o modelo da agroecologia para comercialização alimentar local. 

Aumenta o conhecimento da equipe do projeto, ao estar com o produtor no espaço que ele 
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vive, entendendo a importância do trabalho que ele executa e compreendendo a vontade de 

exercer a ética profissional ao fornecer alimentos de qualidade à população quirinopolina, por 

isso, é necessário antecipar a etapa dos cursos dos métodos para a transição agroecológica. 

 

c) Articulação do Curso de Agroecologia e Minhocultura 

 

O projeto de Agroecologia requer aprendizado e conhecimento articulando as técnicas 

do solo, livre de todos os tipos de agentes tóxicos, preservando o meio ambiente e a saúde 

humana. Para isso é necessário firmar parcerias e, nesse sentido, já foram realizados contatos 

com a EMATER, a Prefeitura de Quirinópolis, sobretudo com a Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente, com o Sindicato rural de Quirinópolis e com a Casa da Abelha. 

A proposta é iniciar com dois cursos de 40 horas cada, sendo o primeiro de “Transição 

Agroecológica” e o segundo de “Minhocultura”. O primeiro curso já está aprovado pela 

EMATER e acontecerá no mês março de 2018, que será realizado na UEG Câmpus 

Quirinópolis, ministrado pela EMATER e EMBRAPA, e tem pareceria da UEG, Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente e Casa da Abelha para as atividades de infraestrutura. 

A parte prática do curso será no espaço da UEG onde será implantado uma pequena 

área de experimentos de agrofloresta a partir do modelo agroecológico. Algumas árvores 

frutíferas já foram plantadas a três anos e, em meio à estas, serão cultivadas hortaliças e 

algumas espécies de roça. 

 

d) Organização do espaço agroecológico na UEG 

 

O Câmpus Quirinópolis da UEG tem um espaço que é ocupado por plantas frutíferas, 

com cerca de 600 m
2
, cedidos pela direção para o experimento do Projeto de Pesquisa 

Transição Agroecológica em Quirinópolis, no qual já está separado com uma cerca de bambu, 

construída pela equipe do projeto (Figura 3). 

Esse espaço será importante para a execução das aulas práticas dos cursos a serem 

oferecidos e também para experimentos e atividades práticas com os produtores parceiros do 

projeto que poderão visitar e/ou contribuir na manutenção da produção em experimento, bem 

como repassar conhecimentos já adquiridos, na forma de oficinas, para outros produtores 

interessados no modelo. 
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Figura 3: Lilian Pereira Rezende no 

início da organização do espaço 

agroecológico 

 

Fonte: Equipe do Projeto de Pesquisa, 2018 

 

Não apenas esse espaço está previsto para a observação e comprovação da eficácia do 

modelo agroecológico como também outras localidades do estado e do país serão visitadas 

pela equipe e produtores para ampliação do conhecimento. 

 

Participação no V dia de Campo da Embrapa Arroz e Feijão 

 

Outra atividade planejada para execução no projeto são visitas à locais com produção 

agroecológica, no qual uma já foi realizada e outra já agendada para esse semestre. O V Dia 

de Campo da Embrapa Arroz e Feijão ocorreu no na Fazendinha agroecológica da 

EMBRAPA em Santo Antônio de Goiás, dia 23 de fevereiro deste, e recebeu pessoas e 

entidades de várias partes do Estado de Goiás. 

A proposta é levar produtores até essas experiências de sucesso, mas por enquanto as 

visitas estão programadas apenas para a equipe do projeto. Nesse evento estiveram quatro 

integrantes do projeto (Figura 4) que acompanhou as falas iniciais e as exposições em cada 
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estação dos experimentos.  

 

Figura 4: Participação no V Dia de Campo EMBRAPA Arroz e Feijão 

 
Fonte: Equipe do Projeto de Pesquisa Transição Agroecológica em 

Quirinópolis, 2018 

 

Foram apresentados temas como manejo da produção de arroz, feijão e milho em 

sistema agroecológico, compostagem e quintal com plantas medicinais e plantas alimentares 

não convencionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se, com o resultado desse projeto, produtores mais conscientes, interessados no 

processo transformador da agroecologia; mais empenho nas mudanças de hábitos agressivos 

para hábitos mais saudáveis, tanto na produção como no consumo por parte da população; 

disposição ao conhecimento, a pesquisa e a prática; deixar claro os benefícios que essa prática 

pode trazer para o ser humano; que a aceitação e o comprometimento dos produtores com a 

nova prática da agroecologia seja forte e reconhecida pela população. 

Que o resultado final seja um processo agroecológico tem cuja finalidade é chegar ao 

equilíbrio ambiental local, de modo que os ataques de pragas sejam a mais natural possível, 

ou seja, com o consócio e/ou pluriatividades de culturas os insetos tendem a escolher as 

plantas mais atrativas para o seu paladar que, com as pesquisas, podem ser plantadas 

próximas às outras lavouras para que as pragas deem preferências à essas e não as lavouras. 

Da mesma forma o sistema agroflorestal promove o retorno das aves que, além de contribuir 

no processo de espalhamento de sementes, também atuam no controle de pragas se 
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alimentando dos insetos indesejáveis às lavouras. 

Embora esse texto seja apenas resultados preliminares do projeto, sabe-se que onde o 

modelo agroecológico está estabelecido a mais tempo o sucesso da qualidade e satisfação dos 

produtores e da população local é garantido e, nesse intuito, espera-se que aas atividades 

propostas possam levar a comunidade quirinopolina a esse patamar. 
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RESUMO 

 

A Reforma Agrária no Brasil possui grande importância para diminuir a concentração de terras e as 

desigualdades sociais, além de ser considerada uma ferramenta no fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Essa pesquisa foi realizada no Assentamento Divisa através da realização de trabalhos de 

campo, registros fotográficos e de 18 entrevistas com os moradores, para compreendermos como 

ocorreu a criação e o desenvolvimento socioeconômico dos mesmos. A partir dos resultados das 

entrevistas, destacamos como principal atividade econômica a produção de leite que anualmente gera 

uma renda superior a um milhão de reais, e a diversidade na produção agrícola, além das perspectivas 

de melhorias para o futuro. 

 

PALAVRAS CHAVE: Assentamento Divisa, Ituiutaba, Pecuária, Agricultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Agrária pode ser compreendida como uma das estratégias para reformular 

a estrutura agrária brasileira, diminuir as desigualdades sociais e a concentração fundiária 

existente em nossos país, além de ter um importante papel no fortalecimento da Agricultura 

Familiar que é a maior responsável pelo abastecimento de alimentos para o mercado nacional. 

Esse trabalho é o resultado das pesquisas realizadas para o trabalho de conclusão de curso de 

Geografia no ano de 2016, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal (FACIP). Nossa área de estudo é o Assentamento Divisa criado 

no ano de 1999, localizado no município de Ituiutaba, dividido em 27 lotes, que foram 

distribuídos pelo INCRA para 27 famílias. 

Buscamos com esse trabalho compreender como se deu a formação do Assentamento 

Divisa através das evidencias de aspectos que retratem o desenvolvimento socioeconômico 

dos moradores, e os principais desafios enfrentados. Para tanto partimos de algumas 

indagações para o desenvolvimento desse trabalho, tais como:  Como se deu a formação do 

Assentamento Divisa? Qual o perfil das famílias que residem no Assentamento Divisa? Quais 

são as principais atividades econômicas praticadas no Assentamento? 
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A justificativa para a elaboração da presente trabalho foi determinada pelo interesse 

das pesquisadoras pela temática e pela importância acadêmica e social da mesma, 

principalmente pelas particularidades existentes desde o processo de ocupação do 

Assentamento Divisa e em seu desenvolvimento. Soma-se essas circunstâncias, o fato de uma 

das pesquisadoras sempre ter mantido relações com a área de pesquisa, em função de ter 

residido e por ter parte da família e amigos que moram no Assentamento Divisa. 

A metodologia desse trabalho consistiu na realização de pesquisas e revisões 

bibliográficas em revistas, documentos, livros, artigos, levantamento de dados no 

DATALUTA, INCRA e realizações de trabalhos de campo durante os meses de julho a 

outubro de 2016, com observações diretas e realização de 18 entrevistas com os moradores do 

Assentamento Divisa, sendo 9 que estão no assentamento desde seu projeto original (durante 

a ocupação e na fase do  acampamento) e   9     que compraram o direito de uso da terra, além 

de registros fotográficos para evidenciarmos a realidade socioespacial e econômica do local. 

 

A Reforma Agrária no Brasil 

 

A Reforma Agrária possibilita a reconfiguração do espaço agrário no Brasil, 

resultando em uma melhor distribuição de terra, com significativas mudanças para os 

pequenos produtores rurais, incentivando a agricultura familiar.  De acordo com o Estatuto da 

Terra (Lei 4504, art.1º, § 1º), “Reforma Agrária é o conjunto de medidas que visam promover 

melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de 

atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.” 

Na perspectiva de Oliveira (2007, p. 69) a Reforma Agrária pode ser “compreendida 

como um amplo conjunto de mudanças profundas em todos os aspectos da estrutura agrária de 

uma região ou de um país, visando alcançar melhorias nas condições sociais, econômicas e 

políticas das comunidades rurais”. No entanto o caminho para a consolidação da Reforma 

Agrária é longo e várias melhorias devem ser realizadas. Pois além da redistribuição de terra é 

preciso pensar em políticas públicas que possibilitem e incentivem o desenvolvimento 

econômico dos moradores do assentamento (pequenos produtores rurais), para que eles 

possam sustentar suas famílias e fazer o uso da terra, tornando-a produtiva através da 

agricultura, pecuária ou através das potencialidades da região onde foi criado o projeto de 

assentamento (piscicultura, apicultura, dentre outros). 

Podemos compreender que a luta pela terra, possui objetivos maiores, incluindo uma 

variedade de fatores conforme ressalva Fernandes (2008): “Lutar pela reforma agrária 
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significa lutar por todas as dimensões do território, entre elas a tecnologia, o mercado, a 

educação, saúde e, principalmente, contra o capital que procura tomar o controle dos 

territórios do campesinato.” Apresentaremos a seguir dados sobre a quantidade de famílias e o 

números de assentamentos criados em nosso país por região até o ano de 2014. 

 

Quadro 1: Número de Assentamentos Rurais no Brasil por região, 1979-2014 

Regiões: N° de Assentamentos N° de Famílias Área 

Norte 2.139 498.827 61.096482 

Nordeste 4.268 352.644 10.394.437 

Centro-Oeste 1.252 163.708 8.064.259 

Sudeste 847 55.656 1.570.950 

Sul 831 39.918 823.946 

Brasil 9.337 1.110.753 81.950.074 
Fonte: Data Luta, 2015. 

Org: MORAIS, M.E, (2016). 

 

O quadro 1 apresenta o número de famílias distribuídas nos 9.337 assentamentos que 

foram criados no período de 1979 a 2014. A maioria dos assentamentos criados até o ano de 

1984, estão ligados principalmente aos projetos de colonização. Posteriormente esses 

assentamentos foram criados a partir da desapropriação de fazendas consideradas 

improdutivas pelo INCRA. Segundo Coca 2013, as regiões Norte e Nordeste possuem o maior 

número de assentamentos e de famílias assentadas devido aos inúmeros projetos de 

colonização que foram implantados na região, assentamentos de caráter agroflorestal onde são 

desenvolvidas atividades extrativistas, que foram implantados principalmente durante o 

governo Lula. 

O estado de Minas Gerais possui destaque em relação ao número de assentamentos 

rurais implantados na região Sudeste.  Os assentamentos estão concentrados em sua maioria 

no norte de Minas e no Triângulo Mineiro. Segundo DATALUTA (2014), no período de 1986 

a 2014 foram criados no estado de Minas Gerais um total de 411 assentamentos, com 25.008 

famílias ocupando uma área de 1.051,905 hectares. Detalhamos os dados do estado de Minas 

Gerais, estado que corresponde ao município de Ituiutaba, onde está localizado o Projeto de 

Assentamento Divisa. O município de Ituiutaba possui 6 assentamentos (quadro 2), 

totalizando 209 famílias assentadas. 
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Quadro 2: Projetos de Assentamentos criados no município de Ituiutaba 

Nome do Projeto Área (há) N° de 

Famílias 

Assentadas 

Data de 

Desapropriação 

da Fazenda 

Data de Criação 

do Projeto de 

Assentamento 

P.A Divisa 1.151,3483 27 14/10/1998 26/07/1999 

P.A Douradinho 561,5784 15 10/07/2000 13/12/2001 

P.A Engenho da Serra 2.567,9170 60 18/09/1998 18/01/1999 

P.A Chico Mendes 1.557,6591 49 23/06/1999 23/12/1999 

P.A Nova Pântano 

Mariano 

837,8338 18 05/11/1998 09/11/2004 

P.A Renascer 1.072,0004 40 09/10/2007 28/10/2008 
Fonte: INCRA,2016. 

Org: MORAIS, M.E. (2016). 

 

Os assentamentos presentes no quadro 2 com exceção do Projeto de Assentamento 

Nova Pântano Mariano são assentamento localizados na mesma região que popularmente é 

conhecida como “região das Sete Placas”, devido possuir várias placas com nomes de fazenda 

e lotes em um local e ser ponto de referência para localização dos assentamentos. Esses 

assentamentos possuem uma ligação e uma organização política, econômica e cultural 

trabalhando em conjunto nos últimos anos para conseguir melhorias. Assim, o foco principal é 

o assentamento Divisa, que foi criado durante o governo FHC no ano de 1999, por meio da 

desapropriação das terras da Fazenda Divisa, localizada no município de Ituiutaba. 

 

Assentamento Divisa: Formação e desenvolvimento 

 

O processo de ocupação da fazenda Divisa, ocorreu por meio da articulação política 

dos presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Centralina, Canápolis, Ituiutaba e 

Monte Alegre, que conheciam os procedimentos e a finalidade da Reforma Agrária e 

decidiram organizar um grupo de família, para ocupar uma fazenda a ser desapropriada e que 

estivesse localizada no Triângulo Mineiro. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais (FETAEMG) localizada em Uberaba MG, teve importante função 

nesse processo de ocupação de terra, pois disponibilizou informações sobre os latifúndios que 

seriam desapropriados no Triângulo Mineiro. De acordo com Cruz : 

 

Em outubro de 1998, foi decretado, no Diário Oficial de União, que a 

Fazenda Divisa, de propriedade da Sra. Maria Stella César Martins Carvalho, 

medindo 1.161 hectares ou 240 alqueires, seria desapropriada para fins de 

Reforma Agrária. Ao serem informados a respeito do decreto de 

desapropriação, os dirigentes dos sindicatos se deslocaram até a fazenda, 

para conhecer as terras e decidir se as ocupariam ou não. (CRUZ, 2008, p. 

39) 



465 
 

No Brasil o processo referente a ocupação das propriedades improdutivas foi e ainda é 

considerada uma importante ferramenta possibilitando o acesso à terra a várias famílias. Após 

a visita a fazenda Divisa, os presidentes dos Sindicatos decidiram ocupar a fazenda e a 

primeira ocupação se deu em outubro de 1998, fase denominada de acampamento, momento 

em que eles improvisaram suas moradias construindo barracas de lona. O acampamento é 

uma forma de resistência e união dos trabalhadores para permanecerem na terra. A maioria 

das pessoas que estavam no acampamento sonhavam em possuir suas próprias terras para 

morar com sua família, plantar, criar gado, dentre outros. Inicialmente somente os homens 

foram para o acampamento, as suas famílias foram posteriormente em 1999, após a divisão 

dos lotes. 

A emissão de posse se deu em 8 de Abril de 1999, e as famílias tomaram a iniciativa 

de dividir a fazenda em lotes, da forma que acharam mais conveniente. Posteriormente com a 

emissão de posse o INCRA realizou apenas ajustes, realizando medições mais precisas nos 27 

lotes, delimitando as áreas de preservação permanente (APP) e as reservas legais (RL). Os 

lotes dos moradores que foram visitadas variam entre 29,9 á 37,4 hectares o que equivale de 6 

á 7 alqueires. O contrato de Assentamento foi assinado no dia 23 de março de 2000. 

O Assentamento Divisa é dividido em 27 lotes, sendo que apenas 14 estão presentes 

desde o início do assentamento, na fase de ocupação e acampamento, os outros 13 compraram 

“a posse da terra”. No total foram realizadas 18 entrevistas com os moradores de cada lote, 

sendo 09 assentados que estão presentes desde o início no projeto original do Assentamento 

Divisa e os outros 9 que compraram os lotes, na maioria das vezes, os homens que 

responderam as perguntas. 

A infraestrutura da Fazenda Divisa alterou-se muito com a divisão da fazenda em 

lotes. Apenas a sede da fazenda e as áreas de preservação permanente permaneceram. A sede 

da fazenda Divisa pertence a todos moradores do Assentamento, nos anos iniciais do 

Assentamento, foi utilizada como moradia, em alguns momentos até por duas famílias. Várias 

famílias construíram casas de placas de muro próximos a sede, para terem energia elétrica e 

água, até que o governo disponibilizasse o dinheiro para construção das casas em seus lotes.  

 

Perfil dos moradores do Assentamento Divisa 

 

Para conhecermos melhor a realidade das famílias que residem no assentamento, 

abordaremos as principais características da comunidade do Assentamento Divisa, seus 

modos de vida e alguns aspectos que retratam a realidade socioeconômica e as mudanças 
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espaciais do local. As informações coletadas durante as entrevistas realizadas, nos permitiu 

conhecer melhor a realidade de cada família. No assentamento há pessoas em todas as faixas 

etárias conforme dados do gráfico 1:  

 

Gráfico 1: Assentamento Divisa: faixa etária dos moradores em 2016 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

Org.: MORAIS, M. E.(2016). 

 

Baseadas nas informações  do gráfico 1 entendemos que prevalece no assentamento 

uma população adulta, sendo que 41% dos moradores tem idade entre 41 á 50 anos 

totalizando 15 pessoas e 24% em idade entre 51 á 60 anos, a presença de crianças, jovens e os 

idosos estão em minoria, representando apenas cerca de 13% da população, sendo  que 4,11% 

tem idade entre 0 á 15 anos, 8% tem idade entre 61 a 70 anos e 1,3% tem idade entre 71 á 80 

anos, tendo apenas 6 aposentados no assentamento, correspondente á 3 homens e 3 mulheres.  

Nas 18 residências onde foram realizadas as entrevistas, há crianças, jovens, adultos e 

idosos de ambos os sexos, sendo que pouco mais da metade são homens (cerca de 51%), a 

média de moradores por lote é de 2 pessoas, composta na maior parte pelo casal, pois na 

medida que os seus filhos foram finalizando o Ensino Médio tiveram que mudar para cidade 

para estudar e/ou trabalhar.  

A maioria dos jovens deram continuidade em seus estudos e se formaram em diversas 

áreas: Administração, Matemática, Química, Gestão Ambiental, Direito, Geografia, História e 

Cursos Técnicos: Farmácia, Alimentos, Mecânico Industrial, Agrícola e Magistério.  Alguns 

dos entrevistados sentem falta dos jovens, nas festas e para ajudá-los na lida com a terra e 

com o gado. 
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Desenvolvimento e dinâmica econômica do Assentamento Divisa 

 

Os assentados que estão desde a fase do acampamento tiveram como principal fonte 

de renda o aluguel do pasto
113

 para o gado dos fazendeiros vizinhos, pois ainda não tinha 

bovinos e a maioria comprou as primeiras novilhas e vacas somente a partir dos empréstimos 

do governo, em média 10 cabeças para cada lote, por isso ainda permaneceram alugando o 

pasto durante os primeiros 5 anos iniciais. Para complementar a renda os homens precisaram 

trabalhar fora, para os fazendeiros vizinhos, por diária (roçando pasto, plantando, carpindo 

quintal, construindo cercas, dentre outros). O Assentamento Divisa tem mais de 18 anos, 

desde sua criação, percebemos que os moradores do assentamento constantemente fazem 

alterações na infraestrutura de seus lotes visando melhorias, a partir da construção das casas, 

cercas de divisa, piquetes para o gado de leite, aumento dos currais, que em alguns casos 

possuem infraestrutura para produção leiteira em grande escala.  

Durante as entrevistas além da produção leiteira e da criação de gado de corte 

conseguimos sistematizar algumas informações referente a produção agrícola dentro do 

assentamento evidenciados no gráfico 3:  

 

Gráfico 3: Diversidade de produção Agrícola produzidas no Assentamento 

Divisa por número de entrevistados: 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

Org: MORAIS, M. E. (2016). 
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 Alugar o pasto: é quando o proprietário das cabeças de gado realiza um acordo com um produtor que possua 

pastagem suficiente para receber uma maior quantidade de gado. 
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Podemos observar uma enorme diversidade de produção agrícola no Assentamento 

Divisa, todos os entrevistados tem plantação de cana de açúcar e frutas, café,  

eucalipto, guariroba, mandioca e milho. O Eucalipto é utilizado para construção de 

cercas, madeira dos currais, dentre outros, o café é produzido nos lotes C e K, utilizado para 

consumo próprio e o excedente é comercializado após seu beneficiamento. A guariroba é 

produzida apenas para consumo próprio. A cana de açúcar produzida é utilizada para 

alimentação do gado no período da seca. 

 O milho é somente para o consumo, utilizado na alimentação dos porcos, galinhas e a 

palhada é utilizada para alimentação do gado. São produzidas em todos os lotes uma 

variedade de frutas, que são utilizadas para consumo próprio exceto nos lotes C e E onde a 

melancia e o abacaxi é produzido para comercialização, sendo que o assentado do lote C nos 

relatou durante as entrevistas que á alguns anos fornece abacaxi para a merenda escolar e que 

tem contrato para entregar abacaxi em 2016 e 2017. 

Em relação a produção de hortaliças a maioria dos moradores do assentamento produz 

apenas para consumo próprio, com exceção do morador do lote H, que produz  para 

comercialização, conforme mosaico 1:  

 

Mosaico 1: Assentamento Divisa: produção de hortaliças e pimenta no lote H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Autora: MORAIS, M. E. (2016). 
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A comercialização dos alimentos presentes no mosaico 1 é realizada na feira do Bairro 

Junqueira aos domingos e no Sindicatos dos Trabalhadores Rurais na sexta-feira, sendo que 

essa atividade é sua principal renda, além das hortaliças, ele comercializa pimenta, frango de 

granja e semi-caipira, conseguindo obter renda superior a do leite durante o mês. O mesmo 

nos relatou que está nessa atividade a 6 anos e vem obtendo excelentes resultados. 

Durante a entrevista com o morador do lote Q, ele nos disse que realizou um 

empréstimo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

para plantação de mandioca (mosaico 2): 

 

Mosaico 2: Assentamento Divisa: Produção de Mandioca: 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Autora: MORAIS, M. E. (2016). 

 

Essa mandioca está sendo comercializada, o preço da tonelada é de R$300,00 sendo 

vendida no assentamento e para moradores de Ituiutaba e região. No assentamento utilizam a 

mandioca no trato do gado durante a seca e para fazer polvilho. 

A principal atividade econômica do Assentamento Divisa é a pecuária leiteira, que é 

complementada pela venda de bezerros desmamados
114

, comercialização de polvilho, galinha 

caipira, ovos, porcos, mandioca, frutas, dentre outros. Apenas o entrevistado do lote H 

(mosaico 1) tem como principal atividade econômica a comercialização de hortaliças, frango 

de granja e semi caipira, os moradores dos lotes B, I e R tem como principal fonte de renda a 

aposentadoria. 

Considerando que o Assentamento Divisa possui como principal atividade econômica 

a pecuária leiteira buscaremos a seguir mostrar dados que evidenciam o desenvolvimento 

dessa atividade (quadro 3) no assentamento a partir de dados quantitativos e qualitativos 

fornecidos pelos 18 moradores entrevistados.  
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 Bezerros desmamados: quando o bezerro aparta (separação) de sua mãe e não necessita mais do leite, fim do 

período de lactação da vaca. 
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Quadro 3: Quantidade de bovinos por lote no Assentamento Divisa inicial e no ano de 2016: 

Identificação do 

Lote 

Quantidade inicial de bovinos Quantidade atual de bovinos 

A 9 56 

B 12 60 

C 12 45 

D 39 49 

E 20 50 

F 65 140* 

G 17 70 

H 12 20 

I 10 4 

J 9 60 

K 16 69 

L 20 60 

M 16 80 

N 20 85* 

O 10 40 

P 30 40 

Q 11 72 

R 7 30 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

Org: MORAIS, M.E. (2016). 

*Devido a quantidade de bovinos, houve a necessidade de alugar o pasto
115

 em outras propriedades nos 

assentamentos vizinhos. 

 

Buscamos com os dados do quadro 3, verificar o quadro inicial da quantidade de 

bovinos e a evolução da quantidade total de bovinos que cada morador do assentamento 

possui no ano de 2016. A quantidade inicial de bovinos se refere a quantidade que os 

entrevistados tinham ou compraram quando se mudaram para o assentamento. Os assentados 

que estão presentes desde a implantação do assentamento em sua maioria compraram o gado a 

partir de um empréstimo fornecido pelo governo no ano de 2000 no valor de 5.000,00 reais, o 

total de gado comprado varia de 10 a 17 cabeças entre novilhas, vacas e bois por lote. Eles 

tiveram 2 anos de carência para pagar e esse valor foi dividido em 8 anos consecutivos. Os 

compradores dos lotes iniciaram a criação de gado variando de 7 a 65 cabeças por lote. 

Percebemos o aumento gradativo no número de bovinos em cada lote, o que influi 

diretamente no aumento da produção de leite, considerando o aumento de vacas matrizes. 

Apresentamos a seguir o gráfico com a produção diária de leite para comercialização no ano 

de 2016, baseados nas informações coletadas durante as entrevistas. 
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 Alugar o pasto: No assentamento os acordos do aluguel do pasto se dão de duas formas, 1- Valor mensal por 

cabeça de gado, sendo a vaca 30,00 reais e o bezerro desmamado 20,00 e 2 - Partir o lucro, dentro de dois anos, 

um bezerro é do dono da vaca e o outro é de quem “aluga o pasto”.   
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Gráfico 2: Média da produção de leite diária para comercialização por lote no ano de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

Org: MORAIS, M. E. (2016). 

 

A partir dos dados do gráfico 2,  definimos a média de produção diária por lote. O 

produtor do lote G, consegue produzir a maior quantidade, tendo como média 300 litros/dia, 

os produtores dos lotes H, K e O produzem em menor quantidade, sendo uma média de 50 

litros/dia. A média por produtor é de 147 litros/dia, a média mensal por produtor é de 4410 

litros, perfazendo uma média anual de 52.920 litros por produtor, totalizando dentro do 

assentamento e com base na média de produção de leite diária dos 15 produtores entrevistados 

uma produção anual de 793.800 litros/ano, considerando o preço do litro de leite a R$1,50 

centavos tem-se anualmente um rendimento superior a R$1.000.000,00 ao ano provenientes 

da comercialização de leite, que são diretamente ou indiretamente introduzidos no mercado de 

Ituiutaba, influenciando no desenvolvimento da economia local. 

Os moradores do assentamento que tem como principal atividade econômica a 

pecuária leiteira, complementam sua renda através da comercialização dos bezerros machos e 

as bezerras fêmeas, as que possuem boa genética são deixadas para se tornarem matrizes 

reprodutoras. Essa comercialização de bezerros anualmente, somando-se aos lotes que tem 

como principal atividade econômica a criação de gado de corte, gera em média uma renda de 

10.000,00 reais por produtor, totalizando uma renda aproximada de R$200.000,00 ao ano no 

Assentamento Divisa. 

Os currais possuem uma boa infraestrutura, 80% com cobertura, 73% possui piso de 

cimento, alguns inclusive com cerâmica e embarcador. Os moradores dos currais que ainda 

não possuem uma boa infraestrutura objetivam para os próximos anos finalizar a construção 
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dos currais (cimentar e colocar telhado). 

Dos 18 entrevistados, 15 tem como principal atividade econômica a produção leiteira 

totalizando 83,33%, a maioria já possui ordenhas mecânica representando 60% dos produtores 

de leite, conforme podemos observar no mosaico 3 e 40% tiram leite de forma manual 

totalizando respectivamente 9 e 6 produtores. Em relação aos tanques refrigeradores 10 

possuem tanquinhos individuais e 5 colocam em um tanquinho de refrigeração coletivo. 

 

Mosaico 3: Assentamento Divisa: infraestrutura dos currais, 

tanque refrigerador e coletagem de leite em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Autora: MORAIS, M. E. (2016). 

 

A principal atividade econômica do Assentamento Divisa é a pecuária leiteira, 

fortalecida pela comercialização do leite para os laticínios Canto de Minas e Alimentos 

Triângulo Mineiro (mosaico 3), localizados respectivamente nos município de Ituiutaba e 

Canápolis MG. Os moradores do assentamento conseguiram através da formação de uma 

associação entre os Assentamentos Divisa, Capão Rico, Chico Mendes e Engenho de Serra, 

contrato de venda do leite com preços melhores e superiores á média do Centro de Estudos 
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Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), garantindo um valor maior se comparados aos 

outros produtores vizinhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Reforma Agrária representa uma possibilidade de alterar a atual estrutura fundiária 

em nosso país, consolidando a produção familiar que é de grande importância na produção de 

alimentos para abastecer o mercado nacional. Sabemos que apesar da criação dos 9.337 

assentamentos contabilizados pelo INCRA entre os anos de 1979 a 2014, muito ainda se tem a 

fazer para que a estrutura agrária se modifique, diminuindo as desigualdades sociais e a 

concentração fundiária existente no Brasil. O governo é de fundamental importância para que 

esse processo aconteça, porém os interesses econômicos dos grandes latifúndios e do 

agronegócio continuam a dificultar a redistribuição de terras em nosso país. 

Compreendemos que a formação do Assentamento Divisa teve suas particularidades 

desde sua fase inicial, com a união dos presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

dos municípios de Centralina, Canápolis, Ituiutaba e Monte Alegre que escolheu as famílias 

para que a fazenda Divisa fosse ocupada em outubro de 1998. O tempo de acampamento foi 

muito rápido (6 meses) se compararmos a outros acampamentos que se instalaram na região, 

alguns chegam a durar mais de 5 anos. 

O desenvolvimento socioeconômico das famílias moradoras do assentamento e as 

mudanças espaciais no local, ocorreram de forma gradativa. No início foram enfrentados 

vários desafios como a falta de renda, momento ao qual os homens tiveram que trabalhar fora 

e alugar o pasto para sustentarem suas famílias.  

A principal atividade econômica do Assentamento Divisa é a pecuária leiteira. A 

produção agrícola do Assentamento Divisa é bem diversificada, algumas produzidas inclusive 

para comercialização, como no lote H que tem como principal fonte de renda as hortaliças. A 

união dos moradores do Assentamento Divisa e assentamentos vizinhos vem gerando diversos 

benefícios, através da criação da associação de leite que garante um melhor preço e o 

recebimento da produção de leite pelos laticínios Cantos de Minas e Alimentos Triângulo, 

durante o período de 12 meses consecutivos (um ano), com possibilidade de renovação do 

contrato.  

Por meio da dinâmica de desenvolvimento do Assentamento Divisa tornou-se evidente 

a viabilidade da criação de mais assentamentos em nosso país, pois de fato conseguiu atender 

aos objetivos principais da Reforma Agrária que é tornar a terra produtiva, além de 
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impulsionar o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Através das informações coletadas nas entrevistas percebemos a necessidade de uma 

maior atenção e assistência por parte da prefeitura de Ituiutaba, principalmente no que se 

refere ao atendimento médico e a manutenção das estradas, visto que anualmente são 

inseridos na economia local de Ituiutaba mais de 1 milhão de reais provenientes somente da 

renda dos 18 moradores entrevistados no Assentamento Divisa. 

As perspectivas de melhorias para o futuro se tornaram evidentes durante as 

entrevistas, e essas melhorias estão voltadas principalmente para a produção de leite e a 

inserção de novas culturas, como a soja, o maracujá, pinus, dentre outros além da criação de 

granja de porco e/ou galinhas. 
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RESUMO 

 

O Objetivo do presente ensaio é caracterizar a produção de leite na Comunidade Canoa em Ituiutaba 

(MG). Tal atividade é desenvolvida por produtores familiares, sendo a principal fonte de renda da 

comunidade. A produção de leite no Brasil sofreu diversas mudanças nas últimas duas décadas; dentre 

as quais podemos citar a exigência do resfriamento para a coleta do leite e a inserção de novas 

tecnologias nas unidades produtoras. A metodologia deste estudo contou com levantamento 

bibliográfico em fonte primárias, bem como idas a campo nas propriedades e entrevistas com os 

produtores familiares. Foi possível verificar que a produção de leite na Comunidade Canoa é realizada 

com mão de obra familiar, as propriedades são administradas pelo chefe da família e todas possuem o 

tanque de expansão para resfriamento do leite; dentre as 11 propriedades pesquisadas, 9 já possuem a 

ordenhadeira mecânica. 

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar. Leite.  Comunidade Canoa.    

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo; de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua produção foi de 33,62 bilhões de 

litros no ano de 2016, ficando atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos, Índia e China. 

As atividades pecuária tanto no que se refere a produção de leite e criação de gado está 

presente em todas as regiões brasileiras.  

Na produção de leite, a região Sul é a maior produtora, com 12,45 bilhões de litros, 

sendo responsável por 37% da produção nacional. A Região Sudeste teve a segunda maior 

produção em 2016, representando 34,3% do total. Já o estado de Minas Gerais se consolidou 

como maior produtor de leite do país, apesar de ter produzido 1,9% a menos do que em 2015 

(8,97 bilhões de litros).  

Apesar do enorme avanço das atividades agropecuárias no Brasil nos últimos 50 anos, 

a produção não é homogênea em termos de qualidade e quantidade entre as regiões e os 

estados. A inserção de inovações tecnológicas nessa atividade tem crescido principalmente 
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com a melhoria genética, nas condições de alimentação do rebanho de armazenagem e 

transporte do leite até os lacticínios e com o tratamento de doenças.  No entanto, o país ainda 

carece de inovações tecnológicas no setor, principalmente dos agricultores familiares, 

principais sujeitos produtores de leite do território brasileiro. 

A modernização da produção leiteira, sobretudo a partir dos anos 2000, provocou 

diversas alterações, oriundas da adoção de novas tecnologias entre as quais podemos citar as 

ordenhadeiras mecânicas, os tanques de expansão e o melhoramento genético do rebanho. 

Essa realidade também pode ser constatada entre os produtores familiares da Comunidade 

Canoa, localizada a 42 quilômetros de distância da sede do município de Ituiutaba (MG), 

representado na figura (01): 

 

Figura 01: Localização da comunidade Canoa em Ituiutaba (MG), 2017. 

Fonte: IBGE; NEPEGAMA, 2017. 

 

O interesse pela temática surgiu a partir das pesquisas realizadas no Grupo de Estudos 

e Pesquisas Agrárias e Trabalho (GEPEAT), juntamente com projetos desenvolvidos na área 

de geografia agrária durante a graduação. A escolha da comunidade Canoa, se deu pela 

presença da mão de obra familiar, o tamanho das propriedades e a atividade da pecuária 



477 
 

leiteira que é o alvo desta investigação.  

O objetivo da pesquisa é caracterizar a produção de leite na comunidade Canoa, 

buscando compreender como ela é praticada nos dias atuais. Para tanto, o caminho 

metodológico percorrido até a atual fase em que se encontra a pesquisa contou com o 

levantamento bibliográfico em livros, dissertações e artigos atuais que são pertinentes à 

temática, em seguida, foi realizado o trabalho de campo para o reconhecimento da área de 

estudo, que envolveu até o momento, observações na área de estudo, entrevista com os 

produtores de leite, mapeamento da área da comunidade com uso do GPS e registro 

fotográfico. 

A pesquisa de campo foi feita por meio de observações nas propriedades, com a 

realização de entrevistas semiestruturadas para obter dados sobre a produção leiteira; o 

rebanho e a comercialização do produto. Do total de 11 produtores de leite, foram 

entrevistados 7; o campo foi realizado no dia 16 de dezembro de 2017; não foi possível visitar 

todas as propriedades, chovia bastante e as estradas da comunidade não possibilitaram o 

acesso às propriedades mais distantes. Com o uso do GPS foram coletadas as coordenadas 

geográficas referentes ao curral de cada propriedade, gerando o mapa da área de estudo. 

 

Considerações teóricas: a produção familiar do leite 

 

Para este estudo, compreendemos como agricultura familiar a ideia apresentada por 

Silva (2011) que a caracteriza pelo elo existente entre terra, trabalho e família; possuindo, 

ainda, uma estreita relação de pertencimento com o território, sendo, portanto, um segmento 

que tem seus próprios costumes e valores, práticas, saberes e crenças.  

 Delfino (2016, p. 51) destaca que “ tal atividade se caracteriza por sua forma de 

organização produtiva ser de responsabilidade exclusivamente do grupo familiar, onde este é 

responsável por todo o processo produtivo, desde a escolha da cultura, diversificação, tipo de 

plantio e escoamento da produção”.  

O leite é um dos seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, 

estando à frente de produtos agrícolas tradicionais, como o café e o arroz, de acordo com 

dados do Banco do Brasil (2010). É nesse contexto de valorização da produção leiteira que 

Delfino (2016, p. 19) coloca que “a produção leiteira passou por muitas transformações, 

advindas do processo de modernização da agricultura brasileira”.  
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O processo de modernização da agricultura também repercutiu sobre o 

sistema agroindustrial do leite no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, embora 

de forma menos pronunciada que dentre outros setores da agricultura. Desta 

forma, ocorreu o desenvolvimento de setores voltados para a produção de 

insumos e equipamentos para a agricultura e a crescente demanda por leite e 

derivados. (SANTOS, 2004, p. 62).   

 

A produção leiteira está presente em todo o território brasileiro, espalhada por todas as 

regiões de forma heterogênea, em grandes fazendas ou pequenas propriedades; contudo 

Zoccal et al (2005, p. 6) aponta que “entre os agricultores familiares, a pecuária de leite é uma 

das principais atividades desenvolvidas.  

Os anos 1990 marcaram o setor de laticínios com significativas transformações 

apontadas por Gobbi (2006), entre as quais a autora destaca a abertura comercial do mercado 

em 1991, juntamente com a liberalização do preço do leite e à criação do Mercosul (Mercado 

Comum do Sul), a estrutura de todo o setor lácteo foi modificada, trazendo a modernização e 

aumentando a concorrência. Com o processo de globalização e os países abrindo seus 

mercados ao exterior, foi necessário que a economia brasileira também se internacionalizasse, 

como aponta a autora. As mudanças na produção de leite ao longo dos anos também foram 

abordadas por Silva (2015, p. 195). 

 

A cadeia produtiva do leite no Brasil tem apresentado mudanças 

tecnológicas, logísticas, sanitárias e normativas em decorrência da 

reestruturação produtiva a partir dos anos 1990 e do fim do tabelamento dos 

preços em 1991, após, aproximadamente, 50 anos de tabelamento; da 

abertura comercial e formação do MERCOSUL; da mudança no 

comportamento de consumo em relação aos produtos lácteos, com o 

aumento da demanda do leite UHT e de sobremesas lácteas e; da 

modernização da coleta e de transporte da matéria prima, com repercussões, 

muitas vezes, negativa aos produtores de leite. No tocante aos produtores de 

leite, as mudanças na atividade leiteira tiveram maior impacto sobre os 

pequenos que, em muitos casos, não conseguiram se adequar à legislação por 

fatores econômicos, financeiros e/ou de informação. Assim como verificado 

no Brasil, em Portugal os produtores mais capitalizados e com maior 

informação e que são, geralmente, os mais tecnificados e especializados, 

tendem a suportar com maior facilidade os impactos da reestruturação 

produtiva.  

 

No município de Ituiutaba a pecuária leiteira é uma atividade de grande 

representatividade, sendo uma importante fonte de renda para os pequenos produtores 

familiares. A partir da década de 1990, a cadeia produtiva do leite em Ituiutaba, assim como 

em Minas Gerais e no Brasil sofreu grandes e profundas transformações na sua estrutura e 

organização. Sobre tais mudanças observa-se que 
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A mudança de atividade (lavouras de arroz, milho, algodão...) para pecuária 

de leite gerou novas relações que são visualizadas no campo e no urbano de 

Ituiutaba. A instalação de uma grande empresa multinacional (Nestlé) 

passou a reestruturar as relações comerciais, econômicas, sociais e políticas 

no município. Sua presença gerou a necessidade entre os fazendeiros de se 

adaptarem ao sistema tecnológicos que a Nestlé exigiu, “tudo por uma 

melhor qualidade do produto”. A instalação passa a ser a causa e 

consequência da especialização leiteira na microrregião de Ituiutaba e o seu 

nome passa a ter um importante significado para a cidade. (GOBBI, 2006, p. 

118). 

 

Cruz; Bacha (2015) também corroboram com Gobbi ( 2006)  sobre as importantes 

mudanças ocorridas no setor leiteiro no início da década de 1990; concomitantemente com as 

mudanças que estavam ocorrendo na economia brasileira, os autores destacam a abertura 

econômica, a criação do Mercosul, a implantação do Plano Real com a queda da inflação, 

juntamente com o aumento da renda do brasileiro e o fim do tabelamento do preço do leite; 

destacando ainda que com tais modificações muitos produtores abandonaram a atividade ou 

tiveram diminuição nos lucros, a modernização da produção seria o caminho para melhorar a 

situação. 

 

Dessa forma, a solução, para os produtores permanecerem no mercado, foi 

investir em tecnologias para aumentar a quantidade produzida e melhorar a 

qualidade do produto. Assim a modernização do setor ganha grande destaque 

no período. (CRUZ; BACHA, 2015, p. 16). 

 

Diante das exigências do mercado os pequenos produtores de leite não contam com 

conhecimentos e tecnologias capazes de promover o seu desenvolvimento; com isso as 

pequenas propriedades apresentam uma menor produtividade e renda reduzida, o que acaba 

provocando o desmantelamento das famílias e o abandono da produção de leite como aponta 

Bonadio et al (2005). 

Outro autor que aponta as dificuldades para produzir o leite é Zoccal et al. (2005) ao 

elencar que a atividade exige auto grau de investimento, sobretudo em animais e pastagens se 

compararmos com outras atividades agrícolas realizadas em pequenas propriedades; muitas 

vezes; por ter investido todo o seu capital, o produtor permanece ao longo de toda a sua vida 

na produção leiteira.  

Silva (2015) e Zoccal (2005) destacam as várias alterações ocorridas na produção 

leiteira, com novas exigências que buscam; aumentar a produção, implantar novas tecnologias 

nas propriedades e aumentar os níveis de qualidade do leite. Tais exigências, comprometem a 

permanência do pequeno produtor familiar na atividade, uma vez que não dispõe de recursos 

para fazer todas as adequações dentro dos prazos estabelecidos.  
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É neste contexto que buscaremos caracterizar a produção leiteira na comunidade 

Canoa; por meio das entrevistas com os produtores de leite e com os dados obtidos sobre a 

infraestrutura, o rebanho, a mão de obra e a venda do leite foi possível traçar o perfil atual da 

produção leiteira. 

A produção de leite é a principal atividade econômica entre os produtores familiares 

do município de Ituiutaba (MG), Gobbi (2009) destaca que “essa atividade ganhou força na 

década de 1970, quando Ituiutaba ampliou o rebanho bovino e, consequentemente, a produção 

leiteira”. A pecuária leiteira é praticada por grandes, médios e pequenos produtores.  

Existem três agroindústrias de leite instaladas na cidade de Ituiutaba, juntas produzem 

os mais variados produtos lácteos como leite condensado, manteiga, leite em pó, iogurtes e 

vários tipos de queijos.  É neste contexto que buscamos caracterizar a produção de leite em 

uma das comunidades do município; pela perspectiva do pequeno produtor familiar. 

 

Os resultados da produção leiteira 

 

Os produtores de leite entrevistados possuem em média 49 anos de idade, a maioria dos 

produtores familiares tem um baixo grau de escolaridade; sendo que dentre os 7 entrevistados, 

6 não terminaram o ensino fundamental e um possui o ensino médio incompleto. Quanto ao 

tempo que estão na atividade leiteira, todos os entrevistados afirmaram que produzem leite a 

mais de 15 anos, e foram enfáticos ao afirmar que pretendem continuar na atividade pois não 

saber fazer outro trabalho. 

A produção de leite é vendida para as duas maiores agroindústrias de leite da região, 

ambas localizadas na cidade de Ituiutaba (MG), o valor do litro de leite é vendido por 

aproximadamente 1 real. Apenas 1% da produção de leite é transformada em queijos, 

requeijões e doces, destinados ao consumo das famílias. A média de produção diária de leite é 

de 145 litros por produtor, porém há variações entre 90 e 450 litros por dia. 

 

A pecuária é uma atividade de grande relevância no município de Ituiutaba 

(MG), sendo que a produção de leite é um segmento que se destaca, devido 

ao seu caráter de complementaridade à renda dos pequenos produtores 

familiares. A produção de leite, via de regra, não é especializada, porém é 

praticada por produtores que estão incorporando, progressivamente, 

tecnologia ao processo produtivo, haja vista a utilização de tanques de 

expansão e ordenhadeiras mecânicas pelos produtores da região. (GOBBI, 

2006, p. 20). 

 

Na última década, a produção de leite na comunidade Canoa começou a se 
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modernizar, assim como em outras partes do Brasil, a ordenhadeira mecânica permite 

ordenhar um maior número de vacas em menos tempo, o que agiliza o manejo com os 

animais, 5 dos produtores questionados já possuem o equipamento adquirido de forma 

parcelada em até 36 vezes, o pagamento é feito com a venda do próprio leite.  

 Dentre as propriedades pesquisadas não existe mais o transporte de leite em latões; o 

leite é refrigerado em tanques de expansão, uma exigência das agroindústrias para a compra 

do leite. A capacidade dos tanques de resfriamento varia de 200 litros até 1000 litros como 

apresentado na figura a seguir:   

 

Figura 02: Tanque de resfriamento com capacidade para 1000 litros 

de leite em uma propriedade da comunidade Canoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Em cada propriedade visitada, com o uso do GPS foi feito a coleta das coordenadas 

geográficas do curral. Com estes dados foi possível gerar o mapa de localização da 

comunidade Canoa (figura 03), delimitando a área de estudo e as fazendas pesquisadas. É 

importante destacar que o tamanho das propriedades é de aproximadamente 20 hectares, e 

estão distribuídas ao longo da bacia do córrego Canoa. 
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Figura 03: Localização das propriedades produtoras de leite na área da comunidade  

Fonte: Pesquisa de campo; IBGE; NEPEGAMA, 2017. 

 

A pecuária de leite está exigindo cada vez mais o aumento de capital para 

investimento, principalmente para o melhoramento genético dos animais, da infraestrutura dos 

currais e manejo das pastagens, quando comparada com outras atividades desenvolvidas no 

campo como a agricultura. Diante desta situação, os produtores familiares buscam adquirir 

tecnologias que prometem aumentar a produção e melhorar a qualidade do leite, mas não 

dispõem do capital necessário para estas aquisições.  

 

Em poucas palavras, pode-se dizer que o meio rural brasileiro se urbanizou 

nas duas últimas décadas, como resultado do processo de industrialização da 

agricultura, de um lado, e, de outro, do transbordamento do mundo urbano 

naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural. Como 

resultado desse duplo processo de transformação, a agricultura – que antes 

podia ser caracterizada como um setor produtivo relativamente autárquico, 

com seu próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno - se integrou no 

restante da economia a ponto de não mais poder ser separada dos setores que 

lhe fornecem insumos e/ou compram seus produtos. (SILVA, 1999, p. 2). 

 

A administração de todas propriedades é realizada pelo produtor ou familiares como 

esposa e filhos. A ordenha do leite é feita pelo produtor e sua família de uma a duas vezes ao 

dia. Uma característica importante dos produtores familiares é a administração das 
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propriedades que fica sob responsabilidade dele ou de outro membro da família; confundindo-

se muitas vezes, a figura do administrador com a do proprietário (ZOCCAL et al., 2005).   

 Cada propriedade possui em média 20 vacas leiteiras, os bezerros machos ficam na 

propriedade até a época da desmama que ocorre com aproximadamente um ano, quando são 

vendidos, constituindo uma fonte de renda complementar ao pequeno produtor. Já as bezerras 

são criadas nas propriedades para aumentar o rebanho; foi possível constatar que nenhum dos 

produtores utiliza a inseminação artificial para o melhoramento do plantel. A raça que 

predomina é o Grolando, fruto do cruzamento das raças Gir e Holandesa, cada rebanho possui 

um touro reprodutor, geralmente de uma dessas duas raças; como mostra a figura 04. 

  

Figura 04: Rebanho Girolando em uma das propriedades da comunidade Canoa em 

Ituiutaba (MG), 2017. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

De um modo geral, a produção de leite na comunidade estudada vem evoluindo ao 

longo dos anos, os pequenos produtores pretendem continuar na atividade, e buscam investir 

em tecnologias para melhorar e aumentar a produção do leite. Sem o dinheiro necessário para 

a compra de equipamentos, muitos deles fazem a compra parcelada dos insumos, 

comprometendo a renda mensal do leite para o pagamento da dívida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que a partir da década de 2000, a cadeia produtiva do leite em Ituiutaba, assim 
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como em Minas Gerais e no Brasil sofreu grandes e profundas transformações na sua 

estrutura e organização. As mudanças na pecuária leiteira no município de Ituiutaba se tornam 

evidentes quando observamos os produtores familiares da comunidade Canoa.  

Diante das questões abordadas podemos destacar que a produção de leite é a principal fonte 

de renda para os moradores da comunidade, e a esta atividade eles dedicam a maior parte do 

tempo e da mão de obra familiar; as propriedades estão sendo reestruturadas a partir da 

modernização da atividade leiteira; que vem passando por mudanças na sua estrutura. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO OLIGOPOLISTA DA CADEIA CARNE-GRÃOS NO 

SUDOESTE DE GOIÁS E O IMPACTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES DE EUCALIPTO 

 

Marluce Silva Sousa - IFG
118

 

 

RESUMO 

 

A eucaliptocultura atingiu o Sudoeste de Goiás na década de 1980, e expandiu-se nos anos 2000, pela 

ação das agroindústrias de grãos e carnes de Rio Verde. Disponibilidade de crédito, expectativa de 

aumento da demanda e alto preço da lenha incentivaram pequenos e médios produtores a plantarem 

em outros municípios, onde os eucaliptais ocuparam áreas marginais, promovendo sua inserção 

subordinada e complementar na produção regional. O aumento da área plantada e da oferta de lenha 

provocou uma crise, com forte queda dos preços. A combinação de produtores endividados, 

desprovidos de conhecimento técnico, solos arenosos, fortes declividades, materiais genéticos 

inadequados e logística ruim gerou alta vulnerabilidade ecológico-econômica em algumas áreas. O 

eucalipto transformou-se, de símbolo da esperança, em decepção para parte dos produtores da região.  

 

Palavras-chave: eucalipto; agroindústria; Sudoeste de Goiás; vulnerabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Comparativamente ao Brasil, a produção de eucalipto no Sudoeste de Goiás é recente. 

Em 1990, os agricultores “modernos” já haviam se apropriado das áreas de chapadão e solo 

argiloso de Rio Verde, Jataí, Montividiu e Chapadão do Céu, mais propícias ao modelo 

agrícola mecânico e químico adotado no Cerrado. Até mesmo as áreas marginais desses 

municípios, por estarem próximas às infra-estruturas, já haviam sido desmatadas e estavam 

ocupadas predominantemente com pecuária.  

A partir de 2003, o crescimento da produção agrícola em toda a região, e 

agroindustrial, sobretudo em Rio Verde, promoveu o aumento da demanda energética, que foi 

atendida pelos produtos de extração vegetal dos municípios da região nos quais predominam 

áreas marginais. É esse o marco, também, da expansão das áreas plantadas com eucalipto no 

entorno de sua demanda mais próxima, a cidade de Rio Verde.  

O mapeamento dos eucaliptais no Sudoeste de Goiás, realizado para uma série de 2000 

a 2015 deve-se à incorporação “modernizadora” de novas áreas e ao aumento da 

produtividade, dois aspectos fundamentais que serão tratados adiante. 
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Portanto, a espacialização da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, encenada a partir 

da década de 1980, resulta da necessidade de atender à demanda por energia e deve-se à 

atuação principal da Comigo. A partir dos anos 2000, com o crescimento da demanda 

energética promovido pela consolidação agroindustrial, polarizada em Rio Verde, e com a 

instalação da Perdigão, ampliam-se as áreas plantadas com eucalipto, processo que atinge o 

auge no ano de 2010. A abertura da unidade da Perdigão em Mineiros, a escassez de lenha 

nativa, expectativa de mercado e preço e os programas de financiamento florestal 

impulsionam o crescimento e a expansão dos plantios para o oeste da região, conduzidos por 

diferentes tipos de produtores. 

O texto trata do protagonismo das agroindústrias na implantação e expansão dos 

eucaliptais no Sudoeste de Goiás, necessárias à consolidação da cadeia carne-grãos, portanto 

uma territorialização oligopolista, e dos impactos para pequenos e médios produtores após o 

aumento da produção acima da demanda regional. 

 

RESULTADOS 

 

Protagonistas do agronegócio no Sudoeste de Goiás 

 

O enredo da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás é protagonizado pela Comigo, por 

onde passam cerca de 80% da produção regional de soja e milho, pois a cooperativa iniciou a 

implantação de eucaliptais em escala comercial, estimulou o início e o aumento da produção 

regional, é a maior revendedora de subprodutos do eucalipto e de insumos para a 

eucaliptocultura e a segunda maior produtora e consumidora de eucalipto na região. 

No início dos anos 1980, a Comigo ampliou a capacidade de armazenamento de grãos 

e inaugurou a indústria de esmagamento de soja, o que gerou aumento por demanda 

energética, naquele período atendida por lenha nativa e lenha proveniente de eucalipto e pinus 

de outros estados.  

Nesse contexto, a cooperativa adquiriu uma área para produzir eucalipto e garantir o 

abastecimento industrial. O aumento da demanda industrial, paralelo à escassez de lenha 

nativa e à obrigatoriedade legal de suprimento energético, resultou na aquisição de novas 

áreas. 

Já no início dos anos 2000, o aumento do processamento de grãos e, por conseguinte, 

da demanda por lenha, associado à do produto na região fazia com que a Comigo comprasse 

lenha de eucalipto e pinus, especialmente de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Por isso, a 
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cooperativa proporcionou palestras, workshops e dias de campo incentivando o plantio de 

eucalipto, sobretudo como uma renda extra, “poupança verde” e como aproveitamento de 

áreas impróprias para outros fins, entre os seus cooperados. Ademais, o viveiro da Comigo 

revendia mudas aos cooperados. Consequentemente, os cooperados e outros proprietários de 

terra iniciaram o plantio de eucalipto no município de Rio Verde, especialmente em “áreas 

marginais”, ou as áreas com solos arenosos não aproveitados para as culturas mais praticadas 

na região. 

Em 2005 e em 2007 a Comigo adquiriu e plantou em novas áreas, totalizando cerca de 

4.829 ha hectares plantados em 2015, o que é suficiente para o seu auto-suprimento 

energético, chegando à produção anual de 439.900m³ de lenha em 2015. 

Além do aumento da área plantada, a Comigo alcançou notáveis aumentos de 

produtividade, em função de alguns fatores, como qualificação profissional, melhoramento 

genético das plantas, adequação no espaçamento das árvores, melhoramento no manejo do 

solo, adequação do manejo florestal e melhoramento dos equipamentos do processo 

produtivo. 

 Portanto, a Comigo está na vanguarda do processo de produção regional, chegando a 

alcançar rendimentos superiores a 400m³/ha, muito acima da média nacional em glebas de 

clones bem adaptados e solos argilosos.  

Conforme foi assinalado na aplicação das entrevistas e questionários a sessenta 

produtores do Sudoeste de Goiás, havia a expectativa de que a Comigo comprasse a lenha dos 

cooperados, o que incentivou muitos produtores a plantarem eucalipto. A autossuficiência 

adquirida pela cooperativa acabou frustrando muitos daqueles que acreditavam no mercado 

garantido à sua produção. Ainda assim, a Comigo adotou uma política de aquisição de lenha 

dos cooperados, em torno de 10% do volume total demandado na sua unidade industrial, além 

da compra de lenha dos cooperados para prover os secadores de grãos da cooperativa.  

A Perdigão, hoje BRFoods, tem importante unidades industriais de processamento de 

carnes de aves e suínas em Rio Verde e em Mineiros. Juntamente com a Comigo, é 

protagonista dos processos de implantação e de crescimento da área plantada com eucalipto 

no Sudoeste de Goiás, com destaque para a expansão dos eucaliptais para o oeste regional. 

Sua importância deve-se pelo fato de possuir a maior área plantada da região, própria e em 

parceria, estimular o uso de eucalipto como barreira sanitária e ser a maior consumidora dos 
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subprodutos do eucalipto
119

. 

A Perdigão tem um programa de plantação de árvores desde o início da década de 

1980, para fornecer energia e proteção sanitária às granjas. De acordo com Perdigão Hoje 

(2004), assim que o parque agroindustrial de Rio Verde começou a ser planejado, em 1997, 

teve início um projeto de reflorestamento que previa a mesma matriz energética utilizada 

pelas unidades do Sul: a biomassa florestal, com lenha e cavacos (resíduos) de florestas 

plantadas com eucalipto e pinus. Em 2004, 99,5% do vapor e 100% da secagem de grãos nas 

unidades industriais da Perdigão provinham dessa fonte de energia. 

Ainda em 1997, a Perdigão iniciou o processo de aquisição de uma grande área, de 

cerca de dois mil hectares, na fazenda Rio Doce, e outras áreas próprias, que totalizaram por 

volta de 3.000 ha em Rio Verde.  

No início dos anos 2000, a Perdigão começou a realizar parcerias com produtores de 

Rio Verde, nas quais a empresa era responsável pelo plantio e pelos tratos silviculurais até os 

dois anos de idade do eucaliptal. Em troca da terra, o produtor não teria nenhum custo e 

receberia 30% da produção, com garantia de rendimento mínimo de 300 estéreos por hectare. 

O contrato tinha duração de doze anos, com expectiva de dois cortes que, em poucos casos, 

não foram realizados, pois a empresa decidiu replantar. Nesses moldes, foram celebrados 

cerca de quarenta contratos com médios produtores rurais de Rio Verde, em cujas 

propriedades já existiam granjas integradas à Perdigão. 

Esse tipo de contrato acabou sendo extremamente vantajoso para os produtores, já que 

a implantação e as adubações ficaram sob responsabilidade da Perdigão, o rendimento 

mínimo e a comercialização eram garantidos e a escassez de lenha fez com que o preço até 

2010 fosse alto. Dentre os produtores entrevistados, o contrato rendeu entre R$ 500,00 ha/ano 

a R$ 2.000,00 ha/ano, valores considerados muito bons se comparados a outros tipos de 

produção agropecuária regional. 

Além da produção, estima-se que a empresa seja a maior consumidora de eucalipto em 

Rio Verde, gerando uma demanda de mais de 500 mil estéreos de cavaco por ano na unidade 

industrial, além do consumo de maravalha e pellets nas granjas integradas. 

Em 2007, a Perdigão abriu nova unidade industrial em Mineiros, o que foi decisivo 

para a incursão da eucaliptocultura no município, por diversas razões diretas e indiretas, como 

o início o plantio de eucalipto em áreas próprias; realização de parcerias com produtores para 
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o plantio de eucalipto, de modo a garantir parte do seu abastecimento energético em médio 

prazo; fomento ao cultivo de eucalipto entre os produtores em geral e, principalmente, entre 

os seus integrados; parceria com a instituição universitária de Mineiros, hoje Unifimes, e 

inaugurou um viveiro que comercializou cerca de três milhões de mudas na região e 

ampliação do do mercado consumidor de subprodutos do eucalipto quando começou a usar 

maravalha como forragem nas granjas e pellets como aquecedor das mesmas. 

Até por volta de 2010, faltava eucalipto para um consumo crescente, o preço da lenha 

era muito atrativo, assim como o baixo preço das áreas marginais em Mineiros, município que 

tem extensa área territorial caracterizada por solos arenosos derivados de arenitos friáveis em 

relevo suave-ondulado, caracrísticas inadequadas ao cultivo de grãos. Esse cenário refletia 

condições propícias para a expansão e o crescimento da eucaliptocultura. Alguns produtores 

vieram de outros estados para Mineiros, compraram terras, integraram-se à Perdigão e 

plantaram eucaliptos. Outros adquiriram ou arrendaram terras para cultivar eucalipto. O 

resultado foi o crescimento da área plantada a partir de 2007. 

 

Expansão da área plantada e subordinação territorial ao agronegócio de carne-grãos 

 

Os eucaliptais sudoestinos surgem, predominantemente, para atender a função 

energética demandada pelas agroindústrias, em estrutura econômica consolidada, em áreas 

planas a suave-onduladas dos chapadões regionais, muito próximas ao mercado consumidor, 

representado pelas agroindústrias de Rio Verde. 

Os dados oficiais mostram que a partir dos anos 2000 aumentou a produção 

silvicultural no Sudoeste de Goiás. Duas razões explicam esse aumento: a elevação da 

produtividade e o aumento da área plantada. 

 A elevação da produtividade do eucalipto, reflexo de um sistema técnico 

mundializado e desenvolvido, porém seletivo, é resultado da adoção de práticas silviculturais 

e de manejo do solo e à disseminação de plantas resultantes de melhoramento genético, 

especialmente entre as empresas produtoras. A implantação de mudas clonadas é o melhor e o 

mais abrangente exemplo desse processo.  

Esse sistema técnico é seletivo e se mostra estreitamente vinculado aos atores que, 

conforme o nível de capitalização, possuíram condições técnicas e financeiras de incorporar, e 

até mesmo de desenvolver, as novas tecnologias. A Comigo sempre esteve na vanguarda 

desse processo e a Perdigão também começou a ter uma papel de grande relevância na região.  

A segunda razão responsável pelo aumento da produção é a incorporação de novas 
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áreas. O crescimento da produção de subprodutos do eucalipto no Sudoeste de Goiás foi 

alicerçado, principalmente, no plantio de novas áreas, sobretudo a partir de 2005, conforme 

mostra a Tabela 1. O corte do eucalipto ao final do ciclo, frequentemente de sete anos, 

culminaram no aumento da produção sivicultural a partir de 2012.  

 

Tabela 1 – Total das áreas plantadas com eucalipto nos municípios do Sudoeste de Goiás, 

nos anos de 2000, 2005, 2010 e 2015 

Município 

2000 2005 2010 2015 

Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) 

Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) 

Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) Área (ha) 

Partic. 

Regional (%) 

Aparecida do Rio Doce - - - - 520 2,63 1.027 3,02 

Aporé - - - - 48 0,24 434 1,27 

Caiapônia - - - - 61 0,3 273 0,80 

Castelândia - - - - 11 0,05 11 0,03 

Chapadão do Céu 11 0,3 23 0,34 1.098 5,57 1.259 3,73 

Doverlândia - - - - - - 74 0,21 

Jataí 224 6,16 567 8,51 1.953 9,95 3.776 11,12 

Maurilândia - - - - - - - - 

Mineiros 5 0,14 5 0,07 2.955 15,00 4.566 13,45 

Montividiu 49 1,35 55 0,83 57 0,29 87 0,26 

Palestina de Goiás - - - - - - - - 

Perolândia - - - -  8 0,04 55 0,16 

Portelândia - - -  - 11 0,05 26 0,07 

Rio Verde 3.346 92,04 5.986 89,87 11.911 60,43 13.935,50 41,06 

Santa Helena de Goiás - - - - - - 5 0,01 

Santa Rita do Araguaia - - 22 0,33 22 0,11 2.947 8,72 

Santo Antônio da Barra - - - - - - 128 0,38 

Serranópolis - - 3 0,04 1.053 5,34 5.332,50 15,71 

Total 3.635 100 6.661 100 19.708 100 33.936 100 

Fonte: SOUSA (2017) 

 

Em 2000 foram identificadas 27 áreas plantadas com eucalipto, no municípios do 

Sudoeste de Goiás, mas apenas quatro municípios tinham eucaliptais nesse ano. Rio Verde 

possuía 3.346 ha plantados ou 92% da produção regional, dos quais, pelo menos 2.000 ha 

pertenciam à Comigo. Os municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Montividiu e Mineiros 

também possuíam pequenas áreas plantadas, sempre próximas de agroindústrias, armazéns de 

grãos e granjas. 

Esse arranjo espacial dos eucaliptais em 2000 comprova que a eucaliptocultura tem 

sua incursão no Sudoeste de Goiás promovida pelos mesmos atores que já protagonizam no 

cenário da agroindústria regional consolidada, sobretudo a agricultura de grãos. 
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O Mapa 1 apresenta a evolução das áreas plantadas entre 2000 e 2015. 

 

Mapa 1 – Áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, nos anos 

2000, 2005, 2010 e 2015. 

 
Fonte: a autora. 

 

Em 2005 foram identificadas 61 áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, 

cujas características demonstram que a expansão de áreas esteve vinculada ao setor 

agroindustrial, especialmente à Comigo, à Perdigão e à Cargill. O município de Rio Verde 

detinha 90% da área total da microrregião. A Comigo adquiriu novas áreas próximas às 

primeiras e expandiu seus eucaliptais sobre áreas arenosas anteriormente usadas como 
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pastagem, e áreas de solo argiloso, substituindo lavoura e mata. Nesse período, a cooperativa 

ainda trazia de fora parte da lenha que consumia na indústria e, por isso, incentivava o plantio 

entre os seus cooperados, como forma de garantir seu abastecimento. 

A Perdigão realizou parcerias com produtores e também foi responsável pela expansão 

das áreas em Rio Verde. Dentre as áreas mapeadas, muitas surgiram no entorno de granjas. A 

implantação de eucaliptos pela Perdigão e por outros produtores ocorreu também muito 

próxima às primeiras áreas, ou seja, ficaram concentradas no centro e sudoeste do município 

de Rio Verde, em áreas de solos arenosos, especialmente pertencentes à bacia do Rio Doce. 

Jataí, município que permanece como segundo produtor regional, tinha 567 ha com 

eucaliptais, representando 8,5 % da produção sudoestina. As principais áreas plantadas eram 

vinculadas à granjas de aves, suínos e à empresa Cargill, em locais dispersos. 

O período entre 2005 e 2010 foi marcado pela intensificação do processo de 

espacialização da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, determinando a quase triplicação no 

total da área plantada, o que se deve ao aumento das áreas plantadas pela Comigo, Perdigão, 

Cargill e produtores independentes e à forte incursão dos eucaliptais no município de 

Mineiros, motivada pela instalação de granjas integradas à Perdigão naquele município.  

De tal modo, em 2010 foram identificadas 201 áreas com eucalipto, 76 delas em Rio 

Verde, que quase duplicou a área plantada, mas reduziu sua participação no percentual 

regional, de 90% para aproximadamente 62%, em virtude do aumento da participação relativa 

de Mineiros e Jataí no total da região. 

O município de Mineiros, a oeste, assumiu a posição de segundo produtor de eucalipto 

da região, passando de 5 ha para 2.955 ha plantados, fato explicado pelo crescimento 

agropecuário e agroindustrial, sobretudo a instalação da nova unidade da Perdigão no 

município. 

 A expansão para o oeste da microrregião converteu, predominantemente, áreas de 

solos de textura média e arenosa, ocupados com pastagem, inclusive degradadas, para 

plantações de eucalipto, à margem direita do rio Verdinho, na depressão interplanáltica do Rio 

Verde, em relevo suave-ondulado. As imagens do ano de 2010 permitem observar a presença 

de granjas em muitas nas proximidades dos eucaliptais, que servem como barreira sanitária e, 

potencialmente, como fornecedores para aquelas. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 indicaram haver 5.526 mil pés de eucalipto 

no Sudoeste de Goiás, sendo 32% plantados em estabelecimentos que tinham a pecuária como 

atividade principal, 18% em estabelecimentos de lavoura temporária e 50% em 

estabelecimentos vinculados à exploração florestal (IBGE, 2015). Ainda segundo esses dados, 
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99,6% dos estabelecimentos com eucalipto plantado eram de propriedade do produtor, mas, 

infelizmente, não trazem informações quanto ao tamanho das propriedades em que estavam 

essas árvores.  

Até 2010 predominava o plantio de sementes e, a partir daí o plantio de clones, 

especialmente do híbrido Urograndis. Houve melhoramento do material genético que chegou 

à região por consequência da incorporação das tecnologias produzidas em outras regiões do 

Brasil, o que teve como principal resultado a redução do período para o corte das árvores, mas 

também houve aumento de produtividade. 

Tais avanços acompanharam os protagonistas da atividade e as finalidades mais 

elaboradas da produção e, por isso, são seletivos espacialmente. As grandes empresas e os 

grandes produtores, no entorno de Rio Verde, substituíram gradativamente a lenha por 

cavaco, mecanizando boa parte das operações de campo. Aos médios e pequenos produtores, 

localizados a oeste da região, praticamente a única tecnologia incorporada foi o uso de mudas 

clonadas. 

Entre 2010 e 2015 houve um arrefecimento relativo do ritmo de espacialização da 

eucaliptocultura, correspondendo a 72% de aumento em áreas plantadas, embora tenha sido o 

período de maior aumento absoluto dentro da série histórica, com 14.101 novos hectares 

plantados. 

Em 2015 foram identificadas 334 áreas com eucalipto. O município de Rio Verde 

continuou tendo a maior área dentre os municípios do Sudoeste de Goiás, com 46% do total e 

um crescimento 13% da área em relação a 2010.  

Rio Verde e Mineiros incorporam mais 2.024 e 1.611 ha, respectivamente, áreas 

vinculadas direta ou indiretamente às agroindústrias. Somente a Comigo, por exemplo foi 

responsável pela implantação de 700 ha. 

Mas o grande destaque desse período foi o aumento de área ocupada pelos eucaliptais 

em Serranópolis e Santa Rita do Araguaia que, juntos, atingiram 8.279,5 ha em 2015, ou 24% 

da produção regional, contra 5,4 % em 2010. 

Essa expansão para o extremo sudoeste da microrregião possui características muito 

particulares, que resultam de ações individuais de latifundiários, ainda que com financiamento 

estatal. Assim, essas novas áreas não visam atender à demanda regional por biomassa 

vinculada às agroindústrias regionais e delineiam um novo perfil de produtor de eucalipto, 

bem como um novo arranjo espacial da eucaliptocultura. 

Serranópolis teve o maior crescimento absoluto em área plantada dentre os municípios 

da região, com aumento de 4.328,5 ha em relação a 2010, assim como maior crescimento 
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relativo, 431%. Em 2010 havia onze eucaliptais, enquanto em 2015 havia 39 áreas plantadas 

com eucalipto. Com um total de 5.332,5 ha plantados, Serranópolis tornou-se o segundo 

produtor regional, com 15,79% da produção sudoestina.  

Embora apresente crescimento na produção pecuária e agrícola nos últimos anos, 

Serranópolis constitui o subespaço marginal central do Sudoeste de Goiás. Enquanto a 

agricultura moderna prospera nos chapadões argilosos de Jataí, Rio Verde, Montividiu, Santa 

Helena e Chapadão do Céu, os solos arenosos em relevo suave-ondulado constituem um 

ambiente inadequado para a produção de grãos em Serranópolis, deixando-o à margem e na 

reserva desse cenário. 

Por essas características, além do crescimento impressionante da eucaliptocultura no 

período entre 2010 e 2015, a produção serranopolina se espacializou em um novo arranjo 

espacial, conduzido por produtores independentes das agroindústrias, alicerçado em áreas 

muito arenosas e distantes dos principais consumidores regionais, sob sistemas técnicos muito 

variados, porém de menor rendimento se comparados a Rio Verde. Esses novos arranjos, ao 

mesmo tempo, reconfiguraram e valorizaram os espaços marginais, abrindo uma nova 

possibilidade produtiva para o município, cuja produção agropecuária é baseada na pecuária 

extensiva e na cana-de-açúcar, e para as propriedades, de todos os tamanhos. Entretanto, 

subordinam tais áreas à demanda do mercado agroindustrial da região. 

Foram relatados casos de compra e arrendamento de terras em Serranópolis 

especificamente para o plantio de eucalipto, pois o município detém grandes extensões de 

terras arenosas, baratas e subutilizadas com pastagens de baixo rendimento. Esses casos 

incluem áreas grandes, médias e pequenas e comprovam que pequenos, médios e grandes 

produtores tiveram a mesma intenção, a de prosperar com a eucaliptocultura nas áreas 

marginais de Serranópolis. 

O período entre 2010 e 2015 é caracterizado, principalmente, pela expansão da 

eucaliptocultura sobre áreas marginais para o oeste da região. Portanto, os eucaliptais se 

localizam quase exclusivamente em áreas marginais, tanto nos municípios pioneiros de sua 

implantação, vinculados às agroindústrias, quanto nos municípios de expansão recente. 

A incursão da eucaliptocultura, seja em nível local ou regional, predomina em áreas de 

solos arenosos. Apenas alguns eucaliptais estão em solos de textura argilosa e muito argilosa, 

que são em duas propriedades da Comigo, em áreas no entorno de armazéns rurais ou 

agroindústrias urbanas e em áreas marginais dentro de propriedades que produzem grãos. 

Além disso, os eucaliptais apropriam áreas, predominantemente, de pastagens, que respondem 

por 70% do total convertido em eucaliptais, conforme apresentado na Figura 1.  
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Figura 1 – Uso e cobertura anteriores das áreas plantadas com eucalipto, em 

hectares*, no Sudoeste de Goiás 

 
Elaboração da autora. 

* Considera a mudança de uso na área a partir do ano 2000, por isso, 3.635 ha já eram eucaliptais 

em 2000, ano do levantamento inicial das áreas plantadas. 

 

Impactos para os produtores 

 

A alta e crescente demanda por energia relacionada à importante cadeia produtiva de 

grãos e carnes consolidada no Sudoeste de Goiás representou a existência de um promissor 

mercado para os produtos florestais, especialmente o eucalipto, devido à sua excelente 

adaptabilidade às diversas condições de solo e clima. 

Nesse cenário, muitos produtores da região foram estimulados a converter áreas de 

pastagem e lavoura em plantios de eucalipto. Para tal, alicerçaram-se em financiamentos 

bancários e contavam com o mercado representado pela demanda energética das grandes 

agroindústrias da região.  

Os dados obtidos junto aos prestadores de assistência técnica indicam que o maior 

volume de recursos foi liberado no ano de 2012; o município que recebeu maior montante foi 

Jataí; até 2011 prevaleciam recursos provenientes do FCO e, a partir daí, do ABC; 64% dos 

projetos foram aprovados para áreas com 50 ha ou menos, que corresponderam a 16% do total 

de área plantada e 29% do total de recursos; 36% dos projetos aprovados foram para áreas 

com mais de 50 ha, que respondem por 71% do total de recursos apropriados. A maior área 

financiada foi de 1.400 ha no município de Santa Rita do Araguaia. 

Entre 2008 e 2012 foi o auge da implantação de eucaliptais. Nesse período, os preços 

do estéreo de lenha chegaram a ultrapassar R$ 100,00, atingindo R$ 160,00 no município de 

Doverlândia, em torno do qual não havia disponibilidade de eucaliptos, e o discurso, passado 

de vizinho a vizinho, era de que a produtividade média era de 300 st/ha, em três ciclos de 

Pastagem Agricultura EucaliptoPastagem degradadaCerrado Área urbana

21.698 

5.909 
3.635 

1.988 645 26 
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produção. O resultado dessa equação era a obtenção de uma receita superior a R$ 1.000,00 

ha/ano, muito superior à renda pecuária e mesmo da agricultura. 

Os termos “poupança verde”, “renda extra” e “aproveitamento de áreas marginais” 

foram bastante enfatizados por produtores e trabalhadores entrevistados. Uma música, cujo 

tema reflete essa situação, tornou-se muito popular em 2011. Ela foi citada por diversos 

produtores nas entrevistas. Diz “Eu vou plantar uns eucalipto, Que é pra ver se eu fico rico e 

você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento, Pensando no investimento pra mais tarde 

nóis casar (Matheus Lacerda). 

Contudo, a crise econômica na qual o Brasil e o mundo imergiram a partir de 2014, 

que resultaram, entre outros fatores, na redução da demanda madeireira em várias regiões do 

país, subseguida pelo excesso de oferta e redução dos preços, transformou esse cenário. Além 

disso, o período que antecede 2014 é marcado pela alta demanda energética, de todas as 

fontes, o que elevou o preço da energia. A partir de 2014, o preço da energia brasileira é 

reduzido afetando direta e indiretamente o setor de árvores plantadas. 

Ainda que esses fatos tenham reverberado no Sudoeste de Goiás, questões regionais 

tiveram mais impactos na frustação das expectativas vinculadas à eucaliptocultura. Produtores 

regionais falam em crise, cujos motivos pontuam-se: 

– autossuficiência adquirida pelas maiores agroindústrias consumidoras de eucalipto, como a 

Comigo e a BRF; 

– autossuficiência adquirida por consumidores diversos, como pequenas unidades industriais, 

secadores de grãos e empresas sucroenegéticas. Essas últimas, chegando a implantar grandes 

áreas de eucalipto que sequer foram utilizadas, devido ao aumento da produção de bagaço de 

cana, que passou a ser destinado à produção energética; 

– substituição do uso de lenha por cavaco no processo industrial, que reduziu o consumo 

efetivo de madeira;  

– aumento da oferta de bagaço de cana, que tornou o produto mais barato que a madeira e 

estimulou algumas empresas a substituir a lenha por esse produto para gerar energia; 

– redução do preço de subprodutos do eucalipto em outras regiões do país, especialmente em 

Minas Gerais, tornando mais barata a importação. 

Esses fatores impactaram profundamente na eucaliptocultura regional, sobretudo nos 

produtores independentes de eucalipto, os quais passaram a não ter expectativa de 

comercializar os seus produtos, a partir de 2015. Tal impacto atinge principalmente os 

municípios de Jataí e Serranópolis, que possuem mais de nove mil hectares plantados com 

eucalipto, já que os municípios de Rio Verde e Mineiros, os quais também detêm grandes 
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áreas plantadas, apresentam elevada demanda por eucalipto vinculada à atuação da empresa 

BRFoods. 

O resultado foi a queda acentuada dos preços e o excesso de oferta de madeira em 

idade de corte. Notadamente, para o conjunto dos municípios houve redução progressiva dos 

plantios após 2012, exceto em Santa Rita do Araguaia e em Serranópolis. Embora com 

variações por município, 42% dos eucaliptais na região tinham mais que seis anos de idade 

em agosto de 2016, estando já disponíveis para corte
120

. Em resumo, os dados indicam alta 

oferta de árvores em idade de corte e relativa redução dos plantios a partir de 2013, ou áreas 

com até três anos de idade. 

A partir de 2014, a dinâmica ascendente da eucaliptocultura teve um inflexão, com os 

viveiros e empresas prestadoras de serviço fechando, redução de projetos de implantação e 

dos financiamentos e, portanto, redução do número de trabalhadores empregados na 

eucaliptocultura. 

Outro grande problema nesse contexto é a lacuna existente entre oferta de matéria-

prima e o mercado consumidor, concretizado pela falta de indústrias regionais de 

transformação e pela reduzida oferta de madeira de qualidade para determinados fins. Desse 

modo, maravalha, postes e mourões, madeira serrada, pallets e pellets utilizados no Sudoeste 

de Goiás são quase exclusivamente provenientes de outros municípios de Goiás ou mesmo de 

outros estados. 

Alguns consumidores lamentaram a ausência de madeira de qualidade e de espessura, 

como a Corymbia citriodora, para fabricação de postes e carvão vegetal. Outros, lamentaram 

a dificuldade em obter madeira em pequenas quantidades para consumo doméstico e 

comercial. Os produtores, por sua vez, argumentam que a madeira de qualidade tem 

crescimento moroso e gera pouco volume, além de reclamar que a o frete em pequenos 

volumes é muito caro. 

Como já constatado pela pesquisadora da Embrapa, Cristiane Fioravante Reis (2016), 

os plantios goianos de eucalipto tiveram uma disseminação “boca-a-boca” entre vizinhos, sem 

profissionalismo. A propagação de “revolucionários” clones, especialmente do GG 100 e do 

“superclone”, sobre o qual pairavam boatos de crescimento espetacular e corte aos três anos 

de idade, representa o espírito pouco profissional, até mesmo amador, que permeou o 

imaginário coletivo e alavancou o crescimento da eucaliptocultura regional. 

Após um sonho de expectativas e esperanças, simbolizado pelo desejo de “enriquecer 
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plantando eucalipto”, alguns produtores acordaram em um pesadelo, lamentando que “foi a 

pior lambança”; “foi a pior besteira que já fiz na vida [...] não quero mais saber de eucalipto 

não”, que se tornou um grande “mico” dizer que produz eucalipto. 

O cenário é ruim e a crise é agravada para aqueles que recorreram a empréstimos 

bancários, com vencimentos emergentes. Somente no ano de 2017, foram detectados oito 

produtores, cinco médios e três pequenos
121

, que renegociaram dívidas na região, as quais 

somaram mais de dois milhões de reais. Segundo um produtor, “só não estamos chorando 

porque não fizemos financiamento”. 

Apesar disso, alguns produtores apontam que determinados atores tiram vantagem da 

situação. O produtor em assentamento rural, em cujo estabelecimento agropecuário a 

plantação estava em situação deplorável, as árvores estavam secando, caindo e morrendo e os 

“outros aproveitaram”, se referindo aos “atravessadores” e consumidores. Tal situação se 

repetiu em outros estabelecimentos, em vários municípios. Esses “atravessadores”, por sua 

vez, argumentam que a mão-de-obra e o frete são muito caros, não sobrando quase nada de 

lucro. 

As grandes empresas também são apontadas como vilãs nesse cenário, pois, dada a 

alta oferta, oferecem preços ínfimos pelos produtos, não realizam contratos de exclusividade, 

negociando com vários produtores ao mesmo tempo, além de trazer produtos de outras 

regiões, como estratégia para reduzir ainda mais o preço.  

Por último, os grandes produtores, geralmente dotados de conhecimento técnico, 

continuam plantando e, inclusive, aumentando a área plantada entre 2015 e 2017, na 

expectativa de que haverá uma nova inflexão positiva do mercado quando esse excedente de 

oferta diminuir e que, sobretudo, os pequenos produtores, decepcionados com a atividade, 

sairão do mercado nos próximos anos. 

Esse desajuste entre oferta e demanda e a ausência de profissionalismo ao nível das 

propriedades são paralelos à falta de planejamento e de organização do setor. Embora em 

2017 algumas organizações em cooperativas e associações estivessem sendo esboçadas para a 

organização da atividade, a grande massa dos produtores independentes, pequenos, que já têm 

problemas de produtividade, vivem um drama à margem desse processo. 
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 Considerou-se pequenos produtores aqueles cujo eucaliptal possuía área inferior a um módulo fiscal do seu 

município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eucaliptocultura é uma atividade econômica seletiva pois é restrita àqueles que 

têm acesso à terra, que têm certo “espírito empreendedor” para encarar uma atividade não 

tradicional no Brasil, e que têm renda extra para suportar um longo período em que as árvores 

só geram dispêndios pois, como diz um produtor, “só se for rico pra conseguir esperar sete 

anos pra cortar”. Assim, mesmo para esses produtores restritos, o sucesso da atividade é 

seletivo. O acesso ao capital e às incorporações técnicas, divulgadas como se fossem fáceis, 

não são, como lembra Santos (2006, p. 51) “A escolha do homem comum, em muitas das 

ações que empreende, é limitada.” Em geral, esses produtores encontram-se subordinados aos 

outros atores nessa trama. 
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RESUMO 

 

As unidades de produção familiar passaram por intensas transformações, principalmente a partir de 

1970, quando ocorre o processo de modernização no campo. Com isso, amplia-se a concentração da 

terra e ocorre uma considerável expulsão do homem do campo. A modernização da agricultura 

dificultou a inserção das unidades de produção familiar ao mercado capitalista. O objetivo dessa 

pesquisa foi compreender a inserção da agricultura familiar na sociedade moderna, dando ênfase às 

estratégias de reprodução social dos produtores familiares da comunidade Tambiocó, município de 

Catalão (GO). Foram aplicados trinta e cinco roteiros de entrevista com os produtores familiares da 

comunidade. Os produtores familiares adotam uma série de estratégias produtivas que possibilitam a 

sua permanência no campo. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Estratégias de reprodução social. Comunidade Tambiocó. 

Catalão (GO). 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar no Brasil foi marcada por intensas transformações, 

principalmente a partir de 1970, quando ocorre o processo de modernização no campo. Essas 

transformações trouxeram problemas para as unidades de produção familiar, uma vez que 

ampliou-se a concentração da propriedade da terra. Como consequência, houve uma 

considerável expulsão do homem do campo. 

O processo de modernização da agricultura dificultou a inserção das unidades de 

produção familiar ao mercado capitalista, pois os créditos e incentivos foram direcionados, 

em grande parte, para os grandes proprietários. Sem acesso aos créditos e incentivos, os 

produtores familiares ficam impossibilitados de melhorar e/ou aumentar a produção, tendo 

que buscar, a cada dia, novas estratégias que permitam sua permanência no campo. 

A agricultura familiar apresenta uma relação entre família, terra e trabalho. As 

unidades de produção baseadas no trabalho familiar conseguem se inserir no mercado 

capitalista devido à sua facilidade de adequação e às inúmeras estratégias adotadas. As 
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estratégias produtivas e o patrimônio sociocultural possibilitam as adaptações desse segmento 

ao mercado. 

As unidades de produção familiar têm duas características principais: a família, ao 

mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo, utilizando-se de tudo o que a terra lhe oferece. 

A importância do estudo deve-se ao fato de que a agricultura familiar no Brasil possui 

diversidades e diferenciações regionais. Por isso, torna-se importante as análises de regiões 

específicas, compreendendo a organização e reprodução desse segmento.  

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi compreender a inserção da agricultura 

familiar na sociedade moderna, com ênfase nas estratégias de reprodução social dos 

produtores da comunidade Tambiocó, município de Catalão (GO). 

Com essa pesquisa averiguou-se que os produtores familiares adotam uma série de 

combinações produtivas agrícolas e não-agrícolas e formas de trabalho não-assalariadas, o 

que tem possibilitado a sua permanência no campo.  

 

Materiais e métodos 

 

A pesquisa de campo estabelece um diálogo entre o teórico e o empírico. É uma etapa 

importante da pesquisa. É a partir dela, que se pode conhecer a realidade a ser estudada. O 

contato direto com o objeto pesquisado permite vivenciar as relações entre o homem e o meio. 

Além disso, essa etapa auxilia na articulação entre a teoria e a prática. 

Para atender aos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa empírica com a 

aplicação de roteiros de entrevistas com trinta e cinco produtores residentes na comunidade 

Tambiocó, município de Catalão (GO). Com as entrevistas buscou-se informações como: 

identificação do entrevistado, caracterização e localização do imóvel, situação ocupacional do 

produtor, renda agrícola e não-agrícola, composição familiar, escolaridade, bens de consumo, 

assistência médica, características da pecuária, insumos e/ou técnicas utilizadas na 

propriedade, manejo de máquinas e outros equipamentos, entre outras. 

Os critérios para seleção da amostragem foram os seguintes: produtores com áreas 

menores que quatro (04) módulos fiscais
124

 e utilização da mão-de-obra predominantemente 

familiar. As entrevistas foram semiestruturadas, seguindo roteiros com perguntas 

predeterminadas com informações no âmbito social e econômico. 
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 O módulo fiscal de Catalão é de 40 hectares. Lei n. 11.326 de julho de 2006. 
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Características socioeconômicas dos produtores familiares da comunidade Tambiocó 

 

As unidades de produção familiar do município de Catalão (GO) têm conseguido 

manter a produção, mesmo diante de algumas limitações, como a baixa renda, a falta de 

escolaridade, o tamanho da propriedade e a falta de condições para investimentos.  

Para uma melhor compreensão desses aspectos, fez-se uma análise das famílias 

residentes na comunidade Tambiocó, município de Catalão (GO), a partir de sua organização 

social e econômica, suas estratégias produtivas e perspectivas de reprodução inseridas no 

mercado capitalista. Na comunidade, há cinquenta e uma residências. Na pesquisa de campo, 

foram entrevistados trinta e cinco produtores familiares. 

Com a pesquisa, observou-se que (31%) dos produtores adquiriram suas terras por 

meio de herança e compra. As propriedades obtidas por compra de particular representam 

37% e as que foram adquiridas por meio de herança e concessão de uso, representam 29% e 

3% respectivamente. 

Para Mendes (2005), as propriedades adquiridas através da compra apresentam 

melhores estratégias de reprodução e maiores rendimentos. Já as propriedades adquiridas por 

meio de herança apresentam baixos rendimentos, o que provoca o assalariamento do chefe da 

família e de seus filhos ou mesmo a migração dos filhos para as cidades. 

Geralmente, as propriedades são transmitidas para seus filhos como forma de 

assegurar a continuidade do patrimônio sociocultural. Os filhos dos produtores rurais 

encontram dificuldades para adquirirem suas terras quando se casam, e isso faz com que os 

pais lhes concedam uma parcela de terra para trabalharem. Entretanto, essa concessão de uso 

reduz a área que antes era destinada para cultivo, e assim, diminui a renda da família 

principal. 

Caume (2005), ao analisar a produção familiar nos municípios de Goiás, Itapuranga, 

Formosa, Porangatu, Orizona e Rio Verde (GO), ressaltou que a concessão do uso da terra, 

pode representar um fator de desequilíbrio entre a área disponível para a exploração e o 

número de pessoas dela dependentes. 

O tamanho das propriedades varia entre 7 e 160 hectares
125

. Vale lembrar que em 

Catalão (GO), o módulo fiscal do INCRA é de 40 hectares. A estrutura fundiária da 

comunidade Tambiocó encontra-se da seguinte forma: dezoito (51%) dos proprietários 

possuem áreas menores do que 37 hectares, dez (29%) possuem entre 38 e 68 hectares, três 
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 Unidade de medida agrária equivalente a 100 ares ou a 01 hectômetro quadrado. 
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(9%) têm de 69 a 99 hectares e quatro (11%) possui áreas entre 100 e 160 hectares. 

A renda mensal familiar na Comunidade apresenta-se da seguinte forma: dois (6%) 

proprietários possuem renda entre 1 e 2 salários, dez (28%) entre 2 e 3 salários, quinze 

proprietários com renda entre 3 e 5 salários, sete (20%) entre 5 e 10 salários e apenas um (3%) 

possui renda acima de 10 salários mínimos. Em relação à propriedade, dezesseis (46%) 

afirmaram que a renda principal da família é proveniente da unidade produtiva, outros 

dezesseis (46%) relataram que a propriedade é uma fonte de renda secundária e três (8%) 

proprietários disseram não obter nenhuma renda da propriedade. 

Dos trinta e cinco proprietários entrevistados, trinta e três contam com outro tipo de 

rendimento (renda não agrícola). Vinte e quatro (60%) já são aposentados, sete (17%) alugam 

imóveis em Catalão, oito (20%) recebem pensões e/ou trabalham (funcionário público, 

indústria entre outros) e apenas um (3%) possui comércio na cidade. A renda não agrícola 

possibilita o produtor fazer melhorias em sua propriedade e dar melhores condições de vida 

para toda a família. 

Em relação à aposentadoria, Tedesco (1999) ressalta que nas comunidades rurais ela é 

esperada e comemorada, remunera fatores de produção na agricultura, melhora a 

infraestrutura do lar e possibilita o atendimento dos desejos de consumo. A aposentadoria 

para os produtores rurais não apresenta o abandono da terra e do trabalho, geralmente as 

famílias aposentadas continuam na propriedade. Para algumas famílias, a aposentadoria 

representa a principal fonte de renda. 

A média de idade dos produtores residentes na comunidade Tambiocó é de 54 anos 

para mulheres e 59 anos para os homens. A composição média dessas famílias é de duas a 

quatro pessoas. Nas trinta e cinco (35) famílias entrevistadas, há 38 homens e 26 mulheres. A 

classificação das idades dos entrevistados foi sistematicamente dividida por sexo. Em relação 

à idade dos homens, constatou-se que: 3% (01) têm faixa etária entre 20 e 30 anos, 5% (02) 

entre 31 e 40 anos, 5% (02) entre 41 e 50 anos e 87% (33) com mais de 50 anos de idade. 

Quanto à idade das mulheres, notou-se que: 4% (01) têm entre 20 e 30 anos, 8% (02) entre 31 

e 40 anos, 15% (04) com faixa etária entre 41 e 50 anos e 73% (19) com idade acima de 50 

anos. 

A partir da análise dos dados, observou-se que na Comunidade a faixa etária dos 

chefes de família é de 27 a 86 anos. Trinta e três chefes de família e dezenove mulheres 

possuem idade acima de 50 anos e somente dois (sendo um homem e uma mulher) possuem 

idade entre 20 e 30 anos.  

Para Mendes (2005), esse envelhecimento dos produtores é devido os jovens, 
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principalmente as mulheres, não verem possibilidades de permanecerem no campo, em 

consequência dos baixos rendimentos, do interesse em continuar os estudos e do lugar que 

ocupam na unidade produtiva. Os jovens que estão estudando acreditam que, no meio urbano, 

terão maiores oportunidades de emprego e melhores rendimentos do que se continuassem no 

campo. 

Durante a pesquisa de campo realizada na comunidade Tambiocó, foi possível notar 

que a maioria dos jovens está migrando para a cidade de Catalão (GO), como forma de 

melhorar sua qualidade de vida. Quatro (11%) filhos ainda residem com os pais e apenas três 

(9%) vivem no meio rural. Vinte e dois (63%) filhos de produtores moram no meio urbano, e 

os pais salientaram que estes não pretendem mais voltar para o campo porque já possuem uma 

vida estável na cidade. 

O envelhecimento da população rural é, na maioria das vezes, decorrente do processo 

de urbanização e industrialização das cidades, o que acaba por atrair os jovens, que estão em 

busca de emprego e melhores condições de vida. É notório que o vestuário e a alimentação 

também contribuem de forma significativa para a valorização da cultura urbana. 

Em relação à escolaridade, notou-se através da pesquisa de campo, que dezoito 

mulheres com idade entre 34 e 71 anos e vinte e cinco homens com idade entre 48 e 86 anos, 

cursaram apenas o Ensino Fundamental 1° fase. A baixa escolaridade se deve ao fato de que 

muitas pessoas, quando ainda crianças, tiveram que abandonar os estudos para ajudarem nos 

serviços da fazenda.  

Na comunidade Tambiocó, o trabalho predominante nas propriedades é o trabalho 

familiar. Apenas quatro proprietários têm em suas propriedades trabalhadores assalariados 

permanentes, que desenvolvem serviços relacionados à lavoura e a pecuária. Os proprietários 

não residem no meio rural e deixam suas propriedades sob os cuidados dos trabalhadores 

permanentes.  

Dos trinta e cinco proprietários entrevistados, vinte e cinco (71%) são produtores de 

leite, nas outras dez (29%) propriedades, não há produção de leite. Desses vinte e cinco, 

apenas quatro possuem ordenha mecânica e vinte e um ordenham o leite manualmente. 

Quando se trata da qualidade do leite, não há diferença entre o leite ordenhado manualmente 

com o leite ordenhado mecanicamente. 

Na ordenha manual, o leite é tirado pelas mãos do ordenhador num balde. Os 

utensílios principais utilizados durante uma ordenha manual são: o balde, o coador/filtro 
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(geralmente colocado na boca do latão), a peia
126

 e em alguns casos, um banquinho para o 

ordenhador se sentar e proceder a ordenha. 

Já na ordenha mecânica, o leite é tirado através de um equipamento mecânico que 

simula a mamada do bezerro. Esse sistema de ordenha apresenta algumas vantagens se 

comparado à ordenha manual, tais como: maior facilidade de operação/manejo, menor tempo 

de ordenha e menor mão-de-obra. 

De acordo com o Sr. I. F. de Assunção (informação verbal, jul. 2017), “depois que 

passou a utilizar a ordenha mecânica em sua propriedade, consegue ordenhar as vacas mais 

rápido, ganhando tempo para desenvolver outras atividades.” 

Os proprietários que não possuem a ordenha mecânica, quando questionados sobre a 

possibilidade de comprarem tal equipamento, relataram que o custo é alto e que pela produção 

de leite na propriedade, a compra não é compensatória. 

A produção média de leite nas propriedades é de 99 litros/dia. Em julho (2017), o 

valor pago pelo litro de leite, aos produtores que entregam sua produção para o Laticínio 

Carvalho, foi de R$ 1,17, para a Cooperativa Agropecuária de Catalão (COACAL), de R$ 

1,05 e para os pecuaristas que entregam a produção de leite para o Laticínio Jussara, o valor 

pago pelo litro de leite foi de R$ 1,04. Dos trinta e cinco proprietários entrevistados, sete 

(20%) entregam o leite produzido para o Laticínio Carvalho, dois (6%), para o Laticínio 

Jussara, dois (6%) para a Cooperativa Agropecuária de Catalão (COACAL) e vinte e quatro 

(68%) proprietários não entregam a produção de leite para nenhum laticínio. O leite 

produzido nessas propriedades é utilizado para o consumo da família e/ou vendido in natura 

ou em forma de queijos e requeijões, para os consumidores diretos e também nos 

supermercados da cidade. 

O valor a ser pago pelo litro de leite depende da produção, ou seja, quanto maior for a 

produção, maior será o valor pago. Ao analisar a ficha de produção
127

 do Sr. I. F. de Assunção 

(filiado ao Laticínio Carvalho), pude notar que descontou-se 3% referente à taxa do FunRural. 

Para uma produção de 9.000 litros de leite/mês (como é o caso desse produtor) desconta-se 

aproximadamente R$ 255,00. 

O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FunRural) é um imposto de 

contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural, no caso da bovinocultura de corte, o recolhimento incide sobre o valor bruto 

do produto negociado. Na venda de animais para abate, os frigoríficos são responsáveis pelo 
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 Corda usada para amarrar as pernas da vaca, de forma que o animal não se mexa durante a ordenha. 
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 O produtor disponibilizou a ficha de produção do mês de julho de 2017. 
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recolhimento e repasse do imposto. No caso da comercialização de bezerros, boi magro ou 

outras finalidades que não o abate, quem deve recolher e repassar o valor ao governo é o 

comprador (através do abatimento no valor do produto). O pagamento deste imposto é 

obrigatório e o valor pago pelo produtor é destinado ao financiamento da Previdência Social 

de todos os trabalhadores rurais. (Fonte: Canal Rural - 2017). 

As principais raças de bovinos criadas nas propriedades são: Girolando (37%), Nelore 

(34%) e Tabapuã (14%). A pecuária de leite é caracterizada por uma grande diversidade de 

sistemas de produção e manejo e o gado Girolando possui capacidade de adaptação, auxilia o 

produtor de leite a enfrentar várias situações, principalmente quando há aumento no custo da 

produção ou quando há uma redução no preço pago pelo litro de leite ao produtor. Essas 

situações fazem com que os produtores precisem realizar mudanças constantes no manejo dos 

rebanhos, e isso prejudica de forma direta a produção dos animais. Como o Girolando é um 

gado rústico e produtivo, acaba se adaptando às essas alterações (Fonte: Associação Brasileira 

dos Criadores de Girolando - 2017).  

A principal finalidade da criação de gado bovino na comunidade Tambiocó é o leite. 

Em 43% das propriedades, tem-se como atividade predominante a pecuária leiteira. Para 

Caume (1997), a predominância da produção leiteira entre os produtores familiares de Goiás é 

uma estratégia produtiva. Esse fato deve-se a um conjunto de fatores tanto estruturais quanto 

conjunturais, como a dificuldade de ingresso competitivo no mercado de lavoura tecnificada 

de milho e soja; a disponibilidade de terras de má qualidade; e a expansão de agroindústrias 

processadoras de leite na região. Assim, os produtos mais comuns para a comercialização são 

o leite e o queijo. 

No que concerne aos empréstimos e/ou financiamentos, vinte proprietários (41%) 

disseram que não recorreram à empréstimos e financiamentos por receio de contrair dívidas, 

pela burocracia ou porque não necessitaram, quinze proprietários (31%) obtiveram 

financiamentos e empréstimos para investimento e custeio. 

Ao adquirir financiamento para investimento, o produtor pode financiar máquinas 

agrícolas (tratores, colheitadeiras), animais para cria e recria, implantação de sistemas de 

armazenagem e de irrigação, projetos de melhoria genética, adequação e correção do solo, 

recuperação de pastagens entre outras finalidades. No financiamento para custeio, o produtor 

poderá financiar as despesas das atividades agrícolas e pecuárias. O custeio agrícola destina-

se à aquisição de insumos, realização de tratos culturais e colheita, beneficiamento ou 

industrialização do produto financiado entre outras. Já o custeio pecuário, é destinado para as 

despesas rotineiras da propriedade, como a compra de medicamentos e vacinas, a limpeza e a 
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reforma de pastagens e a silagem (SICOOB - 2017). 

Dos quinze proprietários que tiveram acesso a financiamentos e/ou empréstimos, 

quatorze (28%) adquiriram recursos provenientes de programas governamentais de crédito, 

como o PRONAF. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) é destinado para estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão-de-obra 

familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários desenvolvidos no estabelecimento rural.  

Os agricultores familiares, para terem direito ao financiamento do PRONAF, devem: 

explorar parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, 

parceiro; residir no estabelecimento ou em local próximo; não deter área superior a quatro 

módulos fiscais, obter, no mínimo, 50% da renda bruta familiar da exploração agropecuária e 

não agropecuária do estabelecimento, ter o trabalho familiar como predominante na 

exploração do estabelecimento e ter obtido renda bruta familiar nos últimos doze meses, que 

antecedem a solicitação do DAP, de até R$ 360.000 (trezentos e sessenta mil reais). (Mendes, 

2005). 

Sobre a contratação de serviços nos anos de 2016 e 2017, vinte (57%) produtores 

contrataram algum tipo de serviço. Geralmente, são contratados os empreiteiros
128

. Os meses 

de contratação de empregados temporários, são principalmente, os meses de plantio ou 

semeadura e colheita do milho para silagem (novembro e fevereiro). Os serviços de 

empreiteiros também são contratados para preparo dos solos, limpeza de pastos, construção e 

manutenção de cercas entre outros. 

Em relação à filiação em entidades, vinte (57%) proprietários disseram não serem 

filiados a nenhuma instituição e não demonstraram (durante as entrevistas) interesse em se 

filiar. Segundo os proprietários, tais entidades não são importantes para a produção porque 

não os oferece nenhuma assistência, nenhum apoio. Sete (20%) são filiados aos Sindicatos, 

seis (17%) são filiados às Cooperativas e dois proprietários são filiados à Associações. 

No que diz respeito aos meios de transporte, trinta e quatro entrevistados possuem 

carro próprio e apenas um proprietário utiliza o transporte coletivo que faz a linha Catalão – 

Goiânia/Goiânia – Catalão. Desses trinta e quatro proprietários que possuem carro, dezesseis 

optaram, no momento da compra, por camionetes. Segundo eles, esse tipo de veículo é mais 

utilitário para quem mora no meio rural.  
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 Indivíduo que realiza obras de empreitada, obras cujo trabalho é realizado por terceiros, por outras pessoas ou 

por empresas, mediante contrato e pagamento previamente acordado (Fonte: Dicionário Online de Português). 
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Em relação à água encanada e energia elétrica
129

, todas as trinta e cinco famílias 

entrevistadas contam com esses recursos. A água vem dos cursos d’água, cisternas e poços 

artesianos. No que concerne aos eletrodomésticos, os de maior destaque são: geladeira (35 

propriedades), televisão com antena parabólica (33 propriedades), rádio (32 propriedades), 

liquidificador (29 propriedades) e telefone e máquina de lavar roupa/tanquinho (28 

propriedades). Carneiro (2002), em estudo sobre a ruralidade brasileira contemporânea 

ressalta que: 

 

Dois fatores têm contribuído para as novas dinâmicas da ruralidade na 

sociedade brasileira contemporânea. Em primeiro, destaca-se a ampliação da 

mobilidade estimulada pela expansão dos meios de comunicação reais 

(melhoria da rede de estradas rodoviárias e do serviço de transporte coletivo, 

além das maiores facilidades de acesso ao automóvel) e virtuais 

(principalmente a TV). A transmissão televisiva no meio rural brasileiro foi 

ampliada recentemente, após a instalação de antenas parabólicas, 

contribuindo para o estreitamento das relações entre universos culturais e 

sociais distintos. Em segundo lugar, registra-se a transformação do campo 

em espaço de lazer ou mesmo de residência principal para integrantes de 

camadas médias de população urbana que buscam uma qualidade de vida 

diferente (e ‘melhor’) daquela a que estão submetidos na cidade. 

(CARNEIRO, 2002, p. 226). 

 

Em relação aos eletrodomésticos, pode-se dizer que proporcionam melhor qualidade 

de vida para os moradores da Comunidade. Depois da instalação de energia elétrica nas 

residências rurais, as pessoas puderam adquirir eletrodomésticos e eletroeletrônicos que 

trouxeram mais conforto para toda a família. A televisão, por exemplo, permite que as pessoas 

tenham informação sobre tudo que acontece no mundo, além de ser um lazer paras as 

famílias. 

De acordo com Mendes (2005), com o plano de expansão de eletrificação rural do 

Programa do Governo Estadual, 87% das propriedades rurais passaram a ter energia elétrica, e 

a partir de então, as pessoas começaram a adquirir utensílios e eletrodomésticos, o que trouxe 

mais conforto e lazer para os moradores das áreas rurais. 

No que diz respeito à saúde, não há postos de atendimento médico na comunidade 

Tambiocó. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão disponibilizou em 2000, 

agentes comunitários de saúde para algumas áreas rurais. Os agentes de saúde prestam 

serviços como aferição da pressão arterial, encaminhamentos para consultas médicas e 
                                                      

129
 O Programa Luz no Campo foi o programa de universalização da rede rural de energia elétrica do Governo 

Federal que antecedeu ao programa Luz Para Todos. Lançado em 2000 por Fernando Henrique Cardoso e 

inicialmente estimado em R$ 2,3 bilhões, o programa tinha como meta levar energia elétrica a 1 milhão de 

famílias rurais em 3 anos. Atingiu 42% da meta em junho de 2002, com 419 mil unidades consumidoras 

atendidas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_Para_Todos
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
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odontológicas, repassam informações sobre a hipertensão arterial e o Diabetes entre outras 

atividades. Em épocas de campanha de vacinação, a Secretaria disponibiliza enfermeiros para 

vacinarem as crianças e/ou adultos. Das trinta e cinco famílias entrevistadas, vinte e uma 

(60%) estão cadastradas no Serviço de Agente Comunitário de Saúde. As outras quatorze 

(40%) não recebem a visita da profissional porque ainda não foram cadastradas. Em relação 

aos planos de saúde, quarenta e três pessoas utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

No que se refere às consultas médicas, observou-se que vinte e dois dos trinta e cinco 

proprietários entrevistados recorrem à médicos somente quando necessitam, nove fazem 

consultas anuais, três se consultam semestralmente e apenas um proprietário se consulta uma 

vez ao mês. Já a frequência de consultas odontológicas se encontra da seguinte forma: vinte e 

três se consultam com o odontólogo somente quando necessitam, seis se consultam 

anualmente, cinco, duas vezes ao ano e apenas um se consulta uma vez por mês. Em casos de 

doenças, os primeiros atendimentos são realizados diretamente no hospital. Os entrevistados 

relataram que fazem uso da medicação caseira, mas somente em alguns casos, como gripes e 

resfriados. 

Com a pesquisa foi possível averiguar que os agricultores familiares adotam uma série 

de estratégias para garantir a sua permanência no campo. Dentre elas, pode-se destacar a 

produção de milho para o consumo familiar e para a alimentação de animais (bovinos, suínos 

e galináceos), a produção de frutas, de hortifrutigranjeiros, além do leite e seus derivados, que 

são comercializados como queijo mineiro e requeijão e a produção de ovos. 

Dentre as habilidades que a família possui no manejo de máquinas e equipamentos, 

nota-se que somente os chefes de família, os filhos e/ou outro trabalhador desempenham 

atividades, como: operação de trator e implementos, operação de motosserra, aplicação de 

vacinas em animais, arar/gradear com tração animal e aplicação de defensivos e calcários. 

Apenas duas mulheres possuem a carteira de habilitação e quinze mulheres possuem 

habilidades para a organização da horta familiar. 

Quanto às habilidades da família no manejo da pecuária, salienta-se que as mulheres 

possuem maior facilidade nas atividades relacionadas à pecuária leiteira. Cinco, das vinte e 

seis mulheres entrevistadas, trabalham juntamente com seus esposos no manejo do gado e 

quatro procedem a ordenha.  Dezessete mulheres tem habilidades para corte e costura e 

dezenove, para a produção de queijos. Vale lembrar que, além de realizarem tarefas 

agropecuárias, também são responsáveis pelos afazeres domésticos. Ressaltaram durante a 

entrevista que, trabalham junto com seus esposos mas que não recebem nenhum tipo de ajuda 

nos cuidados com a casa. 
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Quanto às dificuldades enfrentadas para a produção na unidade familiar, dezesseis 

(45,71%) enfrentam dificuldades para comercialização. A principal dificuldade que enfrentam 

é a desvalorização de seus produtos através de sua inserção ao mercado. No caso do leite, os 

produtores têm um custo alto com o rebanho (alimentação e medicamentos) e na maioria das 

vezes, não recebem um valor que compense esses gastos.  

Durante a pesquisa de campo, os produtores relataram vários outros problemas que 

dificultam a produção, tais como: falta de assistência técnica, falta de apoio por parte do 

governo (dificuldades para se ter acesso aos empréstimos e financiamentos), mão-de-obra, 

dificuldades de acesso às informações, e principalmente falta de motivação. Mas mesmo 

diante dessas dificuldades, os produtores resistem no campo. Acreditam que se mudarem para 

o meio urbano, terão maiores dificuldades, devido a baixa escolaridade e qualificação diante 

das exigências do mercado de trabalho urbano. 

Dos trinta e cinco entrevistados, vinte e seis (74%) não tem planos de se mudar para a 

cidade, um (3%) mostra interesse em se mudar pois convive com limitações para realizar as 

atividades da propriedade e oito (23%) possuem suas propriedades assentados no trabalho 

contratado. 

Mesmo diante de tantas dificuldades, como a falta de condições para investir e 

melhorar a produção no estabelecimento, a baixa escolaridade, a pouca quantidade de terras 

para produzir e o baixo valor agregado aos seus produtos, os produtores familiares da 

comunidade Tambiocó, no município de Catalão (GO), têm lutado a cada dia, para melhorar a 

qualidade de vida de sua família. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As unidades de produção rural são baseadas no trabalho familiar. Cada membro é 

responsável por desempenhar uma atividade. A família vive em contato direto com a terra e a 

usa para produzir seus alimentos. Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos produtores 

familiares, como a desvalorização de seus produtos, a falta de acesso à tecnologia para 

melhorar e/ou ampliar sua produção, a burocracia para se conseguir créditos e financiamentos 

entre outros. Todos esses fatores dificultam a permanência do produtor e de sua família na 

propriedade.  

Com a pesquisa realizada na comunidade Tambiocó, município de Catalão (GO), 

notou-se que a chegada da tecnologia no campo, trouxe dificuldades para os produtores rurais, 

pois geralmente, a tecnologia era e ainda é direcionada à agricultura moderna. De um modo 
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geral, o trabalho desenvolvido nas unidades de produção familiar não conta com o incremento 

tecnológico, devido à elevação nos custos da produção. 

Como uma forma de contornar tais dificuldades, os produtores adotam uma série de 

estratégias produtivas que possibilitam as adaptações desse segmento ao mercado e a sua 

permanência no campo. Sobrevivem usando todo conhecimento e experiência que adquiriram 

ao longo de suas vidas para contornar as dificuldades que surgem a cada dia. Todo esse 

esforço reflete, sobre as relações de confiança e afeto construídas entre as famílias da 

comunidade e com o sentimento de pertencimento com o lugar onde vivem.  
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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta reflexões sobre a expansão da cana de açúcar e as relações de trabalho no 

setor sucroenergético do município de Ituiutaba (MG), no período compreendido entre os anos de 

2002 e 2017. Para alcançar este propósito foram utilizados como procedimentos metodológicos, 

entrevistas com nove trabalhadores do setor, pesquisa bibliográfica e coleta de dados do IBGE. Na 

busca incessante pela ampliação da produtividade e do lucro, os representantes do setor 

sucroenergético têm investido na mecanização que ocasiona o desemprego estrutural e utilizam-se da 

mais-valia como forma de aumentar a lucratividade, desta forma o presente estudo constatou que os 

trabalhadores deste setor no município de Ituiutaba são expostos a precarização das relações de 

trabalho, devido medidas utilizadas pelo empreendimento, como forma de ampliar a lucratividade. 

 

Palavras-chave: cana de açúcar, relações de trabalho, Ituiutaba.  

 

INTRODUÇÃO 

  

Partindo da premissa que o setor sucroenergético passou por histórico processo de 

mudança ao longo de sua trajetória no Brasil, buscaremos nesse artigo apresentar reflexões 

sobre a expansão e as relações de trabalho do setor sucroenergético no município de Ituiutaba 

(MG), este setor vem se propagando em detrimento da área ocupada por pastagens nos 

últimos anos. Nosso objetivo geral é entender a expansão e as relações de trabalho do setor 

sucroenergético no município de Ituiutaba (MG). 

A busca constante pela ampliação da produtividade e do lucro tem levado os 

representantes deste setor a investir fortemente na transformação do processo de produção da 

matéria prima, sobretudo plantio e colheita da cana-de-açúcar, que, por conseguinte, tende a 

alterar todo o processo de produção. Isto é, as transformações ora observada nos processos 

que permeiam a reprodução do capital sucroenergético, nos põem diante de um sistema que 

usa e abusa dos trabalhadores envolvidos no processo de produção e trabalho, assim sendo 

com a busca insensante por capital ele vêm eliminando o trabalho vivo do processo de criação 

de valor, o que têm provocado o desemprego estrutural. 
                                                      
130

 Mestranda junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. E-mail: noeme.araujo@educacao.mg.gov.br. 
131

  Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. E-mail: joelma.santos110@gmail.com. 



515 
 

A metodologia da pesquisa fundamentou-se na pesquisa teórica, a partir da qual 

incorporamos leituras e fichamentos realizados das bibliografias que tratam do tema e que 

servem de base teórica para sustentação das ideias desenvolvidas ao longo deste trabalho.  

Na pesquisa documental foi realizado levantamento de dados de fonte secundária junto 

a publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tais como Censos 

Agropecuários e Produção Agrícola Municipal. As informações extraídas destas publicações 

são relacionadas à produção de cana de açúcar referente ao período compreendido entre 2002 

a 2017 do município de Ituiutaba, na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com nove trabalhadores do setor sucroenergético. 

A mapa 1 evidencia a localização do objeto de estudo, o município de Ituiutaba MG, 

que está inserido no bioma cerrado, de acordo com o censo demográfico realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2010 este município possuía uma 

população total de 93.125 habitantes na área urbana e 4.046 habitantes na área rural 

perfazendo um total de 97.171 habitantes.  

 

Mapa 1: Localização do município de Ituiutaba MG 
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A trajetória de expansão da monocultura da cana, o desmatamento do Cerrado ganha 

uma nova causa importante, ao lado das principais já existentes (expansão das fronteiras 

agrícolas das culturas de grãos, novas pastagens para a pecuária e produção de carvão 

vegetal).  

Dessa forma, o texto estrutura-se em duas seções, sendo que a primeira discute sobre a 

expansão da cana de açúcar em Ituiutaba (MG) e a segunda discute sobre as relações de 

trabalho presentes no setor sucroenergético em Ituiutaba.  

 

A expansão da cana de açúcar no município de Ituiutaba (MG)  

 

Análogo à instalação de empreendimentos do setor sucroenergético em Ituiutaba desde 

1990 ocorreu a expansão e territorialização da cana de açúcar, com a presença de empresas do 

setor que até o ano de 2012, estas empresas atraíam milhares de trabalhadores migrantes para 

trabalhar especialmente no corte da cana. Entretanto, no ano de 2012 ocorreu o fechamento da 

unidade do grupo João Lyra Laginha S/A- unidade Triálcool que acarretou o desemprego em 

massa dos trabalhadores e a supressão dos direitos trabalhistas.  

O processo de expansão da monocultura da cana de açúcar no município de Ituiutaba 

teve avanços após a instalação da Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA) em 2008. 

Em 2011 esta unidade foi adquirida por outro empreendimento, que possui uma ampla 

representatividade neste município, o mapa 2 demonstra sua localização, principalmente após 

a falência do Grupo João Lyra. Nesta unidade desde sua instalação, ocorreu a introdução da 

mecanização do corte da cana de açúcar, sendo o trabalho vivo substituído pelo trabalho 

morto, diminuindo os empregos gerados em um município e região muito dependentes destes 

tipo de atividades, no quesito geração de empregos.  

Vale destacar que com a expansão do setor sucroenergético, o Cerrado vem sofrendo 

um intenso processo indiscriminado de ocupação por meio da implantação de empresas 

ligadas ao agronegócio, onde Mendonça (2004) destaca que,  

 

o Estado, pressionado pelos interesses empresariais e comerciais, ansiosos 

para a ampliação da fronteira agrícola, se omitiu da responsabilidade de 

debater com a sociedade o processo de ocupação “racional” do Cerrado. 

Preferiu mascarar e/ou se esconder por detrás do discurso de que o progresso 

beneficiaria a todos, sem, no entanto, subsidiar pesquisas para verificar os 

impactos sociais e ambientais e, inclusive, mapear e catalogar as 

potencialidades presentes nessas áreas. (MENDONÇA, 2004, p. 28, grifos 

do autor).  

 

Assim, de maneira geral, “a região do Cerrado brasileiro e visada por possuir 
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características que a colocam em condicões excelentes para o cultivo de culturas, como 

topografia plana que facilita a mecanização e condições climáticas adequadas” (FRAZÃO, 

2007, p. 13); além dos diferentes tipos de solos, “latossolos (46% do total), os Neossolos 

Quartzarenicos (15%) e os Argissolos (15%)” (FRAZÃO, 2007, p. 16) que apresentam, aliado 

a correção química e boa fertilidade para a atividade canavieira. 

 

Mapa 2: Localização do Setor Sucroenérgético do Município de Ituiutaba MG. 

 

Ao analisarmos a área plantada de cana de açúcar no município de Ituiutaba entre o 

período de 2002 a 2015, conforme mapa 3, identificamos que havia em meados dos anos 

2002, mapa (a), uma pequena quantidade de terras que eram disponibilizadas para o plantio 

desta monocultura, porém a partir de 2011, mapa (b), teve um expressivo aumento do plantio 

de cana, constatado pelo mapa (c) que representa o ano de 2015.  
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Mapa 3: Expansão da cana de açúcar de 2002 a 2015. 

 

Fonte: Dias et al., 2017. 

 

Ao analisarmos os dados obidos do IBGE referentes a produção agrícola municipal 

relativas a área plantada no período de 2011 a 2015, detectamos que em 2012 ocorreu uma 

queda da mesma, tal fato pode ser justificado, pois foi neste período que ocorreu a falência da 

Lajinha Agro Industrial S/A - unidade Triálcool, desta forma acarretando a diminuição do 

plantio, podemos constatar que apartir de 2013 houve uma ascensão da área cultivada 

apresentando um constante crescimento e expansão. 
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Tabela 1. Área plantada (há), colhida (ha) e quantidade produzida (t) de cana de açúcar em 

Ituiutaba (MG). 

Ano Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Quantidade Produzida (t) 

2005 6700 6700 502.500 

2010 24.000 24.000 1.680.000 

2011 24.000 24.000 1.680.000 

2012 20.100 16.080 1.246.200 

2013 21.000 21.000 1.302.000 

2014 24.000 18.000 1.080.000 

2015 28.000 22.000 1.430.000 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários 2006 e Produção Agrícola Municipal 2000 - 2015. 

Org. ARAÚJO, N. S., 2017. 

 

A quantidade produzida de cana de açúcar no município de Ituiutaba foi elevada até 

meados de 2011, após ocorreu uma queda expressiva, porém ao analisarmos a tabela 1 

percebemos que neste período houve também diminuição da área plantada e da área colhida 

respectivamente, retornando a ascensão em 2013 e aumentando a produção em 2015 para 

1.430.000 toneladas de cana de açúcar, portanto torna-se necessário analisarmos o mapa 4, 

referente a expansão da cana de açúcar no ano de 2017.  

 

Mapa 4: Cana plantada no Município de Ituiutaba – MG no ano de 2017. 
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Nota-se que no último ano, o município de Ituiutaba (MG) teve um aumento 

expressivo das áreas plantadas de cana de açúcar, criando uma paisagem de canaviais 

remodelando a paisagem que existia anteriormente. Desta forma faz-se necessário 

entendermos as relações de trabalho que permeiam o setor sucroenergético no município em 

questão. 

 

As relações de trabalho no setor sucroenergético 

 

O município de Ituiutaba apresenta um grande empreendimento do setor 

sucroenergético, este apresenta como atividade preponderante a industrialização de cana de 

açúcar e seus derivados para a produção de bioenergia com a comercialização em todo o 

território nacional e ou o exterior.  

Contudo torna-se necessário destacar que para Santos (2009, p. 124), as relações de 

trabalho são ocasionadas por “um novo modelo energético que está umbulicalmente 

relacionada à questão dos agrocombustíveis e implica (re)arranjos mundiais, pois a matriz 

energética que sustenta o atual modelo de sociedade, baseada nos combustíveis fósseis está 

em crise”. Essas ações são promovidas por instituições governamentais com o aparato do 

setor privado, já que tal modelo econômico imposto ao setor sucroenergético visa via de regra 

a acumulação de capital e a exploração do trabalhador, a partir da precarização das relações 

de trabalho, vale ressaltar que este processo não ocorre somente no setor sucroenergético, pois 

já é um padrão disseminado entre os mais diversos setores trabalhistas. 

As transformações no processo de trabalho, nos direitos sociais, no plano da 

economia, no aumento da produção com a diminuição da força de trabalho contida no 

processo produtivo promoveu o aumento do desemprego e a informalidade, acentuando ainda 

mais a precarização do trabalho associada à incerteza das remunerações, à menor assistência 

social, o maior rodízio da força de trabalho. Os trabalhadores passaram a enfrentar um novo e 

inseguro mundo do trabalho em que os empregos seguros se tornaram cada vez mais raros. 

O capital mundial têm expandido as esferas do trabalho assalariado, promovendo a 

subproletarização e a exploração do trabalho sob as mais distintas modalidades de 

precarização, tais como: o subemprego, a terceirização, o trabalho temporário, o trabalho 

domiciliar, etc. As mudanças no processo produtivo tem repercutido no desenvolvimento da 

composição orgânica do capital e nas inovações tecnológicas.  

De acordo com Thomaz Júnior, 2004 “diante disso não podemos concordar com a tese 

do fim do trabalho ou da perda de sua centralidade, tampouco com o fim da revolução do 
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trabalho.” Uma vez que, ao persistir a sociedade capitalista seria praticamente impossível 

imaginar o fim da classe trabalhadora, enquanto existir os elementos característicos da 

composição societária do capital.   

Para Antunes (2015), “o capitalista almeja tanto a lucratividade que introduz os 

programas de qualidade total” tendo como consequência a flexibilização e os contratos 

trabalhistas que acarretam a precarização do trabalho, devido ao uso da mais valia. Ele afirma 

ainda que esta exposição à precariedade pode ocasionar “manifestações bastante 

significativas, no que diz respeito aos adoecimentos com nexo laboral, sobretudo aqueles 

relacionados às lesões osteomusculares e transtornos mentais.” 

Thomaz Júnior (2002) faz importantes considerações, quanto às atividades de trabalho 

realizadas no setor sucroenergético antes do processo de modernização, porém grande parte 

destas situações ainda não foi alterada, já que para que a lucratividade permaneça elevada é 

necessário haver uma superexploração dos trabalhadores. 

 

A estafante jornada de trabalho, potencializada pelo alucinante ritmo da 

superexploração, aguça ainda mais, os problemas de saúde dos trabalhadores 

e pelas informações disponíveis, esse quadro é acompanhado pelo aumento 

no número de acidentes de trabalho, incrementados pela “síndrome” da hora 

extra. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 164). 

 

A mecanização da colheita da cana de açúcar tem sido um mecanismo intensificador 

da jornada do trabalhador, pois os trabalhadores são motivados a trabalhar mais devido ao 

pagamento das horas extras, estes se submetem a jornadas extenuantes de trabalho em 

máquinas para aumentar seus rendimentos, este fato mescla trabalho vivo e trabalho morto em 

uma sinergia pautada pela inserção de novas técnicas no campo que contribui para uma nova 

morfologia da precarização do trabalho. Antunes (2010) acrescenta para a reflexão afirmando 

que,  

 

combinam-se processos de enorme enxugamento da força de trabalho, 

acrescido às mutações sociotécnicas no processo produtivo e na organização 

social do trabalho. A flexibilização, desregulamentação, terceirização, as 

novas formas de gestão da força de trabalho, etc. (ANTUNES, 2010, p. 22). 

 

Para confirmar a teoria foram realizadas entrevistas com os trabalhadores do setor 

sucroenergético de Ituiutaba, como parte do trabalho de campo, cuja finalidade é de 

identificar se há precarização das relações de trabalho. Desta foram entrevistados nove 

trabalhadores, como parte do trabalho de campo.   

Os trabalhadores foram entrevistados no ponto de ônibus central, que se encontra na 

rodoviária da cidade em três períodos distintos, às 06:00 hs, às 14:00 hs e às 22:00 hs 
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respectivamente. Existem diversos pontos de ônibus espalhados pela cidade ao qual estes 

trabalhadores utilizam para ir ao ponto central, vale ressaltar que a grande maioria destes 

trabalhadores que vão para a rodoviária realizam trabalhos no campo, na parte agrícola, é 

neste lugar que os encarregados distribuem as tarefas a serem realizadas naquele turno de 

serviço. 

Ao entrevistar os trabalhadores do setor sucroenergético de Ituiutaba foi possível 

identificar alguns pontos positivos em relação ao empreendimento sucroenergético, no que diz 

respeito ao plano de saúde disponibilizado aos trabalhadores, estes informaram que o plano de 

saúde responde às necessidades dos mesmos e de seus familiares. Quando questionados sobre 

as condições de trabalho relativos à carteira assinada, seguro desemprego, décimo terceiro 

salário foi unânime as respostas dos trabalhadores, todos possuem e todos usufruem destes 

direitos trabalhistas.  

Foi possível observar entre os entrevistados que a faixa etária com maior incidência 

contratada pelo empreendimento agrícola pesquisado, refere-se às idades entre 30 a 40 anos, 

estes desempenham atividades de motorista, porém também foram entrevistados trabalhadores 

que perfazem a faixa etária de 40 a 58 anos em menor quantidade, os trabalhadores desta faixa 

etária também realizam a atividade de motorista, sejam elas de moto niveladora, colheitadeira 

e motorista III.  

Somente um dos entrevistados é natural do estado de Alagoas, o restante dos 

trabalhadores pesquisados nasceram em Ituiutaba e somente um em Santa Vitória, cidade 

vizinha do município pesquisado. O nível de escolaridade mais frequente entre os 

entrevistados refere-se ao ensino fundamental, seja ele completo ou incompleto, os outros 

trabalhadores possuem o ensino médio completo. 

No período pesquisado o empreendimento agrícola encontra-se realizando a colheita 

de seus canaviais espalhados pelos municípios circunvizinhos, os trabalhadores nos 

informaram que o trajeto da cidade ao local de trabalho varia trinta minutos para aqueles que 

realizam atividades na usina e duas horas para os trabalhadores que vão trabalhar no campo.  

Os trabalhadores que realizam atividades no campo nos informaram que eles têm que 

levar alimentação de casa e que a empresa dispõe de restaurante, porém a alimentação não é 

levada ao local em que estes realizam suas atividades trabalhistas. Porém alguns dos 

motoristas se alimentam na usina.  

Ao serem questionados sobre a quantidade de horas trabalhadas, três dos entrevistados 

nos informaram que trabalham oito horas por dia como prevista nas leis trabalhistas, porém 

outros seis nos informaram que trabalham de dez à onze horas por dia, ao serem questionados 
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se quando eles trabalham fora do horário previsto os mesmos recebem horas extras, eles 

disseram que sim e nos informaram que é a melhor parte de se trabalhar na usina, porém não 

nos informaram se o valor recebido é compensatório.  

Todos foram taxativos ao serem questionados se alguém fiscaliza o trabalho realizado 

por eles, a resposta foi afirmativa. Um dos trabalhadores nos informou que são vários 

encarregados, o que ele denominou de “baba ovo”. Relataram que as medidas utilizadas pelos 

encarregados para melhorar a produtividade são as mais variadas, como mudar de talhão para 

aqueles que trabalham nas colheitadeiras e incentivar dormir bem em casa para os motoristas, 

com intuito de aumentar a segurança.  

Os trabalhadores nos informaram que a empresa possui meta de produtividade diária, 

um dos trabalhadores nos relatou que é exigido muito dele, enquanto os outros nos disseram 

que não, que é tranquilo realizar o trabalho. Todos foram taxativos em nos informar que 

realizam trabalhos de risco e que o empreendimento do setor sucroenergético fornece a eles 

EPIs.  

Somente um dos trabalhadores entrevistados já sofreu acidente de trabalho, enquanto 

todos os outros nunca foram vítima. Os trabalhadores informaram que a empresa dispõe de 

médico ou enfermeiro de plantão para atender as emergências, acidentes de trabalho ou outras 

necessidades dos trabalhadores. Quando questionados sobre as enfermidades que eles 

apresentaram após terem começado a trabalhar na usina, somente um dos trabalhadores nos 

relatou que passou a sentir ansiedade e a ter depressão, enquanto outros três nos informaram 

que eles apresentam dores nas pernas, braços, coluna, dores musculares e enxaqueca, 

enquanto o restante dos entrevistados não apresentou nenhuma enfermidade.  

Os trabalhadores nos inteiraram que no empreendimento sucroenergético pesquisado 

há dois tipos de folga, o denominado por eles de 5 por 1, trabalha cinco dias e folgam um dia 

e o 6 por 1, trabalham durante seis dias e folgam um, porém todos os entrevistados trabalham 

5 por 1.  

Um dos trabalhadores relatou, que ele não possui qualidade de vida, pois o trabalho é 

desgastante e que o tarefas realizadas por ele são de grande exposição ao sol. Após o relato 

deste trabalhador a pesquisadora passou a observar atentamente aos outros entrevistados e 

constatou que muitos deles possuem manchas no rosto ou apresentam a pele avermelhada, 

principalmente os trabalhadores do turno das 14:00 horas. Ao serem questionados se o 

empreendimento fornece protetor solar foram taxativos em dizer que sim, porém a burocracia 

para pega-los é muito grande, por isso eles desistem. 

Ao serem questionados se são filiados a algum sindicato, todos nos informaram que 
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sim, quando foi perguntado qual é o sindicato a que são filiados, informaram que é o sindicato 

dos trabalhadores rurais e o sindicato dos motoristas, ainda nos relataram que o sindicato têm 

lutado juntamente com os trabalhadores para que ocorram melhorias salariais, somente um 

dos entrevistados relatou que o sindicato não faz nada pela categoria.  

Podemos constatar a partir das entrevistas realizadas com os trabalhadores que a 

empresa do setor sucroenergético pesquisada apresenta algumas falhas, principalmente 

relativas à precariedade com a alimentação dos trabalhadores do campo, os mesmos nos 

informaram que há uma “casinha” destinada para a refeição, mas que muitas vezes quando se 

aproxima o horário do almoço e eles estão distantes da mesma, estes se alimentam dentro das 

máquinas e comem o alimento que trazem de suas residências. Em relação à jornada de 

trabalho informada por alguns trabalhadores está é muito longa e fora da legislação vigente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Ituiutaba passou por grandes transformações a partir da 

territorialização das empresas sucroenergéticas. Dentre as mudanças ocorridas podemos 

perceber o aumento da área plantada, da área cultivada bem como da produtividade gerada 

pela expansão da monocultura da cana de açúcar. Com isso, muitas áreas deste município 

foram metamorfoseadas em territórios da cana de açúcar, mudando assim a paisagem, as 

relações socioeconômicas, culturais, bem como as relações de trabalho. 

Diante do que foi exposto no presente trabalho constatamos a partir de entrevistas 

realizadas com nove trabalhadores do setor sucroenergético que estes sofrem com a longa 

jornada de trabalho e o tempo gasto para o deslocamento dentro dos ônibus ou vans para o 

trabalho no campo.  

Neste empreendimento é comum o emprego de horas extras, o que configura a mais-

valia, outro fator de precarização das relações de trabalho é que a uma grande maioria dos 

trabalhadores pesquisados que desempenham suas atividades laborais no campo trazem a 

alimentação de casa, estes relatam que muitas vezes essa alimentação encontra-se fria, tal fato 

se justifica pois a empresa não dispõe de serviço de restaurante para os trabalhadores que 

estão executando suas atividades de colheita e plantio no canaviais. Assim, podemos dizer sim 

que até o momento, constatamos a precarização das relações de trabalho no setor 

sucroenergético no município de Ituiutaba (MG). 
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RESUMO  

 

O presente texto é recorte da pesquisa em andamento no Programa de Pôs graduação em Geografia 

(PPGeo –UFG – Campus Jatai), intitulada “Os efeitos socioeconômicos da implementação dos 

assentamentos rurais em Caiapônia – GO”. São apresentadas as análises iniciais efetuadas a partir de 

leituras e dados obtidos em trabalhos de campo, realizados nas duas feiras livres que acontecem 

semanalmente no município. Os dados foram obtidos nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 

2018.  Estes dados indicam que existe uma importante e expressiva participação de produtores rurais 

oriundos de Projetos de Assentamentos nas feiras locais, chegando a ser predominante dentre os 

demais feirantes, que foram classificados em urbanos, arrendatários e pequenos proprietários. Também 

é demostrado um comparativo de preços de determinados produtos comercializador por feirantes 

assentados e supermercados do município.   

 

Palavras chaves: Assentamentos rurais, feiras, participação, alimentos e renda.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto é um pequeno recorte da pesquisa em andamento no Programa de Pôs 

graduação em Geografia (PPGeo –UFG – Regional Jatai). A pesquisa busca compreender os 

efeitos socioeconômicos advindos da implantação dos assentamentos rurais, tanto na esfera 

interna da família, quanto na escala do município, comparando a condição socioeconômica 

antes do assentamento com a situação posterior à entrada na terra. Assim, pretende-se analisar 

as condições objetivas (aquisição de bens) e condições subjetivas (condições de trabalho 

acesso à educação, saúde, moradia) do assentado. 

Parte-se da hipótese que os Projetos de Assentamentos Rurais criados no município de 

Caiapônia – GO, têm contribuído para a geração de renda familiar com a produção de 

alimentos básicos do consumo da população: leite, frango, ovos, peixes, hortaliças, frutos 

nativos, etc. que são comercializados no comércio local (feiras e supermercados), o que tem 

proporcionado certa soberania alimentar à população local. Em contrapartida, buscar-se-á 

investigar se as suas compras de roupas, sapatos, alimentos (produtos que não produzem), 
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produtos agropecuários, ferramentas de trabalho e etc. são realizadas no próprio município, o 

que pode estar fomentando a geração de empregos no setor de comércio e serviços do local, 

contribuindo assim para reduzir a pobreza e dinamizar a economia.  

A partir de dados obtidos junto ao Departamento de Agricultura Familiar do município 

de Caiapônia, verificou-se que existe uma feira que é realizada às quartas feiras na praça 

central da cidade. Esta feira é formada em sua grande maioria por feirantes de assentamentos 

e pequenos proprietários do município, que movimenta anualmente valores próximos a um (1) 

milhão de reais. Isto faz com que haja dinamização do comércio de bens e serviços locais, 

que tende a beneficiar assentados e também indiretamente aos não assentados, ao contribuir 

com pequenos comércios e empresas, que por sua vez, também geram emprego. Clemente 

(2011) a partir da análise de dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006 demonstra que a 

agricultura familiar se constitui num padrão produtivo mais eficiente na distribuição de renda 

e que também responde pela maior parte dos alimentos produzidos no país. 

No âmbito econômico, a obtenção de renda confere poder de compra ao agricultor 

familiar beneficia ele diretamente e indiretamente o comércio local de vários segmentos: 

agropecuárias, selarias, supermercados, lojas de roupas, etc. No âmbito social, o acesso à 

terra, a obtenção de renda e o uso dos créditos fundiários permite ao assentado maior acesso 

aos direitos básicos do cidadão como saúde, educação e moradia.  Além de ganhos indiretos a 

toda sociedade, como geração de emprego no comércio local e maior disponibilidade de 

alimentos. Diante das significativas dificuldades que, via de regra, os assentamentos rurais 

têm enfrentado no Brasil, a pesquisa buscará investigar se a criação dos assentamentos no 

município tem efetivamente proporcionado as melhorias citadas. Ou, por outro lado, verificar 

os possíveis bloqueios e dificuldades para que tais ganhos sejam potencializados.  

Na busca de compreender este efeitos, foram realizados trabalhos de campo nas feiras 

livres do município. Na oportunidade foram realizadas visitas e entrevistas com todos os 

feirantes que são assentados em Projetos de Assentamento rurais do INCRA. Sendo que na 

feira livre realizada aos domingos, foram entrevistados todos os 14 assentados que 

correspondem a 35% do total de 40 feirantes. Enquanto que na feira da Nossa Terra (realizada 

as quartas – feiras) foram entrevistado 13 feirantes, que correspondem em termos percentuais 

há 48,1% do total geral de 27 feirantes. 

  

Processo histórico de ocupação do município de Caiapônia – GO   

 

O município de Caiapônia – GO, de acordo com o Instituído Brasileiro de Geografia e 
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Estatísticas - IBGE (2016), está localizado na porção do território goiano que foi ocupada no 

final século XVIII, por mineiros que chegaram com a posse de escravos e rebanhos bovinos e 

equinos. Estes se estabeleceram na região e passaram a se dedicar à atividade econômica da 

pecuária extensiva, que para a sua prática requer grandes extensões de terra. Ainda segundo o 

IBGE Cidades (2017), as primeiras famílias que ali se estabeleceram foram: Vilela, Hobylon, 

Goulart e Andrade e Leite. Tais famílias ainda hoje se mantém proprietárias de grandes 

extensões de terras no município e na região. Sendo que a partir dos anos 2.000, o modelo 

capitalista de produção do chamado “agronegócio” se intensificou no município, com o 

advento do avanço das lavouras de produção de commodities, como os grãos (soja e milho). 

Atualmente a sede do município de Caiapônia está localizada nas coordenadas 

geográficas 51,855° de Longitude e 16,957° de Latitude na Mesorregião Geográfica do Sul 

Goiano, que por sua vez, integra a Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás, no 

cruzamento das rodovias GO 221 e BR 158. Encontra-se a 735 m de altitude, estando situado 

no bioma Cerrado. Sua população total é de 16.757 habitantes (2010), porém, já estimada em 

18.505 (IBGE, 2017).  

 

Mapa 1 – Localização geográfica do município de Caiapônia – GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SIEG. Org. Silva, Santiago Soares. 2018 

 

Sua economia está pautada principalmente na Agropecuária. O município é detentor 

do terceiro maior rebanho bovino do estado de Goiás, com 407.000 cabeças (IMB, 2010). A 
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produção de grãos (soja e milho) já está presente numa área de 90.000 mil hectares (IBGE, 

2015) a ponto de se tornar o 7º maior produtor do Sudoeste Goiano (IMB, 2015) 

Neste sentido, de acordo com NARDOQUE (2012), para estabelecer esta análise do 

desenvolvimento dos espaços agrários e urbanos, há de se pensar na complementaridade e na 

contradição entre eles e seus processos de desenvolvimento.   

 

Formação dos assentamentos em Caiapônia – GO  

 

Em Caiapônia – GO, inicialmente a mobilização dos chamados “sem-terra”, mas que 

na verdade são trabalhadores rurais que vislumbravam/vislumbram na terra a oportunidade de 

melhoria nas condições de vida, foi a partir do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de 

Caiapônia e Palestina de Goiás (STR), por sua vez ligado à Federação dos Trabalhadores 

Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (FETAEG) e da militância política de 

membros da Igreja Católica. O referido Sindicado foi criado em Caiapônia, em 05 de abril de 

1986. E desde então as lutas sindicais resultaram na implementação de assentamentos rurais 

no município (GOULART et al., 2010). Enquanto o Movimento dos Sem-Terra (MST) teve 

atuação apenas mais recentemente na criação do Assentamento Keno, também conhecido na 

região como “Três Morros”, no ano de 2009. O papel do STR’s foi demonstrado por 

Guimarães (2016). 

 

Associa-se esta não identificação do movimento/instituição que promoveram 

tais ocupações (pelo menos em alguma medida) a própria constituição dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s) nesta Microrregião e no Brasil, 

que, além de trabalhar em prol das questões trabalhistas, incentivou o 

movimento de luta pela terra e organizou famílias para realizarem as 

ocupações, o que representou uma tendência nacional a partir da década de 

1980. Os STR’s engendraram várias ocupações e instrumentalizaram 

juridicamente os trabalhadores envolvidos no processo, e foram responsáveis 

por boa parte destas ocupações, o que pode ser confirmado nos trabalhos de 

Katzer (2005) e Guimarães (2011) quando resgataram parte da história da 

luta pela terra em alguns municípios nesta microrregião. (GUIMARÃES, 

2016. p. 10-11). 

 

Quanto ao processo de luta pela terra é a criação dos Projetos de Assentamentos (P.A) 

em entrevista concedidas pelo Srº Geraldo Ferreira dos Santos, assentado P.A Lagoa da Serra. 

Ele que é um dos primeiros a integrar grupos de trabalhadores rurais e que há tempos 

participam de movimentos sociais que reivindicam terras no município. O mesmo afirma que 

ano de 1999, o primeiro grupo composto por 10 famílias acampou nas margens da Rodovia 

GO 221, local próximo a região conhecida como “montinho”, situado à aproximadamente 7 
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quilômetros de Caiapônia – GO. Sentido Caiapônia a Palestina de Goiás. Essas famílias foram 

retiradas por forças policiais, que desfilaram com o grupo nas ruas da cidade e os prenderam 

na Delegacia de Polícia do município, a mando dos fazendeiros locais. Diante da situação, 

este grupo decidiu reforçar a caminhada pela terra. Então, formaram outro acampamento com 

mais 100 famílias, ainda na GO 221. Desta vez, próximos ao rio “Rio Bonito”, cerca de 3 km 

da zona urbana.  

Acerca deste novo acampamento, ocorreram pressões por parte da Policia Militar, 

porém, as famílias foram acolhidas por um pequeno proprietário de terras da região, o Srº 

Dimas Araújo (Dimas do Cirico), que permitiu e assumiu a responsabilidade pelas famílias. 

“Defendeu nós lá ... assinou um decreto, um documento que estava responsável daquele dia 

para frente com aquele grupo de famílias” (entrevistado). Ficaram acampados no local por 

sete meses e neste período passaram a planejar as ações. Por meio de articulações começaram 

a apontar as áreas improdutivas, que eram repassadas e vistoriadas pelo INCRA.  

Ainda segundo Srº Geraldo Ferreira dos Santos, na noite do dia 1 de maio de 1999, as 

famílias saíram do acampamento para ocupar a fazenda Porterão, onde atualmente está 

localizado o P.A Lagoa da Serra. No momento o acampamento contava com 110 famílias, 

porém, muitas desistiram com medo da violência. No entanto, estima-se que restaram em 

torno de 300 pessoas, que se deslocaram pela madrugada em caminhões para a fazenda. Neste 

trajeto, teve-se o cuidado de não realizar nenhuma ultrapassagem, a fim de evitar que os 

fazendeiros soubessem da ocupação. Assim, está se tornou a primeira área ocupada no 

município, pelos chamados “sem-terra”.  Para ter acesso à propriedade foi preciso quebrar o 

cadeado da porteira com machado. Segundo o entrevistado, ainda na parte da manhã, por 

volta das 9:00 horas, o proprietário da fazenda foi ao local, em alta velocidade e com 

manobras bruscas, conferir a situação, se retirando em seguida. Nesse momento, as famílias 

formaram uma comissão, já esperando a reação do mesmo. No período da tarde do mesmo 

dia, por volta das 14:00 hs, o proprietário compareceu novamente ao local, já com policias e 

advogados para a retirada das famílias.  

Segundo o entrevistado, comissão formada pelos trabalhadores rurais exigiu o ofício 

com ordem de reintegração de posse e, na ausência deste, as famílias permaneceram. No 

entanto, a polícia ficou no local para vigiar a área. No dia seguinte a comissão foi até o Fórum 

de Justiça local, em conversa com a Juíza de direito, informou que havia 85 crianças no local, 

na tentativa de sensibilizar. Mesmo assim, o grupo foi retirado da terra com ordem judicial 

acompanhados por representante do INCRA após três ou quatro dias. Assim, foram obrigados 

a retornar para o acampamento formado às margens da Rodovia GO 465 (Caiapônia a 
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Doverlândia – GO). Ficaram acampados neste local por aproximadamente dois meses e, 

durante todo esse período, receberam orientações de advogados ligados às lideranças da Igreja 

Católica, sendo que após dois meses voltaram em definitivo para terra, que viria a se tornar o 

primeiro assentamento do município, denominado de P.A Lagoa da Serra, em setembro de 

1999.  

A partir da constituição deste primeiro assentamento em 1999, se formaram os demais 

a seguir, apoiados pelo STR e pelo Sindicado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 

(SINTRAF) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Goiás 

(FETRAF-GO). Neste sentido, Goulart et al.(2010. p. 5) demonstram que: 

 

Em Caiapônia os expropriados da terra foram mobilizados para a ação por 

meio de movimentos sociais que inauguraram na década de 1980 o processo 

de luta pela terra: FETAEG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Goiás) e CPT (Comissão Pastoral da Terra) a fim de modificar a 

estrutura agrária dominante no município baseada em grandes propriedades 

rurais. Outros movimentos sociais que agiram na configuração do espaço 

agrário do município, a partir do ano de 2000 foram o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a FETRAF-GO (Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Goiás). 

 

Na atualidade, somente Projetos de Assentamentos de Reforma Agraria pelo INCRA, 

o município conta com (13) assentamentos. Sendo que P.A Lagoa da Serra é constituído por 

três áreas distintas, porém próximas, organizadas em três associações. (Lagoa da Serra 

denominada 1º de Maio; Alcalina e Varjão). Enfim, a constituição dos assentamentos é 

marcada pela luta de um povo, que da terra deseja tirar o sustento e a dignidade da vida.  

Os assentamentos criados nos últimos vinte (20) anos, segundo dados do INCRA 

abrigam (580) famílias. No Mapa 2 é possível visualizar a distribuição espacial dos 

assentamentos, que estão concentrados nas porções norte e leste do município, enquanto nas 

porções oeste e sul, não há ocorrências de assentamentos rurais do INCRA, na modalidade 

P.A (Projeto de Assentamento). Quanto à distribuição espacial dos assentamentos no 

município, é importante mencionar que a parte sul do município é confrontante com os 

municípios de Rio Verde (GO) e Jataí (GO), que são importantes produtores de grãos em 

nível nacional no padrão empresarial capitalista. 

 

 

 

 

 



533 
 

Mapa 2 – Distribuição espacial dos Assentamentos Rurais/ INCRA no município de 

Caiapônia- GO.  

Fonte: SIEG/IBGE. Org. (s): Silva, Santiago Soares (2018). 

 

Assentamentos e os efeitos nas feiras municipais: participação/ofertas/preços 

 

De acordo com dados obtidos junto ao Departamento de Agricultura Familiar do 

município (2016), a feira que é realizada às quartas feiras na praça central da cidade, tem em 

sua grande maioria feirantes de assentamentos e pequenos proprietários rurais locais, que 

movimenta anualmente valores próximos a um (1) milhão de reais/ ano. Isto faz com que haja 

dinamização do comércio de bens e serviços locais, que tende a beneficiar assentados e 

também indiretamente aos não assentados, ao contribuir com pequenos comércios, que por 

sua vez, também geram empregos.  

É importante salientar, que a agricultura familiar deveria ser considerada um segmento 

estratégico básico ao país, pois tem capacidade de produzir alimentos e gerar renda, emprego, 

além de outras vantagens. A partir da análise de dados do Censo Agropecuário do IBGE de 

2006, Clemente (2011) demonstra que: 

 

[...], a agricultura familiar é responsável pela segurança alimentar do país, à 

medida que é responsável pela produção da maior parte dos produtos 
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alimentícios, como 70% do feijão, 87% da mandioca, 58,0% do leite, 46,0% 

do milho, 38% do café, 34% do arroz, 59% do plantel de suínos, 50% das 

aves, 30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo, sendo que a cultura com 

menor participação da agricultura familiar foi a soja (16%), produto típico 

do agronegócio (CLEMENTE, 2011. p. 153). 

 

No âmbito econômico, a obtenção de renda e poder de compra ao agricultor familiar 

beneficia ele diretamente e indiretamente o comércio local de vários segmentos: 

agropecuárias, selarias, supermercados, construção civil, roupas e calçados, dentre outros e 

etc. No âmbito social, possibilita ao assentado o acesso aos direitos básicos do cidadão como 

saúde, educação e moradia, além de ganhos indiretos a toda sociedade, como geração de 

emprego no comércio local e maior disponibilidade de alimentos.  

A análise é importante para compreender as mudanças ocorridas no município neste 

período do “pós-assentamento”, sabendo que a função deste não deve se limitar apenas em 

fornecer a terra, mas sim de projetar e implementar políticas agrícolas visando garantias, 

condições para a produção, manutenção e a reprodução social das pessoas no campo, 

promovendo o desenvolvimento rural sustentável, de justiça social e aumento da produção de 

alimentos, buscando garantir assim a soberania alimentar.  

Segundo Leite et al (2004), nos últimos anos foi crescente a quantidade de pesquisas 

sobre os assentamentos rurais no Brasil, no entanto, ainda são poucas as informações 

sistematizadas sobre a importância destes no âmbito regional.  

Neste sentido, conhecer e compreender também a importância das feiras livres é de 

fundamental importância, sendo estas um canal de comercialização da produção do assentado 

rural, bem como uma forma dele reduzir a influência dos atravessadores e assim obter maiores 

ganhos com a comercialização de seus produtos. Nos trabalhos de campo realizados no início 

do ano de 2018, verificou-se que a maioria dos feirantes são oriundos da zona rural, cerca de 

70,0 % deles. Neste grupo estão os que se auto declararam arrendatários, pequenos 

proprietários e assentados. Quanto aos pequenos proprietários e arrendatários são 17,5 % 

cada, enquanto a proporção de feirantes com origem de assentamentos rurais do INCRA, 

correspondem a 35,0 % do total geral de 42 feirantes.  

Estes dados remetem à importância dos assentamentos no fornecimento de alimentos 

vendidos na principal feira livre para o município. Não é intenção nesta discussão realizar a 

análise da quantidade de alimentos fornecidos, o levantamento se refere à quantidade feirantes 

que estão na situação de assentado rural pelo INCRA no município. Deste modo, apenas 30 % 

dos feirantes são residentes na zona urbana do município, sendo que estes comercializam 

principalmente salgados e doces, produtos que não estão em relação direta com terra. Isto 
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permite inferir que a maior parte dos feirantes são assentados pelo INCRA e também que são 

os principais responsáveis pela comercialização de alimentos como: verduras, hortaliças, 

frango, ovos, leite, farinha, carnes e etc. corroborando com a hipótese inicial que a criação de 

assentamentos rurais contribui para reduzir a pobreza, além de fortalecer a soberania 

alimentar local.  

É preciso ter em vista que a comercialização destes produtos possibilita renda a estes 

assentados, também oferece o acesso da população à alimentos de boa qualidade, 

considerando que os assentados declaram usar práticas de controle de pragas, em que não é 

empregado o uso agrotóxicos. 

 

Gráfico 1 – Participação assentados na Feira Livre de Domingo – Caiapônia – GO (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018.  Org.: Silva, Santiago Soares. 2018.  

 

Outro espaço para comercialização da produção é a feira da Nossa Terra, realizadas 

todas as quartas-feiras na região central da cidade. Talvez seja o mais importante para os 

assentados devido à sua origem, formação e finalidade, que prioriza a comercialização de 

produtos locais. Segundo o fundador da feira, a mesma foi criada no ano de 2002, com a 

intenção de comercializar diversos produtos: Artesanatos, doces, tortas, salgados, verduras, 

hortaliças e etc., ou seja, não visava apenas a atender os assentados, até mesmo porque no ano 

da criação estava iniciando os primeiros assentamentos no município.  

Na atualidade, a feira da Nossa Terra possui vinte e sete (27) feirantes. A maioria 

deles são oriundos da zona rural do próprio município 85,1 %. Neste grupo estão os que se 

auto declararam arrendatários, pequenos proprietários e assentados.  
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Gráfico 2 - Participação assentados feira de Domingo – Caiapônia – GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, (2018).  Org.: Silva, Santiago Soares. (2018).  

 

Sendo que em menor proporção, estão os pequenos proprietários, representando 14,8 

% do total de feirantes, enquanto arrendatários correspondem a 22,2%. Em maior proporção 

estão os feirantes com origem de assentamentos rurais do INCRA, que correspondem a 48,1% 

do total geral. Enquanto, que os residentes na zona urbana correspondem apenas a 14,8 % do 

total. 

Embora os dados sejam muitos expressivos quanto à participação dos assentados nas 

feiras, é necessário considerar que de todos eles que participam das feiras livres são 

moradores de apenas quatro (4) assentamentos rurais dentre os treze (13) Projetos 

Assentamentos do INCRA existentes no município. Os assentados participantes das feiras de 

quarta-feira (Feira da Nossa Terra) e domingo são procedentes dos assentamentos: P.A 

Cachoeira Bonita, P.A Boa Vista, P.A Lagoa da Serra e P.A Dom Carmelo Scampa. Ou 

seja, são moradores dos assentamentos mais próximos da cidade, talvez pela facilidade de 

deslocamento, tendo em vista a distância e as condições das vias de tráfego. No município é 

notório a dificuldade de acesso e transporte da maior parte dos assentamentos, devido às 

grandes distâncias e às condições das vias, sobretudo as estradas vicinais, devido as péssimas 

condições de conservação, principalmente no período chuvoso.  

Outro efeito advindo da participação dos assentados nas feiras livres, é a possibilidade 

de oferta de alimentos para população com produção local com alta qualidade, fato passível 

de ser constados in loco. Nesta perspectiva, Wanderley  (2003) afirma que esses agricultores 

familiares defendem um modelo fundado na qualidade, que questiona a visão da agricultura 

moderna de privilegiar a quantidade produzida e a produtividade,  de considerar a agricultura 
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somente como um simples campo de investimento de Capital. Ou seja, a perspectiva que se 

tem é que a dita “agricultura moderna” procura maximizar a produção e o lucro, nem que 

sejam às custas de altas taxas agrotóxicas e sucessivos danos ambientais. Sobre os 

agricultores familiares, a mesma autora aponta que  [...] “esses agricultores defendem um 

modelo fundado na qualidade dos produtos e propõem um pacto social entre produtores e 

consumidores, isto é, entre os agricultores e as populações urbanas”.(WANDERLEY, 2003. p. 

54). De fato, estes assentados (agricultores familiares) afirmam usar na produção técnicas que 

buscam reduzir o uso de agrotóxicos. Dentre as práticas usadas estão o uso de urina de vaca, 

fumo e calda bordalesa. Esta última em menor escala. Segundo afirmações destes feirantes, há 

uma preocupação não somente com a qualidade, mas também com o meio ambiente e redução 

de custos. Tendo em vista que no caso da urina de vaca ela substitui a uréia, usada 

principalmente na adubação folear. Parte destas técnicas são transmitidas em cursos 

ministradas nos assentamentos principalmente pelo SENAR (O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural). No entanto, deve se considerar, que parte do conhecimento do homem 

que está no campo foram passadas, de modo geral, pela oralidade da própria família. Isso em 

um processo contínuo de recriação camponês/agricultor familiar.  

Quanto à participação na feira da Nossa Terra, são (13) feirantes assentados, 

ocorrendo um predomínio dos assentados do P.A Cachoeira Bonita, com 50% dos feirantes. 

 

Gráfico 3 – Participação feirantes por Assentamento – Feira da Nossa Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018.  Org.: Silva, Santiago Soares. 2018.  

 

Este foi o terceiro assentamento a ser constituído no município, aproximadamente há 

19 anos. É o assentamento mais próximo da sede do município, com cerca de 5 km de 
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distância. Pode ser considerado um assentamento que se encontra bem estruturado em termos 

produtivos. Por apresentar certa organização em sistemas de cooperativas e associações. 

A realidade da feira livre realizada aos domingos, não difere a situação identificada na 

feira chamada de “Nossa Terra”, onde assentados do P.A Cachoeira Bonita correspondem a 

50% dos feirantes de residentes nos assentamentos. Isso deve ao fato, que um único assentado 

participe das duas feiras e, noutros momentos podem optar por realizar apenas determinada 

feira. Deve se atentar que essa participação nas feiras pode ser esporádica, sendo que a 

produção é regulada pela estação que determinada cultura/produto.  

 

Gráfico 4 - Participação feirantes por Assentamento – Feira (DOMINGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Org.: Silva, Santiago Soares da Silva 2018. 

 

Sobre essa análise, Leite (2000) aponta a importância das feiras livres com a 

participação do assentado na dinamização da economia local. De fato, o assentado quando 

participa das feiras locais, ele oferta à sociedade produtos com alta qualidade, por trabalhar 

com técnicas de produção que envolvem menor uso de agrotóxicos, já que em geral a 

produção na agricultura familiar é realizada com mais intensidade em trabalho manual. 

Segundo os próprios feirantes, parte da renda obtida na comercialização é gasta no próprio 

município, até mesmo no deslocamento para a feiras, neste caso o consumo de combustíveis.  

 

O mercado é dinamizado ainda pela venda de produtos oriundos dos 

assentamentos, como é o caso das feiras, da venda direta a supermercados, 

etc. ocasionando um novo tipo de concorrência e oferta de produtos que, 

principalmente quando se considera municípios pequenos, tem um peso 

relativo maior. (LEITE, 2000, p. 48). 

 

Neste sentido, também foi realizada uma análise quanto à oferta e a média de preços 
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praticados nas feiras livres, em especial pelo assentado, comparando-os com os preços 

praticados nos três (3) maiores supermercados do município. Sendo estes estabelecimentos os 

principais responsáveis pelo comércio de frutas e verduras na cidade. Vale ressaltar que os 

produtos em análise nesta pesquisa e que são comercializados em supermercados, não são 

produzidos no próprio município, são adquiridos na CEASA (Centrais de Abastecimento S/A) 

no município de Goiânia – GO. Dificilmente se encontra produção dos assentados ou 

pequenos proprietários locais nos supermercados, exceto em produtos como farinha e 

rapadura. Para o levantamento de dados estão sendo realizadas visitas trimestrais aos 

supermercados pesquisados e as feiras livres do município.  Nestas visitas foram realizados o 

levantamento dos preços de alguns itens (Farinha; Mandioca; Carne Suína; Quiabo, Jiló e 

Limão). A opção por trabalhar com estes itens é devido ao fato de serem produtos 

encontrados, tantos nas feiras quanto em supermercados, bem como serem os principais 

produtos comercializados pelos assentados nas feiras. Porém, é importante compreender que 

os assentados comercializam outros diversos produtos, tais como: Frango caipira, queijo, 

requeijão, conservas, pimentas, cheiro verde, leite e frutos do cerrado (ex: pequi). O leite é 

vendido in natura embalados em garrafas pet. Ou seja, de modo informal. Porém, com preços 

mais atrativos, tanto para o consumidor quanto para o produtor.  

Os dados revelam que nas feiras livres do município, a comercialização de verduras e 

legumes é feita principalmente pelos feirantes que são oriundos de assentamentos, e que estes 

seguem uma tendência de uniformidade ou padronização de preços. Ou seja, não há muita 

variação de preços entre si, ocorrendo um certo alinhamento de preços. Percebe-se também 

que as verduras e legumes, são colocados na exposição em embalagens (saquinhos) de 

aproximadamente de 600 gramas/cada, prática adotada por todos os feirantes. Nos meses de 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, estavam sendo comercializados a R$ 2,50. Devido a esta 

especificidade, optamos para facilitar a comparação e a compreensão entre a média de preços 

praticada nas feiras e no comércio local, a conversão dos preços praticados nas feiras para 

1.000 kg. Porque em supermercados são vendidos por quilos (1.000 kg).  
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Gráfico 5- Comparativo de preços entre feiras livres e supermercado em janeiro 2018 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. Org. Silva, Santiago Soares. Org. 2018. 

 

Verificamos que os preços praticados de alguns produtos são menos atrativos, no 

entanto nos trabalhos de campo, constatamos que possuem qualidade superior. Sobretudo em 

relação aos supermercados (1 e 2) que comercializam frutas/verduras/legumes fora dos 

padrões de mercado e com qualidade inferior aos produtos comercializados por assentados e 

pelo supermercado (1).  Este último é o maior verdurão do município, comercializa produtos 

considerados adequados para o padrão comercial, também conhecidos como tipo (1). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As primeiras análises indicam que as criações dos assentamentos rurais pelo INCRA 

no município fortalecem as feiras locais, em número participantes, diversidade e qualidade 

nos produtos ofertados. Permite que a população Caiaponiense tenha acesso à alimentos com 

menor nível de contaminação por agrotóxicos. No âmbito econômico, a renda obtida por 

agricultores familiares, tende a ser utilizada no próprio município. No entanto, ainda é 

necessário avanço em canais de comercialização que permitam a ampliação de venda da 

produção dos assentados, além das feiras locais, talvez seria interessante o reconhecimento e 

certificações da qualidade destes produtos, que poderia agregar valor 

econômico/social/ambiental. A própria comercialização para os supermercados locais, 

responsáveis pelo maior volume de venda, que por sua vez, optam por revender produtos 

adquiridos no CEASA. Também faz refletir sobre os obstáculos/entraves que dificultam a 
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participação nas feiras dos indivíduos residentes em outros assentamentos além dos 

constatados.  Possivelmente fomentaria a formulação de projetos e políticas públicas para o 

fortalecimento da agricultura familiar, consequentemente do comércio e da soberania 

alimentar local. Enfim, isso tudo nos levou a compreender que as feiras constituem 

“laboratórios” de pesquisa que permitem obter análises que podem romper com os 

preconceitos em relação ao assentado, porque demostra a importância do mesmo na oferta de 

alimentos e na promoção de renda no campo e na cidade.  
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EIXO 6 – A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

NO CERRADO 
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RESUMO 

 

A deficiência visual marca condições estruturais da sociedade moderna e acrescenta outras 

circunstâncias da vida social como, por exemplo, luta de classes e condições econômicas. O uso 

cotidiano que faz do espaço urbano faz aparecer as barreiras que a cidade dita diariamente sobre os 

cegos. Esses lutam no sentido de ter a possibilidade de criar percursos de vida, lazer, formação, 

locomoção, relações afetivas e trabalhar. Nesse âmbito, este artigo procura fazer um ensaio sobre os 

conflitos, inserções e percepções espaciais dos trabalhadores cegos dentro da cidade de Goiânia.  

 

Palavras-Chave: deficiência visual; trabalho; existência; socioespaço; inclusão. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Evandro é cego congênito. No início de sua vida, enfrentar o mundo sem visão foi 

assustador. Após um longo processo, se tornara professor de música em uma Associação de 

ajuda aos deficientes. A maneira como ele circulava os corredores do prédio era diferente dos 

videntes: percebia o espaço de outra forma. Em um dia qualquer, sentado na cozinha, o micro-

ondas apita seu famigerado "pi", dizendo que seu trabalho estava pronto. Automaticamente, 

ele diz "Si Bemol": sua percepção de mundo é traduzida pelas notas musicais, sua profissão. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência, elaborado pela Organização 

Mundial da Saúde, OMS, (2011), as estimativas populacionais mundiais de 2010 relatam que 

em torno de 785 (15,6%) a 975 (19,4%) milhões de pessoas com 15 anos ou mais possuem 

algum tipo de deficiência, sendo 110 milhões de pessoas (2,2%) com algum tipo de 

dificuldade funcional expressiva, e 190 milhões de pessoas (3,8%) possuem “deficiências 

graves” como quadriplegia, depressão grave ou cegueira. Abrangendo as crianças, avalia-se 

que mais de um bilhão de pessoas (15% da população mundial) vivem com alguma 

deficiência. “A deficiência varia de acordo com uma complexa combinação de fatores, 

incluindo idade, sexo, estágio da vida, exposição a riscos ambientais, status sócio-econômico, 
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cultura e recursos disponíveis – que variam consideravelmente entre as regiões.” (OMS, 2011, 

p. 46). 

No Censo do IBGE de 2010 18,6% da população brasileira tem deficiência visual, 

sendo, dentre as deficiências, a com maior incidência. De acordo com dados da OMS (2011), 

em torno de 0,5% da população possui deficiência visual grave (baixa visão e cegueira), 

porém essa porcentagem pode ser diferente em países periféricos: 

 

[...] os países com menor renda são os mais atingidos pela cegueira. Um 

exemplo é que, em 2015, tanto no Oeste quanto no Leste da África 

Subsaariana e no Sul da Ásia, a prevalência de cegueira foi superior a 4%. 

Enquanto isso, em regiões de alta renda, como Europa e América do Norte, 

entre outras, o índice foi de 0,5%. [...] A maior prevalência de casos de 

cegueira está intimamente ligada à precariedade na oferta de serviços de 

saúde e educação. [...] São pessoas que, por falta de informação, não se 

protegem e têm maior número de acidentes de trabalho. Ou pessoas que têm 

uma má alimentação. Há ainda a população que teria condições de recuperar 

a visão e não tem acesso à saúde (O GLOBO, 2017). 

 

A deficiência visual marca condições estruturais da sociedade moderna. Esse 

componente existencial acrescenta outras circunstâncias da vida social como, por exemplo, 

luta de classes e condições econômicas. Engels (2004), em uma perspectiva materialista e 

dialética, relata que o trabalho “(...) é condição básica e fundamental de toda a vida humana. E 

em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.” 

(ENGELS, 2004, p.11).  O trabalho é a humanização do ser social. Para Chaveiro e 

Vasconcellos (2016, p. 94), o trabalho contém a possibilidade de se “[...] realizar o salto do 

reino da necessidade para o reino da liberdade. Pode-se sintetizar: na origem – e 

ontologicamente – o trabalho é fonte de libertação.”. 

Assim, o trabalho pode ser visto como um ponto central na vida dos indivíduos. 

Segundo Guattari e Rolnik (1999) a lógica capitalista produz até os modos das relações 

humanas em suas representações inconscientes como, por exemplo, amar, trabalhar, ensinar e 

etc.: “Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 

com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro- em suma, 

ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo”. (GUATTARI; ROLNIK, 

1999, p. 42).  

As percepções socioespaciais dos trabalhadores cegos são vislumbres subjetivos.  A 

subjetividade se dá por fluxos contínuos de sensações, modos de existir, amar e comunicar, 

imagens, sons, afetos, valores e formas de consumo. Esses fluxos são fabricados na trama das 

premências sociais, institucionais, técnicas e individuais. Todos os sujeitos coletivos, 
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institucionalizados, independente de grau de instrução ou conhecimento são produtores de 

subjetividade. Nesse sentido, subjetividade é a produção de um si, um modo de existir, uma 

existência (GUATTARI, 1993). No ambiente urbano, a máquina social do trabalho funciona 

como parte de um agenciamento maior, que envolve a vida dos sujeitos que compõem esse 

meio, de forma que o trabalho se mostra como um ponto no qual se entrecruzam e se agregam 

vários planos de subjetividade individual e coletiva (GUATTARI; ROLNIK, 1999). 

As reivindicações das Pessoas com Deficiência podem ser observadas nas 

mobilizações e lutas por direitos. Em 2007 a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou 

a Convenção sobre os Diretos da Pessoa com Deficiência (CDPD) com o objetivo de 

assegurar a esses indivíduos que participassem da vida em comunidade. No Brasil, esses 

direitos vieram por intermédio de um Decreto Presidencial (nº 6949/2009), que tem como 

objetivo dar enfoque social, ambiental, física e psicológica, para os enfrentamentos das 

Pessoas com Deficiência. Posteriormente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 

13.146/2015, veio promover o princípio da dignidade da pessoa humana como vetor para a 

promoção da dignidade das pessoas com deficiência. (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2008; 

TRINDADE, 2016) 

A vida das pessoas com deficiência está permeada de conflitos. A vida na sociedade, 

caracterizada pela eficiência produtiva, acaba por impor às pessoas com deficiência visual 

exigências impróprias à sua condição física (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2008; 

CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 2016).  

O trabalho é uma forma de inserção socioespacial. Os cegos lutam no sentido de ter a 

possibilidade de criar percursos de vida, lazer, formação, locomoção, relações afetivas e 

trabalhar. Nesse âmbito, este artigo procura entender os fazer um ensaio sobre conflitos, 

inserções e percepções espaciais dos trabalhadores cegos dentro da cidade de Goiânia.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

A urbanização é um fenômeno recente e crescente em escala planetária. Intimamente 

ligada ao capitalismo e à industrialização, a partir do século XIX. A revolução urbana foi 

acompanhada de rápido crescimento demográfico, com tendência à concentração em médias e 

grandes cidades, numa lógica global que se expande pelos países periféricos, que quase 

sempre não conseguem resistir ou administrar tal processo (SANTOS, 1981; HOBSBAWNM, 

2006). Como o capitalismo se mostra seletivo em relação aos espaços e ao estrato social que 

dinamiza, o trabalho nas cidades assume uma lógica competitiva que assola a vida de grande 
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parte da população, em especial os trabalhadores que apresentam desvantagens físicas e 

educacionais, como é o caso da população cega. 

No que tange à urbanização das metrópoles no território cerradeiro, Chaveiro (2010) 

afirma que ela é um dos aspectos de uma ocupação produtiva que se difundiu rapidamente 

pelo interior do país, sobretudo a partir da década de 1970, tendo a modernização da 

agropecuária como a grande agenciadora dessa configuração socioespacial. As consequências 

do rápido crescimento urbano de Goiânia, concentrada e desigual, gera dificuldades na gestão 

da cidade, o que redunda na manutenção ou reforço das desigualdades no espaço urbano. A 

cidade enfrenta problemas estruturais, como a dificuldade na oferta de emprego, moradia, 

transporte, ao que se soma a disseminação da violência, sobretudo a partir da década de 2010.  

Para as pessoas com deficiência esses problemas estruturais são mais acentuados, pois estes 

enfrentam a dificuldade de fazer parte de um espaço não adaptado às suas necessidades 

(SANTOS, 2004a; CARLOS, 2007; CHAVEIRO, 2010; CHAVEIRO et al., 2016). 

Brumer at al (2004) relata que as dificuldades dos deficientes visuais são variadas para 

se inserirem no mercado de trabalho. As vagas oferecidas para essas pessoas são normalmente 

aquelas que necessitam de baixa escolaridade. Os trabalhadores cegos com alguma 

qualificação dificilmente conseguem empregos em sua área de formação. O jornal “O 

Popular”, em reportagem veiculada no dia 27 de setembro de 2017, afirmou que “a maioria 

das empresas, em Goiânia, exigem que o candidato tenha deficiência quase imperceptível e 

não quer fazer investimentos em acessibilidade.” (O POPULAR, 2017). 

Diniz (2007) relata que entre as definições de deficiência, o modelo social é o qual 

influencia a vida do deficiente com maior impacto. O modelo médico foca o problema na 

lesão e o modelo social é um resultado de um ordenamento político e econômico capitalista, 

propondo um ideal de sujeito produtivo. Dessa forma, a deficiência passa a ser entendida 

como “uma experiência de opressão compartilhada por pessoas com diferentes tipos de 

lesões” (DINIZ, 2007, p. 10). A provocação está em mostrar evidências sobre a segregação 

dos deficientes. Como apontam Chaveiro e Vasconcelos, (2016. p. 92) “observa-se, assim, 

que o predicativo ´deficiência` é antinomia do predicativo hegemônico ´eficiência`. Dentre as 

características centrais da sociedade vigente, certamente uma das mais cruciais, é o modo 

como se trata o trabalho humano.”.  Acrescentam Chaveiro et al. (2016, p. 24) que 

 

Fora da dualidade eficiência-deficiência, o que está posto é o sujeito social 

total, contudo diferenciado. Se é sujeito de uma sociedade concreta, suas 

marcas e seus percursos são gravados e instituídos pela estrutura dessa 

sociedade. Assim, o centro não é apenas a diferença desse sujeito, mas a 

desigualdade social em que é submetido. 
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Para a discussão da inserção socioespacial dos trabalhadores cegos são necessárias 

tecer algumas discussões sobre as principais categorias geográficas. A categoria espaço para a 

Geografia sempre foi enriquecedora de debates e evoluiu de conceito ao longo dos anos. 

Nesse sentido, levaremos o conceito construído dentro da Geografia Crítica para essa 

pesquisa.  Santos (2004b) afirma que o conceito de espaço está nas formas de representações 

das relações sociais do passado e do presente moldadas por uma estrutura de forças 

antagônicas: “o espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis a 

razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares. ” 

(SANTOS, 2004b, p. 153). 

Ainda segundo Santos (2004a) este espaço está sujeito às ações hegemônicas, imbuído 

de verticalidades, que incidem na sociedade como um todo, subjugando-a aos comandos 

globalizadores, mas também criando resistências dialéticas. “O espaço é formado por um 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações (...) 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 

seus habitantes.” (SANTOS, 2004a, p. 63) 

Carlos (2011) propõem que o espaço é uma realidade prática construída ao longo da 

história da humanidade enquanto condição, meio e produto da reprodução social. Para a 

autora, a geografia precisa descobrir a dinâmica da sociedade por meio de sua transformação 

através da análise da produção do espaço e da reprodução social.  

Para Lefebvre o espaço (social) é um produto social. O autor utiliza-se do conceito de 

produção do espaço, entendendo que ele está atado à realidade social, sendo que o ponto de 

partida dele não é epistemológico, pois o espaço não existe em si mesmo, mas é produzido. O 

espaço representa a ordem sincrônica da realidade social. O tempo é a ordem diacrônica, o 

processo histórico da produção social. A sociedade, para Lefebvre, é o elemento central, pois 

o espaço não é uma somatória de ações e práticas, mas são seres humanos com sua 

corporeidade, sensualidade, sensibilidade, imaginação, pensamentos, ideologias e relações 

(LEFEBVRE, 2011). 

Lefebvre (2011) apresenta o espaço moderno em três classificações: espaço 

imaginário, espaço absoluto e o espaço relativo O espaço imaginário tem sentido de origem e 

separação, concreto e prático, de coexistência e diferença. O espaço absoluto são as formas 

arquitetônicas e o espaço relativo não comporta apenas os dispositivos duráveis, mas também 

espaços de representação, como imagens e narrativas, por exemplo. As representações do 
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espaço também se manifestam no espaço vivido, concebido e percebido, vistos como 

qualidade constitutivas do espaço. . 

Para entender as inserções socioespaciais dos cegos em Goiânia se faz necessário tecer 

a discussão sobre território. O território, seguindo o materialismo histórico-dialético, se 

compreende sobre os aspectos dos processos históricos socioespaciais. Por isso o conceito 

pode ter variadas concepções autorais. Haesbaert (2004) propõem três visões básicas de 

território. A primeira é a jurídica-política, o qual o território é um espaço delimitado e 

controlado exercendo um determinado poder pelo Estado. A segunda, chamada “Cultural(ista) 

ou simbólico-cultural dá prioridade à dimensão simbólica e subjetiva. Nessa vertente, o 

território é visto como um fruto da apropriação/valorização simbólica de um determinado 

grupo em sua relação ao espaço vivido. A terceira é a econômica, a qual destaca a dimensão 

espacial das relações econômicas. O território sobre esse conceito está construído na relação 

entre o capital e o trabalho, expresso nas lutas de classes. Para a população pesquisada, todos 

os conceitos de territórios propostos pelo autor são cabíveis de análise. 

O termo espaço urbano, para Corrêa (2004), é o conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si, divididos em áreas como, por exemplo, o centro da cidade, locais de 

concentração comercial, serviços e gestão, áreas industriais, áreas residenciais, áreas de lazer 

e áreas de futura expansão. Dessa forma, o espaço urbano é uma organização fragmentada e 

articulada, sendo um espelho e um condicionante social, um aglomerado de signos e um 

campo de lutas. É a expressão da própria sociedade materializada em formatos espaciais.  

Lefebvre (2011) afirma que a prática social agrega, estreitamente, no espaço 

percebido, a realidade cotidiana e a realidade urbana (percursos e redes), sendo que o espaço 

urbano surge como território no qual o cotidiano e o moderno se reúnem simultaneamente. 

Para o autor, os direitos mal reconhecidos pela sociedade vão se formalizando ao longo dos 

tempos. Se existisse a prática social, através do direito ao trabalho, à educação, à saúde, à 

habitação e ao lazer, a realidade dos proletariados mudaria. Na constituição desses direitos 

elencados, se configuram o direto à cidade. 

No mesmo sentido, para Carlos (2007) a cidade é uma obra humana produto de um 

tempo acumulado, interlaçado de contradições, pois ela se refaz para e pela troca (do valor, 

capital). A cidade se reorienta na prática sócio-espacial da metrópole. Nesse caso o espaço, 

mutável a todo instante, e o tempo acelerado produzem uma nova dinâmica. Esta dinâmica dá 

uma direção implacável: 

 

A cidade, obra humana feita para durar, produto do tempo acumulado, entra 
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em contradição com a cidade que se refaz para e pela troca – como 

realização do valor de troca - reorientando a prática sócio-espacial 

metropolitana. Aqui o espaço, em constante mutação, e o tempo, em 

processo de aceleração, produzem uma nova dinâmica. Esta dinâmica 

sinaliza uma direção inexorável: a metrópole se reproduz numa relação de 

exterioridade em relação ao cidadão, revelando a alienação percebida na 

qualidade de estranhamento. (CARLOS, 2007. p. 64) 

 

Segundo Harvey (2012), a urbanização desempenhou um papel categórico na absorção 

de capitais excedentes, em escala geográfica crescente. Porém, o processo de destruição 

criativa desapropria as massas do direito à cidade. O neoliberalismo inventou um sistema de 

governança o qual integra o Estado e os interesses corporativos, pelo poder monetário. Esse 

processo garantiu a disposição de excedente através do aparato estatal, favorecendo o capital 

corporativo e as classes superiores na moldagem dos processos urbanos. Para o autor, “elevar 

a proporção do excedente apropriado pelo Estado terá um impacto positivo apenas se o 

próprio Estado for submetido a controle democrático. Progressivamente vemos o direito à 

cidade cair em mãos privadas ou interesses quase privados.” (HARVEY, 2012, p. 86). É nesse 

sentido, do precário direito à cidade que se insere nosso objeto de estudo, naturalmente 

constituídos em sujeitos desajustados nesse espaço cerceador das liberdades individuais e 

coletivas. 

 

PARA NÃO CONCLUIR  

 

Segundo Santos (2004b) o espaço é contraditório. Assim como o espaço urbano, 

segregado, está formatado às leis capitalistas. Se para a população sem deficiência a cidade 

causa estranhamento, para as pessoas cegas ainda mais. Está perceptível que a cidade não 

proporciona acessibilidade para estes sujeitos, assim como o mercado de trabalho também 

não. O espaço urbano seleciona suas relações com os sujeitos aptos, segundo Carlos (2007), à 

servirem ao capital, proporcionando sua acumulação perante a exploração da mão de obra e 

também suas relações segundo Guatarri e Rolnik (1999). Chaveiro e Vasconcellos (2016) 

afirmam que a inclusão da sociedade ocorre pelo trabalho. Apesar do Decreto Presidencial (nº 

6949/2009), Lei 13.146/2015 acesso à estes direitos à cidade é a luta dos trabalhadores cegos 

em Goiânia. 
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RESUMO 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado em 2009 pelo governo federal, possibilitou 

aos municípios brasileiros a implantação de conjuntos habitacionais com o objetivo inicial de reduzir o 

crescente déficit habitacional no território brasileiro. Apoiado num arcabouço legal que implicou não 

apenas na construção de moradias, mas em toda uma infraestrutura urbana que engloba escolas, postos 

de saúde, áreas verdes e de lazer, juntamente com serviços de limpeza urbana, coleta de lixo e 

transporte público, o PMCMV tinha como objetivo proporcionar não apenas moradia, mas qualidade 

de vida. Em Ituiutaba, município do Triângulo Mineiro (MG), foram construídos desde 2009, 16 

empreendimentos habitacionais. No entanto, a proposta não atendeu ao conjunto de requisitos legais, 

deixando de cumprir com as exigências de infraestrutura urbana e social previstas, promovendo 

processos de segregação social e exclusão espacial. O propósito deste trabalho é abordar esta questão. 

 

Palavras-chave: política habitacional; infraestrutura urbana;  programa minha casa minha vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente de pesquisas que abordam a 

problemática urbana a partir das politicas de moradia, sobretudo análises e estudos de caso 

que procuram entender o conjunto de processos de implementação do Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) no território brasileiro. Nesta lógica, que une a política governamental 

a um conjunto de estratégias econômicas setoriais que procuram fortalecer principalmente o 

setor de construção civil, destaca-se a cidade de Ituiutaba, sede do munícipio do mesmo nome 

e principal de sua microrregião, localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, em Minas Gerais, que recebeu na última década uma expressiva quantidade de 

empreendimentos imobiliários do PMCMV. 

Criado em 2009 pela Lei nº 11.977 de julho de 2009, pelo Governo Lula, o PMCMV, 

tinha como meta “criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades 

habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 

rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta 
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reais)” afim de suprir o déficit habitacional existente no país, que segundo pesquisa realizada 

em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estava em torno de 21%, 

correspondendo a 7,9 milhões de moradias.  

Ainda que o programa resulte em milhões de imóveis em conjuntos habitacionais, 

destinadas as pessoas com renda de no máximo 10 salários mínimos, o mesmo é alvo de 

grandes críticas negativas devido as condições em que as moradias são instaladas, sendo 

construídas com materiais de qualidade inferior, sem equipamentos sociais e/ou localizados 

na maioria das vezes em áreas periféricas da cidade, longe do centro.  

Desta conjuntura, constrói-se o objetivo deste trabalho que é analisar a situação atual 

dos empreendimentos do PMCMV na cidade de Ituiutaba, a partir das condições existentes de 

moradia e de habitat. Partimos da hipótese inicial de que no processo de implementação dos 

empreendimentos habitacionais, as normas legais não foram cumpridas, e que desta forma 

resultaram em processos de segregação espacial e exclusão social. Para embasar nossa análise 

foram realizadas visitas a todos os conjuntos existentes, com o objetivo de confrontar as 

exigências legais com a realidade estrutural. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Podemos afirmar que, nos últimos cem anos, o município de Ituiutaba passou pelos 

mesmos processos socioespaciais que o restante do território brasileiro, no tocante a 

distribuição de sua população urbana e rural, impactando diretamente no crescimento urbano 

e na mudança de um modelo de organização espacial que alcançou um significado econômico 

originado basicamente durante o século XIX e se estendendo até os anos cinquenta do século 

XX. 

Segundo dados do IBGE, em 1950, a população brasileira era de 51.944.397 hab., 

sendo que apenas 36,1% moravam em áreas urbanas, e 63,84% em áreas rurais. Em 2010, esta 

relação expressa com intensidade um processo que já nos anos 70 demonstrava uma 

importância muito significativa para a configuração espacial brasileira. Em 1970, 55,9% dos 

brasileiros moravam em cidades e 44% no campo; em 2010, 84,36% em áreas urbanizadas e 

apenas 15,63% em áreas rurais. Em Ituiutaba, este processo acompanha o dinamismo do 

restante do território, de forma até mais acelerada que o restante do território nacional, como 

verifica-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Ituiutaba (MG): expansão urbana (1950-2010) 

Ano Total Pop. Urbana (%) 

Pop.Rural 

(%) 

1950 53.240 19,00 81,00 

1960 68.218 45,00 55,00 

1970 64.528 72,50 27,50 

1980 74.247 87,75 12,25 

1991 84.577 92,46 7,54 

2000 89.091 94,12 5,88 

2010 97.171 96,00 4,00 
Fonte: Censos Demográficos IBGE: 1950, 1960, 1970, 

1980, 1991, 2000, 2010. Org.: OLIVEIRA Jr, Antonio, 

2017 

 

Esta acelerada urbanização impactou diretamente na demanda por habitação e 

infraestrutura urbana, provocando o surgimento de novos bairros, embora sem um 

planejamento orientado para habitação, mas procurando suprir a demanda por serviços e 

infraestrutura (Oliveira, 2013). 

Oliveira (2013, p. 316), assinala que diante destas mudanças no padrão populacional, 

Ituiutaba, “até o fim da década de 1970, possuía 31 bairros e loteamentos [e que] o período de 

maior crescimento da população urbana (década de 1950) foi também o de maior expansão do 

tecido urbano em uma única década, totalizando 18 bairros e loteamentos”. 

É nos anos 50 que é construído o primeiro conjunto habitacional, no Bairro Natal, 

financiado pela Fundação da Casa Popular. Sob a gestão do BNH (1964-1986), mais 

conjuntos habitacionais surgem como o Ipiranga, Setor Sul, Alvorada, São José, Maria Vilela, 

Sol Nascente e Marta Helena. Em 1990-1991, mais conjuntos habitacionais como o Lagoa 

Azul, Lagoa Azul II, Novo Tempo II, Eldorado, Elândia e Jerônimo Mendonça. (Ferreira, 

2016) 

Entretanto é no período de 2009 a 2013, que Ituiutaba implementa através do 

PMCMV, com a finalidade de reduzir o déficit habitacional, a construção de 6.294 (seis mil e 

duzentos e noventa e quatro) moradias, distribuídas em 16 empreendimentos: Jardim Europa, 

Canaã I, Canaã II, Residencial Buritis, Residencial Carlos Dias Leite, Residencial Tupã, 

Copacabana (Camilo Chaves), Nadime Derze Jorge I, Nadime Derze Jorge II, Residencial 

Jardim Europa II, Gilca Vilela Cancella, Nova Ituiutaba I, Nova Ituiutaba II, Nova Ituiutaba 

III, Nova Ituiutaba IV e Residencial Doutor Marcondes Bernardes Ferreira (Figura 1). 
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Figura 1: Ituiutaba, MG: Localização dos Conjuntos Habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida, 2009-2013 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 2017. Organizado por OLIVEIRA Jr, Antonio (2017).  

Imagem originária do Google Earth (2017) 

 

Importante relatar que alguns conjuntos habitacionais, como o Nova Ituiutaba I e IV 

ainda não foram entregues à população. Estudo recente, realizado por Silva et al (2016), 

aponta irregularidades presentes nos Conjuntos Canaã I e II, Buritis, e Nadime Derze I e II em 

relação a falta de equipamentos e serviços. Observa-se que de fato, em parte, a legislação 

federal (Lei n
o 

8.677, de 13 de julho de 1993, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 

Social; Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências; Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano), no tocante à habitação não tem sido cumprida pelo Município. 

Embora o estudo realizado acima se limita a analisar apenas 4 (quatro) conjuntos dentre o 

total de dezesseis, é importante apresentar que os problemas não são particulares destes 

empreendimentos, e sim de todos os implementados pelo PMCMV, como apresentaremos 

mais a frente. 

Esse não cumprimento da legislação nos últimos 9 (nove) anos contribuiu para a 

produção de um processo excludente e segregador da população moradora destes conjuntos 

habitacionais, que localizados nos limites da hoje mancha urbana, estão de certo modo 

alijados da vida urbana.  

Outro estudo realizado por Chaves e Neto (2014), revela irregularidades nos 

Conjuntos Jardim Europa, Canaã I e II, Carlos Dias Leite, Buritis e Camilo Chaves, 

igualmente em levantamentos mais recentes, Silva et al (2016), aponta irregularidades 
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presentes nos Conjuntos Canaã I e II, Buritis, e Nadime Derze I e II em relação a falta de 

serviços e equipamentos. Apesar da pequena abrangência à alguns empreendimentos 

específicos, é considerável apresentar que os problemas não são particulares destes, e sim de 

todos os conjuntos habitacionais do PMCMV existente a cidade de Ituiutaba, como já 

apresentado nos dois estudos distintos. 

Em nossa pesquisa, percebemos que a ausência de infraestrutura de equipamentos 

sociais é um padrão existente nestes conjuntos habitacionais, como sintetiza o Quadro I. Nota-

se que a construção dos conjuntos habitacionais do PMCMV atendeu muito mais a uma lógica 

locacional do que socialmente inclusiva, favorecendo diretamente o mercado imobiliário e a 

construção civil. 

Em trabalho anterior (SILVA, SILVA e OLIVEIRA Jr, 2017), analisamos a 

fragilidade do sistema legislativo de Ituiutaba juntamente com o não cumprimento da 

legislação federal e podemos afirmar que a legislação habitacional normativa aprovada nos 

últimos dez anos para o Município é uma legislação extremamente precária e confusa.  

Embora o Município tenha um Conselho Municipal de Habitação, criado em 08 de 

outubro de 1997, pela Lei n
o
 3.256, o mesmo nunca entrou em funcionamento. Além disto, o 

município apresenta três leis criadoras de um Fundo Municipal de Habitação: a Lei n
o 

3.257, 

de 08 de outubro de 1997; a Lei n
o
 3.591, de 22 de janeiro de 2003; e, a Lei n

o 
3.937, de 12 de 

junho de 2008, o que reflete a ausência de uma estrutura de planejamento e de informações, 

tanto ao nível do executivo quanto do legislativo. 

A Lei n
o 
8.677, de 13 de julho de 1993, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 

Social (FDS) , afirma em seu Art. 2
o
, que “o FDS destina-se ao financiamento de projetos de 

investimento de interesse social nas áreas de habitação popular, sendo permitido o 

financiamento nas áreas de saneamento e infraestrutura, desde que vinculadas aos programas 

de habitação, bem como equipamentos comunitários.” 

Já a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências, em seu Art. 2
o
, afirma que a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana; e, 

indica como diretriz a ser cumprida, a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações (Inciso I) e no seu inciso V, a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais. 
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A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano, no seu capítulo III, referente ao projeto de loteamento, afirma no seu art. 9
o
, parágrafo 

2, que o memorial descritivo deverá conter a indicação das áreas públicas que passarão ao 

domínio do município no ato de registro do loteamento. 

Assim, embora haja todo um aparato legal que normatiza e orienta as ações do poder 

público no planejamento e ação de uma política habitacional efetiva e diretiva, a falta de um 

sistema de fiscalização e de punição do Governo Federal para os municípios que não 

cumprem o que denominamos de prioridade social do direito a moradia e ao habitat, permite 

que as administrações públicas municipais transformem em moeda eleitoral a oferta de casas. 

Muitas vezes, como ocorre na cidade de Ituiutaba, dá-se a moradia, mas não as condições para 

a habitabilidade. 

A ausência de um conjunto de ações como limpeza urbana e coleta de lixo rotineira, 

contribuem para que nos conjuntos habitacionais se estabeleça condições para, além da 

proliferação de doenças, de problemas relacionados as redes de drenagem, já que o lixo, 

principais os resíduos da construção civil, acarretem o entupimento de bueiros e das bocas-de-

lobo, o que contribuí para a formação de pontos e áreas de alagamento, ao reter a água da 

chuva que deveria ser escoada. 

Além disso, a presença de lotes vazios e matagal, contribuí para potencializar a 

proliferação de doenças transmitidas por mosquitos e a presença de animais peçonhentos 

como escorpiões, já que são transformam em áreas de descarte de lixo doméstico, incidindo 

diretamente no custo da saúde pública, elevado pela ausência de postos de saúde, de 

atendimento de emergência, em todos os conjuntos. 
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Figura 2: Conjunto Habitacional Nova Ituiutaba III 

 

Fonte: Arquivo de Jessica Oliveira Barbosa, 2017 

 

Outro problema bastante importante e emblemático enfrentado pelos moradores desses 

conjuntos habitacionais é a precariedade do serviço de transporte público. Apesar de todos os 

conjuntos serem servidos pela oferta de transporte público, o mesmo apresenta constantes 

reclamações quanto a periodicidade e atrasos, rotas não cumpridas, descaso com a população, 

sido inclusive alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de 

Ituiutaba, no período de maio de 2013 a fevereiro de 2014.  

A precariedade dos serviços de transporte público incide diretamente na vida cotidiana 

dos moradores, já que para poderem trabalhar e estudar, acabam por utilizar serviços de 

mototaxi, o que eleva os gastos do orçamento familiar, bicicletas ou mesmo irem a pé para 

escolas, trabalho e para o centro da cidade. Estes gastos acabam acarretando uma baixa 

produtividade tanto no trabalho como na escola, elevando o custo social da moradia nesses 

conjuntos. É possível que este custo, muitas vezes elevado para as famílias, impliquem na não 

compensação do trabalho, elevando o número de desempregados da cidade. 

A ausência de áreas de lazer e de uma política de lazer da Prefeitura, uma exigência 

legal, demonstra claramente o quanto a política de habitação implementada pelo Município de 

Ituiutaba, provoca a exclusão de parte de seus moradores da vida da cidade, deixando-os as 

margens da tênue linha da violência e do consumo de drogas e álcool. 
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Quadro I – Principais problemas dos Conjuntos Habitacionais do PMCMV, Ituiutaba (MG) 

PRINCIPAIS 

PROBLEMAS 
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praças e áreas verdes N N N N N N N N N N N 

posto de saúde N N N N N N N N N N N 

instituição de ensino N N N N N N N N N N N 

transporte coletivo urbano  P P P P P P P P P P P 

posto policial  N N N N N N N N N N N 

sinalização nas vias N N N N N N N N N N N 

asfalto deteriorado  S S S S S S S S S S S 

comércio de bairro N P N N N N P N N P N 

iluminação pública  P P P P P P P P P P P 

bairro é longe do centro  S S S S S S S S S S S 

telefone público N P N N N N N N N P N 

lote vazio e matagal S S S S S S S S S S S 

limpeza urbana P P P N N N N N N P P 

coleta de lixo P P P P P P P P P P P 
N = não existência; S = existe; P = atendimento precário 

Fonte: Visita técnica aos conjuntos habitacionais (setembro-dezembro, 2017) 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que, na execução da política de habitação da cidade de Ituiutaba nos 

últimos oito anos, houve uma preocupação muito mais com a quantidade de 

empreendimentos, do que com a qualidade dos mesmos, sem haver uma preocupação com a 

qualidade de vida da população não apenas dos conjuntos, mas de toda a cidade, já que as 

dinâmicas urbanas (econômicas e sociais) que movimentam a vida de uma cidade são 

integradas e articuladas.  
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Desta forma, expressa-se uma realidade na qual o planejamento urbano é 

negligenciado como instrumento e política de organização e ordenamento urbano ao lado de 

políticas sociais que deveriam ser ofertadas, independente da exigência legal (que já não foi 

cumprida), deixando a margem da sociedade uma população do seu direito de usufruir a 

cidade. Concedeu-se o direito a moradia, mas não o direito a um habitat urbano, acarretando 

uma série de problemas futuros para a cidade de Ituiutaba. 

Assim, não basta construir casas. É imprescindível que haja uma infraestrutura social 

que seja capaz de tornar a vida da população mais amena e tranquila. Politicas e estratégias de 

deslocamento social, ou seja, de tentar eliminar a pobreza em determinadas parcelas da 

população, não devem ser tratadas apenas por um viés setorial. É importante que estas 

políticas estejam articuladas com outras politicas e instrumentos de planejamento urbano e de 

desenvolvimento local que sejam eficazes ao ponto de permitirem que parcelas da população 

além de obterem seu direito de moradia, possam obter também melhorias na sua qualidade de 

vida.  

Esta articulação equilibrada entre diversos setores das políticas públicas exige, em 

contrapartida, a participação da população no processo decisório. Por isso, é de fundamental 

importância a instalação de conselhos populares, espaços de representação na qual a 

população contribui com pautas que inferem diretamente na vida da cidade. É preciso 

entender que a cidade não é apenas do mercado, como se acredita. 

A cidade é um espaço de construção social coletiva e de produção de espaços de 

sociabilidade e de economia. A cidade não é um produto apenas do mercado, mas um produto 

social. É claro que em nossas cidades capitalistas, o seu suposto planejamento acaba por 

provocar intensos e convergentes processos de segregação social e de exclusão espacial, como 

os existentes na cidade de Ituiutaba. 

Esta convergência desencadeia outros processos como o de rejeição da população que 

mora nos conjuntos habitacionais por parte de moradores de outros bairros, resultando num 

preconceito de origem e de discursos perversos em torno da condição social e de vida da 

população. 

Neste sentido é importante que para evitar estas mazelas do planejamento, haja uma 

percepção maior da totalidade da cidade em contraposição a percepção majoritária e 

hegemônica do mercado. Para isto, faz necessário, embora este possa parecer um discurso 

bastante utópico, um repensar o papel dos homens, mulheres, adolescentes, crianças, 

deficientes, gays, lésbicas, transexuais, travestis, etc, na vida cidade para que a cidade de 

todos seja construída para todos. 
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RESUMO 

 

As transformações socioeconômicas e ambientais ocorridas nos últimos anos, além de um crescimento 

desorganizado das cidades e o aumento desconfiança da população na política brasileira levaram o 

país a uma intensa crise. Aliar crescimento econômico com sustentabilidade é um desafio para os 

atuais gestores, por isso, o Programa Cidades Sustentáveis foi criado com a ideia de ser uma 

ferramenta de auxílio para o desenvolvimento sustentável, presando sempre pela transparência dos 

atos públicos e pela participação da população.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Programa Cidades Sustentáveis, desenvolvimento sustentável.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento sustentável de uma cidade é um conjunto extenso de ações que são 

difíceis de serem executadas, por isso é importante que haja planejamento adequado para 

botar em pratica tais medidas. 

A melhoria da qualidade de vida da população deve ser base para a gestão pública, sendo 

assim programas voltados para a sustentabilidade são de suma importância. Desta forma, uma 

Gestão Ambiental Urbana é um instrumento necessário para o desenvolvimento sustentável. 

A cidade de Goiânia, localizada no centro do Estado de Goiás, é o município mais 

populoso com a população estimada de 1.466.105 habitantes, IBGE (2017). A cidade é 

nacionalmente reconhecida como uma das melhores capitais brasileiras no quesito qualidade 

de vida
140

, com uma das maiores taxas de área verde por número de habitantes do país.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem o objetivo geral de avaliar os dados (sobretudo sociais 

e ambientais) da capital goiana e compará-los com as referências propostas pelo Programa 

Cidades Sustentáveis. 

O Programa Cidades Sustentáveis tem como proposta contribuir com as próximas 
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gestões municipais no sentido da implementação de instrumentos de planejamento e execução 

de políticas públicas que considerem a sustentabilidade como transversal a todos os projetos e 

ações dos poderes executivos e legislativos municipais, além do devido comprometimento dos 

setores privados e das sociedades locais. (Programa Cidades Sustentáveis, 2012).  

Através disso o Programa Cidades Sustentáveis criou orientações e parâmetros que são 

divididos em doze temas principais para a elaboração de um plano de gestão ambiental 

urbana. Esses temas são multidisciplinares e é a base para a elaboração de um plano de metas, 

onde cada município deve elaborar e cumprir de forma integral e continua seus itens. 

Sachs (2010) traz ideia de gestão e desenvolvimento sustentável, no qual ele defende 

uma tríplice perspectiva entre o desenvolvimento includente, ecologicamente viável e 

economicamente sustentado.  

Ressalta-se que os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa pautaram-se 

em três momentos, a saber: inicialmente foi realizada a análise do material bibliográfico
141

 

disponibilizado pelo Programa Cidades Sustentáveis e; coleta de dados e informações sobre a 

cidade de Goiânia que permitisse, à luz das referências do programa, comparar com os 

indicadores de sustentabilidade e; por fim, examinar a realidade da cidade de Goiânia ante às 

referências propostas pelo Programa Cidades Sustentáveis. 

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

Os indicadores foram criados para auxiliar no planejamento urbano sustentável, 

contribuindo para o desenvolvimento, execução e avaliação de políticas públicas, resultando 

diretamente na qualidade de vida da população, além de servir como instrumento de diálogo 

entre os diferentes atores envolvidos, através das informações e técnicas reproduzida por esses 

parâmetros. O Programa Cidades Sustentáveis possui mais de trezentos indicadores gerais, 

sendo eles divididos em doze eixos temáticos.  

Os onze eixos principais do Programa Cidades Sustentáveis são: Governança; Bens 

Naturais Comuns; Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz; Gestão Local para a 

Sustentabilidade; Planejamento e Desenho Urbano; Cultura para a Sustentabilidade; Educação 

para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida; Economia Local Dinâmica, Criativa e 

Sustentável; Melhor Mobilidade, Menos Tráfego; Ação Local para a Saúde e Do Local para o 

Global.  
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A seguir serão apresentados conjuntamente onze indicadores e os dados da cidade de 

Goiânia. Cabe ressaltar, que o presente trabalho não pretende esgotar as possibilidades de 

análise e de discussão quanto à temática sustentabilidade para a cidade de Goiânia. 

 

Governança 

 

Esse eixo é composto de vários indicadores que buscam demostrar como se encontra a 

inclusão e a justiça social nas cidades. Por isso, analisa dados, como por exemplo, a 

participação de mulheres e negros no governo municipal. Também leva em consideração o 

índice de transparência dos dados do governo municipal, onde, a administração pública deve 

promover cada dia mais a transparência de seus atos. 

De acordo com levantamento feito pela Secretária Municipal de Gestão de Pessoas da 

cidade de Goiânia (2014), o município tinha o um total de 47.563 funcionários, sendo que 

destes 30.991 eram mulheres, representando assim, 65,16% do total no ano de 2012, já em 

2013 a prefeitura tinha um total de 42.031 funcionários, sendo ao todo 26.890 do sexo 

feminino, o que configura 63,98% do total. Ainda de acordo com esse levantamento, Goiânia, 

em 2012, tinha apenas 605 negros empregados na administração pública, refletindo assim 

1,27% do total de funcionários, já em 2013, o número subiu para 3.042, aumentando o índice 

para 7,24%. 

Já na questão transparência, o Ministério Público Federal possui um ranking onde 

mede a transparência dos portais dos Estados e municípios brasileiros (2016), no ano de 2015 

Goiânia teve índice 5,40, já no ano de 2016 o índice subiu para 6,00.  

Para o Programa Cidades Sustentáveis o número de participação de mulheres e pessoas negras 

no executivo e legislativo deve ser de forma igualitária. Portanto, de acordo com os dados 

obtidos a relação entre mulheres e homens na administração pública é muito boa, com mais de 

60% de funcionárias mulheres, entretanto, não foi possível identificar qual é a remuneração 

média recebida por essas mulheres nem seus cargos e escolaridade, para que possamos 

comparar, com os servidores do sexo masculino, se existe igualdade dentro da administração 

pública em relação a cargos de chefia, por exemplo. Quando se observa a quantidade de 

funcionários públicos negros em Goiânia, apesar da alta que teve no ano de 2013, está muito 

abaixo do ideal, com apenas cerca de 7% dos servidores, número que precisa subir bastante 

para estar de forma igualitária dentro do Legislativo e Executivo municipal. 

Apesar do índice de transparência em Goiânia estar acima da média nacional, tanto em 

2015 (média nacional ficou com 3,92, Goiânia ficou com 5,40), quanto em 2016 (média 
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nacional ficou com 5,15, Goiânia ficou com 6,00), a cidade é uma das piores capitais do 

Brasil nesse levantamento, ocupando em 2016 a posição de número 25 dentre os 26 Estados e 

o Distrito Federal. No Estado, o município ocupa a posição de número 122 sendo 246 

municípios ao todo, revelando assim, a necessidade urgente de que os atos da administração 

pública sejam mais transparentes para a sociedade utilizando seu portal da transparência. 

 

Bens Naturais Comuns 

 

Vários indicadores desse tema contribuem para aumentar a qualidade de vida dos 

moradores, como por exemplo: abastecimento de água tratada e esgoto, perda de água tratada 

e se o município possui legislação ambiental própria.  

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil
142

 (2015), Goiânia possui 

99,62% das moradias atendidas com água tratada e 88,44% com rede de esgoto.  

O município apresenta índice de perda d’água de 22,1% entre o volume faturado e o 

volume produzido, segundo a Saneago (2017). Isto é fruto de vazamentos na rede, roubos, 

falta ou erros de medições e falta de investimentos em prevenção e manutenção no sistema de 

distribuição.  

Está em vigor várias leis municipais que buscam garantir proteção ao meio ambiente, 

como o Plano Diretor, Lei nº 171/2007, e as Leis n° 8617/2008 e n° 8646/2008. A Agência 

Municipal do Meio Ambiente (AMMA) é o órgão responsável por gerir e fiscalizar a 

legislação ambiental dentro do município de Goiânia.  

A cidade de Goiânia está dentro da meta do Programa Cidades Sustentáveis nos 

quesitos de abastecimento de água, perda de água e possuir legislação específica para temas 

ambientais. O município pode ser considerado referência na questão de água tratada, sendo 

praticamente 100% das residências com acesso a água tratada e rede de esgoto, além de ter 

um dos menores índices de perda de água do Brasil.  

 

Equidade, Justiça Social E Cultura De Paz 

 

Esse quesito tem a intenção de buscar formar uma sociedade mais igualitária, para 

com isso, diminuir os índices de violência urbana. Com uma sociedade economicamente mais 

equilibrada e com desenvolvimento sustentável gera uma melhora nos índices de 
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desenvolvimento humano (IDH) e de desigualdade social (coeficiente de Gini). Espera-se em 

um ambiente mais justo e igual que diminua os índices de violência, por isso, o número de 

homicídios no município é um dado importante para observar o quanto está violento a cidade. 

A cidade de Goiânia segundo o IBGE (2010) possui 0,799 de IDH, sendo que a 

variação é entre 0 e 1 e de acordo com o critério de avaliação o índice é classificado como 

alto. O Coeficiente de Gini mede a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, onde a 

variação também é de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 0, mais igualitária é a sociedade. 

Esse coeficiente teve taxa de 0,65 em Goiânia, segundo o IPEA (2011). Já o número de 

homicídios na capital em 2016, segundo o atlas da violência (2017), foi de 698 mortes. 

Apesar de Goiânia ser umas das melhores cidades para se viver no Brasil, como pode-

se notar pelo valor do seu IDH, o nível de desigualdade social é, também, bastante elevado, 

revelando assim, que os mais ricos, minoria da população, concentram a maior parte da renda 

no município. A taxa de homicídios da cidade de Goiânia ficou em 48,18, sendo bastante 

superior à média nacional que foi em 2016 de 29,90, segundo o atlas da violência (2017), o 

que demonstra que o município é muito violento. Esses dados comparados com as metas do 

Programa Cidades Sustentáveis indica que Goiânia precisa de uma melhor distribuição de 

renda entre seus habitantes, para que com isso possa, conjuntamente com outras medidas, 

diminuir os seus índices de violência.  

 

Gestão Local Para A Sustentabilidade 

 

Esse eixo temático possui vários indicadores de qualidade, dentre eles podemos citar 

três dos mais importantes: área verde por habitante, existência de indicadores de desempenho 

e metas orçamentarias e avaliação do trabalho realizado pela Controladoria Municipal.  

O município de Goiânia possui uma taxa de área verde por habitante igual a 94 m², 

segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (AMMA), sendo esta a maior 

taxa do Brasil e a segunda maior do mundo. Não existe na gestão financeira municipal, 

indicadores que avaliam o desempenho e metas para a execução e acompanhamento do 

orçamento. No portal da transparência do site da prefeitura de Goiânia existe, apenas entre os 

anos de 2011 e 2015, relatórios de serviços da controladoria municipal.  

No quesito área verde a cidade de Goiânia encontra-se bem acima da meta da ONU, 

onde pede 12m² de área verde por habitante. A falta de indicadores de avaliação do orçamento 

demonstra que o município ainda se encontra atrasado em relação as análises de suas finanças 

e que em eventuais contratempos essa ausência pode atrapalhar o planejamento e a execução 
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de obras e serviços para a população. A interrupção nos relatórios anuais do Controle Interno 

municipal demonstra a falta de transparência nos atos da administração pública, sendo este 

um princípio fundamental para o Programa Cidades Sustentáveis.  

 

Planejamento E Desenho Urbano 

 

Dentro do eixo Planejamento e Desenho Urbano podemos citar alguns indicadores 

para a sua avaliação, como por exemplo: se o município possui Plano Diretor Participativo, se 

apresenta Déficit habitacional e se a cidade dispõe de passeios públicos com acessibilidade 

aos portadores de mobilidade reduzida.  

Goiânia encontra-se hoje discutindo a revisão do seu plano diretor juntamente com a 

sociedade, através de audiências públicas e de participação direta por meio do site criado pela 

Prefeitura Municipal (http://www.goianiadofuturo.blog). Segundo estudo publicado pelo 

Instituto Mauro Borges (2017), a cidade possui um déficit habitacional na casa de 28,02%. 

Destes, de acordo com o estudo apresentado, a maior parte do déficit vem do gasto excessivo 

com aluguel, onde as famílias com renda inferior a três salários mínimos que despendem 30% 

ou mais de sua renda com o aluguel.  

Tanto a Lei Complementar n° 177/2008 de 09 de janeiro de 2015 (Código de Obras e 

Edificações do Município) quanto o decreto municipal n° 3057 de 15 de dezembro de 2015 

dispõe sobre a regulamentação da acessibilidade nos passeios públicos. 

A participação direta da população dentro da revisão do Plano Diretor de Goiânia é um 

ponto positivo para a cidade, estando esse indicador em conformidade com o Programa 

Cidades Sustentáveis. No item déficit habitacional o município ainda precisa avançar mais em 

programas voltados a fornecer moradias dignas a população mais carente, principalmente 

daquelas famílias com até três salários mínimos, onde o gasto mensal com aluguel é alto, 

influenciando negativamente no orçamento doméstico, com uma moradia digna essas famílias 

podem utilizar essa sobra no orçamento para melhorar sua condição de vida, por exemplo, 

investir em educação, saúde, etc. As normas que preveem calçadas com acessibilidade são 

muito positivas para a cidade, porém, a falta de fiscalização adequada e de conscientização da 

população sobre a importância de manter os passeios sem qualquer obstáculo faz com que 

essa lei não esteja sendo muito efetiva.   
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Cultura Para A Sustentabilidade 

 

Para o eixo temático da Cultura Para a Sustentabilidade temos alguns indicadores para 

a sua avaliação, dentre eles destacamos: quantidade de livros infanto-juvenis disponíveis nos 

acervos das bibliotecas municipais, número de centros culturais, casas e espaços para a cultura 

e a relação entre o valor gasto em campanhas de educação cidadã e o valor gasto com 

comunicação e publicidade. 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia o acervo de 

livros infanto-juvenis existente em 2012 era de 2032 enquanto em 2013 era de 7334 livros. 

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, a cidade passou de 16, em 

2012, para 28, em 2013, o número de centro culturais, casas e espaço para a cultura. A relação 

entre o valor empregado em campanhas de educação cidadã e o valor gasto em comunicação e 

propaganda em Goiânia foi de 4,55% em 2012, onde foram gastos em campanhas educativas 

R$ 753.847 e em publicidade 16.569.117, já em 2013, os valores gastos em campanhas 

educativas e em publicidade, respectivamente, foram de 5.514.292 e 17.340.113, o que 

representa uma relação na ordem de 31,80%.  

Esses dados revelam que a cidade precisa investir bem mais em cultura para sua 

população. O Programa Cidades Sustentáveis pede que cada cidade tenha pelo menos 2 livros 

infanto-juvenis para cada jovem na faixa etária de 7 a 14 anos, segundos os dados obtidos, a 

quantidade de livros por cada jovem em 2012, na cidade, era de 0,01 e em 2013 de 0,04 livros 

por jovens. Do mesmo modo, o Programa pede que se tenha 1 unidade cultural para cada 

10.000 habitantes, desde modo nos anos de 2012 e 2013, Goiânia dispunha relação de apenas 

0,12 e 0,20, respectivamente. O Programa Cidades Sustentáveis pede, também, que os valores 

gastos em campanhas de educação cidadã e valores gastos em comunicação e publicidade 

sejam iguais, o que de acordo com os valores obtidos ainda está bem abaixo do necessário.  

 

Educação Para A Sustentabilidade E Qualidade De Vida 

 

Neste eixo do programa existem vários indicadores e nos quais podemos destacar o 

índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município tanto da 1ª a 4ª série 

quanto para 5ª a 8ª série e o déficit de vagas para o ensino público infantil existente.  

O IDEB da rede de ensino municipal segundo o INEP (2015), para 1ª a 4ª série foi de 

5,6, um pouco maior do que a média nacional que ficou em 5,5. Da 5ª a 8ª série a nota de 

Goiânia foi de 4,6, sendo que a média nacional ficou em 4,1. Segundo Araújo (2017) a 
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Secretaria de Educação e Esporte do município possui um déficit de 18.911 vagas para o 

ensino público infantil em 2017, de acordo com o Instituto Mauro Borges (2016), o número 

de matrículas no ensino fundamental caiu mais de 27% no período entre os anos 2000 e 2016, 

onde tinha 222.208 matriculados em 2000, em 2010 havia 173.178 matriculados e em 2016 o 

número de matriculados era de 160.483. 

Para o Programa Cidades Sustentáveis, o IDEB referência da 1ª a 4ª série é da cidade de 

Cajuru – SP, que obteve nota de 8,6, ficando muito à frente da nota obtida de Goiânia. 

Considerando da 5ª a 8ª série, o IDEB referência é o de Jeriquara – SP que ficou com nota 6,2 

no IDEB, ficando também muitos pontos à frente de Goiânia. Em relação ao déficit de vagas 

do ensino público infantil o Programa pede que 100% da demanda seja atendida, o que está 

muito longe de ser alcançado. No geral, essas informações revelam que o poder público 

precisa de projetos e investimentos na área da educação municipal, visando principalmente 

aumentar o número de vagas na educação infantil.  

 

Economia Local Dinâmica, Criativa E Sustentável 

 

No eixo da economia local dinâmica, criativa e sustentável podemos entender como 

está funcionando a economia do município, principalmente nos quesitos desemprego, número 

de empregos formais criados no ano e o PIB per capita.  

A cidade de Goiânia registrou a menor taxa de desemprego, entre as capitais brasileiras, no 

terceiro trimestre de 2017 ficando com taxa de 6,8%, segundo Quixabeira (2017), enquanto a 

média nacional foi de 12,4%. Em relação a criação de empregos formais, o município 

registrou saldo positivo, em 2017, segundo dados publicados pelo CAGED (2017), de 3880 

vagas, ficando em 4º lugar no ranking nacional. De acordo com o IBGE (2015), a renda per 

capita da cidade ficou em R$ 32.594,32, acima da média nacional que foi de R$ 28.876,00.  

Apesar da cidade estar com o um dos menores índices de desemprego do país, alto 

número de contratações formais e a crise econômica que estamos passando, a administração 

pública deve buscar formas de gerar mais empregos, levando a cidade ao chamado pleno 

emprego (meta do programa Cidades Sustentáveis). Goiânia também apresenta uma elevada 

renda per capita, ficando acima da média nacional, porém, deve observar a concentração de 

renda nas mãos de poucas pessoas, aumentando, assim, a desigualdade social.  
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Melhor Mobilidade, Menos Tráfego 

 

Dentro desse tema podemos citar indicadores que avaliam a sua situação, como por 

exemplo, o tamanho, em quilômetros, das ciclovias e de corredores de ônibus exclusivos no 

município, se a cidade possui Plano de Mobilidade Urbana e o número de acidentes de 

trânsito.  

A cidade possui apenas 03 corredores exclusivos de ônibus, com um total de 15,7 km, 

sendo que está sendo construído mais um corredor, na avenida T-7, com 10,4 km de extensão. 

O município possui cerca de 100 km de ciclovias espalhadas em toda a cidade, de acordo com 

dados do site da Prefeitura de Goiânia, a maior ciclovia do município fica na Avenida T-63, 

entre as praças Félix de Bulhões e Wilson Sales, com 3,20 km de extensão. O Plano de 

Mobilidade Urbana Municipal foi lançado em 2016, onde a empresa vencedora teria de 12 a 

14 meses para executar, porém, em 19 de julho de 2017, o contrato foi rescindido 

unilateralmente pela prefeitura. O número de mortes em acidentes de trânsito em Goiânia, em 

2016, foi de 251 pessoas, de acordo com Araújo (2017).  

Existe a necessidade que a Administração Pública elabore e coloque em pratica um 

plano de ação para melhorar a qualidade do transporte público municipal, itens como 

corredores exclusivos de ônibus contribuem para aumentar a velocidade, principalmente em 

horários de pico e deve ser ampliados no município, porém, este plano deve conter vários 

outros pontos, como por exemplo: frequência de atendimento dos ônibus, paradas e terminais 

de ônibus com serviço eficiente, de informações e de segurança para os clientes do transporte 

coletivo, além de melhorias nos embarques destes usuários, evitando assim, aquelas cenas de 

empurra-empurra e de superlotação dentro dos ônibus.  

A extensão das ciclovias em Goiânia, pode ser considerada pequena para o tamanho da 

sua malha viária e também essa extensão se encontra bastante espalhada e disforme em toda 

cidade, além de ainda faltar, por parte do poder público incentivos e benefícios para os que se 

utilizam desde meio de transporte. O Plano de Mobilidade Urbana está parado na cidade, 

contribuindo assim para o aumento dos congestionamentos, acidentes de trânsito e vários 

outros fatores que decorrem desse problema, portanto, a Prefeitura Municipal deve colocar 

novamente em pauta a discursão desse importante projeto para que a sociedade o entenda e 

que o mais rápido possível, esse plano possa ser executado na sua totalidade. A quantidade de 

mortes no trânsito em Goiânia está muito alta, especialmente de motociclistas, que 

representam 74% do total do total, devendo ser motivos de estudos e de ações diretas, dos 

órgãos responsáveis, para diminuir esse índice.  
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Ação Local Para A Saúde 

 

Nesse item podemos avaliar como a saúde do município se encontra, através de 

quesitos como: casos notificados de dengue, número de leitos hospitalares para cada mil 

habitantes e número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para cada dez mil habitantes.  

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA), em 2017, Goiânia teve 

31.369 casos de dengue notificados. De acordo com o DATASUS (dezembro de 2017), a 

cidade possuía 6.564 leitos hospitalares, dando assim, uma média de 4,48 leitos para cada mil 

habitantes. O número de UBS no município, de acordo com dados do Ministério da Saúde 

(2015) é de 83 unidades, o que representa 0,56 unidades para cada dez mil habitantes.   

Para alcançar as metas do Programa Cidades Sustentáveis, a cidade precisa zerar o 

número de casos de dengue, exigindo, assim, de toda comunidade, uma maior conscientização 

para que todos desempenhando seu papel corretamente, possa evitar surtos da doença, como 

são recorrentes nos últimos anos. Goiânia está acima da meta de 2,5 a 3 leitos hospitalares 

para cada mil habitantes, porém, existe um problema recorrente de vagas nas unidades de 

saúde, devido principalmente a pacientes de outras cidades do interior do Estado. Já em 

relação ao número de UBS, o município precisa de praticamente duplicar essa quantidade, 

para atender a meta do Programa, que é de 1 unidade de saúde para cada dez mil habitantes.  

 

Do Local Para O Global 

 

No eixo temático Do Local Para o Global podemos citar alguns itens para a sua 

avaliação, como por exemplo: a temperatura média da cidade, número de domicílios em área 

de risco e a quantidade de CO2 emitido para a atmosfera.  

A temperatura média mensal na capital goiana é de 24,6°C, INMET (2013). Segundo 

Santana (2017), dados da defesa civil mostra que o município possui 796 residências em área 

de risco, sendo que destas, 55 é classificado como tendo um alto risco. A emissão de gás CO2 

na atmosfera de Goiânia apresenta taxa per capita de 2,27, em 2010, segundo dados 

analisados da Agência Municipal do Meio Ambiente. 

A cidade precisa elaborar um estudo mostrando onde estão as chamadas ilhas de calor, 

propondo medidas para diminuir as temperaturas nestes locais, como aumentar a arborização, 

melhorando assim, a vida das pessoas que moram ou passam boa parte do seu dia nesses 

pontos mais quentes da cidade. Assim como deve ser feito estudo para as emissões de CO2 na 

atmosfera, sempre prevendo medidas mitigadoras para esse problema. A cidade deve também 
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atentar para a quantidade de casas em áreas de risco, retirando todas as pessoas que moram 

nesses locais e fornecendo a elas moradias seguras e dignas, conforme pede o Programa 

Cidades Sustentáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os resultados obtidos sob a perspectiva teórica do Programa Cidades 

Sustentáveis, a cidade de Goiânia atendeu cada eixo temático de forma diferenciada. A 

pesquisa evidenciou que o município possui tanto pontos positivos quanto pontos que 

necessitam de melhorias. 

O estudo apresentou que os eixos temáticos Bens Naturais Comuns e Consumo 

Responsável e Opções de Estilo de vida apresentaram boa avaliação, atendendo as metas 

estabelecidas, principalmente nos quesitos sobre água: abastecimento de água e consumo de 

água per capita por dia.  

Ao mesmo tempo, ficou claro que certos eixos estão abaixo da meta proposto pelo 

Programa Cidades Sustentáveis, como por exemplo, o eixo Governança, no qual apresenta 

número de mulheres e homens empregados na administração pública de forma quase 

igualitária, porém, o número de funcionários públicos negros é muito pequeno, revelando 

assim, uma desigualdade racial que necessita atenção do Poder Público para ser sanada. 

A pesquisa identificou também fatores que não atendem os parâmetros mínimos do 

Programa Cidades Sustentáveis, o que identifica eixos, como Cultura para a Sustentabilidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida e Melhor Mobilidade, Menos Tráfego, 

que necessitam de muitas melhorias para que a cidade de Goiânia esteja de acordo com os 

padrões aceitáveis, onde a comunidade possa viver de forma sustentável. 

A utilização de indicadores de sustentabilidade bem como a comparação dos dados 

sociais e ambientais disponíveis a respeito da cidade de Goiânia deve ser um procedimento 

realizado com frequência, pois, somente assim é possível avaliar a gestão pública e orientá-la 

para o efetivo o planejamento urbano com vistas à sustentabilidade social e ambiental. 

Desta forma cabe a Administração Pública reforçar as ideias e dar exemplo de 

sustentabilidade, para que toda a comunidade possa estar em conjunto trabalhando e 

contribuindo com o objetivo de fazer a cidade de Goiânia um lugar melhor para se viver. 
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RESUMO 

 

O presente artigo versa debater sobre a importância das Áreas Verdes nos espaços urbanos. O tema foi 

organizado de modo a permitir ao leitor, em um primeiro momento, se apropriar do contexto histórico 

do surgimento dessas áreas, mesmo que ainda com a terminologia de jardins. Posteriormente foi 

brevemente comentado o surgimento de importantes Áreas Verdes no Brasil a partir do século XVII. 

Em um segundo momento o presente artigo pretende levar o leitor a uma reflexão conceitual do termo 

“área verde”, onde será verificada uma pluralidade de termos e conceitos, mas que resguardam 

algumas características comuns quanto sua funcionalidade no espaço urbano e como viés promotor da 

qualidade de vida urbana. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Áreas Urbanas; Legislação; Meio Ambiente; Planejamento 

urbano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os espaços urbanos estão cada vez mais carentes de Áreas Verdes, e, pensar nessas 

áreas, pressupõe pensar sobre a qualidade de vida nos espaços urbanos. Neste contexto, 

quando colocamos na balança de um lado, a produção de espaços artificiais e do outro a 

natureza, invariavelmente esta sairá perdendo, mas não perde sozinha, o ser humano perde, 

pois concomitantemente a supressão dos espaços naturais das áreas urbanizadas ocorre a 

gradativa perda da qualidade de vida das populações urbanas. Neste sentido, compreende-se 

que é, nos espaços urbanos que os problemas ambientais adquirem maior dimensão.  

De acordo com Buccheri-Filho; Tonetti (2011) a pesar do termo qualidade ambiental 

está em evidência na literatura cientifica e na legislação, pouco se tem avançado, de fato, para 

a melhoria da qualidade ambiental dos espaços urbanizados, a exemplo a letargia verificada 

na criação de Áreas Verdes. Nucci (2008) ressalta a importância das Áreas Verdes na malha 

urbana, pois estas – segundo Nucci - atuam como um indicador de qualidade de vida, por 

estarem intimamente ligadas ao lazer e recreação da população e por se constituírem em 
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locais de convívio social para a população. 

Diante do exposto compreende-se a relevante discussão sobre a importância das Áreas 

Verdes nos espaços urbanos como um dos vieses de promoção da qualidade de vida e bem 

estar da população, além é claro de possibilitar uma reflexão mais apurada sobre o 

planejamento urbano. Neste sentido Mansilla (2001) discorre sobre a temática enfatizando 

como as paisagens urbanas constituem-se em elemento representativo da qualidade de vida 

urbana, a acessibilidade, fluidez, limpeza, iluminação, qualidade das edificações, tamanho das 

residências, presença de áreas verdes, disponibilidade de serviços básicos são indicativos do 

grau de satisfação de necessidades básicas e, portanto, referenciais para gestões locais que 

almejam melhorar a qualidade de vida da população. 

 

Referenciais Teóricos 

 

O termo Áreas Verdes é empregado por diversos autores sendo atribuídos a ele vários 

significados e características. Neste sentido serão abordados alguns momentos históricos 

citados por diversos autores que demonstram a origem do termo, considerando sua 

funcionalidade. De acordo com Almeida (2010) a história, das áreas verdes, evoluiu no tempo 

e no espaço, a princípio essas áreas eram designadas como jardins. Como exemplo pode-se 

citar os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, esses por si só já remete a compreensão da 

funcionalidade dos jardins no passado, bem como, as sensações prazerosas que eles 

proporcionavam. Neste contexto é possível compreender que as Áreas Verdes surgem e 

evoluem a partir do que era concebido como jardim, assim como, compreende-se a 

funcionalidade dos jardins em espaços urbanos. 

A partir do século XIX, observa-se o surgimento dos jardins, nos espaços urbanos, 

com uma funcionalidade social devido ao crescimento das cidades em decorrência da 

Revolução Industrial iniciada no século anterior. De acordo com Andrade (2008) é no século 

XIX que ocorreu a massificação, de fato, dos jardins em espaço urbanos, pois é nesse período 

que se observa uma maior propagação dos jardins em diversas cidades na Europa, Ásia e 

América. No Brasil o surgimento das Áreas Verdes ocorreu na segunda metade do século 

XVII sobre a influência do Príncipe Maurício de Nassau; este foi o responsável pela criação 

do Jardim Botânico de Recife que existiu junto ao Palácio de Friburgo no período de 1637 a 

1644, na cidade de Recife Pernambuco. Andrade (2008) ressalta que a função social do 

Jardim Botânico de Recife era meramente paisagística.  

No século seguinte, ocorreu à implantação do o Jardim Botânico do Grão Pará, na 
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cidade de Belém em 1798, com o objetivo de aclimatar espécies exóticas e domesticar plantas 

nativas, teve papel importante no intercâmbio de vegetais entre os jardins botânicos que 

caracterizou a rede de jardins botânicos luso-brasileira de 1796 a 1817; conforme citado por 

Sanjad (2003). Essas experiências bem sucedidas possibilitaram a criação de diversos jardins 

no Brasil, dentre eles o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No século XIX o então Príncipe 

Regente D. João de Bragança fundou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na época o jardim 

desempenhava a função de abrigar plantas exóticas do mundo todo e cumpria a função de um 

Jardim de Aclimação. Anexo ao complexo do Jardim Botânico, a partir do século XX, 

observa-se a presença de um horto florestal, remanescente de diversas propriedades e 

proprietários ao longo da história daquela localidade, é nesse espaço que se tem o Solar da 

Imperatriz, que na realidade de acordo com Heizer (2011) nunca pertenceu a ela. 

 

Escola Nacional de Botânica Tropical, o antigo solar localizado no Horto, 

dito Solar da Imperatriz, mas que, de fato, nunca a ela pertenceu. O Horto foi 

cedido em 1926 ao Serviço Florestal do Brasil, órgão do Ministério de 

Agricultura, com sede no Solar da Imperatriz, que tinha entre suas 

finalidades a produção de mudas florestais em viveiros. Somente em 1971, 

retornou à administração do Jardim Botânico. Portanto, há quase cem anos 

vem produzindo mudas, disseminando espécies, contribuindo para a 

melhoria da área verde e promovendo a conservação da biodiversidade. 

(HEIZER,2011). 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente –MMA, as Áreas Verdes 

correspondem a espaços com relevante cobertura vegetal, que propicia aos visitantes a 

agradável sensação de bem-estar, devido à presença da natureza. Segundo o MMA as Áreas 

Verdes– para serem designadas como tal – devem cumprir uma função estética, funcional e 

ambiental. Neste sentido, os espaços públicos que desempenha a função recreativa, ecológica 

e paisagística constituem-se em Áreas Verdes.  

 

As Áreas Verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas 

intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 

introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo 

significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. 

Essas Áreas Verdes estão presentes numa enorme variedade de situações: em 

áreas públicas; em áreas de preservação permanente (APP); nos canteiros 

centrais; nas praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) 

urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. 

Exemplos de Áreas Verdes urbanas: praças; parques urbanos; parques 

fluviais; parque balneário e esportivo; jardim botânico; jardim zoológico; 

alguns tipos de cemitérios; faixas de ligação entre áreas verdes. (MMA, Art. 

8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006). 

 

Diversos autores, dentre eles Milano (1993) e, Nogueira e Wantuelfer (2002) também 
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se debruçaram nos estudos na tentativa de conceituar e caracterizar as denominadas Áreas 

Verdes Urbanas. Para Milano (1993), as Áreas Verdes Urbanas se constituem em espaços 

com a presença marcante da natureza, independentemente do porte da vegetação, ou seja, 

pode ser constituído por vegetação do porte arbóreo e/ou arbustivo e/ou herbácea. Ressalta-se 

que para Milano (1993) esses espaços são abertos de domínio público. Destoando um pouco 

da idéia de Milano; Nogueira e Wantuelfer (2002) compreende que esses espaços podem ser 

públicos ou privados e em relação ao porte da vegetação, eles acreditam que a presença da 

vegetação arbórea é fundamental para caracterização das Áreas Verdes Urbanas. 

Em uma análise mais apurada temos as considerações de Loboda e Angelis (2005) que 

fazem um alerta quanto à vegetação – arbórea – que acompanha as vias publicas. Segundo os 

mesmos essas áreas não podem ser consideradas Áreas Verdes Urbanas, em razão do fator de 

impermeabilização proporcionado pela presença das calçadas. Neste mesmo viés, Nucci 

(2008) considera que as Áreas Verdes Urbanas, devam possuir pelos menos 70% de solo 

permeável, havendo, portanto, predomínio da cobertura vegetal. Nucci (2005) vai alem 

quando menciona a função das Áreas Verdes Urbanas, quando relata que esses espaços, por 

suas características inerentes devam cumprir seu tripé funcional, ou seja, ecológico, recreativo 

e paisagístico. Consideram que as Áreas Verdes urbanas são “universalmente avaliadas como 

locais de recreação, refúgio de vida selvagem e ingrediente essencial para uma cidade 

habitável”. Jim e Chen (2003). 

Compreende-se que a conceituação e caracterização do que vem a ser, de fato, as 

Áreas Verdes Urbanas ainda é um assunto polêmico e de grande debate entre os profissionais, 

sejam eles gestores, geógrafos ou arquitetos urbanistas. Neste sentido, Lima (1994) 

compreende que as Áreas Verdes Urbanas se caracterizam pelo predomínio da cobertura 

vegetal, e propõe que essas áreas, em razão de sua complexidade conceitual, devam ser 

hierarquizadas segundo sua tipologia, privada, potencialmente coletiva e pública. Neste 

mesmo viés, os estudos de Daltoé, Cattoni, Loch (2004) propõem uma classificação das Áreas 

Verdes Urbanas. Em seus estudos identificaram seis diferentes categorias, sendo elas:  

 

Áreas Verdes do sistema viário - Predominam vegetações de porte arbustivo 

e herbáceo. Representam os canteiros, trevos e rotatórias, associados ou não 

às redes de transmissão de energia. Apresentam-se com valor ecológico 

variando de baixo a médio e valor cênico médio. Por não possuírem 

nenhuma estrutura que possa atender às necessidades da população, possuem 

um baixo valor social; 

Áreas Verdes de uso particular - Predominam vegetações de porte arbóreo. 

Neste grupo estão situadas as Áreas Verdes que se apresentam em domínios 

de uso habitacional particular. São áreas inacessíveis para uso público 

devido à ausência de acessos e infraestruturas. Seu valor ecológico é médio, 
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enquanto o cênico e de conforto apresenta-se variando de médio a alto. 

Devido à impossibilidade de uso direto pelo público seu valor social varia 

entre médio e baixo; 

Áreas Verdes residuais - Áreas herbáceo-arbustivas com ou sem cobertura 

arbórea. Em geral, representam as Áreas Verdes em loteamentos recentes ou 

em fase de implantação. Não se enquadram na classificação quanto aos 

valores cênicos, sociais e ecológicos devido à instabilidade da situação de 

uso atual; 

Áreas Verdes institucionais - Possuem distintas configurações, representadas 

pelos jardins, Áreas Verdes de uso institucional, campos de futebol etc. Seu 

valor cênico é alto e seu valor ecológico e social é médio, devido à restrição 

de alguns equipamentos para uso da coletividade; 

Áreas Verdes públicas e/ou de uso coletivo - Nesse grupo enquadram-se as 

Áreas Verdes de composição mista com arborização significativa (espécies 

exóticas e nativas). Compreendem as praças, parques e bosques urbanos, 

assim como áreas arborizadas dentro dos complexos históricos. Possuem alto 

valor ecológico, cênico e social; 

 Áreas livres não arborizadas (vazios urbanos) - Compreendem as 

coberturas herbáceo-arbustivas (predominantemente gramíneas). Os lotes 

vazios, característicos principalmente em áreas urbanas de consolidação 

recente, caracterizam este grupo. . (DALTOÉ; CATTONI; LOCH, 2004) 

 

Segundo Nucci (2008) ainda estamos caminhando para uma conceituação mais precisa 

sobre o que de fato caracteriza as Áreas Verdes Urbanas, este tema ainda não se esgotou, pois 

não há consenso entre os profissionais que se debruçam sobre a temática. Nesse mesmo 

sentido, Freitas chama a atenção para a necessidade de um conceito padrão, visando uma 

análise comparativa entre o que ele definiu como sendo o “índice de áreas verdes.” 

 

As diferentes definições do termo área verde dificultam uma análise 

comparativa entre os índices de ares verdes para as diferentes cidades. 

Dependendo da concepção do termo área verde, ao computados nos índices 

de tais áreas, espaços públicos ou particulares, permeáveis ou não, unidades 

de conservação ambiental, verde de acompanhamento viário e, até mesmo, 

arborização de ruas. (FREITAS-LIMA; CAVALHEIRO, 2003, p. 35) 

 

Marcos Legais 

 

Segundo Almeida (2010) a intensificação do processo de urbanização e os problemas 

ambientais decorrente do mesmo, propiciaram a criação de diversas Áreas Verdes nos espaços 

urbanos como uma tentativa de minimizar os ambientes. Nas últimas décadas pode-se 

observar uma eclosão de políticas públicas voltadas à criação e manutenção das Áreas Verdes 

em espaços urbanos. Esse comportamento é observado na história recente do Brasil, visto que 

nunca houve – de fato - uma preocupação em estabelecer uma harmonia entre o meio natural 

e o artificial nos espaços urbanos. Nesse sentido, Almeida (2010) discorre sobre a importância 

das Áreas Verdes nos espaços urbanos a partir de suas funções, conforme pode se observar 
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abaixo: 

 

As Áreas Verdes nos centros urbanos cumprem três funções básicas: a 

ecológica, a econômica e a social. Ecológica no sentido de proporcionar 

conforto térmico em meio ao deserto urbano da cidade e abrigar espécies da 

fauna e da flora. A social refere-se ao fato de esses espaços tornarem-se 

locais para o ócio e o tempo livre. Permeando esses dois aspectos, tem-se a 

função econômica, representada principalmente pelas atividades turísticas e 

por ser um fator de valorização imobiliária de áreas adjacentes. (ALMEIDA, 

2010). 

 

Em se tratando das políticas públicas voltadas a criação ou manutenção das Áreas 

Verdes, observa-se a necessidade de se amparar em instrumentos legais que ratifiquem a 

importância desses espaços em ambientes genuinamente artificiais, a exemplo os espaços 

urbanos. Neste contexto é importante considerar os apontamentos descritos na Constituição 

Federal de 1988, que serviu de base para criação de diversas leis, sejam elas no âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal.  

No caput do Artigo 225 da CF (1988) está expresso o desejo da União em garantir a 

todos os brasileiros o bem estar social, para as presentes e futuras gerações, por meio da 

preservação do meio ambiente. Assim, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”(Art. 

225, CF, 1988). 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 30, no inciso VIII, determina que, 

compete aos municípios “promover, no que couber adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

Arfelli (2011) ressalta que além do que é estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e por 

outras regras instituídas pelos municípios no âmbito de suas competências constitucionais, a 

Lei Federal n° 6.766/79, que versa sobre o parcelamento do solo urbano, preza pela 

efetividade da ocupação racional do solo urbano, de modo a proporcionar a segurança das 

habitações, a salubridade, o meio ambiente equilibrado, a existência de espaços destinados ao 

lazer, dentre outros, que possam, de fato, garantir o bem estar social das populações urbanas. 

Prosseguindo com os referenciais legais que retratam sobre a existência de Áreas 

Verdes, mesmo que muitos em entrelinhas, em espaços urbanos, sem deixar de lado as 

controvérsias conceituais do tema, discutidas anteriormente, Steiner (2014) expõe que as 

definições de Áreas Verdes debatidas por diversos autores apresentam alguns pontos comuns, 

como por exemplo, o predomínio do termo associado a áreas vegetadas, a prestação ou função 

social e ambiental, e a função cultural. Neste contexto, observa-se que o Novo Código 
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Florestal, instituído pela lei n° 12.651/2012, segue a mesma linha de pensamento que já 

estava sendo discutidas, ou seja, apresenta a função das Áreas Verdes sobre o viés do bem 

estar social da população, sustentando assim, o mesmo tripé funcional apresentado pelo 

Ministério do Meio Ambiente. 

 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei , entende-se por:  

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de 

vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no 

Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 

indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de 

recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 

recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 

manifestações culturais. (Lei 12.651/2012). 

 

Ainda de acordo com Steiner (2014) o novo Código Florestal vai além, quando em seu 

Art. 25 referenda os instrumentos para o estabelecimento de Áreas Verdes urbanas, pois 

possibilita ao poder público municipal o direito a preempção na aquisição de remanescentes 

florestais relevantes, transformar Reservas Legais em Áreas Verdes nas expansões urbanas, 

exigir Áreas Verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de 

infraestrutura e aplicar recursos oriundos da compensação ambiental. 

É importante ressaltar que, ainda de acordo com o Novo Código Florestal, deve-se 

levar em consideração as áreas verdes que margeiam os rios, os lagos naturais, os 

reservatórios artificiais ou o entorno das nascentes, pois mesmos sendo legalmente 

denominadas de APPs , ou seja, Áreas de Preservação Permanente, compõem o conjunto de 

Áreas Verdes desses espaços urbanos. Neste contexto, o artigo 4° do Novo Código Florestal 

em seus incisos I, II, III e IV, regulamenta a metragem de APPs que devem permanecer -

respectivamente - margeando os cursos de água de acordo com a largura dos mesmos, o 

entorno dos lagos natural, no entorno dos lagos artificiais e no entorno das nascentes. 

 

Art. 4
o
  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de:     

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento;  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. 

(Novo Código Florestal, Lei n° 12.651/2012) 

 

Neste sentido, observa-se que a restrição a edificações em áreas de APPs, sejam elas: 

entorno das nascentes, entorno de lagos artificial, entorno de lagos natural ou margeando os 

cursos de água, neste caso em partícula na área de abrangência das Matas Ciliares, recairá 

sobre a atividade de parcelamento do solo urbano, visto que a restrição foi concebida em prol 

do meio ambiente natural, o que repercute na preservação dos mananciais, das bacias 

hidrográficas e dos aquíferos. 

Ressalta-se que a Lei n° 6.766/79 que se refere ao parcelamento urbano, ora usa o 

termo espaços livres de uso público ora área de lazer, dentre outros termos para designar as 

áreas verdes. Independentemente da terminologia utilizada à referida lei reconhece a 

importância das Áreas Verdes para a manutenção da qualidade de vida da população sendo, 

portanto, o quesito Manutenção da Qualidade de Vida, pacificado entre os diferentes 

referenciais teóricos. 

 

Áreas Verdes e a Qualidade de Vida da População 

 

De acordo com Benini (2009), as Áreas Verdes dos espaços urbanos cumpre uma 

função primordial, no sentido de possibilitar o bem estar da população. Nesse mesmo sentido 

temos a visão de Nucci (2008) quando aponta a importância dos espaços verdes na qualidade 

de vida da população. 

 

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com acomodações e 

instalações variadas de modo a facilitar a escolha individual. Devem ser 

livres de monotonia e isentos das dificuldades de espaço e da angústia das 

aglomerações urbanas. Principalmente para as crianças é fundamental que o 

espaço livre forneça a possibilidade de experimentar sons, odores, texturas, 

paladar da natureza; andar descalço pela areia, gramado; ter contato com 

animais como pássaros, pequenos mamíferos e insetos, etc. (NUCCI, 2008, 

p. 109). 
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Outros autores fazem referência ao pensamento de Nucci (2008), relatando a 

importância psicológica desses espaços para o equilíbrio emocional da população frente ao 

estresse dos espaços urbanos. Para Gomes (2005) os benefícios das Áreas Verdes vão além 

dos diretamente proporcionados à população, ao afirmar que essas áreas combatem a poluição 

através do processo da fotossíntese, regula a umidade e temperatura do ar, mantém a 

permeabilidade do solo, protege contra a erosão, reduz os níveis de ruídos inerentes aos 

espaços urbanos dentre outros importantes benefícios. 

Segundo Toppmair e Galina (2003) as vantagens das Áreas Verdes são: 

 

a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de alta 

pressão e se reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha de calor e do 

domo de poluição; 

 b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do 

aparelho foliar, rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas; 

 c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes 

(pinheiros) que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis;  

d) Purificação do ar pela redução de microorganismos. Foram medidos 50 

microorganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por metro 

cúbico em shopping centers; 

 e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por 

prédios; 

 f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a monumentos 

e edificações históricas. (TROPPMAIR; GALINA, 2003, s/ p.). 

 

Segundo Arfelli (2015) existe uma linha muito tênue entre as Áreas Verdes e de Lazer, 

o que tem levado muitos municípios na lei de uso e ocupação do solo, trata-las como 

idênticas. Arfeli (2015) alerta para o perigo deste fato, pois uma área destinada ao lazer pode 

ser destinada a construção de equipamentos comunitários tais como: quadras poliesportivas, 

praças, campos de futebol e etc.. De acordo com o mesmo autor perigo maior está na inclusão 

das APPs nas Áreas Verdes, pois se consideradas áreas de lazer permitirão a edificação. 

Arfelli aponta um precedente jurídico - deste fato - ao citar a Resolução Conjunta n° 2 de 

12/05/94, celebrada pelo estado de São Paulo e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De um modo geral a literatura expressa claramente à opinião de diversos autores que 

são unânimes quanto à importância das Áreas Verdes em espaços urbanos; tais opiniões vão 

desde o conforto térmico, por elas proporcionadas, até a elevação da permeabilidade do solo, 
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mas perpassam, também por questões subjetivas, muitos autores citam, por exemplo, as 

sensações prazerosas proporcionadas - pela presença das Áreas Verdes- às populações, ou 

ainda a capacidade dessas áreas em atuarem como elementos purificadores do estresse urbano. 

A presença das Áreas Verdes em espaços urbanizado é de fundamental importância, 

no entanto, a legislação brasileira ainda deixa a desejar sobre a efetiva regulamentação desses 

espaços.  Os referenciais legais, de um modo geral, não são claros quanto sua relevância e por 

essa razão observa-se uma incongruência de conceitos que são tratados de forma superficial. 

As Áreas Verdes tem que ser vista e compreendidas como espaços onde ocorre a presença da 

cobertura vegetal, cuja funcionalidade esteia-se no tripé; ecológico, recreativo e paisagístico. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a relação dos processos de desterritorialização, 

reterritorialização e territorialização representados pelos vendedores de produtos têxteis (mantas e 

redes) na cidade de Ituiutaba-MG. Para o desenvolvimento, foram realizadas leituras que tratam destes 

conceitos, de modo que pudéssemos relacioná-los com o contexto econômico e social dos vendedores. 

Após esta etapa partimos para o trabalho de campo com a realização das entrevistas. Por fim, 

realizamos a discussão e análise dos dados coletados. O motivo de escolha deste tema refere-se ao fato 

de não haver estudos sobre este tipo de temática na cidade de Ituiutaba.  

 

Palavras-chave: Território, desterritorialização, reterritorialização, vendedores, Ituiutaba (MG).  

 

INTRODUÇÃO  

 

A complexidade que a (des)(re)territorizalização carrega, por si só já perfaz um objeto 

de estudo interessante dentro da Geografia Política. Torna-se complexo, pois, com a 

compressão do espaço-tempo, as fronteiras e fluxos ganham tamanha mutabilidade que deve 

fazer com que o pesquisador tenha consciência do grande esforço intelectual e do grande 

poder de observação das variáveis para uma análise mais condizente com a situação na qual 

estão inseridos os sujeitos deste entrave. Consideramos como sujeito o Estado, sociedade 

representada em conjunto ou individualmente e instituições privadas. 

Desta maneira, o presente estudo se mostra importante, pois a sazonalidade traz para o 

entendimento da dinâmica de construção de uma identidade ligada ao território ainda mais 

complexidade (sendo a proposta aqui trabalhada), podendo ser encarada como ativador ou 

resultado de uma desterritorialização paralela ao processo de reterritorizalização, num 

movimento cíclico e constante, tornando as discussões sobre este tema ainda mais cheio de 

variáveis e características, tratadas dentro da Geografia Política como territorialidades. 

A partir deste pressuposto, o objetivo traçado foi o de entender como se dá esse 

processo ativo na cidade de Ituiutaba (MG), que conta com diversos vendedores ambulantes, 
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tendo como proposta compreender a perspectiva do próprio vendedor. Os desdobramentos 

deste objetivo maior foram trabalhados de maneira a gerar um pequeno perfil socioeconômico 

e situacional. 

Para a compreensão desta dinâmica como produto da sazonalidade, foi utilizada uma 

entrevista com dois vendedores, não tanto formal, direcionada a partir da abertura dos 

entrevistados, mas que em essência buscou saber respostas para perguntas semelhantes, do 

tipo: “De onde veio? Tem família? Idade? A quanto tempo trabalha neste ramo? Quais a 

cidades escolhidas para realizar as vendas? Quem escolhe esta cidade? Existe interesse em se 

fixar em uma destas cidades? Como é a relação com os outros vendedores e lojistas da 

cidade?”. A partir destes questionamentos outros surgiram e assim foi a entrevista/conversa, 

de maneira a bases empíricas para a argumentação baseada nada teoria. 

As entrevistas foram realizadas em um dos pontos específicos que os vendedores 

ambulantes se apropriam para a organização e distribuição dos produtos a serem vendidos. 

Este ponto é o Terminal Rodoviário de Ituiutaba. Para continuidade do estudo iniciaremos 

com uma reflexão teórica sobre alguns conceitos chaves para a abordagem do tema 

selecionado e, posteriormente, apresentaremos o resultado da conversa/entrevista com os 

indivíduos. Esta orientação de maneira mais objetiva contextualizará as relações tratadas nos 

parágrafos lidos até o momento. 

 

Apontamentos teóricos sobre o território e seus desdobramentos 

 

É preciso entender o conceito de território enquanto múltiplo e em constante processo 

de construção, mutação ou destruição, e a partir disso, suas concepções e principais ideias. 

Trata-se de uma abordagem objetiva, tendo em vista que são inúmeros os autores que debatem 

e discutem o território e os fenômenos que o cercam, e realizar uma análise maior e mais 

completa demandaria uma extensa pesquisa e investigação no campo empírico e teórico. Em 

linhas gerais, apresentamos um breve histórico referente ao conceito de território e 

destacamos alguns autores que contribuíram para o amadurecimento teórico deste conceito.  

Iniciado com Friedrich Ratzel na Alemanha no final do século XIX o conceito de 

território era tratado a partir de uma visão organicista e determinista, o que posteriormente 

gerou grande embate crítico por outro autor de grande importância para a formação conceitual 

do tema. Este autor era Camille Valaux, na França no inicio do século XX, trazendo críticas 

incisivas durante os diálogos realizados na obra de Ratzel. Estes em certa medida foram os 

exponenciais do tema na Geografia Clássica. 
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Outro importante geógrafo que contribuiu de maneira significativa foi Raffestin, um 

dos primeiros pensadores a realizar estudos e analises sobre o território, e em suas obras o 

autor destaca o seu caráter político, sendo visto como um espaço modificado pelo trabalho; 

revela relações de dominação e poder, resultado das ações de poder do Estado, das empresas e 

outras organizações e dos indivíduos, sem esquecer-se de seus limites e fronteiras, 

possivelmente definidos pela atuação do Estado. 

Destacamos que foi apenas nos anos de 1970 que as discussões a cerca do conceito de 

território passam a conquistar maior notoriedade, e que se desvincula da ideia centrada apenas 

nas relações de poder do Estado e de fronteiras políticas. A partir desse momento o território, 

a partir da perspectiva geográfica, passa a apresentar abordagens que não apenas apontem, 

mas que expliquem a dominação social, a reprodução do capital, as razões do 

desenvolvimento territorial desigual e o território como produto dos conflitos e contradições 

sociais.  

Conforme Saquet (2007), Gottman une os elementos da Geografia Francesa e 

Americana, destacando a relação do território com as redes, fluidez, circulação e sistema de 

relações, enquanto Dematteis entende o território como uma construção social com 

desigualdades, com características naturais, relações horizontais, isto é, significa uma 

complexa combinação particular de certas relações territoriais, considerando o tempo, 

articulação territorial e produção territorialmente difusa como elementos presentes na análise 

do território. Quaini entende que território pode ser visto como produto historicamente 

constituído, econômica, política e culturalmente.  

No Brasil, a partir dos anos 70, conforme Saquet (2007), alguns trabalhos como os de 

Becker (1983), Seabra (1982), Goldstein (1982) e Santos (1988), que apresentam novas 

contribuições para o entendimento do conceito de território. Haesbaert, Saquet e Santos, 

porém, tornaram-se uma das maiores referencias da discussão do território e seus fenômenos.  

Saquet constrói suas análises tendo como referencial teórico as obras de Lefebvre, 

Rafesttin, Haesbaert e Bagnasco, considerando o território a partir de sua imaterialidade, 

produto da condição de territorialização e indissociável do espaço. O território pode ser 

temporário ou permanente e são as forças sociais que irão efetiva-lo. As forças econômicas, 

políticas e culturais determinarão os processos de desterritorialização e reterritorialização, 

além de ser responsáveis pela formação de novas territorialidades no mesmo lugar (ou não). A 

formação de redes de circulação e de consumo serão fatores determinantes no surgimento de 

novos territórios e de territorialidades que se efetivarão a partir das relações diárias, 

momentâneas, que os indivíduos mantêm entre só para sobreviver em sociedade. Por fim, o 
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território é visto como o espaço de organização e luta, vivência da cidadania e gestão do 

diferente e desigual.  

Saquet (2007) explica que Milton Santos apresenta sua concepção de território a partir 

da noção de território usado, com base em uma abordagem econômico-material. Os objetos, 

ações, redes, uso e controle do social e as técnicas definem o surgimento de territórios. Os 

pontos, redes sociais, normas e controles criados pelo mercado e dinheiro reorganizam o 

território para a reprodução do capital. Santos defende a resistência do território diante dos 

interesses das grandes empresas, que ao operar a produção material e da informação, 

manipula os agentes sociais, estabelecem suas prioridades e, na maioria dos casos, suas ações 

causam sérios impactos negativos para a população.  

Rogério Haesbaert elenca, de acordo com Saquet (2007) os processos de dominação e 

apropriação do espaço como elementos presentes na construção do território. As relações de 

poder e de força condicional constituem o território, e sua dimensão simbólica é constituída a 

partir da identidade territorial atribuída pelos indivíduos. O autor ainda apresenta os conceitos 

de desterritorialização, reterritorialização e territorialização, que serão apresentados mais 

adiante.  

Para este trabalho resolvemos adotar o conceito de território apresentado e defendido 

por Haesbaert (2004), tendo em vista que os autores aqui mencionados são apenas uma 

pequena amostra do vasto universo de autores que contribuíram para a consolidação do 

conceito. A escolha por esta conceituação se justifica pelo fato das concepções deste autor 

devido contemplar características relevantes para a compreensão do território. Dessa forma, 

Haesbaert (2004, p. 40) sintetiza as múltiplas noções de território e as agrupa as concepções a 

partir de três vertentes basilares, que são  

 

- política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política 

(relativas também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a 

mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das 

vezes – mas não exclusivamente – relacionada ao poder político do Estado; 

- cultura (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a 

dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, 

como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em 

relação ao seu espaço vivido; 

- econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de 

recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação 

capital-trabalho, como produto da divisão “territorial” do trabalho, por 

exemplo.  

 

Mesmo considerando todos estes aspectos importantes e presentes no entendimento 
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atual sobre território, Haesbaert (2004, p. 41) enfatiza a necessidade de se ampliar o raciocínio 

referente ao conceito para outros níveis, de modo a considerar aspectos que não devem ser 

negligenciados, tais como  

 

a) O binômio materialismo-idealismo, desdobrado em função de duas outras 

perspectivas: i. a visão que denominamos de “parcial” de território, ao 

enfatizar uma dimensão (seja “natural”, a econômica, a política ou a 

cultural); ii. a perspectiva “integradora” de território, na resposta a 

problemática que, “condensadas” através do espaço, envolvem 

conjuntamente todas aquelas esferas; 

b) O binômio espaço-tempo, em dois sentidos: i. seu caráter mais absoluto 

ou relacional: seja no sentido de incorporar ou não a dinâmica temporal 

(relativizadora), seja na distinção entre entidade físico-material (como 

“coisa” ou objeto) no sentido de incorporar ou não a dinâmica temporal 

(relativizadora), seja na distinção entre entidade físico-material (como 

“coisa” ou objeto) e social-histórica (como relação); ii. sua historicidade e 

geograficidade, isto é, se se trata de um componente ou condição geral de 

qualquer sociedade e espaço geográfico ou se está historicamente 

circunscrito a determinado(s) período(s), grupo(s)social (is) e/ou espaço(s) 

geográfico(s).  

 

Com isso, nota-se que o conceito de território é transformado de acordo com o 

posicionamento crítico e filosófico do pesquisador e no tipo de pesquisa a ser realizada.  

Almeida (2009) afirma que os territórios extravasam suas escalas e fronteiras devido suas 

relações, alianças e articulações. Este processo origina e também reflete uma série de fluxos 

de informações, sociais, culturais, econômicos e políticos, formando novas configurações 

territoriais.  Neste estudo, portanto, contemplaremos a concepção de território a partir de seu 

contexto histórico e econômico, destacando o papel das relações econômicas e sociais, 

considerando-o como um espaço visto como fonte de recursos econômicos (no sentido de 

oferta ou possibilidade de obtenção de renda, e não como fornecedor de matéria prima, como 

era descrito pelas concepções naturalistas) mas também como o espaço marcado pela fluidez e 

pelas suas representações simbólicas e culturais, tanto no processo de desterritorialização, 

reterritorialização e de territorialização, além de suas relações de poder, controle e domínio 

espacial.  

O conceito de desterritorialização foi muito discutido por Deleuze e Guattari, que 

fundamentam a construção teórica conceitual a partir da relação recíproca entre 

desterritorialização-reterritorialização, sendo que o primeiro refere-se à fuga, saída de 

indivíduos de um território e o segundo trata-se de buscar e estabelecer-se em outro território, 

isto é, transformando-o em um novo território, mesmo que estas mudanças não sejam tão 

perceptíveis; além disso, é válido destacar que esta mudança nunca ocorre sozinha. Ao 

contrário, ela é motivada por uma série de elementos (físicos, culturais, psicológicos, sociais, 
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econômicos e políticos) que estimula a desintegração do indivíduo em um determinado 

território e sua inserção ou criação de novos territórios. Os autores enfatizam o papel do 

capital no processo de deste-reterritorialização e a necessidade da Geografia dedicar reflexões 

e discussões a cerca destes conceitos.  

Haesbaert (2004) explica que podemos entender que a desterritorialização, como outra 

metade da dinâmica territorialização, trata-se de um fenômeno que sempre existiu e que é uma 

das marcas da sociedade moderna e pós-moderna. A desterritorialização, neste contexto 

global, marcada pelas iniciativas do capital e pela atuação do Estado, representa também a 

compressão tempo-espaço, isto é, “dinâmica de esvaziamento do espaço em relação ao tempo, 

ou vice-versa”, implicando sempre em uma nova reterritorialização (HAESBAERT, 2004, p. 

159), a partir das ideias de Giddens e Harvey. O autor ressalta ainda que a concepção de 

desterritorialização variará muito de acordo com a noção de território que se é adotada. 

Na perspectiva econômica, os avanços tecnológicos, a ampliação da atuação do 

mercado, os fluxos comerciais, financeiros e de informação, a flexibilização da produção, as 

novas lógicas de localização indicam uma “deslocalização” ou seja, uma desterritorialização 

das atividades econômicas, que podem migrar para novos territórios e reterritorializar antigos 

espaços a partir de novas funcionalidades. Entretanto, considerar a desterritorialização apenas 

sob esta ótica é construir uma análise unilateral do território; outro aspecto pouco 

contemplado nesta perspectiva são os processos de exclusão socioespacial que é reflexo da 

dinâmica econômica existente em determinados territórios.  

Outro aspecto que necessita ser observado em relação a desterritorialização é a noção 

de mobilidade; este conceito refere-se, segundo Levy apud Haesbaert (2004, p. 238) a 

“relação social ligada à mudança de lugar, isto é, como o conjunto de modalidades pelas quais 

os membros de uma sociedade tratam a possibilidade de eles próprios ocuparem 

sucessivamente vários lugares". Neste ensejo, destacamos o papel do migrante que, na 

maioria das vezes, reflete não só a chegada de novos símbolos culturais como indicam a 

necessidade de integração territorial e social. No caso do migrante, a mobilidade é vista mais 

como um meio do que como uma finalidade, e “busca de certa estabilidade (em sentido 

amplo) certamente não poderá ser vista simplesmente como um processo de 

desterritorialização” (HAESBAERT, 2004, p.245). Sobre esta última afirmação, o autor 

complementa esta ideia explicando que 

 

Pelo simples fato de que (...) não há desterritorialização sem 

territorialização. A migração pode ser vista como um processo em diversos 

níveis de des-territorialização. Em segundo lugar, migrante é uma categoria 



594 

 

muito complexa e, no seu extremo, podemos dizer que há tantos tipos de 

migrantes quanto de indivíduos ou grupos sociais envolvidos nos processos 

migratórios. O migrante que se desloca antes de tudo por motivos 

econômicos, imersos nos processos de exclusão sócioconômica, pode 

vivenciar distintas situações de des-territorialização. Ele pode estar deixando 

um emprego mal remunerado para buscar outro com remuneração mais justa, 

pode estar querendo usufruir ganhos pela diferença de poder aquisitivo da 

moeda de um país em relação a outro, ou ainda, simplesmente, para aqueles 

que numa condição muito mais privilegiada, pode estar buscando investir 

capital ou expandir negócios em terra estrangeira. Cada uma destas situações 

envolve níveis de des-territorialização distintos, ligados às diferentes 

possibilidades que o migrante carrega em relação ao controle do seu espaço, 

ou seja, à sua reterritorialização – o que inclui também, é claro, o tipo de 

relação que ele continua mantendo com o espaço de partida. (HAESBAERT, 

2004, p. 247) 

 

Já o conceito de reterritorialização refere-se ao processo de reconstrução de um 

território, podendo ser reflexo do processo de desterritorialização e indicando certa medida de 

resistência do território representada pela ação dos indivíduos. Chelloti (2013, p 13) explica 

que 

 

O processo de reterritorialização não é um processo simples, pois implica 

mudança de vida, de lugar de morada, enfrentar o novo, o desconhecido. A 

(re) adaptação ao novo lugar tende a ser mais difícil quando se trata de um 

lugar totalmente diferente do de origem, tanto no que se refere à cultura 

quanto ao ambiente. Mas a reterritorialização não modifica apenas a vidas 

das pessoas que estão chegando, modifica também o novo lugar, na medida 

em que novas relações necessitam de ser (re) estabelecidas, num constante 

processo de aprendizagem. 

 

Ou seja, o território é marcado pelos processos de desterritorialização e 

reterritorialização. A abordagem destes conceitos foi necessária para compreendermos as 

dinâmicas dos vendedores de manta da cidade de Ituiutaba-MG; a escolha por este grupo 

deve-se ao fato de que este grupo representa de forma muito particular as formas de 

desterritorialização e reterritorialização, tanto no tocante às formas de trabalho, como também 

nas questões culturais e sociais, tendo em vista que há uma pequena parcela de vendedores 

que migraram para a cidade.  

 

A situação e a perspectiva dos vendedores ambulantes 

 

O vendedor João, de 53 anos, é natural de Brejo do Cruz e trabalha neste ramo desde 

1981. Os principais produtos revendidos são colchas, cobertores, e redes, mas para 

complementar a renda alguns produtos vendidos por ele, tais como pulseiras, carteiras e 

correntes masculinas. João é casado e tem dois filhos (adultos), sendo que um deles já 
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trabalha no mesmo ramo há alguns anos. Segundo o entrevistado, sua família sempre 

permanece na cidade paraibana, enquanto ele passa meses fora de casa a trabalho.  

Outro entrevistado, o vendedor José de 37 anos, natural também de Brejo da Cruz na 

Paraíba, e trabalha como ambulante a menos tempo, cerca de 9 anos; vende basicamente os 

mesmos produtos de João, é casado e tem três filhos. José explicou que consolida seu trabalho 

como migrante ambulante com “bicos” enquanto está em sua cidade natal. 

O lugar de origem e a dinâmica de fluxo de suas vendas, inclusive os lugares em que 

passam para vender que chamaram mais a atenção por apresentar um padrão. A escolha das 

cidades é feita pelo empregador, dono dos produtos e dos meios necessários para as vendas 

(transporte que leva os produtos de cidade em cidade). Em cada cidade suas estadias não 

passam de cinco dias e tem por característica a precária maneira de consumo e utilização dos 

serviços públicos. As péssimas instalações de pousio (geralmente em postos de gasolina) 

aponta quão ruim são as condições de trabalho. O consumo regrado na cidade vem em 

consequência do baixo ganho com o comércio, sendo necessária a venda de até vinte peças 

por dia para o ganho de R$ 20,00 a R$ 30,00. Ou seja, não se pode gastar muito, pois senão a 

quantia levada para casa será pequena e todo o esforço de ficar ausente, além do cansaço do 

trabalho, será em vão. 

Como sua rotina de trabalho funciona de maneira sazonal, esta acaba por influenciar 

na escolha dos artigos vendidos. Durante o inverno as mantas e cobertores tomam conta dos 

carrinhos, enquanto no verão as redes se sobressaem. Esse fluxo pendular entre as vindas e 

idas do nordeste para o centro-sul tem tempos aproximados de três meses em cada lugar.  

A partir destas informações iniciais, é possível identificar que os vendedores possuem 

duas noções (mesmo que de forma inconsciente) a cerca do território: o território em que ele 

estabelece suas relações pessoais, no qual ele se identifica como membro de uma determinada 

sociedade, constrói laços de afetividade com o local e com as pessoas que ali vivem, adota 

uma cultura própria (representada pelo sotaque, gostos, modo de se vestir, dentre outros) e 

que possui sua moradia. Por outro lado, cidades como Ituiutaba são vistas por João e José 

como o território do “dinheiro”, ou seja, são nestes lugares em que o vendedor consegue a 

renda necessária para sustentar a família. Nestas cidades, o vendedor não constrói vínculos 

afetivos com a cidade e as pessoas que nela reside, porque o tempo de permanência é muito 

curto, e o interesse centra-se apenas em conseguir dinheiro. Sobressai-se apenas a ligação 

entre os próprios vendedores ambulantes como resistência e afetividade com seu lugar de 

origem, servindo de maneira a tornar menos agressivo impacto de sua situação nas cidades 

visitadas. 
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Nos dois casos, temos exemplos de desterritorialização e reterritorialização. O 

primeiro refere-se ao fato que o vendedor sai de sua cidade para vender produtos em outras 

cidades; já a reterritorialização ocorre quando o indivíduo, mesmo que sem um ponto ou local 

específico, (isto é, uma loja, box ou banca, que fica sempre em um determinado e específico 

lugar) dá um segundo uso à rua, a calçada (sob função de circulação de pessoas), que é o das 

vendas. O mesmo acontece com a praça da rodoviária, que torna-se no início do dia o espaço 

da venda e que, das nove horas da manha até as dezessete horas, retorna à sua função inicial. 

Por um curto período, o vendedor, portanto, reterritorializa aquele espaço. Se nos atermos à 

ideia do filósofo Heráclito de Éfeso, que “não se pode percorrer duas vezes o mesmo rio e não 

se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado”, então a cada vez que João 

e José retornam à sua cidade, a sua casa, à sua vida em comunidade, eles estarão realizando o 

processo de reterritorialização do espaço.  

A própria rodoviária, para além do uso dos vendedores é, em certa medida, constituída 

de territórios que funcionam de maneira paralela e em horários diferentes, ainda que 

resguardada de sua função original, como estabelecimento de troca de fluxos municipais e 

estaduais de pessoas. Desta forma, sem perder a noção central de território de Haesbaert, mas 

utilizando um termo que cabe aqui e citado por Souza (2013, p.107), territórios cíclicos ou/e 

móveis, constituindo territorialidades muito flexíveis, “uma vez que o território se desloca 

constantemente ou se desfaz e refaz regularmente”. Assim sendo, apenas em horários e área 

específicos os vendedores podem se aglomerar de maneira significativa, sem que seus 

“carrinhos” passem a incomodar os usuários do espaço da rodoviária.  

A fluidez do próprio trabalho pode ser explicada a partir de dois motivos: primeiro, 

pelo próprio equipamento que os mesmos utilizam para vender seus produtos, que são uma 

espécie de carro de mão, permitindo levar seus produtos para onde quiser. O segundo aspecto 

é que os vendedores não têm um local específico para vender, uma vez que a prefeitura 

liberou a licença para que vendedores como João e José pudessem trabalhar em qualquer 

localidade do centro da cidade. Cabe ressaltar que estas relações entre vendedores e 

população local nem sempre são realizadas de maneira harmônica, existindo hora ou outra, 

alguns atritos, preconceitos e resistências, perfazendo a dinâmica de inserção dos ambulantes 

no mercado local. 

Quando questionados sobre os motivos que levaram Ituiutaba a ser escolhidas como 

uma das cidades para venda, tanto João quanto José responderam que, além prefeitura 

permitir a livre venda no centro e seus encontros na rodoviária, a cidade possui uma grande 

demanda de consumo para seus produtos. Devido à falta de periodicidade e mesmo de local 
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para trabalho, João declara que não possui clientela fixa e que as formas de pagamento são 

apenas a dinheiro, limitando suas vendas e, por outro lado também facilitando a maneira com 

que é negociado os produtos com o empregador. 

Ainda de acordo com a fala dos entrevistados, os demais vendedores permanecem aqui 

por alguns dias e depois viajam para outras cidades. Durante os dias em que estão na cidade, 

não há um local específico para dormir, tomar banho, realizar refeições ou para descansar. O 

próprio fato de não ter um local de apoio para estes vendedores dificulta a possibilidade de se 

estabelecer maiores vínculos com a cidade, que sejam além da relação de vendas.  

Entretanto, um aspecto precisa ser ressaltado. Apesar de vendedores como João e José 

não conseguirem estabelecer laços mais estreitos com a cidade, Ituiutaba ainda é um dos 

locais mais bem vistos, pois há muitas cidades que não aceitam o trabalho destes vendedores. 

João explicou que, durante muito tempo, Patos de Minas era uma das cidades que os 

vendedores de manta escolhiam para trabalhar, entretanto, os donos de lojas se sentiam 

incomodados com os vendedores em suas calçadas, além de serem vistos como concorrentes 

por alguns lojistas, o que fez com que a prefeitura da cidade proibisse a presença dos 

vendedores de mantas; o mesmo aconteceu em Goiás, no qual João declarou que se tratava de 

uma perda muito grande, pois havia cidades em que a clientela era muito grande.  

Essas apropriações de territórios que amenidades ou resistências atuam acabam por 

formar um mosaico nas cidades do entorno próximo e distante de Ituiutaba (MG). Estes 

territórios apresentam territorialidades distintas tendo em vista a maneira como se 

consolidam, bem como de acordo com os agentes que atuam para compô-lo. Este entrave 

entre a apropriação simbólica dos vendedores e por vezes a dominação por força do Estado, 

aqui representado pelas prefeituras, que por sua vez objetiva os interesses do comércio local 

em vias de protegê-lo em detrimento de encontrar um denominador comum entre as partes 

envolvidas. Desta maneira, uma infinidade complexa de elementos e fatores fazem parte da 

relação entre cidade (aqui representada pela prefeitura), comércio local e população. A 

tangente resultante desta equação é, sobretudo, as condições de continuação e intensificação 

ou ainda parada das vendas em determinados locais. 

No que tange o individuo que se encontra nesse entrave, ora em um território com 

características próprias, ora em outro, composto essencialmente pelo mesmo objetivo, porém, 

resultante de outras variáveis, se encontra em meio a indefinições que são modificadas a cada 

dia, a cada volta para a cidade com o objetivo de vender, a cada rua percorrida para 

comercializar, etc. Esse indivíduo faz parte de uma constante (des) (re) territorialização da 

qual ele é sujeito. Isso tendo por base o viés econômico e financeiro, pois, indo para uma 
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abordagem cultural e estética continuam vinculados apenas à sua “terra de origem”, não 

constituindo laços ou vínculo com cada cidade percorrida, por falta de interesse, falta de 

necessidade e principalmente por afetividade e “saudade” de suas casas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi discorrido nas páginas anteriores podemos traçar um pensamento 

acerca do perfil dos migrantes sazonais vendedores ambulantes, bem como uma noção ainda 

que superficial, mas capaz de compreender em certa medida as relações que compõe a 

dinâmica de apropriação de territórios para organização e venda de um lado, e a não 

apropriação enquanto característica para inserção na sociedade local como cidadão. 

O dinheiro como objetivo norteador de toda a estratégia de descolamento proposto 

pelo empregador recai sobre os ambulantes, fazendo com que não se tenha a necessidade de 

uma aproximação pessoal da sociedade em que a venda é realizada. Esta característica 

funciona de maneira com que os ambulantes tenham o perfil para a realidade encontrada nada 

cidade de Ituiutaba (MG), de nordestinos com família dependente de sua força de trabalho 

para o sustento e que por consequência faz com a sazonalidade seja incorporada como modo 

de vida e trabalho. Seus interesses, puramente voltados para o comércio inviabiliza qualquer 

assimilação voluntaria da cultura local. No entanto de forma involuntária, acabam em 

pequena medida combinando, pelo menos enquanto estão a trabalho, hábitos, sobretudo a 

alimentação. De acordo com a breve entrevista realizada, tanto João, quanto José demonstra 

muita tranquilidade ao tratar do assunto, mostrando que apesar do quão trabalhoso, por vezes, 

sacrificante seja essa relação de estar em momentos no seu território familiar, noutro num 

território puramente construído para embasar suas dinâmicas econômicas. Isto sugere que, de 

certo modo, continuarão com esta forma de trabalhar, e possivelmente passarão para a 

próxima geração como ocorreu com João.  

Sabendo que territorialização, desterritorialziação e reterritorilização são projeções da 

constante luta por poder no espaço (SOUZA, 2013, p.103), João e José seguirão com o 

comércio que faz parte de suas vidas, encarando essa luta de forma a ceder em certos 

momentos, tendo em vista evitar conflitos que possam inviabilizar sua fonte de renda. Ainda, 

a postura adotada pelos ambulantes é resultado da falta de força que estes possuem, cabendo a 

eles objetivar uma apropriação simbólica, perfazendo uma relação simbiótica. Por outro lado, 

algumas cidades se utilizam de sua força administrativa e política para colocar embargos ao 

comércio dos ambulantes abordados, constituído uma força para consolidação de um território 
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e o concomitante poder que nele reside. 
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RESUMO 

 

O risco devido à canalização de um rio, ou parte dele, são vários, envolvendo diversos fatores que 

abrangem problemas ambientais com a malha urbana. Mais objetivamente no que concernem as cheias 

no período chuvoso, devido à canalização do Rio Pirapitinga e a impermeabilização do solo em seu 

entorno, fazendo com que aumente a velocidade da água no rio e não haja infiltração dela no solo. Por 

consequência essa água fica na superfície, causando enchentes, riscos ao ambiente e transtorno a 

população.  

 

Palavras-chave: Rio Pirapitinga; Catalão; Riscos; Enchentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo faz uma análise sobre os riscos referentes à canalização de um trecho 

do rio Pirapitinga. Para realizar artigo, foi utilizada a metodologia focada em pesquisa 

bibliográfica de modo qualitativo, através do método dedutivo e observação in loco da área 

canalizada. Além de verificar em jornais, revistas e sites os fatos ocorridos través de 

entrevistas de moradores locais afetados pelas enchentes. Sendo embasada em diversos 

autores que trata o conceito de riscos ambientais de uma forma nova como categoria de 

análise da geografia, através da empiria e teoria. 

Catalão é um município do estado de Goiás, com uma população aproximada, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 102.393 habitantes. Sendo 

considerada então uma cidade de médio porte, de acordo com o IBGE, uma vez que 

ultrapassou a população de 100 mil habitantes. Sua densidade demográfica é de 22,67 

hab/km², com um PIB de acordo com o último censo é de mais de R$ 4,348 bilhões, fazendo 

com que tenha uma das maiores economias de Goiás. 

Está localizado em latitude 18° 9' 57" sul e longitude 47° 56' 47" oeste, com uma 

altitude em relação ao nível do mar de 835 metros. Possui um clima tropical com 
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temperaturas médias de 22,2 ºC, a pluviosidade média anual é de 1.482 mm, não sendo 

igualmente distribuída ao longo do ano. Onde o mês mais seco pode ter uma diferença de até 

281 mm em relação ao mês mais chuvoso (climograma 1). 

 

Climograma 1:  Climograma de Catalão 

 
Fonte: climate-data.org 

 

Referente à hidrografia de Catalão, existem alguns rios que cortam o município. O rio 

Paranaíba, o Rio São Marcos e o Rio São Bento, esses são os principais que estão dentro do 

município, além de outros cursos de água de menor volume, como ribeirão da Custódia e o 

Rio Pirapitinga. Esse último corta a malha urbana, tendo então uma grande interferência 

antrópica, como a canalização em parte do seu trecho, impermeabilização do leito do rio, 

construções em cima do rio, terminal de ônibus, e em seu entorno como lojas e casas. 

Mais precisamente na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, onde foi realizada a 

canalização do Rio Pirapitinga, retirando assim as margens do rio. Destarte, quando ocorre 

precipitação, mesmo dentro do esperando, há enchentes devido à impermeabilização do solo, 

canalização do rio, consequentemente retirando suas margens. 

As questões ambientais, sociais e econômicas que envolvem a água, tornam-se de 

relevância e merecem destaque no cenário atual de qualquer Cidade. A água é um importante 

recurso natural e elemento essencial para a vida, e que as sociedades necessitam para a sua 

sobrevivência. Em cada lugar do mundo o acesso à água possui particularidades e pode ser 
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diferenciado em conformidade com vários fatores de cunho físico, estrutural, econômico e em 

conformidade com a atuação da administração pública atuante. 

 

SOBRE RISCOS 

 

No que concerne aos estudos sobre riscos ambientais, iniciou-se nos Estados Unidos 

no inicio do século XX. Contudo o risco propriamente dito é inerente á vida, não deixando de 

existir, apenas então variando no tempo e espaço. Desse modo, por mais que os estudos sobre 

riscos sejam recentes, o risco sempre existiu, porém, tratado apenas de uma forma mais 

contundente na modernidade. 

De acordo com Lombardo (2003) para se compreender o risco, leva-se em conta a 

percepção do perigo, gestão da crise e consciência do risco. Com isso é possível considerar o 

risco como a probabilidade de que um evento, esperado ou não, se torne realidade. Sendo 

indissociável de vulnerabilidade, onde a fragilidade material e social está intrínseca ao grau de 

perda, tendo-se então uma ideia de que algo pode vir a ocorrer, configurando em risco. 

Burton, Kates e White (1993, p. 248) validam essa ideia e informam que “[...]an analysis of 

risk needs to take account to how it is perceived by the people directly aff ected, individuals 

and organizations involved in responding to risk, as well as the perceptions of scientifi c and 

technical analysts.” 

Se analisado com uma categoria, o risco associado à exposição de um determinado 

perigo, que pode levar uma dada sociedade a perdas e prejuízos, tantos de bens, materiais, 

como até mesmo na vida humana. O risco refere-se à probabilidade de ocorrência de 

processos no tempo e no espaço e as maneiras de como estes processos afetam a vida humana.  

Portanto, o conceito de risco perpassa por outros conceitos e categorias como pode ser 

analisado na figura 01. Que são importantes para o entendimento da relação homem x 

natureza, no que se vinculam as manifestações dos processos naturais perigosos.  
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Figura 01 – Modelo conceitual de risco 

 
Fonte: Lombardo, 2003, p. 22. 

 

É notado que a vulnerabilidade é composta pela população exposta, valor dos bens 

expostos e vulnerabilidade social. Considerando o grau de perda pelo processo analisado. Na 

periculosidade, são levados em conta o tempo e espaço. Sendo avaliados a potencia de danos 

em uma determinada área, em um determinado tempo. 

Para um maior entendimento dos termos mencionados, é de suma importância saber 

definir e discernir cada um deles para que não haja equívocos referentes às suas aplicações, 

como mostra a tabela 1. Então com isso entender o que seria o risco ambiental, como aplica 

Veiret (2007), “Resultam da associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de 

processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do território.”.  

 

Tabela 1 – Conceitos utilizados em análises de riscos 
TERMO DEFINIÇÃO 

 

 

Risco 

Probabilidade e severidade de ocorrência de um processo perigoso 

(periculosidade) e respectiva estimativa das suas consequências sobreas 

pessoas, propriedades ou ambiente.  Expressar em danos corporais e/ou 

prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos (vulnerabilidade). 

 

Periculosidade 

Probabilidade de ocorrência de um processo ou ação com potencial 

destruidor, com uma determinada severidade em uma determinada área em 

um determinado período.  

 

Vulnerabilidade 

Particularidade que indica o grau de perda de algum elemento, grupo de 

elementos e pessoas afetado por um processo considerado. 

 

Suscetibilidade  

Propensão de uma área a ser afetada por um determinado processo perigoso, 

em tempo indeterminado.  

 

Perigo 

Condição com potencial de causar uma consequência desagradável.  

Fonte: Baseado em International Union of Geological Sciences - IUGS Working Group - Committee on Risk 

Assessment (1997); Lombardo (2003). 
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Através dessa tabela, pode-se então diferenciar alguns temos utilizados nos estudos 

referentes aos riscos ambientais. Identificado assim riscos ou possíveis riscos em 

determinadas áreas estudadas, levando em consideração o perigo, suscetibilidade, 

vulnerabilidade, periculosidade. Comtemplando ainda os riscos tecnológicos e riscos sociais, 

que estão devidamente dentro de riscos; e juntando esses dois ao risco natural se obtêm o 

risco ambiental, podendo-se afirmar que é a junção desses três fatores. 

 

TRECHO CANALIZADO DO RIO PIRAPITINGA 

 

O trecho canalizado do rio Pirapitinga possui uma extensão de 2624m, na Avenida 

Raulina Fonseca Paschoal, estando situado no centro da cidade, sendo uma importante via 

para locomoção dos cidadãos para diversas finalidades. Devido à avenida estar muito próxima 

ao rio, que teve suas margens retiradas por conta da canalização, todo o entorno desse trecho 

está impermeabilizado, seja por causa da própria avenida em si, como construções de casas e 

comércios próximos. 

Uma vez que o rio, ou trecho dele, sendo canalizado existe à possibilidade de aumento 

das vias de transportes, além dos loteamentos. Contudo, a falta natural de obstáculos, faz com 

que o curso da água seja mais rápido, já que na maioria das vezes a canalização é construída 

em linha reta, apenas em alguns trechos existem curvas, mas não sendo acentuadas; além da 

retirada da mata ciliar junto com as margens do rio, configurando-se então como um possível 

risco. 

Todo o trecho canalizado é revestido de concreto, apenas no início do canal existe 

laterais com gabiões, que são estruturas flexíveis para o auxílio da drenagem, composta de 

malha de aço galvanizado preenchidas com granito. Dessa forma, a velocidade da água no 

interior do canal é maior devido ao revestimento e a sua estrutura retilínea, fazendo com que 

em épocas de chuvas a vazão da água seja maior no final da canalização, causando assim 

erosão e riscos (Figura 02). 
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Figura 02: Final da canalização do Rio Pirapitinga 

 
Fonte: O popular 

 

Erosão essa, fez com que parte do asfalto da avenida cedesse formando então um 

buraco, no caso, junto às rochas e a ponte. Constituindo então um risco para a população, 

principalmente para os condutores de veículos, já que existe a possibilidade de perda material, 

veículo, e de sua vida. Magalhães (1995) discorre que “o poder erosivo da água depende do 

volume e velocidade do escoamento, da espessura da lâmina d’água, da declividade e 

comprimento da vertente e da presença de vegetação”. 

Esses fatores estão presentes no trecho canalizado do Pirapitinga, se agravando mais 

em época de chuva. Pois ainda existe a questão da impermeabilização do solo em seu entorno 

devido à avenida, casas, prédios e outras construções, fazendo com que essa água da chuva 

seja escoada para dentro do canal, aumento assim o volume de água. Outro fator que pode 

gerar risco é a erosão do próprio muro de contenção do canal (Figura 03), pelos motivos 

supracitados e falta de manutenção.  
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Figura 03: Erosão do muro de contenção 

 
Fonte: O amigo do povo 

 

Mais um aspecto que pode gerar risco, é o terminal de ônibus construído em cima do 

córrego (Figura 04). Onde o peso dos ônibus é um agravante para o desmoronamento do muro 

de contenção, além do peso da própria estrutura. Então, o problema com a erosão associada às 

estradas, nesse caso por estar ao lodo do córrego, além do peso, de acordo com Filizola (2011) 

“A principal causa desse processo que atinge as estradas é a ausência de estruturas para 

captação e o manejo das águas pluviais, de forma a eliminar seu efeito destruidor”. 

 

Figura 04: Terminal de ônibus 

 
Fonte: Jonas Freitas de Jesus 
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Nota-se que os riscos para a população e a natureza são agravados em períodos 

chuvosos, pois além dos fatos discorridos, existe o fator da enchente que ocorre ao longo do 

trecho canalizado. Sendo o mais preocupante o risco de doenças infectocontagiosas, pela 

população com o contato dessa água que carregam uma série de bactérias e vírus. 

Ao exemplo da leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina do 

rato. Também existe o risco de contração da hepatite A, vírus que pode ser transmitido pela 

água misturada com o esgoto. As enchentes aumentam consideravelmente os riscos de 

diarreia aguda, causada por bactérias, vírus e parasitas, além da febre tifoide, causada pela 

salmonella typhi, bactéria encontrada nas fezes de animais. 

Existem mais doenças que podem ser contraídas através das enchentes, que podem ser 

evitadas não entradas em contato com a água. Contudo, mesmo em dias de chuvas, os 

cotidianos das pessoas não param e por vezes para chegar ao trabalho, escolas e outros lugares 

necessários, atravessam trechos alagados entrando em contato com água contaminada 

colocando sua saúde em risco.  

Configura-se também como risco o afogamento, pois a forte correnteza e a inundação 

pode levar uma pessoa, fazendo com que se afogue. Também existe o risco de choque 

elétrico, seja por algum fio desencapado, poste ou fios caídos em contato com a água. Além 

de acidentes e perdas relacionados a veículos, seja por força da água que carrega carros ou 

motoristas que tentam atravessar áreas alagadas que por vezes chegam a óbito.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os problemas ambientais e riscos decorrentes da canalização de um rio, ou trecho 

dele, e o que vem com esse tipo de obra, como retirada da cobertura vegetal e alteração do 

curso d’água, caracterizam-se em enchentes, alteração do balanço hídrico, alteração de clima, 

entre outros. O que pode causar risco a população no que concerne perda de bens matérias, 

saúde, vida e transtornos de vários tipos, mesmo que temporários. 

Para realizar uma canalização, é necessária uma grande demanda de recurso 

financeiro, que exige muito tempo e causa grandes impactos ambientais. Sendo de pouca 

eficiência à medida que a degradação ambiental ocorre na área. Somado ao fato que esses 

projetos em sua maioria tem um planejamento de drenagem urbana muito falha, com pouca 

manutenção, o que afirma que canalizações de rios não são viáveis. Uma vez que os 

problemas derivados desse tipo de situação tendem a aumentar sem que haja, alguma 

resolução permanente. 
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Contudo, já é de conhecimento em várias áreas de estudos, que existe a possibilidade 

de recuperar essas áreas impactadas. Um exemplo é a renaturalização empregado na 

Alemanha, considerando o planejamento urbano, paisagismo, proteção do ecossistema e o 

plano diretor existente. 

Que pode ser aplicada no município de Catalão, não deixando assim os problemas a 

jusante. Porém já existe um projeto para aumentar à canalização do Pirapitinga no ano de 

2018, o que vai gerar mais impacto ambiental e riscos a população, jogando mais uma vez os 

problemas a jusante, sem que haja uma solução real para a drenagem urbana. 

Mesmo que em seu plano diretor existam diretrizes que são a favor da 

sustentabilidade, conservação e proteção do ambiente. Sendo desta forma incoerente a 

continuação da canalização do rio Pirapitinga, sendo mais viável a renaturalização. Levando 

em conta vários aspectos como o conforto térmico, drenagem urbana, riscos, paisagem. Todos 

esses fatores, dentre outros, levam a um desenvolvimento sustentável que agridem menos a 

natureza e não colocam a população em risco. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AIDAR, Bruna. Catalão recebe recursos federais para recuperar ribeirão Pirapitinga. O 

Popular, Catalão, 05 de Dezembro de 2017.  

 

ALMEIDA, Lutiane Queiroz de. Riscos ambientais e vulnerabilidades nas cidades brasileiras: 

conceitos, metodologias e aplicações. São Paulo. 2012. Cultura Acadêmica. 

 

CASTRO, Cleber Marques de; PEIXOTO, Maria Naíse de Oliveira; RIO, Gisela Aquino 

Pires do. Riscos Ambientais e Geografia: Conceituações, abordagens e escalas. 2005. Anuário 

do Instituto de Geociências – UFRJ. V. 28. 

 

CATALÃO. Lei Municipal nº 3.439, de 08 de dezembro de 2016. Plano Diretor de Catalão. 

Catalão: PLAMBEL. p. 1-146 

 

CATALÃO. Disponível em: 

<http://www.citybrazil.com.br/go/catalao/geral_detalhe.php?cat=5>Acessado em: 5/12/2017 

CLIMA CATALÃO. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/location/43452/>Acessado 

em: 5/12/2017 

 

BURTON, I.; KATES, R. W. & WHITE, G. F. 1993. Emerging Synthesis. The Environment 

as Hazard. Second Edition. New York/London, The Guilford Press. 290 p. 

 

FERNANDES, Felipe Moysés. PARÂMETROS HIDRÁULICOS DO TRECHO 

CANALIZADO DO RIO PIRAPITINGA NA CIDADE DE CATALÃO-GO. I CONPEEX. 

2015. 

 



609 

 

FERREIRA, Yoshiya Nakagawara; JÚNIOR, Eduardo Marandola. Riscos ambientaise custos 

de urbanização – Pressupostos Teóricos-Metodológicos. 2001. Londrina. 

 

FILIZOLA, Heloisa Ferreira; FILHO, Gerson S. de Almeida; CANIL, Katia; SOUZA, 

Manoel Dornelas de. Controle dos Processos Erosivos Lineares (ravinas e voçorocas) em 

Áreas de Solos Arenosos. Circular técnica. 22. 2011. Jaguariúna. 

 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/catalao/panorama>Acessado em: 5/12/2017. 

 

LOMBARDO, Magda Adelaide; FREITAS, Maria Isabel Castreghini de. Riscos e 

vulnerabilidades: Teoria prática no contexto luso-brasileiro. São Paulo, 2003. Cultura 

Acadêmica. 

 

MAGALHÃES, R. A. Processos erosivos e métodos de contenção. Ouro Preto: CEEB, 1995. 

 

MANTOVANI, Flávia. PRESERVAR, CONSERVAR, RENATURALIZAR. Cidadania. 

Disponível em: <http://www.geocities.ws/sostancredao/Meio_ambiente.html>  Acessado em: 

22/01/2018. 

 

MUSSETI, Rodrigo Andreotti. O Direito Ambiental e as Enchentes. Cidadania. Disponível 

em: <http://www.geocities.ws/sostancredao/Meio_ambiente.html> Acessado em: 22/01/2018. 

SEBBA, Jardel. Erosão no Pirapitinga ameaça usuários do transporte coletivo. Disponível em: 

<http://amigodopovo45.blogspot.com.br/2012/02/erosao-no-pirapitinga-ameaca-

usuarios.html> Acessado em: 26/01/2017. 

 

SOUZA, CARLA J. O. (2013). Área de risco socioambiental nas cidades: prática educativa na 

formação docente e na geografia escolar. VI Congresso Ibérico de Didática de Geografia 

Porto, Portugal. Mar.2013. 

 

SOUZA, M. L.. O Território: sobre espaço de poder, autonomia e desenvolvimento. In: 

CASTRO. I. E. de et al. (orgs.) Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil. 1995 

 

SOUZA, Lucas Barbosa; ZANELLA, Maria Elisa. Percepção de Riscos Ambientais: Teoria e 

Aplicações. Fortaleza: Edições UFC, 2009. 

 

VEYRET, YVETTE e Rich Emond, Nancy Meschinet (2007) – “O Risco, os riscos”. In: 

Veyret, Yvette (Org.). Os Riscos – o Homem como agressor e vítima do meio ambiente. São 

Paulo: Contexto, pp. 23-79. 

 

WHITE, G. F.; KATES, R. K. & BURTON, I. 2001. Knowing Better and Losing even more: 

the use of knowledge in hazards management. Environmental Hazards, 3: 81-92. 
 

 

 

 

 



610 

 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E EMPREENDEDORISMO: REFLEXÕES  

SOBRE AS POSSIBILIDADES PARA TRANSFORMAÇÃO DA  

REALIDADE SOCIOECONÔMICA DO VÃO DO PARANÃ 

 

Josias José da Silva Júnior
151

 

Eder Luz Xavier dos Santos
152

 

 

RESUMO 

 

O Turismo é uma atividade que tende a ser lucrativa e geradora de empregos. Assim considerando, 

pode-se inferir que o processo de desenvolvimento de regiões oprimidas que apresentam potencial 

turístico pode ser atingido com a integração dos pequenos empreendimentos de negócios que não só 

privilegiam a condição mercadológica da oferta, como também caracterizam a identidade territorial 

através de sua cultura e tradições, sendo indutor de melhorias no cenário microeconômico e no nível 

de qualidade de vida das suas comunidades. Este artigo objetiva contribuir para o debate sobre as 

alternativas voltadas a alterar seu cenário socioeconômico atual do Vão do Paranã, incentivando o 

empreendedorismo junto à valorização da sua imensa riqueza natural. Para a elaboração do presente 

estudo, diferentes técnicas de pesquisa foram utilizadas de modo combinado, qualitativa e quantitativa, 

cujo objetivo foi caracterizar e responder a problemática levantada.  

 

Palavras-chaves: Empreendedorismo. Turismo. Vão do Paranã. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dotada de ricas belezas naturais, o Vão do Paranã é uma microrregião localizada no 

nordeste goiano. Sua população, em  2010, era de 107.311 habitantes, e sua área total perfaz 

17.388,823 km², e é composta por doze municípios: Alvorada do Norte, Buritinópolis, 

Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, 

Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio d'Abadia(INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2010). A microrregião, segundo Plano Territorial 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) da Escola Centro-Oeste de Formação 

Sindical Apolônio de Carvalho da Central Única dos Trabalhadores (ECO/CUT,2011, p.24), 

“carrega problemas socioeconômicos substanciais como, baixa dinamização da economia, 

pouca atração de investimentos em infraestrutura, baixa densidade populacional”. É, 

sobretudo uma das mais significativas do estado, no que diz respeito ao patrimônio ambiental 
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e cultural, destacando-se pelo seu grande potencial para o turismo. 

Considerando o cenário regional acima descrito, e tendo em vista a situação 

dicotômica entre a pobreza econômica e elevado potencial turístico, a partir do seu rico 

patrimônio ambiental e cultural, verifica-se a relevância de um estudo mais aprofundado que 

vise responder a seguinte problemática: como fomentar implementação de pequenos negócios 

em torno ou no caminho dos diversos atrativos turísticos do Vão do Paranã, promovendo o 

desenvolvimento socioeconômico de suas comunidades? 

Este artigo tem por objetivo apresentar a microrregião do Vão do Paranã como 

alternativa turística do Estado de Goiás, que junto ao empreendedorismo de pequenos 

negócios, oportunizados pelos atrativos pontos de visitação e consumo, torna o turismo uma 

atividade economicamente viável para as comunidades locais, melhorando assim sua 

qualidade de vida. 

Vale destacar a percepção das pessoas da localidade em relação aos pequenos 

negócios, aqueles que possam estar ao redor ou no trajeto, a caminho do atrativo turístico, 

como o artesanato, a água de coco, as pequenas lembranças religiosas, tradicionais e culturais 

que juntas com as paisagens naturais formam uma imagem aconchegante e agradável, 

agregando valor ao produto turístico ofertado.  

 

Desenvolvimento  

 

O turismo brasileiro evoluiu substancialmente nos últimos anos, recebeu 

financiamento de R$ 13,5 bilhões de instituições federais, contribuindo para desenvolver os 

principais segmentos do setor e é uma atividade altamente lucrativa e geradora de empregos 

que no Brasil, tem um fluxo que cresce 10% em média, ao ano (BRASIL, 2014). Esse 

crescimento decorre do fato de o país atrair cada vez mais gente de todas as partes do mundo 

e do próprio mercado doméstico, que vem aumentando gradativamente o índice de viagens 

para todas as regiões brasileiras. Nesse sentido a região pode tornar-se alvo estratégico no 

desenvolvimento turístico do Estado de Goiás, considerando-se a variedade de recursos 

naturais existentes e as potencialidades das atratividades turísticas da unidade de conservação. 

De uma forma geral, o turismo aparece como uma alternativa importante, capaz de 

gerar renda e emprego. Almeida (2010, p.124) ressalta que “o turismo é um fenômeno social 

que manifesta um crescimento constante, considerado como uma importante fonte de riqueza 

econômica e como oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos econômicos 

e sociais”. Desta forma pode preservar a cultura na região desde que orientada para escolha do 
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tipo de turismo mais viável que envolva sua população, as peculiaridades locais, garanta a 

sustentabilidade ambiental e qualidade de vida.  Rodrigues (2001) afirma sobre o turismo: 

 

[....] se constitui numa atividade humana de base econômica, dentro da 

esfera de relações socioeconômicas e espaciais. O aspecto cultural é 

relevante pois é a partir das materializações, na paisagem, das ações dos 

diversificados povos que constituem diferenciados territórios que se dá a 

reprodução dos lugares turísticos. Isso ocorre não somente pelo viés 

econômico, mas também pela forma de ver o mundo dos diversos grupos 

sociais, fundamentados em seus valores culturais. (RODRIGUES, 2001, 

p.19) 

 

A microrregião do Vão do Paranã é rica em atrativos naturais, como quedas d’água e 

cachoeiras, o que a credencia a ofertar o turismo ecológico, o chamado ecoturismo. Nesse tipo 

de oferta, estudos do Ministério do Turismo (MTUR, 2010), indicam um crescimento 

contínuo no mundo e no Brasil. Pires (1998) destaca: 

 

[…] atividade turística voltada para a natureza, porém, impregnada no seu 

conteúdo pelo ideal conservacionista do ambientalismo contemporâneo, de 

onde surgiu esteneologismo com forte apelo ecológico, para expressar um 

segmento turístico que se apresenta hoje como uma das principais 

alternativas para o desenvolvimento sustenta donos destinos turísticos do 

mundo, em especial das regiões e países de economia deprimida. (PIRES, 

1998, p.75)  

 

Para Rodrigues (2001, p.16), o investimento é mínimo na construção de infraestrutura 

e a exploração fornece uma alta lucratividade em relação aos investimentos.  

Diagnosticar é “conhecer detalhadamente a situação do objeto do planejamento, 

constituindo a base de onde todo o processo se iniciará” (MOLINA & RODRIGUES, 2001, p. 

94), assim, para que esse potencial tenha seu uso bem dimensionado faz-se necessário mapear 

o patrimônio natural e cultural que compõem a microrregião, identificar políticas públicas que 

melhor estruturam ao cenário, as particularidades de seus municípios, a configuração 

geográfica, histórico-econômica, sociocultural e suas demandas. É fundamental também 

entender a percepção ambiental das comunidades locais e coletar informações sobre e o que 

elas pensam do turismo, “a percepção ambiental é a lente cultural de cada povo”, Lowenthall 

(1982, p.141) a visão dos de “dentro”, assim como a visão do turista, aqueles que estão de 

“fora”.  

Nesse sentido, o turismo para essa região deva ser entendido como sinônimo de 

desenvolvimento local, convidativo para a inclusão social dos seus moradores, tornando-se 

fundamental conhecer as peculiaridades da região em que se quer investigar, suas 
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perspectivas, aspirações, sonhos, medos, dificuldades, angústias, dons, capacidades criativas e 

empreendedoras. 

A partir da criação de empreendimentos, como resposta a oportunidades visualizadas 

no mercado, a literatura econômica reconhece os empreendedores como os principais 

responsáveis pelo crescimento das regiões, (SCHIMIDT; TOMIO; ALVES; ROSSI, 2016, 

p.1161). Para Schumpeter (1982), “a partir da criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos, já considerava esses agentes capazes de destruir a ordem 

econômica existente”. 

Para Pires (2015) o empreendedorismo é   

 

[...] a chave para a transformação econômica e social. Neste contexto, o 

empreendedorismo não será um modelo estático ou universal, dispondo, 

aliás, de uma dimensão geográfica, onde cada região tem um conjunto 

inerente e único de pontos fracos e fortes que influenciam a cultura 

empresarial e o ambiente de negócio. Existe uma série diversificada de 

princípios de como se pode ligar empreendedorismo e processo de criação de 

empresas com a região. (PIRES, 2015, p.13) 

 

Um dos principais desafios, que todos os governantes enfrentam, consiste em criar 

metodologias apropriadas para o incentivo da atividade empreendedora (SARFATI, 2012). 

Este desafio é também compartilhado pelas instituições educacionais e outras fomentadoras a 

exemplo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que vem 

encontrando diversos empecilhos para consolidar uma cultura empreendedora entre os 

estudantes e, entre os cidadãos, o que acaba enfraquecendo ou atrofiando as potencialidades 

econômicas das comunidades. 

Nesse contexto, é preciso que o empreendedor se preocupe com sua formação, com 

sua leitura de mundo, tornando-se um observador crítico e atento aos novos conhecimentos 

gerados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, porque só assim ele conseguirá 

compreender satisfatoriamente a realidade que o cerca, para poder tirar dela o proveito 

financeiro e, com isso, melhorar sua condição de vida. 

 

O Vão do Paranã e suas contextualizações 

 

Contexto socioeconômico 

 

Estudos do IMB/SEPLAN-GO (2000) feitos na região nordeste do Estado de Goiás, 

onde está inserida a microrregião do Vão do Paranã, cujos indicadores municipais que 
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compõem o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) e o Índice de Desenvolvimento 

Social (IDS), demonstram na tabela 1 como se apresenta a região em relação às outras regiões 

do Estado. 

 

Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e Índice de Desenvolvimento 

Econômico (IDE), por regiões de planejamento do estado de Goiás – 2000. 

REGIÕES DE PLANEJAMENTO IDS Class. IDE Class. 

Sudoeste Goiano 5031,2 1 5091,4 1 

Sul Goiano 5029 2 5047 2 

Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) 5019,1 4 5028,9 3 

Metropolitana de Goiânia 5028,5 3 5018,7 4 

Oeste Goiano (Eixo GO-060) 5003,1 5 4995 5 

Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 4996 6 4973,3 6 

Norte Goiano 4977,2 8 4973,2 7 

Centro Goiano (Eixo BR-153) 4989 7 4971,9 8 

Entorno do Distrito Federal 4965,7 9 4955,3 9 

Nordeste Goiano 4951,8 10 4926,3 10 

Fonte: Adaptado IMB/SEPLAN/SEPIN – Gerência de Estudos Especiais (2000) 

 

O IDE é construído com dados referentes à infraestrutura, à qualificação da mão de 

obra formal e Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município. O IDS considera o 

desempenho do setor de saúde, educação, a oferta à população de serviços básicos e a renda 

auferida pelos trabalhadores em função das faixas de renda da mão de obra formal. Destinam-

se a caracterizar, por meio quantitativo, os diferentes níveis de desenvolvimento dos 

municípios goianos e das regiões de planejamento do Estado de Goiás. As informações 

evidenciadas apresentam-se como mais uma possibilidade a ser utilizada na elaboração de 

políticas públicas que objetivem melhorar as condições sociais e econômicas dos municípios 

goianos menos desenvolvidos, contribuindo para atenuar as desigualdades. 

Carvalho (2004, p.2) salienta “essa realidade é uma das responsáveis pelos elevados 

índices de êxodo populacional nos últimos anos”. Confirmando tal informação, consta no 

Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável- PTDRS (ECO/CUT, 2011 p.80), na 

tabela 2 a seguir, comparativo populacional entre os anos 1991, 2000 e 2010, onde se observa 

um decréscimo na quantidade de habitantes em algumas cidades como Guarani de Goiás e 

Mambaí, estas com atrativos turísticos, outras com localidades com crescimento populacional 

pouco expressivo.  
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Tabela 2- Oscilação populacional - Comparativo entre 1991-2000-2010, refletem 

diretamente na densidade das cidades que compõem a microrregião 

 
Fonte: ECO/CUT (PTDRS,2011, p. 80) 

 

Em Posse, a maior cidade da microrregião, foi realizada pesquisa
153

 em 03 instituições 

de ensino, que têm em seus quadros discentes de cidades de até 100 km ao redor, cujo perfil 

etário contemplou alunos entre 15 a 25 anos e constatou:  

 

Quadro – 1 Pesquisa Apresentada pelo autor em Seminário da Disciplina 

Planejamento e Gestão Territorial 

Resultado % Dados 

 

38,67 

Acreditavam que no futuro a cidade estaria ainda mais estacionada, com os 

mesmos níveis de desenvolvimento e oportunidades atuais 

 

64,44 

Não conheciam os atrativos turísticos como cachoeiras, rios, trilhas e até 

mesmo as características dos parques e das reservas regionais 

Fonte: Autor  

 

Verifica-se assim uma representação comportamental da juventude da microrregião do 

Vão do Paranã, consequência de um contexto evidente de um lugar com reduzido número de 

indústrias, no qual aspectos como vínculos empregatícios (emprego formal), negócios e outras 

oportunidades de geração de renda são escassos. Tal situação gera inequívoco problema social 

com de altos índices de êxodo de pessoas que migram para outras regiões do estado e do país, 
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 Pesquisa apresentada pelo autor em seminário da disciplina Planejamento e Gestão Territorial do Mestrado 

Acadêmico em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

Período: 09.04 a 30.05.2015. 

1991 2000 2010

Alvorada do Norte 7.391 7.560 8.093

Buritinópolis **** 3.383 3.321

Damianópolis 3.675 3.303 3.297

Divinópolis de Goiás 5.025 5.172 4.967

Flores de Goiás 5.071 7.510 12.058

Guarani de Goiás 5.611 4.678 4.262

Iaciara 9.709 11.285 12.438

Mambaí 6.999 4.838 6.885

Posse 23.518 25.696 31.417

São Domingos 10.220 9.636 11.236

Simolândia 5.578 6.219 6.512

Sitio D'Abadia 2.748 2.681 2.821

Municipio
Total da População
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na busca de melhoria de vida. Estes dados retratam a situação, principalmente dos jovens, que 

não conseguem vislumbrar alternativas, devido à escassez de perspectivas de entretenimento, 

de futuro profissional, de atividades lucrativas e de desenvolvimento geral da localidade. 

Como informado no quadro 1, houve um expressivo número de entrevistados (66,44%) que 

não tinham conhecimento das paisagens e da identidade cultural do lugar onde vivem, suas 

potencialidades e atrativos naturais. 

 

Paisagens e potencialidades turísticas do Vão do Paranã 

 

O Vão do Paranã é um admirável território de diversidade natural e cultural. Sua 

paisagem é resultante das múltiplas fitofisionomias do bioma cerrado, matas de galeria, matas 

ciliares, cerrado senso stricto, campos limpos, campos rupestres campos húmidos e veredas. O 

bioma Cerrado, no sentido fisionômico, engloba formações florestais, savânicas e campestres. 

As Florestas são áreas com predominância de espécies arbóreas. O termo savana
154

 refere-se a 

áreas com arvores e arbustos espalhados sobre o estrato graminoso. Já o termo campo, 

designa áreas de predomínio de espécies herbáceas e algumas arbústicas, faltando árvores na 

paisagem. 

Na microrregião está localizado o Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) - situado 

no extremo nordeste de Goiás, nas cidades de São Domingos e Guarani de Goiás que abriga 

um dos mais importantes conjuntos espeleológicos da América do Sul. Existe na área feições 

como cavernas, grutas e dolinas, além da riqueza da fauna e flora exclusivas do ambiente 

cavernícola, bem como espécies do Cerrado ameaçadas de extinção. Possui belezas cênicas 

como cascatas, cachoeiras e rios de águas cristalinas, com grande potencial para o 

desenvolvimento do ecoturismo.  A caverna Terra Ronca I que possui uma das maiores bocas 

de caverna do Brasil com 96 metros de altura e 120 de largura, é imponente e de singular 

como pode ser visto na figura 1 em seguida. 

O Vão do Paranã ainda oferece complexos de cachoeiras, saltos originários da 

formação montanhosa e de serras em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Mambaí e 

Damianópolis como à exemplo, Cachoeira de São Bernardo, na figura 2.O Rio Paranã (Figura 

3) e seus afluentes e ainda, existe no território, a Área de Proteção Ambiental (APA) das 

Nascentes do Rio Vermelho, localizada nos Municípios de Buritinópolis, Damianópolis, 

                                                      
154

 Savana pode ser definida como “terras sem arvore, com muita grama curta e alta “conforme registrou G.F. 

Oviedo y Valdez, em 1535 (BOURLIÉRE E DADLEY, 1983). A definição sem distinção de “savana ou campo” 

apresentada por Huber (1974, apud Goodland e Ferri, 1979 p.38) ilustra outra interpretação. Todavia, a 

separação dá maior clareza aos dois termos.  



617 

 

Mambaí e Posse, envolvendo os rios interiores e os sítios espeleológicos. 

 

         Figura- 1                                  Figura -  2                               Figura- 3 

 
Fonte: Figura 1 e 2- fatos do autor 

Fonte: Figura 3- ECO/CUT (PTDRS,2011 p.75) 

 

Em relação às paisagens culturais (humanizadas), destacam-se algumas outras riquezas 

imateriais e manifestações tradicionais como as Cavalhadas da Festa do Divino e “Dança da 

Curraleira” em Posse, parte das funções da Folia de Reis; Festa do Pequi e Festa da 

comunidade Cigana, em Mambaí; O Terno das Pastorinhas e a Lamentação das Almas em São 

Domingos. Um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios historicamente simbólicos de 

grande relevância para os membros dessas sociedades e que se revelam em uma identidade 

rica e densa de valores. 

 

Método de pesquisa 

 

Para a elaboração do presente estudo diferentes técnicas de pesquisa foram utilizadas, 

de modo combinado objetivando caracterizar e responder ao problema da pesquisa. Em 

princípio efetivou-se a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias a fim de consultar 

fontes relacionadas ao assunto em estudo. Abrange a bibliografia tornada pública, até então 

sobre o tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, material cartográfico entre outros, (MARCONI; LAKATOS, 

2002). Também uma abordagem combinada qualitativa e quantitativa com técnicas de ambos 

os métodos. Tal combinação permite um entendimento melhor dos problemas de pesquisa que 

cada uma destas permitiria isoladamente, (MIGUEL, 2010). Neste sentido apontam. 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 

de materiais empíricos − estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, 

história de vida, entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos 
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observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem momentos e 

significados rotineiros e problemáticos da vida dos indivíduos (ERDMANN, 

MARCHI, ROMAM, 2012, p.134). 

 

Como técnica da pesquisa qualitativa aplicou-se a observação direta, visitando alguns 

dos pontos turísticos do Vão do Paranã e coletando registros fotográficos dos mesmos. Na 

pesquisa quantitativa foram aplicados questionários a uma amostra não probabilística de 150 

alunos em 03 instituições
155

 de ensino da região localizada especificamente na cidade de 

Posse – GO, no período de 09 de abril a 30 de maio de 2015. Os questionários foram 

compostos por perguntas fechadas, com múltipla escolha. Além desses dados, buscou-se 

coleta na base em dados de fontes secundárias oriundos de fontes tais como: ECO/CUT – 

Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da Central Única doa Trabalhadores Apolônio de 

Carvalho; IBGE, Instituto Mauro Borges, SEPLAN, SEGPLAN, e outros para apresentar as 

principais características da região Nordeste Goiana.A seguir serão apresentados os resultados 

obtidos através da análise dos dados coletados neste estudo utilizando-se a metodologia acima 

descrita.  

 

CONCLUSÃO 

 

O que se objetivou neste estudo é dar uma amostra das oportunidades de desenvolver a 

microrregião a partir daquilo que ela oferece de melhor, a natureza que a contemplou 

ricamente em paisagens esplendidas, como também do poder da sua comunidade na 

transformação dos seus destinos, na mudança da atual realidade socioeconômica local à uma 

prosperidade possível e real.   Baseia-se na sustentabilidade produtiva, criativa e a prática 

empreendedora de seu povo, aproveitando-se de suas potencialidades, fazendo com que seus 

habitantes sejam usufrutuários de seus benefícios e proveitos, na angariação de investimentos, 

dos quais o Estado é um dos principais fomentadores, tanto do ponto de vista da qualificação, 

quanto da forma pecuniária.   

O presente estudo terá sua abrangência ampliada com a continuidade da pesquisa de 

campo, contemplando a fala das pessoas moradoras da região, podendo fazer emergir seus 

sonhos e aspirações para o olhar sobre o desenvolvimento da microrregião. Assim, em uma 

ocasião futura, poderá ser considerado um universo amostral mais amplo, contemplando 

diferentes faixas-etárias e atividades econômicas, que possam se conjugar ao turismo, 

                                                      
155

 Pesquisa feita com os alunos do Instituto Federal Goiano, Colégio Municipal Castro Alves e Colégio Estadual 

Dom Prudêncio 
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oferecendo visões mais abrangentes e os anseios das comunidades como um todo. 

O escopo do presente estudo embora se delimite pela microrregião do Vão do Paranã, 

considera a importância e possibilidade de realizar estudo comparativo com outras regiões e 

microrregiões que fazem do turismo a base de sua economia. Sublinha-se a oportunidade de 

um estudo comparativo, por exemplo, com o Parque da Chapada dos Veadeiros, no município 

de Alto Paraíso, em Goiás. O citado estudo poderá conhecer e analisar as estratégias 

desenvolvidas pelas populações tradicionais do lugar, que juntamente com os setores públicos 

e da sociedade civil, servirá como parâmetro para ações assertivas na trajetória das nossas 

proposições para o Vão do Paranã, atuando de forma organizada em projetos turísticos 

vinculados às ações empreendedoras. 

O protagonismo das populações tradicionais locais, sejam indígenas, sejam 

remanescentes de quilombos, se expressa na organização de entidades de cooperativas que 

atuam por meio de festivais de cultura tradicional; culinária regional; danças tradicionais; 

encontros multiétnicos, e nas variadas ofertas de serviços e produtos    da cultura local. É 

importante considerar que a partir da ratificação, em 2004, da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, toda e qualquer intervenção em áreas ocupadas por essas 

populações tradicionais, precisam ser precedidas de consulta e autorização desses povos, 

respeitando suas identidades e modos de vida. 

Paralelamente, o empreendedorismo pode ser inserido no ementário das disciplinas 

nas instituições de ensino. Hoje já está presente nos projetos políticos pedagógicos do 

Instituto Federal Goiano, principalmente no oferecimento de cursos voltados para a 

Administração e práticas de gestão, fundamentais para a formação das populações e na  

promoção instigante do reconhecer de possibilidades, de formas de criar, inovar e 

empreender, capacitando-as em um presente real, à um futuro ideal, oportunizando seu 

desenvolvimento e potencialização da economia local, combatendo assim os estigmas a muito 

construídos sobre a realidade desta interessante microrregião.  
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar algumas questões acerca do conceito de centralidade urbana a 

partir da perspectiva do comércio enquanto elemento estruturador. Para isso, as considerações 

realizadas foram tecidas a partir das análises e observações feitas tomando como área de estudo o 

comércio existente na avenida Napoleão Faissol, no município de Ituiutaba (MG). Este recorte 

justifica-se a partir da sua diversidade comercial e relevância econômica não somente para os 

moradores locais, mas também para os bairros adjacentes, contribuindo para a formação de diferentes 

dinâmicas e relações intraurbanas. Para a elaboração deste trabalho, os procedimentos metodológicos 

adotados foram: i) levantamento bibliográfico; ii) elaboração de formulário; iii) realização de trabalho 

de campo; iv) análise dos dados primários e v) redação do artigo. 

 

Palavras-chave: comércio, centralidade urbana, dinâmicas intraurbanas, morfologia urbana, Ituiutaba 

(MG).  

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos elementos responsáveis pela formação e desenvolvimento das cidades é o 

comércio que, a partir das transformações sociais e econômicas, modela o espaço para atender 

as suas demandas. Ao analisarmos a sua história, é possível verificar que as atividades 

comerciais sempre tiveram um lugar estratégico nas cidades, pois sempre buscarem os locais 

de concentração populacional, permitindo a circulação e reprodução do capital (CLEPS, 

2004).  Assim, ao estudarmos a trajetória das cidades, é possível notar o quão importante é o 

papel do comércio na formação de centralidades no espaço urbano. Ou seja, a partir das 

atividades comerciais, algumas áreas da cidade tornam-se mais dinâmicas, apresentam maior 

fluxo populacional, concentram a oferta de comércio e serviços e modificam a forma como a 

sociedade enxerga e se relacionam com estes espaços.  

Outra característica que o comércio imprime na cidade é a forma de como o cidadão 

identifica, observa e vivencia o espaço; assim, os significados e signos dos objetos na cidade 

são alterados e transformados também a partir da transformação do comércio. Podemos 
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verificar essa alteração de função e significado a partir das mudanças desde as primeiras 

cidades, perpassando pelo período medieval até o capitalismo e suas diferentes expressões. 

Em cada um desses momentos, a cidade apresentou novas funcionalidades e significados e, 

consequentemente, as relações da sociedade são transformadas (PEREIRA, 2013; SPOSITO, 

1994).  

Partindo destas ideias, o objetivo deste texto é apresentar discussões no intuito de 

compreender em que medida as atividades comerciais podem influenciar nas formas urbanas 

e, por conseguinte, nas formas, fluxos e dinâmicas existentes na cidade. Para tal, tecemos 

algumas observações e discussões acerca do conceito de centralidade e comércio, que 

permitirão compreender melhor o espaço urbano.  

Como ferramenta metodológica, optou-se pelo formulário como instrumento de coleta 

de dados devido a facilidade e instantaneidade dos resultados. De acordo com Lakatos e 

Marconi (2003, p. 211) o formulário é um dos “[...] instrumentos essenciais para a 

investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informações 

diretamente do entrevistado”.  

Dada a sua importância, a principal característica deste instrumento é o contato entre o 

pesquisador e o informante, no qual as perguntas são feitas e preenchidas pelo próprio 

entrevistador. Este instrumento possibilita ao entrevistador a liberdade de explicar as questões 

ao informante e obter resultado imediato, ao contrário do questionário, em que o entrevistador 

depende da vontade e disposição do informante em responder e devolver o documento.  

As perguntas que compuseram o formulário foram todas fechadas, ou seja, “[...] 

aquelas em que o informante escolhe sua resposta entre opções” (LAKATOS e MARCONI, 

2003, p. 203) de múltipla escolha, isto é, “[...] perguntas fechadas, mas que apresentam uma 

série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto” (LAKATOS e 

MARCONI, 2003, p. 205). A escolha por este tipo de questão se deve pelo intuito de evitar 

respostas dúbias, e também minimizar a interferência do pesquisador nas respostas dos 

entrevistados. 

Como recorte espacial de análise, tomamos como base o comércio da Avenida 

Napoleão Faissol, no trecho de compreende a Avenida Paranaíba até a rua Silas Paula de 

Souza, localizada no bairro Hélio, na cidade de Ituiutaba-MG. A dinâmica desta área da 

cidade se dá a partir de sua localização, uma vez que o final da Avenida Napoleão Faissol 

(FIGURA 1) apresenta um dos eixos de entrada e saída da cidade, enquanto a Avenida 

Dezessete permite o fácil acesso ao centro.   

Neste sentido, o comércio existente neste bairro atende os bairros vizinhos (Hélio, 
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Pirapitinga, Marta Helena, Lagoa Azul e Sol Nascente). A fim de verificar a relevância e os 

papéis desempenhados pelo comércio local, foram realizadas algumas visitas em campo e a 

coleta de dados no dia 28 de outubro de 2017, no qual aplicou-se um formulário em todos os 

estabelecimentos comerciais compreendidos nesta área de estudo, afim de obter informações 

mais detalhadas sobre os tipos de estabelecimentos e suas particularidades. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: IBGE, 2010; Organização: PEREIRA, L. A. 

 

Os resultados obtidos estão ilustrados a partir de quadros e gráficos e as imagens 

ilustram os processos e padrão do comércio neste ponto da cidade. Observou-se que o 

comércio desta área de estudo é bastante diverso, gera uma quantidade significativa de 

empregos e, por fim, a partir das leituras e análises tecidas, possibilitou verificar em que 

medida o comércio desta parte da cidade contribui para o possível surgimento de nova 

centralidade na cidade de Ituiutaba e os seus impactos na esfera econômica e social.  
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O comércio e a centralidade na construção das cidades 

  

A atividade comercial desempenha importantes papéis no tocante a produção e, 

consequentemente, transformação do espaço urbano. Ao longo da história da humanidade é 

notável o quanto o desenvolvimento das cidades foi afetado pelo surgimento e evolução do 

comércio. Assim, a partir das atividades de trocas de mercadorias (isto é, o excedente), o 

comércio altera as dinâmicas de determinados pontos da cidade, e que progressivamente se 

modifica, reconfigurando as funções e formas urbanas.  

Ortigoza apud Parker (1998) entende que o comércio desempenha funções importantes 

nas cidades desde as feiras medievais até a atualidade, ao atrair pessoas e atividades de lazer, 

entretenimento, encontro e consumo. Para o autor, sem o comércio as atividades existentes na 

cidade, tais como o encontro, o fluxo de pessoas, os serviços burocráticos, etc. acabam por 

entrar em declínio e, como consequência “as cidades tornam-se o não lugar, ninguém quer ir 

para lá e aí permanecer.” (ORTIGOZA, apud PARKER, 1998). 

Neste sentido, ao considerarmos a história, a morfologia e as dinâmicas produzidas nas 

cidades, é importante analisar as transformações e as configurações construídas pelo 

comércio. Não se pretende colocar como debate se o comércio é mais importante que a cidade 

ou qual surgiu primeiro, mas sim compreender de que maneira as atividades comerciais e 

espaço estão interligados. Entendê-las, portanto, de forma indissociável, possibilita interpretar 

quais são seus impactos no âmbito econômico e social refletidos e materializados no espaço 

(PINTAUDI, 2001).  

 A temática comércio apresenta grande relevância nos estudos desenvolvidos pela 

ciência geográfica, no qual é analisado a partir de suas relações econômicas, dos fluxos e 

fixos, das inovações tecnológicas e das redes urbanas. Alguns trabalhos realizados por Cleps 

(1997, 2005), Carreras (1994), Ortigoza (2010), Barata Salgueiro (1995), dentre outros 

discutem como o comércio tem impactado de forma direta e de forma muito acentuada nos 

espaços e nas formas de como os indivíduos se apropriam deste espaço a partir das relações 

de consumo.   

A partir deste cenário, nota-se que a cidade amplia a sua forma, resultando em 

processos que alteram os fluxos e os usos dos fixos na cidade. Sobre as formas comerciais, 

Pintaudi (2001) sinaliza que estas são, acima de suas particularidades, formas sociais, 

produzidas a partir de suas relações, e entendê-las permite compreender mais as diferenças e 

desigualdades existentes no espaço urbano.  

Assim, sob este ponto de vista, Santos (2008) compartilha da ideia da análise do 
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comércio enquanto atividade econômica e espacial, a partir das particularidades e 

similaridades existentes entre o circuito superior e inferior da economia, de modo a construir e 

alterar o espaço e suas dinâmicas.    

Com isso, ao considerar o comércio a partir da teoria dos circuitos da economia, 

Santos (2008) entende que o circuito superior é composto as grandes corporações, empresas e 

indústrias, que conta com suporte tecnológico produtivo avançado, sistemas de comunicações 

eficientes e velozes, inserção no mercado global (incluindo o de bolsas de valores); já o 

circuito inferior é caracterizado, basicamente, pelas relações informais, ausência parcial ou 

total de recursos tecnológicos, clientela local, impactando apenas na economia local. 

Assim, este modelo teórico conceitual nos permite identificar nas cidades de que 

maneira os elementos dos circuitos estão representados nos estabelecimentos comerciais, o 

papel das novas demandas sociais, econômicas e culturais na redefinição do comércio e, 

consequentemente, nas dinâmicas dos dois circuitos e no espaço da cidade. Estes circuitos, 

por sua vez, se manifestarão no espaço de forma particular a partir também das relações 

comerciais estabelecidas.  

Cachinho e Barata Salgueiro (2010) apresentam em seu estudo as transformações do 

comércio, das tecnologias, das formas de consumo e suas implicações no espaço, tomando 

como recorte temporal o período moderno, pós-moderno e hipermoderno. Assim, o comércio 

transita desde a estrutura hierárquica, fechada, marcada por grandes lojas e pequenos 

estabelecimentos comerciais, permeando o consumo enquanto sistema de valores 

socioculturais, até as formas de comércio online, representando o consumo enquanto 

experiência, lazer, consumo sustentável e ecológico, dentre outros. Desta forma, estes avanços 

tecnológicos modificaram, em curto período de tempo, as formas de consumo e as formas do 

espaço.  

Pereira (2013) explica o papel dos centros na configuração do comércio, ao apontar 

que são nestes locais que as atividades comerciais denotam maior expressão. 

Complementando esta ideia, Cleps (2005, p. 23), explica que ao longo da história do 

comércio, “a localização sempre foi considerada como um pré-requisito para a sua instalação. 

Por isso, o comércio sempre ocupou um lugar estratégico no espaço das cidades”. 

Esta relação entre centro e comércio desencadeia outro processo, que é o de 

centralidade. Assim, para Cleps (2005, p. 23) as atividades comerciais tanto as de rede quanto 

os estabelecimentos de menor porte “criam novas espacialidades urbanas, novas centralidades 

ligadas à natureza das trocas de mercadorias, [valorizando] as áreas no seu entorno”. 

No tocante à centralidade, esta é expressa pela divisão social do espaço proveniente de 
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atividades e níveis diferenciados, na qual “esta divisão se especializa e, ao especializar-se, 

tem, a um só tempo, elementos de diferenciação tanto a nível social como espacial” 

(CASTTELS apud SPÓSITO, 1996). No viés comercial, a escolha das localidades voltadas 

para as trocas sempre demandou estratégias específicas, voltadas tendencialmente para 

criação de centralidades ou utilizando as próprias centralidades já constituídas (PINTAUDI, 

2002).  

A localização é qualificada pela acessibilidade, tendo em vista que a espacialidade é 

um atributo das coisas e objetos, produzidos ou não pelo trabalho que se fortalece também a 

partir da produção humana e sua intencionalidade. Sobre esta discussão, Villaça (2001, p. 23) 

acrescenta que “as condições de deslocamento do ser humano, associadas a um ponto do 

território urbano, predominarão sobre a disponibilidade de infraestrutura nesse mesmo ponto”.  

Assim, estas condições, diferenciação dos lugares e acessibilidade se dão de forma 

dialética e atuam na configuração territorial urbana, promovendo constantes reestruturações 

intraurbanas em diversos níveis e escalas de especialização. Percebe-se, assim, a redefinição 

das funções centrais, ocasionando a criação de novas centralidades para atender às demandas 

das populações dos bairros novos que surgiram e daqueles que se localizavam na periferia das 

cidades (FRANÇA, 2007). Um alto nível de complementaridade e fragmentação incide sobre 

a cidade como um todo. Tipos diferentes de centralidades se apresentam com base em ofertas 

diferentes de serviços e produtos, e níveis diferentes destas ofertas.  

Porém, cabe ressaltar que o que se apresenta são formas espaciais complexas, uma 

forma diferente se manifesta, e esta é corroborada por Spósito (1996. p. 112), indicando a 

tendência a uma “multi(poli)centralidade urbana na métropole, como expressão da acentuação 

dos papéis urbanos na divisão territorial do trabalho”. A autora complementa ainda que, em 

outras palavras, se constatamos mais de um centro, temos uma multicentralidade. Se 

constatamos diferentes níveis de especialização e importância entre esses centros, estamos 

diante de uma policentralidade. (SPOSITO, 1996, p. 121). 

Devemos, no entanto, olhar com atenção os conceitos indicados até aqui – sobretudo o 

de multi(poli)centralidade –, e as análises dos devidos fenômenos encontrados em diferentes 

escalas do urbano. A realidade de Ituiutaba é bem diferente daquela encontrada em cidades 

médias típicas ou mesmo em metrópoles, portanto exige adequação ou relativização dos 

conceitos evitando o desencaixe com a realidade. Com base no objetivo proposto aqui, 

podemos então verificar uma tendência que deve ser acompanhada que deve ser acompanhada 

na cidade. 

A partir desta abordagem e para a construção deste trabalho, entende-se que o 
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comércio representa então importante componente na composição de centralidades na cidade. 

Em se tratando de cidades de porte médio, estas centralidades com base no comércio atendem 

demandas complementares às do centro principal, tendendo à uma adaptação em nível 

econômico permitindo a acessibilidade da população de seu entorno, bem como uma 

alternativa à distância do centro principal historicamente constituído. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Para a construção da discussão acerca da relação comércio e centralidade, realizamos 

um trabalho de campo no dia 28 de Outubro de 2017, no qual consistia na avaliação da 

tipologia do comércio. Para isso, foi elaborado um formulário que continha as seguintes 

perguntas: i) tipo de estabelecimento comercial; ii) ano de funcionamento; iii) quantidade de 

funcionários; e iv) horário de atendimento. Essas informações permitiram observar qual o 

contexto atual e as dinâmicas estabelecidas pelas atividades comerciais existentes nesta parte 

da cidade.  

Desta maneira, ao avaliarmos os tipos de estabelecimentos comerciais, obtivemos os 

seguintes resultados: utilidades domésticas (1), supermercado (1) oveteria (1), sapataria (1), 

salão de estética feminino (1), restaurante (1), pet shop (2), panificadora (1), oficina e peças 

de motos (1), madeireira (1), lotérica (1), lojas de roupas (8), lavajato (1), ferragista e 

construção (2), farmácia (1), cosméticos (1), comércio de tintas (1), móveis domésticos (2), 

clínica odontológica (2), borracharia (1), barbearia (2), automação e informatização comercial 

(1), autocenter (1), antenas e revenda Sky (1). 

 Percebe-se que não há significativa concorrência no tocante aos tipos de 

estabelecimentos comerciais localizados nesta área em questão, tendo em vista que são as 

lojas de roupas que mais apresentaram unidades de estabelecimentos (8 lojas no total). 

Todavia, ao observarmos os tipos de estabelecimentos, nota-se uma ampla variedade de 

gêneros, que engloba tanto aqueles que atendem as necessidades mais urgentes (tais como o 

supermercado, panificadora, farmácia, por exemplo), como serviços mais específicos, como é 

o caso das lojas de material de construção, oficina e loja de peças motos, antenas e revenda de 

pacote de tv por assinatura, clínicas odontológicas, dentre outros.  

Sobre as lojas de roupas, Barbosa e Oliveira Júnior (2016) explicam que um dos 

fatores que justifica este tipo de situação é justamente os baixos valores relacionados ao custo 

operacional desta atividade, já que não há a necessidade ou obrigatoriedade de investimentos 

em equipamentos ou formação específica para desempenhar esta atividade, além da curta 
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distância entre a cidade de Ituiutaba e o polo de confecções localizado na cidade de Goiânia 

(314 quilômetros), no qual possibilita os vendedores a comprarem suas mercadorias a baixo 

custo e obter margem satisfatória de lucro.  

O valor do preço do aluguel nesta localidade da cidade torna-se um atrativo, pois com 

valores mais baixos, é possível se manter no mercado mesmo diante de períodos de crise, o 

que não ocorre no centro, em que fatores como a elevada oferta de comércio e ampla 

concorrência interferem diretamente no valor da terra que, consequentemente afeta o valor do 

aluguel (Harvey, 1980). Assim, muitas vezes o vendedor é obrigado a reduzir sua margem de 

lucro para poder manter seu estabelecimento no centro ou, nos piores casos, fechar as portas 

do seu comércio.  

Desta maneira, considerando-se estes elementos nota-se que, apesar de incipiente, o 

comércio que abastece a população local é bastante diversificado, contando com lojas que 

atendem desde a emergências até serviços mais especializados. Esta diversidade será 

responsável também pela dinâmica econômica e pela intensidade dos fluxos de pessoas, 

capital e mercadorias, como bem aponta Santos (2008). Os dados do quadro a seguir mostram 

algumas especificidades do comércio desta área de estudo, com destaque para a sua 

abrangência e influência no mercado.  

 

Quadro 1: Configuração dos estabelecimentos comerciais 

Nome do 

estabelecimento 
Segmento 

Configuração 

Rede, Franquias (L- 

local; R – regional; 

N – Nacional); 

Concessão ou 

Representação 

Cidades 

Farmácia Cruzeiro Farmácia Rede Local Canápolis, Monte 

Alegre, Santa Vitória 

e Ituiutaba – 5 lojas 

O Boticário Cosmético Franquia 3750 cidades 

Ituiutaba – 02 lojas 

Pontual 

Supermercados 

Supermercado Rede local Ituiutaba – 4 lojas 

Pontual 

Supermercados 

Restaurante Rede local Ituiutaba – 02 lojas 

Loterias Caixa Serviços (pagamento 

de contas, saques de 

dinheiro) 

Concessão Nacional 4.437 municípios no 

território brasileiro 

Ituiutaba – 7 lojas 

Tem tudo  Ferragens em geral Rede Local Ituiutaba – 2 lojas 

Móveis Brasil Líbano Móveis Rede Local Capinópolis, Ipiaçu 

Ituiutaba – 2 lojas 
Fonte: Pesquisa em campo. Org: BARBOSA, J.O; PEREIRA, L.A (2017) 
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Ao observar estes dados, nota-se que esta área de estudo em questão apresenta alguns 

estabelecimentos que se configuram enquanto redes locais, com áreas de abrangências que 

envolvem desde o espaço intraurbano de Ituiutaba (como é o caso do supermercado), até 

aqueles que possuem unidades em outros municípios da sua microrregião. No que se refere à 

franquia, encontrou-se apenas uma (cosméticos) e concessão (loterias).  

Salientamos que, no caso das franquias e redes, a localização é essencial, uma vez que 

é esta que indicará a intensidade do fluxo de pessoas e maior probabilidade de vendas. Sendo 

assim, a presença destas formas de estabelecimentos comerciais na área de estudo em questão 

já indica a intensidade de fluxo populacional, de capital e de informação, pois se não houvesse 

uma forte dinâmica, estes estabelecimentos não se sustentariam, uma vez que, para a 

instalação de franquias e redes é necessário que a localidade (a rua ou o bairro) apresente 

determinados níveis e percentuais de moradores e de fluxo de pessoas.  

 É importante analisar alguns aspectos mais singulares encontrados em campo, como é 

o caso do supermercado que dispõe dos serviços de açougue, padaria, lanchonete, hortifrúti, e 

também o restaurante (Pontual) a franquia - em forma de quiosque - de cosmético (O 

Boticário) e a concessão (loterias). Assim, em um único local, concentra-se a oferta de outros 

serviços e, consequentemente, apresenta intenso fluxo de pessoas. A existência dos demais 

estabelecimentos de rede local (farmácia, ferragens e móveis) já demonstra a relevância desta 

parte da cidade, pois as suas demais unidades estão instaladas no centro da cidade e em outros 

bairros com ampla dinâmica populacional ou relevância econômica.  

Observa-se também que, de modo geral, estes estabelecimentos constituem desde os 

serviços mais básicos (como é o caso do supermercado e farmácia) até outros mais 

especializados (como é o caso da loja de móveis e de ferragens) e também aqueles serviços 

que se concentram no centro da cidade (loterias e cosméticos). Assim, mesmo que em 

menores proporções, esta oferta demonstra o quanto o comércio da área de estudo é dinâmico 

e diversificado, ao oferecer aos moradores uma alternativa que não exige que o consumidor se 

desloque ao centro ou para outra parte da cidade.  

Isso não exclui a importância do centro, todavia, trata-se de uma opção alternativa 

para os moradores locais de se deslocarem menos, principalmente aqueles que dependem do 

sistema de transporte público, uma vez que, apesar da área de estudo ser contemplada com 3 

linhas de ônibus, o tempo de espera ainda é relativamente longo (aproximadamente 30 

minutos entre um ônibus e outro). Sobre o período de instalação, observamos, a partir das 

visitas em campo que, dos 43 estabelecimentos comerciais visitados, 86% abriram a partir dos 

anos 2000 (dos quais 67% abriram depois de 2010), enquanto 13,9% entre 1990 a 1999.  
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Assim, percebe-se que o comércio nesta parte da cidade é muito recente, o que pode 

indicar reflexo de transições do mercado (estabelecimentos que fecham por motivo de crise 

financeira), abertura do mercado para outros ou novos estabelecimentos e mudanças no 

padrão de consumo, que demandam mais e diferentes tipos de comércio.  

O quadro a seguir apresenta a mão de obra empregada por estes estabelecimentos 

comerciais 

 

Quadro 2: Quantidade de estabelecimentos e funcionários 

Quantidade de funcionários Estabelecimentos 

De 1 a 5 funcionários 33 

De 5 a 10 funcionários 3 

De 10 a 25 funcionários 5 

De 25 a 50 funcionários 1 

Mais de 100 funcionários 1 
Fonte: Pesquisa em campo. Org: BARBOSA, J.O; PEREIRA, L.A (2017) 

  

A partir deste quadro, observa-se que a maior parte dos estabelecimentos comerciais 

desta área estudada apresenta um quadro de funcionários pequeno, entre 1 a 5 funcionários; 

por outro lado, apesar de ser poucos estabelecimentos, encontrou-se comércios que possuem 

mais de 10, 25 e 50 funcionários. O único estabelecimento que emprega mais de 100 

funcionários é o supermercado, que possui vários serviços e atende múltiplas demandas. 

Nota-se, de modo geral, que os estabelecimentos presentes na área de estudo em 

questão são bastante diversificados no que se refere à mão de obra e geração de emprego, 

representando desde a existência de estabelecimentos comerciais gerenciado somente pelo 

proprietário e familiares bem como aqueles que possuem um quadro de funcionário mais 

amplo e diverso.   

Desta maneira, independentemente do tamanho do estabelecimento e do quadro de 

funcionários, o fato é que o comércio desta área de estudo é responsável pela geração de 

emprego e renda, que se trata de um aspecto extremamente relevante economia local, 

principalmente se considerarmos que a base economia da cidade é marcada pelo setor 

terciário, conforme aponta Oliveira (2013).  

No que tange o horário de funcionamento dos estabelecimentos, entendendo que a 

centralidade pode ocorrer em níveis diferentes ao longo de um dia, nota-se a existência de um 

horário comercial, sobretudo por conta presença proporcionalmente maior de lojas de roupas 

de pequeno porte, bem como demais estabelecimentos que operam durante o horário de fluxo 
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comumente utilizado em Ituiutaba. Podemos inferir então que o fluxo de pessoas e 

mercadorias em grande medida se realiza durante as horas que contemplam manhã e tarde. 

 

Gráfico 4 - Relação entre quantidade de estabelecimentos e horário de funcionamento - 

Avenida Napoleão Faissol 

 
Fonte: Pesquisa de Campo; Organização: Org: BARBOSA, J.O; PEREIRA, L.A (2017) 

 

Em outro sentido, por possuir comércio relacionado ao consumo de alimentos 

(sorveteria e restaurante), faixas de horas posteriores ao horário comercial estabelecido pela 

prefeitura (entendido aqui como o horário das 08h00min às 18:h00min), dado a tipologia 

específica dos estabelecimentos, como é o caso das empresas que comercializam comidas e 

bebidas) que podem gerar fluxos de pessoas e mercadorias durante período noturno.  

Tomando como base estes resultados, observa-se que o comércio desta área de estudo 

funciona em sua maioria na maior parte da semana (segunda à sexta), além dos 

estabelecimentos que oferecem a possibilidade de consumo também aos domingos. Este fator 

demonstra outra vantagem para os consumidores, uma vez que muitos estabelecimentos no 

centro fecham aos sábados a partir das 12h00min sendo, portanto, uma opção alternativa ao 

lazer e consumo. 

Por fim, ressalta-se ainda a existência de apenas um estabelecimento que opera vinte e 

quatro horas por dia. Trata-se do hotel, que possui 16 quartos, atende principalmente um 

contingente de vendedores e representantes de vendas que passam ou atuam em Ituiutaba. Por 

conta da localização da avenida Napoleão Faissol em relação aos eixos de entrada/saída da 

cidade, o hotel acaba então por tirar vantagens locacionais, e ainda, pode oferecer aos seus 

clientes um comércio relativamente cômodo com base na não necessidade de deslocamento ao 

núcleo central para um consumo imediato.  

A partir destes dados sobre os tipos de estabelecimentos e seus horários de 

funcionamento foi possível observar certa complementaridade e interdependência. O fluxo de 
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pessoas e mercadorias ocorre em distintas horas do dia, com forte tendência a um horário 

comercial, mas que no entanto, por conta da diversidade de estabelecimentos, sendo alguns 

voltados para o comércio de alimentos e estadia, ocorrem em certa medida a oferta de 

produtos e serviços, bem como uma pequena mas significativa circulação de pessoas, tendo 

em vista os bairros situados no entorno da Avenida Napoleão Faissol. 

Com base na análise dos resultados alcançados, nota-se o quanto o comércio desta área 

de estudo é dinâmico e importante para a economia da cidade. A sua localização estratégica se 

beneficia com o fluxo de pessoas e os estabelecimentos comerciais existentes constituem-se 

em uma opção para consumo aos moradores do bairro e dos bairros adjacentes, que não 

necessariamente dependem exclusivamente do comércio localizado no centro da cidade.  

Além disso, pelo porte e tipologia dos estabelecimentos comerciais, notamos a 

existência de um circuito inferior, todavia, já não nos moldes pensados pelo autor, mas 

adaptado para acompanhar justamente as novas demandas do mercado. O comércio da área 

em questão, portanto, manifesta em certo grau a existência de uma centralidade, ainda que 

esta não seja totalmente independente, isto é, não se trata de substituir o papel do comércio do 

centro, mas sim oferecer uma opção para os moradores desta localidade e seu entorno.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento, podemos compreender então o papel que o conjunto de 

estabelecimentos situados na avenida Napoleão Faissol em certa medida desempenha na 

economia, bem como na tendência a formação de centralidades na cidade de Ituiutaba. Ainda 

que apresente características voltadas para um circuito inferior, a tendência a centralidade 

exercida se manifesta pela diversidade de produtos e serviços oferecidos, o horário de 

funcionamento, a quantidade de empregos (ou seja a quantidade de pessoas que deslocam 

para a área em questão). Deve-se entender a afirmação anterior considerando as características 

de Ituiutaba, levar em conta sua posição na rede urbana regional. 

Pertencer a um circuito inferior é outro aspecto a ser observado com certa 

relativização. Um aspecto que vem modificando a dinâmica econômica de estabelecimentos 

ditos “menores” é a utilização de meios financeiros e informacionais que seguem uma lógica 

antes encontrada no circuito superior da economia. A compra e venda a  partir de 

instrumentos informatizados (como é o caso do o controle de estoque, vendas, pagamentos, 

etc) já se fazem presentes em diversos estabelecimentos da avenida Napoleão Faissol. Esta 

relação deve ser observada com bastante atenção em pesquisas futuras, pois, cada vez mais o 
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circuito inferior assimila formas do circuito superior. 

Ainda no que tange aspectos econômicos, a partir do exposto, é possível inferir 

algumas características fundamentais para a compreensão da relação entre a centralidade 

exercida pelo comércio da avenida Napoleão Faissol e o centro (núcleo central): existe então 

uma dinâmica de complementaridade na medida que se busca no comércio da avenida se 

enquadre no nível de especialização oferecido, e que por fatores geográficos como a distância 

possam inviabilizar a procura do centro. Em linhas gerais, caso a demanda da população 

possa ser atendida, o deslocamento é dispensável. 

Outra importante característica a ser ressaltada é a de que a avenida Napoleão Faissol 

compreende trecho da rodovia MG 154, isto é, esta via de acesso permite o rápido acesso 

entre a rodovia federal BR 365 (situada ao noroeste da cidade) à rodovia estadual MG 154 

(porção sudoeste da cidade). Deste modo, a avenida em questão, antes mesmo de ter seu 

entorno urbanizado na medida que se encontra hoje já realizava função de entreposto no 

deslocamento de pessoas e produtos (mercadorias), tendo em vista sua posição no 

entroncamento das importantes vias federal e estadual. 

Os apontamentos realizados aqui demarcam características e elementos formadores de 

centralidades intraurbanas, circunscritas na produção do espaço urbano. Para tanto, podemos 

atribuir ao trecho compreendido como objeto de pesquisa proposto neste trabalho uma 

tendência à centralidade urbana, ainda que em níveis incipientes se comparado a metrópoles e 

cidades médias, mas de importância significativa para Ituiutaba devido as condições que a 

própria cidade apresenta em demografia, morfologia e nível do comércio estabelecido. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo central compreender a produção do espaço urbano em 

Catalão/Goiás, mediante ações dos atores sociais, que em atuação contínua produzem processos 

espaciais, que serão apreendidos via realização de Trabalho de Campo. Almeja destacar o papel dos 

atores sociais na produção do espaço urbano em Catalão; a contribuição destes na organização de 

processos espaciais e, usar o Trabalho de Campo como ferramenta metodológica para apreender a 

transformação da paisagem urbana. Metodologicamente, baseia-se em pesquisa teórica sobre a 

temática escolhida e pesquisa documental sobre informações e dados sociais e econômicos, bem como 

na realização de Trabalhos de Campo no espaço urbano de Catalão. Por fim, a partir dessa proposta 

será possível apreender o processo de reprodução do capital nesta cidade. 

 

Palavras-chave: Espaço Urbano; Atores Sociais; Catalão/GO. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal compreender a produção do espaço 

urbano em Catalão, estado de Goiás, mediante a atuação dos atores sociais
161

, que em ação 

contínua produzem processos espaciais, que serão apreendidos com a realização de Trabalhos 

de Campo. E em termos de objetivo específicos, almeja destacar o papel dos atores sociais na 

produção do espaço urbano em Catalão; utilizando o Trabalho de Campo como ferramenta 

metodológica para a Geografia Urbana, da Indústria e Econômica para apreender as 

transformações da paisagem urbana em Catalão.  

Ressalta-se que os atores sociais produtores do espaço urbano a serem considerados 

neste trabalho são: os proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; os 
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 Tendo em vista divergências quanto as designações - elementos, agentes, atores, modeladores, outros mais - 

sobre os produtores do espaço urbano, adotar-se-á neste projeto a nominação de atores sociais, conforme trata 

Corrêa (1989). 
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promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1989). 

As reflexões presentes neste trabalho são resultantes, metodologicamente, do 

cruzamento de análises teóricas, documentais e de quatro Trabalhos de Campo na área urbana 

de Catalão, todos com o objetivo de mostrar o papel dos atores sociais, o imperativo do 

processo de industrialização, a reprodução do capital no espaço urbano, a produção de 

espaços desiguais e de desigualdades sociais na cidade de Catalão. 

Com esse intuito, o presente texto se estrutura metodologicamente em três etapas 

distintas, sendo: pesquisa teórica, pesquisa documental e pesquisa de campo, realizada por 

quatro Trabalhos de Campo na área urbana de Catalão. 

A pesquisa teórica baseia-se no acesso à leituras de obras que abordem a temática do 

texto, dentre os autores destacam-se: Santos (2002; 2012); Corrêa (1989;2011); Carlos (2008; 

2013) e outros mais. A pesquisa documental está circunscrita a análise de dados e 

informações estatísticas que apontam sobre o crescimento populacional e a dinâmica 

econômica local de Catalão, recorrendo-se ao Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) e 

Instituto de Estudos Socioeconômicos Mauro Borges (IMB).  

A pesquisa de campo envolve a realização de quatro Trabalhos de Campo na área 

urbana de Catalão, sendo que o primeiro foi destinado à estudantes e pesquisadores do Curso 

de Geografia da Universidade Estadual de São Paulo/Câmpus Presidente Prudente, que 

visitavam esta cidade, realizado em 21 de julho de 2015. O segundo foi realizado em 12 de 

maio de 2017, destinado aos pesquisadores do Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação 

Geográfica (NEPEG), que estavam em atividades acadêmica e de pesquisa em Catalão. Os 

outros dois Trabalhos de Campo foram destinados à fins acadêmicos do Curso de Geografia - 

Licenciatura e Bacharelado -, da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 

especificamente nas disciplinas Trabalho de Campo em Geografia (2017) e Geografia e 

Economia Política (2018), realizados respectivamente nos dias 01 de julho de 2017 e 03 de 

fevereiro de 2018. 

A realização de Trabalhos de Campo configura-se como uma ferramenta didático-

pedagógica importante ao ensino e aprendizagem, seja na Geografia acadêmcia ou na escolar. 

Assim, as análises contidas neste texto, é resultante de observações realizadas no e sobre o 

espaço urbano local em momentos diferentes, contempladas pela realização destes quatro 

Trabalhos de Campo, todos realizados com o objetivo principal de apreender a ação dos atores 

sociais produtores do espaço na construção de processos espaciais nesta cidade. 

Desse modo, a partir das quatro incursões geográficas foi possível apreender alguns 

fatores e aspectos que marcam temporalmente o processo de reprodução do capital em 
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Catalão, e ainda, ressaltar a importância do Trabalho de Campo no processo de ensino e 

aprendizagem numa perspectiva de construir relações entre a teoria e a prática, a partir da 

realidade presente no espaço urbano. 

 

Atores Sociais e a Produção do Espaço Urbano em Catalão/GO 

 

O espaço urbano no contexto da globalização é produzido por diversos atores sociais, 

que em seu processo de atuação desenvolvem e criam processos espaciais nas cidades. 

Entretanto, estudos sobre os atores produtores do espaço não é incomum nas Ciências 

Humanas e, a Geografia não fica alheia a tal condição, pois muitos estudos já foram 

realizados em vários países do mundo, certamente outros mais estão em desenvolvimento.  

No Brasil, a respeito de tal temática se destacam alguns estudiosos, como: Santos 

(2002; 2012), Corrêa (1989; 2011) e Carlos (2008; 2013), que consideram relevante o papel 

de elementos, agentes ou produtores do espaço urbano. 

Não cabe aqui discorrer sobre as posições teóricas, conceituais e políticas destes autores, mas 

sim apreender as contribuições individuais de cada um para compreender a importância dos 

atores sociais na produção do espaço urbano na cidade capitalista. 

Segundo Corrêa (2011) essa produção do espaço: 

 

É consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de 

interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadoras de 

contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros 

segmentos da sociedade. (CORRÊA, 2011, p. 43) 

 

Desse modo, a produção do espaço urbano é realizada por esses atores sociais, 

mediante o uso da terra urbana, que redunda em processos sociais com escalas diferenciadas, 

conforme as condições espaço-temporais. É nítido que, atores sociais, como o Estado, os 

promotores imobiliários, os proprietários fundiários, os donos dos meios de produção e os 

grupos excluídos contribuem para que espaço seja produzido e reproduzido de acordo com os 

ditos do imperativo capitalista.  

Sobre isso, Corrêa (2011) afirma que:  

 

Os agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na temporalidade e 

espacialidade de cada formação socioespacial capitalista. Refletem, assim, 

necessidades e possibilidades sociais, criadas por processos e mecanismos 

que muitos deles criaram. E são os agentes sociais que materializam os 

processos sociais na forma de um ambiente construído, seja a rede urbana, 

seja o espaço intraurbano. Afirma-se que os processos sociais e agentes 

sociais são inseparáveis, elementos fundamentais da sociedade e de seu 

movimento. (CORRÊA, 2011, p. 43) 
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Esses atores sociais sejam em conjunto ou individualmente contribuem para a 

produção e organização do espaço urbano, assim como atribuem novas funções e formas à 

esse espaço por meio de processos sociais que se materializam espacialmente, redundando na 

formação de centralização, descentralização, coesão, segregação, invasão-sucessão e inércia 

(CORRÊA, 2001). Ou ainda processos como autossegregação, gentrificação, centralidades e 

outros mais. 

A cidade e o espaço urbano tornam-se um negócio rentável, a possibilidade de 

realização da mais valia Essa situação pode ser confirmada de forma evidente quanto aos 

interesses dos proprietários fundiários, promotores imobiliários e proprietários dos meios de 

produção, que investem no solo urbano, seja em construções ou especulação fundiária, afim 

de valorização monetária e venal de suas propriedades.  

No caso dos proprietários dos meios de produção, representados pelo grande capital 

industrial, financeiro, comercial e de serviços, devido a amplitude de suas atividades, tornam-

se grandes consumidores de espaço. Em muitos casos necessitam de áreas bem localizadas 

para instalarem suas plantas industriais, de infraestruturas, de circulação e de comunicação; 

ainda precisam de matéria-prima próxima e um mercado consumidor pouco distante.  

Nesse caso, a localização geográfica da cidade torna-se um fator atrativo e essencial 

para a reprodução capitalista, mas o preço da terra, a possibilidade de ampliar e potencializar 

a mais valia e os lucros também são definitivos no processo de alocação de capitais.  

Sobre a relação dos proprietários dos meios de produção com a terra urbana Corrêa 

(1989) diz que: 

 

A especulação fundiária, geradora do aumento do preço da terra, tem duplo 

efeito sobre as suas atividades. De um lado onera os custos de expansão na 

medida em que esta pressupõe terrenos amplos e baratos. De outro, o 

aumento do preço dos imóveis, resultante do aumento do preço da terra, 

atinge os salários da força de trabalho [...]. (CORRÊA, 1989, p. 13) 

 

Nessa perspectiva, Carlos (2008) diz que deve-se atentar para as diferenciações dos 

usos do solo pelos produtores de mercadorias e moradores, pois eles tendem a utilizá-lo de 

formas díspares, com objetivos diferentes que gera ações conflitantes. Ainda sobre o uso do 

solo urbano pelos proprietários dos meios de produção, ou produtores de mercadorias, o 

Estado (outro ator social) tem um poder de permitir ou não a expansão da área urbana para 

beneficiá-los em alguns momentos, inclusive em detrimento das demandas sociais por 

moradia.   

Para os produtores de mercadorias, “a cidade materializa-se como condição geral da 
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produção (distribuição, circulação e troca) e nesse sentido é o lócus da produção (onde se 

produz a mais-valia) e da circulação (onde esta é realizada)” (CARLOS, 2008, p. 96).  

Os proprietários dos meios de produção tem condições de negociação junto ao Estado, 

com isso o uso do solo urbano se dá de forma diferenciada, sendo inclusive um dos indutores 

da expansão urbana. A respeito disso, em Catalão, devido sua condição produtiva, percebe-se 

que o Estado tem um papel colaborador e parceiro com os empreendimentos capitalistas 

alocados nesta cidade, criando novas áreas para a expansão da área industrial, desapropriando 

terrenos nas franjas do perímetro urbano, criando infraestruturas diversas para viabilizar a 

reprodução capitalista. Essas questões e outras mais serão tratadas no próximo subtítulo, que 

reporta aos 4 trabalhos de campo realizados no espaço urbano de Catalão. 

Além dos proprietários dos meios de produção é preciso frisar sobre a importância dos 

proprietários fundiários e suas contribuições para o processo de produção do espaço urbano 

via ação ampliada do capital. Para Corrêa (1989): 

 

Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda 

fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso 

que seja o mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou 

residencial de status. Estão particularmente interessados na conversão da 

terra rural em terra urbana, ou seja, tem interesses na expansão do espaço da 

cidade na medida em que a terra urbana é mais valorizada que a rural. Isto 

significa que estão fundamentalmente interessados no valor de troca da terra 

e não no seu valor de uso. (CORRÊA, 1989, p. 16) 

  

A respeito disso, Catalão é um exemplo, em 2004 foi aprovado seu primeiro Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Ambiental (Lei Municipal nº 2.210, de 05 

de agosto de 2004) no qual delimitou a expansão urbana para os próximos 10 anos. O fato é 

que em 2014, a área destinada da expansão urbana já estava parcelada e loteada, cujo lucro foi 

volumoso para os proprietários de terras rurais localizadas na adjacência do perímetro urbano, 

assim como para os promotores imobiliários, o mercado financeiro e construção civil. Houve 

abertura de loteamentos para além dos limites do zoneamento imposto pelo PDDUA, levando 

em alguns casos à dificuldades na regularização por parte dos compradores de lotes, como 

exemplo: Residencial Conquista e Portal do Lago I e II. 

O lucro obtido pelos proprietários de terras nas franjas da cidade ou pelos donos de 

áreas bem localizadas no perímetro urbano depende em grande parte da demanda por moradia 

e da expansão dos setores de comércio e de serviços. Em Catalão essa situação é evidente, 

devido ao intenso processo de especulação imobiliária nas últimas décadas, marcada pela 

abertura de novos loteamentos e a construção de imóveis residenciais para locação.  
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No entanto, os diferentes tipos ou modos que os atores sociais usam o solo urbano 

permitem com que haja a manifestação espacial da divisão do trabalho num período histórico, 

desse modo, o solo é disputado por vários segmentos sociais e de forma diferenciada, 

conforme suas escolhas e condições de vida (CARLOS, 2008). Tudo isso se materializa na 

cidade, enquanto condição e lócus de concentração de capitais e de pessoas, porém, o urbano 

ultrapassa a barreira material da concentração do processo produtivo, ele é pensar, sentir, 

consumir, viver, é um modo de vida próprio e específico, que difere do modo de vida rural. 

Como a cidade está em constante construção e transformação, o urbano também está. 

O espaço urbano se renova, reproduz e rearranja, trazendo novas formas, novas produções, 

devido a ação dos atores sociais novas relações sociais aparecem e muda constantemente seu 

sentido, havendo a reprodução do urbano, de suas singularidades e especificidades, ou seja, 

produz “novos espaços” (CARLOS, 2013, p. 64). 

Nesse sentido, Carlos (2011, p. 29), aponta que existe, “portanto, a produção-reprodução do 

espaço social como necessidade do modo de produção enquanto manutenção das relações de 

dominação”, desse modo, o urbano produz e reproduzem conforme as necessidades do 

sistema capitalista, cujos atores sociais conseguem dominar e empreender as relações sociais e 

econômicas no espaço. 

Com base nesse viés teórico-conceitual exposto, a discussão a seguir pauta-se 

metodologicamente na realização de 4 trabalhos de campo no espaço urbano de Catalão, cujos 

objetivos eram verificar mediante o uso de registros fotográficos a presença e ação contínua 

dos atores sociais produtores do espaço, na promoção de dinâmicas múltiplas e variadas, 

simples e complexas ao longo do tempo. 

  

Trabalho de Campo em Geografia: perspectivas de análise da produção do espaço 

urbano em Catalão/Goiás. 

 

Catalão, localiza-se na Microrregião de Catalão, pertencente a Mesorregião Sul 

Goiano, ambas no estado de Goiás. Conforme o último Censo Demográfico em 2010, o 

município possuía 86.647 habitantes, sendo que 81.064 são residentes na área urbana e 5.583 

habitantes no campo. Já segundo estimativa populacional, de 2017 o município tinha 102.393 

habitantes (IBGE, 2018). 

Segundo dados do IMB (2017) em 2010, Catalão era considerada a 4ª economia 

goiana, participando com 4,7% do PIB Estadual. Em 2013 cai para a 6
a 

posição,
 
participando 

com 4,1% do PIB total e em 2014 mantém-se nesta posição, mas a participação cai para 3,5%. 
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Já em 2015, sobe para a 5ª posição, atingindo a participação com 3,3% na economia do estado 

(IMB, 2018, p. 10). Nota-se que há uma queda nessa participação desde 2010. 

Sobre a contribuição da indústria catalana no ranking do PIB industrial goiano em 

relação ao Valor Agregado (VA), em 2010, Catalão ocupava a 3ª posição, participando com 

7,8%; em 2013 vai para a 4
a
 colocação, contribuindo com 5,8%; já em 2014 cai para 5

o 
lugar, 

alcançando 4,4% do PIB industrial de Goiás (IMB, 2017). Em 2015 continua com a 5ª 

posição, atingindo 4,8% do PIB industrial goiano (IMB, 2018, p. 18). 

Nos anos de 2010 e 2013, Catalão não figura no ranking goiano dos 10 municípios que mais 

geram riquezas no VA do setor agropecuário (IMB, 2017). Em 2014 ocupa a 6
a 

posição, 

contribuindo com 2,0% deste PIB, já em 2015 caiu para a 7ª posição, atingindo 1,8% do VA 

da Agropecuária em Goiás (IMB, 2018, p. 15). 

No VA do setor de serviços (excluída a Administração Pública), o município figura 

respectivamente, em 2010, 2014 e 2015 no 5
o
 lugar, participando sequencialmente com 3,0%, 

2,8% e 2,5%, observando assim uma queda desde 2010 (IMB, 2018, p. 21). 

No VA da Administração Pública (educação e saúde públicas, defesa e seguridade social), 

Catalão não figura no ranking dos 10 maiores dependentes dos recursos públicos nos anos de 

2010, 2013 e 2014 (IMB, 2017), mas está entre os 10 que menos dependem da Administração 

Pública, de um total de 246 municípios goianos, ocupa as seguintes posições em 2010, 2014 e 

2015, respectivamente, 242º lugar, com dependência de 5,7%, 240ª posição em 2014 com 

dependência de 8,8% e em 2015, posiciona no 237º lugar, e depende em 9,0% de atividades 

da administração como educação e saúde públicas, defesa e seguridade social (APU), 

conforme IMB ( 2018, p. 24). 

É com esse panorama econômico apresentada pelo município de Catalão, com efeitos 

significativos sobre seu espaço urbano, devido a dinâmica que envolve as atividades 

industriais, agropecuária e de serviços que os quatro Trabalhos de Campo foram organizados 

e são detalhados a seguir.  

A escolha dos locais visitados, pautou-se na agregação metodologicamente, de acordo 

com a proeminência e visibilidade da ação dos atores sociais na produção e transformação 

espacial. Para representar os proprietários dos meios de produção visitou-se o Distrito 

Mínero-industrial de Catalão (DIMIC) e Distrito Químico de Catalão (DIQUIC); sobre os 

promotores imobiliários visitou-se os Condomínios do Buritis e Paquetá; o papel do Estado, 

que atuam em políticas públicas habitacionais, que almejam atenuar as desigualdades sociais, 

mas também promove o incentivo aos capitais financeiro e imobiliário, destacam as Vilas 

Liberdade I e II e Bairro Evelina Nour II.  
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Os Meios de Produção: o caso do DIMIC e do DIQUIC 

 

Nos 4 trabalhos de campo realizados na área urbana e adjacências de Catalão, 

realizou-se visitas ao Distrito Mínero-Industrial de Catalão (DIMIC) e ao Distrito Químico de 

Catalão (DIQUIC). Essas visitas tiveram como objetivo tratar da influências dos atores 

sociais, representados pelos proprietários dos meios de produção, nesse caso, as grandes 

empresas, na área urbana de Catalão.  

O DIMIC, assim como todos os distritos industriais em Goiás são administrados pela 

Companhia dos Distritos Industriais de Goiás (GOIASINDUSTRIAL), criada em 1973 (Lei 

Estadual n
o
 7.766, de 20/11/1973), para dar continuidade à política de industrialização no 

estado, assim como escolher os municípios a sediar os 3 primeiros distritos. Foi nesse intento, 

que o DIMIC foi fundado nos anos finais da década de 1980, com o objetivo de abrigar e 

fomentar a industrialização local.  

Atualmente é um dos principais distritos industriais de Goiás, pois abriga grandes 

empresas de capital nacional e internacional, possui uma área de 278 hectares (CHAVES, 

2009, p. 78). Isso tem contribuído para que o município seja um dos mais industrializados, 

ocupando posições importantes no PIB industrial estadual. 

Frisa-se que as empresas instaladas no DIMIC contribuem para o PIB industrial não só de 

Catalão, mas de Goiás, dentre elas: Dicebel Beneficiamento de Cereais e Comércio Atacadista 

de Bebidas em Geral Ltda.; Fórmula R Indústria e Comércio de Peças para Automotores Ltda; 

HPE Automotores do Brasil S.A.; Goiás Flora Empreendimentos Florestais; Weldmatic 

Automotive Ltda; MVC Componentes Plásticos; John Deere do Brasil; Cerâmica Catalão e 

outras mais. 

No DIMIC, a visita ateve-se apenas à área externa da empresa HPE Automotores do 

Brasil S.A. que abriga as montadoras Mitsubishi e Suzuki Veículos, inauguradas 

respectivamente em julho de 1998 e em agosto/2015. Em 2015, o Grupo Souza Ramos e BGT 

Pactual, proprietários da MMC Automotores do Brasil S.A. e da Suzuki Veículos do Brasil 

S.A. criam a empresa HPE Automotores do Brasil Ltda. e agrupou-as em uma única estrutura 

predial (figura 1 e foto 1)  
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Fonte: CMOC BRASIL (2018).    Fonte: SILVA, M. V. da. (2017) 

 

Sobre as empresas, destacou-se o processo que permitiram a instalação delas em 

Catalão, a expansão e consolidação da produção no mercado nacional. Porém, acontecimentos 

atuais não foram excluídos, principalmente, pelo fato de que as duas montadoras têm sentido 

os efeitos da crise da economia internacional e nacional, apresentado redução na produção, 

sendo que de 2014 a 2016, foi cerca de 52%; em 2014 fabricou 59.280 veículos leves e 

comerciais leves (ANFAVEA, 2017), já em 2017 foram 17.303 veículos, isso representa que 

desde 2015 a adotou a demissão de trabalhadores em massa, cujos efeitos foram severamente 

sentidos na economia local e na das cidades circunvizinhas. 

Ainda como reflexo da crise sobre o setor automotivo local, a HPE Automotores parou 

em 2016 a produção em dois dias da semana, do dia 1º de março até o mês de junho, a 

mudança na jornada de trabalho foi acordada com o sindicato dos funcionários (SIMECAT), 

além de ter concedido férias coletiva em outubro do mesmo ano. 

O DIQUIC é uma área que abriga terminais de processamento de minérios de duas das 3 

montadoras sediadas no município de Catalão. Está localizado em espaço que limita com a 

área urbana, neste distrito estão os terminais da Mosaic Fertilizantes (antiga estatal 

Goiásfertil, ex-Ultrafértil e ex-Vale Fertilizantes) e da CMOC International Brasil (formada 

pela nioBras e copeBras, ambas ex-Grupo Anglo American), que pertencente ao grupo China 

Molybdenum Co., Ltd..   

A atual Mosaic Fertilizantes iniciou a produção de fosfato em caráter industrial, a 

partir 1982. Seu produto serve de matéria-prima para as fábricas de fertilizantes do próprio 

grupo ou não, sediadas em Catalão. A segunda mineradora, atuando desde 1985, possui duas 

outras unidades: a nioBras (antiga Mineração Catalão) e a Copebrás (atual CopeBras), 

presentes em Catalão e Ouvidor, com terminais e lavras nos dois municípios.  

Figura 1: Vista áérea da planta industrial da HPE 

Automotores do Brasil Ltda. em Catalão/GO. 

Foto 1: Vista parcial da planta industrial da 

HPE Automotores do Brasil Ltda. 

Catalão/GO. 
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Figura 1 – Vista área da planta industrial da 

HPE Automotores do Brasil LTDA. 

Fonte: Mitsubishi Motors (2018). 

A nioBras opera minas de nióbio, alocadas em Catalão, inclusive na Boa Vista Fresh 

Rock, considerada a segunda maior do mundo, cuja capacidade de produção é de 6.800 

toneladas por ano. Seu terminal de processamento químico está no DIQUIC, no qual é 

formado a liga de ferronióbio, exportada para as principais usinas siderúrgicas de países da 

Europa, América do Norte e Ásia.  

Tanto a Mosaic Fertilizantes quanto a nioBras usam produtos de alta periculosidade, 

como: ácido fosfórico, sulfúrico, amônia e fluossilícico no processamento de minerais. Além 

dessas duas empresas o DIQUIC abriga diversas empresas misturadoras de fertilizantes, de 

gesso animal, empresas de transporte rodoviário e outras, além de ter um terminal 

rodoferroviário que faz carregamento de produtos semiprocessados com direção aos portos do 

Sudeste do Brasil. 

 

 

 

Fonte: CMOC BRASIL (2018).        Autoria: SILVA, M. V. da (2017). 

 

Ressalta-se que os dois locais visitados representam de forma significativa o papel dos 

donos dos meios de produção, atuando nas franjas da cidades e como eles impactam na 

dinâmica local, inclusive acirrando ação de outros atores sociais, tais como: o Estado, os 

proprietários fundiários e promotores imobiliários. 

 

Promotores Imobiliários: Condomínio dos Buritis e Condomínio Paquetá 

 

Catalão atualmente conta com seis condomínios horizontais: Condomínio dos Buritis, 

Villa Borghese, Green Park, Campo Belo, Paquetá e Solar das Américas (os três últimos em 

construção), além de condomínios verticais finalizados (Residencial Aguiar de Paula, 

Residencial Dona Samira, Residencial Olinda, Residencial Riviera, Ypé Catalunha I) e em 

construção Ypé Catalunha II, Torres do Lago e Barcelona. Além de projetos para implantação 

de outros, como o Residencial Parque das Águas, com 10 torres e 360 apartamentos. Em 

geral, foram construídos por incorporadoras imobiliárias de outras localidades. 

Foto 2: Vista lateral da Mosaic 

Fertilizantes em Catalão/GO 

Figura 2: Vista área da planta industrial CMOC 

Internacional em Catalão/GO. 
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Foto 3: Condomínio dos Buritis em 

Catalão/GO. 

Foto 4: Vista das residências no 

Condomínio dos Buritis em Catalão/GO. 

O foco neste texto é para o Condomínio dos Buritis (fotos 3 e 4), fundado em 1999, 

cuja construção começou nos anos iniciais de 2000, foi o primeiro condomínio horizontal 

fechado de Catalão, possui 94 lotes, atualmente quase todos ocupados com construções de 

casas de alto padrão.   

 

 

 

    

Autoria: MARTINS, M. K. da. S. (2018).     Autoria: MARTINS, M. K. da. S. (2018). 

 

Foi construído para ser local de residência da elite catalana, bem como de executivos 

que chegaram na cidade, devido a ascensão industrial especialmente com a chegada da 

Mitsubishi em 1998, da John Deere (1999) e demais empresas subsidiárias. 

Esse novo padrão de habitação, visto somente nas grandes e médias cidades, chegou à 

Catalão, ainda com ares de pequena cidade, mas com uma renda per capita elevada, porém, 

concentrada em uma pequena parte da população (elite). A quantidade de empreendimentos 

de alto padrão em Catalão na atualidade, em loteamentos fechados ou abertos materializa a 

riquezas que circula pelo município. E ainda representa as condições econômicas de quem 

escolhem morar nesses lugares, geralmente em busca de conforto, comodidade, segurança e 

status social.  

Os condomínios residenciais horizontais ou verticais almejam separar um grupo de 

moradores do corpo da cidade, através do processo de cercamento e da construção de muros, 

deixando evidente a autossegregação. É nesse sentido que, esse novo processo espacial 

urbano chega à Catalão e deixa ainda mais evidente a presença de espaços desiguais no 

espaço urbano, notadamente, ocupados por classes sociais com condições econômicas 

contrastantes. 
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Do BNH ao Minha Casa, Minha Vida: Vilas Liberdade I e II e Bairro Evelina Nour II 

 

A escolha desses dois loteamentos, vilas Liberdade I e II e bairro Evelina Nour II, 

deve-se ao fato de que ambos são fruto da ação do Estado e do capital financeiro e 

imobiliário, e ainda são resultantes de políticas públicas de habitação de interesse social, cada 

um num momento histórico da urbanização de Catalão. 

As Vilas Liberdade I e II é um conjunto habitacional financiado pelo Banco Nacional 

de Habitação (BNH), construído em duas etapas de duzentas casas cada uma (1969 e 1981). O 

BNH, de 1964 a 1986 foi a instituição financeira pública condutora da política habitacional no 

Brasil, possuía a premissa de construir moradias usando financiamento via Sistema Financeiro 

da Habitação contemplado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e pelo 

resgate do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Essa condição 

fez alavancar a circulação de capitais e fez do BNH a segunda maior instituição financeira do 

país (CIRIACO, 2003). 

A Vila Liberdade I faz parte de um projeto da COHAB (agente imobiliário) iniciado 

em 1968 em todo o país. Destaca-se que parte dos moradores iniciais deste eram imigrantes, 

provenientes de diversas partes do país, atraídos pela atividade de mineração em curso na 

cidade. Muitos desses moradores financiaram suas moradias usando empréstimos, poupanças 

e FGTS via sistema financeiro do BNH (SILVA, 2015). 

Estes dois bairros foram criados em um contexto de intensa urbanização no país e 

inserido dentro do desenvolvimento da economia nacional e regional, ou seja, não foram 

planejados pensando na ascensão ou mobilidade social do trabalhador. Devido a isso, 

apresentam ruas estreitas que impossibilita o fluxo de veículos pesados, assim como a 

existência de vias de dois fluxos para veículos leves, as calçadas são estreitas e o espaço para 

varandas e garagem ficaram reduzidos. Em outros termos, o projeto arquitetônico é deficitário 

e insuficiente para atender as necessidades de uma vida urbana com qualidade. 

O bairro Evelina Nour II conta 450 casas, inaugurado em 29 de junho de 2011. Construído 

pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, possui rede de esgoto e áreas destinada para 

construção de praças, escolas e postos de saúde. Somente em fevereiro de 2014, após 3 anos, 

que inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil “Natália Safatle Soares”, custeado 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), com investimento de R$ 

1.196.259.75,00, recursos do Ministério da Educação (MEC). Já a Unidade Básica de 

Saúde “Cristina de Cássia Rodovalho”, foi inaugurada em 20 de agosto de 2015, a obra é 

resultante da parceria entre os governos federal e municipal, que investiram, respectivamente, 



648 

 

R$ 512 mil e R$ 530 mil (SILVA, 2015, p. 7). Observar foto 5. 

 

Foto 5: Vista da UBS “Cristina de Cássia Rodovalho” e do CMEI “Natália Safatle 

Soares” no Bairro Evelina Nour II em Catalão-GO. 

 

Autoria: MARTINS, M. K. da. S. (2018). 

 

Durante andanças pelas ruas do bairro observou-se que parte das casas mantém o 

projeto arquitetônico original, sendo padronizadas, idênticas entre si e produzindo uma 

paisagem homogênea e sem identidade. Algumas famílias beneficiadas conseguiram 

modificar a infraestrutura existente, mas em geral a paisagem é monótona, homogênea, 

padronizada não permitindo o estabelecimento de uma identidade da família com a moradia, o 

espaço do bairro permanece programado como no projeto arquitetônico.  

Podemos perceber que há segregação nestas áreas, de forma induzida, pois a partir de 

ações estatais programadas bairros são construídos para atender a interesses sociais por 

moradia e acabam sendo implantados em áreas longe da área central, notadamente a mais bem 

equipada e desenvolvida da cidade, ou seja, induz e obriga as pessoas a residirem nas franjas 

do espaço urbano, cuja acessibilidade à dinâmica urbana fica limitada. 

A respeito da acessibilidade, em 2018, Rosa (2008, p. 62) já dizia: “O J. Evelina N. 

constitui uma ilha de casas populares no perímetro da malha urbana, com uma ligação à 

cidade ainda incipiente”. Portanto, constatamos que essa situação é a mesma, somente na área 

da educação e de saúde que foram construídas, assim como a sinalização de trânsito 

horizontal, mas o bairro ainda carece de comércio e outros tipos de serviços, já encontra-se 

em uma área distante do centro e dos bairros melhores estruturados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que a partir de 1990 a dinâmica que acomete Catalão é algo que desperta o 

interesse investigativo na Geografia, pois precisa-se entender como esta dinâmica promovida 

por atores sociais diversos interferem diretamente na produção do espaço urbano e reprodução 

do capital nesta cidade. É diante dessa preocupação científica que esta reflexão textual busca 

compreender o papel que os atores sociais desempenham no processo de acumulação de 

capital, de transformações socioespaciais e de elos estabelecidos no espaço urbano nesta 

localidade e desta com outras, permitindo a formação de conexões multiescalares.  

Nota-se que a Catalão tem passado por processos de transformações na paisagem 

urbana com revitalização de espaços públicos, modernização nos setores de comércio e 

serviços, expansão da área urbana com a abertura de novos loteamentos e de condomínios 

fechados, e segregação induzida em outros bairros. Esses aspectos são frutos do dinamismo 

que a cidade passa, e isso reflete no processo de organização e distribuição das atividades 

econômicas no espaço urbano e com influências relevantes de sua inserção na rede urbana.  

No entanto, junto a essas transformações também aparece os problemas de ordem 

sociais, como bairros com falta de saneamento básico, comprometimento no fornecimento de 

energia elétrica, água tratada, dificuldades de atendimento médico-hospitalar, acesso ao lazer 

e educação, entre outras questões que emergem como reflexo do desigual acesso aos bens 

disponíveis na cidade, enfim, do direito à cidade. 

Essas questões estão marcadas por um acesso desigual que os grupos sociais excluídos tem ao 

espaço urbano e as atividades que o modificam, dessa forma, a produção desse espaço é 

desigual, cuja lógica se respalda no uso do solo urbano pelos atores sociais, que torna-o uma 

mercadoria cara e lucrativa, cujo acesso conforme a realidade capitalista é limitado à 

determinadas classes sociais, como tratado anteriormente, no caso dos bairros criados por 

programas habitacionais de interesses sociais de um lado, os condomínios e bairros de alto 

padrão de outro lado. 

Dessa maneira, a realização de Trabalhos de Campo permite aos alunos aprofundar o 

conhecimento teórico adquirido em sala de aula através de uma relação com o vivido e 

cotidiano que está presente na vida urbana. Catalão, torna-se um lugar que apresenta as 

dinâmcias da cidade capitalista, sendo portanto, um espaço vivo  para apreender sobre a 

dinâmica econômica, urbana, social e política durante o processo de ensino e aprendizagem 

especialmente nas disciplinas de Geografia Urbana, da Indústria e Economia Política.  
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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo analisar as transformações ocorridas no mundo do trabalho a partir 

do processo de reestruturação produtiva do capital, com o histórico da terceirização no Brasil e as 

implicações da nova Lei da Terceirização n° 13.429, aprovada em março de 2017. Como aporte 

teórico, a pesquisa se embasa nas categorias empregadas pelo marxismo, pois o método do 

materialismo histórico-dialético fornece elementos teóricos e conceituais que permitem compreender 

desde o contexto histórico até o atual contexto político-econômico no Brasil, com enfoque nas novas 

relações de trabalho e nas consequências sofridas pela classe trabalhadora diante de reformas 

neoliberais no Brasil, especificamente na cidade de Catalão – Goiás.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um momento de crise estrutural do capital, o modo de produção capitalista busca, 

desde o final do século XX e início do século XXI, ampliar as estratégias de acumulação. 

Assim, o processo de Reestruturação Produtiva se inicia em meados da década de 1970 – 

período da Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica-Informacional – 

caracterizando profundas transformações no mundo do trabalho, como o desenvolvimento dos 

elementos fundamentais na estrutura produtiva sob as novas condições de acumulação, 

alterações na exploração do trabalho humano e novas formas de representação política. 

O antigo sistema de produção, o fordismo, criado por Henry Ford em 1914, teve como 

característica as modificações no ambiente produtivo. Incorporou-se tecnologias herdadas 

principalmente do sistema taylorista no circuito produtivo, que proporcionaram a inovação 

dos produtos, a rápida circulação de mercadorias e grandes influências nos hábitos de 

consumo da sociedade, um consumo em massa. Além disso, elaborou-se uma detalhada 

divisão do trabalho que possibilitava alto ganho de produtividade, sendo outra característica o 

maior esforço dos/as trabalhadores/as na alta rotatividade do trabalho.  

Entretanto, segundo Harvey (2011), nesse período de pós-guerra, o modo de produção 

fordista já não atendia com precisão às necessidades do modo de acumulação capitalista e não 
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acompanhava as transformações do sistema produtivo. Surge, então, a necessidade de um 

novo regime de produção, com novas formas de trabalho e de consumo, que favorecesse a 

acumulação do capital. 

A passagem do modo de produção fordista para um novo regime de acumulação, 

fundamentado no sistema de normas sociais e políticas distintas das existentes anteriormente, 

representa a ascensão de uma nova lógica no mundo do trabalho, que está presente em todos 

os segmentos da produção, caracterizada pelo confronto direto da rigidez do fordismo com a 

flexibilidade nos mercados de trabalho, nos produtos, nos padrões de consumo e no Estado, 

ou seja, a acumulação flexível.  (HARVEY, 1992) 

O processo de reestruturação do capital é entendido por Antunes (2009) como um 

conjunto de elementos distintos dos padrões taylorista/fordista, fundamentado em um padrão 

produtivo flexível, com introdução de técnicas de gestão organizacional e altas tecnologias, 

que recorre à desconcentração produtiva para empresas terceiras. Tendo como principais 

características 

 

novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, das 

“células de produção”, dos “times de trabalho”, dos grupos 

“semiautônomos”, alguém de requerer, ao menos no plano discursivo, o 

“envolvimento participativo” dos trabalhadores, em verdade uma 

participação manipuladora e que preserva, na essência, as condições do 

trabalho alienado e estranhado. O “trabalho polivalente”, “multifuncional”, 

“qualificado”, combinado com uma estrutura mais horizontalizada entre 

diversas empresas, inclusive nas empresas terceirizadas, tem como 

finalidade a redução do tempo de trabalho (ANTUNES, 2009, p. 54). 

 

Nesse cenário de profundas transformações no mundo do trabalho, nas relações 

sociais, econômicas e culturais da sociedade contemporânea, a participação do Estado no 

processo produtivo e a acumulação flexível expressam o processo de recuperação da estrutura 

produtiva. Uma dessas transformações, advindo da lógica do “trabalho flexível”, é o 

fenômeno da terceirização.  

Thébaud-Mony e Druck (2007) descrevem a terceirização como principal forma de 

flexibilização do trabalho por permitir ao capital a liberdade de gerir e dominar todos/as que 

vivem do trabalho quase sem limites, excluindo completamente os direitos trabalhistas. Desse 

modo, o trabalho terceirizado tornou-se o elixir da vida empresarial. Como as empresas 

globais, respaldadas pelos governos, alegam que precisam aumentar sua produtividade e 

competitividade, a terceirização atinge praticamente todos os setores e ramos produtivos e de 

serviços. (ANTUNES, 2015, p.10) 

É importante ressaltar que, como observou Druck (1999) e Colli (2000), a 
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terceirização não é um fenômeno novo no modo de produção capitalista. Entretanto, a “nova 

precariedade salarial” – e com ela, a terceirização – representa o novo modo de organizar o 

processo de trabalho e produção do capital a partir da lógica do trabalho flexível, com adoção 

de novas tecnologias informacionais e relações de “trabalho flexível”. Diante disso, a 

terceirização disseminou-se por todos os setores, privado ou público, constituindo novas 

dimensões de precarização do trabalho. (ALVES, 2013) 

 

A terceirização no Brasil  

 

No Brasil, o histórico da terceirização é marcado pelo Decreto-Lei n° 200 de 1967, 

que diz respeito à permissão de terceirizar toda a administração pública federal em 

contratações de serviços; e pela Lei 6.019 de 03 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 

trabalho temporário.  

Em busca da “melhoria da qualidade do produto ou da prestação de serviço” e da 

“modernização” da terceirização, o deputado federal Sandro Mabel (PMDB/GO) elaborou, 

em 2004, o Projeto de Lei n° 4.330, no qual propôs uma adequação da Lei às atuais 

necessidades do capital, sob a justificativa de garantir os direitos trabalhistas aos 

trabalhadores envolvidos neste processo. O principal argumento para a proposta de 

atualização da Lei fundamenta-se em dizer que a terceirização é: “[...] uma das técnicas de 

administração do trabalho que tem maior crescimento, tendo em vista a necessidade que a 

empresa moderna tem de concentrar-se em seu negócio principal e na melhoria da qualidade 

do produto ou da prestação de serviço”. (PROJETO DE LEI N°4.330/2004) 

Sancionada em 31 de março de 2017, a nova Lei da Terceirização n°13.429 permite 

que uma empresa terceirize qualquer atividade em todos os setores de atuação da empresa por 

meio da contratação de serviços determinados ou específicos, sem vínculo empregatício. 

Dessa forma, principal mudança no mundo do trabalho com a aprovação da nova Lei da 

Terceirização é que, anteriormente, o que era uma prática destinada aos serviços denominados 

atividades-meio, como limpeza, segurança, alimentação e transporte, poderá ser instituída nas 

chamadas atividades-fim, a atividade principal de uma determinada empresa. 

As justificativas para a aprovação do processo de terceirização total são conhecidas: 

geração de empregos, qualificação, especialização, direitos trabalhistas etc. “Com um 

Congresso que registra as mais altas taxas de rejeição da história recente, impulsionado pela 

lógica do capital financeiro, o trabalho ganhou uma nova dimensão de servidão. Dinheiro 

gerando mais dinheiro e formas pretéritas de trabalho (escravo, semiescravo, precarizados, 
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flexibilizado, terceirizado, quarteirizado, informalizado, etc.)” (ANTUNES, 2015, p.08) 

Ao invés de criar empregos, a terceirização de fato desemprega, uma vez que os/as 

trabalhadores/as terceirizados/as trabalham mais, recebendo menos. Assim, os empregos são 

reduzidos e os salários subtraídos. Além disso, o Brasil registrou 13,23 milhões de 

desempregados em 2017, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior, que registrou 

11,76 milhões em 2016, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O processo da terceirização também não qualifica e especializa o/a trabalhador/a, pelo 

contrário, são nas atividades terceirizadas que se registram os maiores índices de adoecimento 

e acidentes no trabalho. O Dossiê “Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não 

fecha”, elaborado pela Central Única dos Trabalhadores, indica que os trabalhadores 

terceirizados morrem 3,4 vezes mais do que os efetivos nas distribuidoras, geradoras e 

transmissoras da área de energia elétrica. Outro dado indica que o índice de acidentes no setor 

elétrico é 5,5 vezes maior que o dos demais setores da economia. Vale a pena ressaltar 

também que, devido à contingência e as incertezas do cotidiano, muitos/as terceirizados/as 

estão há anos sem férias. E apenas uma minoria consegue ir à justiça do trabalho, pois o/a 

terceirizado/a não tem nem tempo, nem recursos e muitas vezes precisa do apoio de sindicatos 

para fazê-lo. Ou seja, a principal característica dos serviços terceirizados são informalidade e 

a alta rotatividade. (ANTUNES, 2015, p. 08) 

Dados anteriores à aprovação da Lei 13.429, divulgados pela CUT, "Terceirização e 

desenvolvimento: uma conta que não fecha", indicam que o Brasil possui pouco mais de 13 

milhões de trabalhadores/as terceirizados/as. A jornada média de trabalho de terceirizados/as 

é de 43 horas/semana (7,5% mais que as 40 horas dos contratados diretamente), sendo que 

recebem 25% menos em salários. Diante da nova lei e o movimento do mundo do trabalho 

para a terceirização total, entende-se que esses índices aumentarão. 

A fragmentação da classe trabalhadora é outra consequência do processo de 

Reestruturação e terceirização, pois incentiva ainda mais a individualização das relações de 

trabalho, limitando as possibilidades de ação e combate contra essas estratégias perversas do 

capital. Por um lado, a sociedade política é hegemonizada por interesses empresariais; por 

outro, a sociedade civil é constantemente manipulada e alienada pela mídia.  

Essa fragmentação se intensifica ao observar as relações de gênero, a divisão sexual e 

a forma como a mulher é inserida no mercado de trabalho. Assim, torna-se fundamental 

abordar e analisar a categoria gênero em estudos sobre a terceirização e as formas de 

exploração e precarização no mundo do trabalho 
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Gênero é uma construção histórica do que é feminino e masculino, dentro da 

ordem do patriarcal que estabelece as relações de poder entre homens e 

mulheres. O patriarcado é anterior ao modo de produção capitalista, 

entretanto, justifica a exploração da mulher no espaço produtivo e na 

extração de mais-valia social no espaço reprodutivo, estabelecendo uma 

diferença espacial entre o espaço público – lugar do homem e de exercício 

do poder – e o espaço privado – lugar da mulher.” (COSTA, 2014, p. 05) 

 

      No contexto de transformações no mundo do trabalho com a reestruturação 

produtiva, a questão do espaço público e privado passa a mudar consideravelmente, uma vez 

que a mulher é cada vez mais “chamada” a ocupar espaços públicos, no entanto, sem ocupar 

cargos de poder. Pelo contrário, a feminização do mundo do trabalho reforça a lógica da 

dominação e exploração estabelecida pelo patriarcado com a permanência do maior número 

de mulheres em postos de trabalho precarizados, terceirizados, informais, em tempo parcial e 

outros. 

 

Além da precariedade, exploração, redução salarial, redução de custos, 

enfraquecimento de sindicatos e ruptura das relações de trabalho e dos 

direitos trabalhistas, o projeto da terceirização total representa uma regressão 

na história moderna do trabalho no Brasil, impulsionado por forças 

neoliberais do capital financeiro. A terceirização, que em um passado 

recente era a exceção, se tornou regra. (ANTUNES, 2015, p.10) 

 

Terceirização em Catalão, Goiás 

 

O município de Catalão está localizado na região sudeste do estado Goiás, com uma 

área territorial de aproximadamente 3.821,463 km² e população estimada em 102.393 

habitantes em 2017. Com uma localização estratégica, o município compõe a Microrregião de 

Catalão, juntamente com os municípios de Ipameri, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, 

Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera, Corumbaíba e Campo Alegre de Goiás. 

É notória a importância econômica de Catalão para com os demais municípios 

vizinhos diante dos investimentos de multinacionais como mineradoras, montadoras de 

veículos automotores e de maquinário agrícola, dentre outras empresas do setor de serviços e 

comércio, que geram milhares de empregos, possibilitando que trabalhadores/as das cidades 

vizinhas trabalhem no município de Catalão.  

As alterações no mundo do trabalho a partir de 1970 e a chegada da indústria 

automotiva em Catalão transformou o modo como a classe trabalhadora é manipulada e 

explorada pelo capital. O movimento do capital sobre o território goiano a partir da década de 

1990 visava à industrialização, à participação no mundo globalizado, e à capacidade de 
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modernização do processo produtivo, com intensos fluxos de capitais e redução de custos. 

Lima (2015) descreveu esse processo como “a nova marcha para o Oeste”, que: 

 

[...] cria outro ritmo produtivo e social no território goiano. Podemos dizer 

que, embora a industrialização vá se fundindo com as esferas da 

agropecuária, ela não ocorre de maneira total no território goiano. As 

escolhas estratégicas de sua localização, acompanhadas pela logística do 

espaço herdado, sofrem ainda a influência de São Paulo e de todo o sudeste 

do país, como mostra a cidade de Catalão, [...] (LIMA, 2015, p. 68). 

 

A expansão econômica com a descoberta de jazidas de nióbio e fosfato no município 

transformou, principalmente no início dos anos 2000, a dinâmica local e regional com a 

criação de novos postos de trabalho que atraíram mão-de-obra de todos os cantos do país: 

 

[...] a necessidade de mão-de-obra especializada trouxe muitos imigrantes 

para a cidade, o que teve impacto direto na vida cotidiana dos moradores. 

Além disso, a geração de empregos alterou a composição do mundo do 

trabalho, abrindo mais espaço para as mulheres no mercado de trabalho local 

que, antes, era restrito ao comércio ou a atividades como o emprego 

doméstico, a prostituição ou como autônoma. No entanto, a falta de 

formação dos trabalhadores locais fez com que os empregos com menores 

salários fossem destinados a estes, bem como às mulheres, que ficaram com 

as vagas com menor remuneração, ocupando os serviços ligados à limpeza, 

alimentação e às secretarias. Hoje, já são três indústrias de extração de 

minério e mais de uma dezena de misturadoras – que produzem fertilizantes 

– na cidade de Catalão. (COSTA; SANTOS, 2013, p. 132). 

 

Diante desse processo, Catalão é visto atualmente como polo econômico consolidado e 

integrado ao desenvolvimento do estado de Goiás. Exemplo disso é o Distrito Mínero-

Industrial de Catalão (DIMIC), em que a infraestrutura possibilita a reprodução dos agentes 

do capital em toda a Microrregião de Catalão. A atual estrutura exige – fato que pode ser 

observado e comprovado em pesquisas de Costa e Araújo (2017) acerca da vida cotidiana 

dos/as trabalhadores/as de empresas terceiras em Catalão – uma consolidação da terceirização 

na cidade para atender a estas indústrias. Atualmente, pesquisas mostram que o trabalho 

terceirizado em Catalão é forte e tende a crescer com as atuais mudanças, uma vez que se 

entende que este será o movimento a partir do novo contexto.  

Dados da pesquisa de mestrado de Araújo (2017) mostra que O Departamento de 

Tributos Mobiliários do Município de Catalão informou que em 2016 a cidade possuía 90 

empresas cadastradas no Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na área de 

limpeza. Sendo que nos serviços de conservação e limpeza em prédios e domicílios são 08; 

nos serviços de limpeza em prédios públicos, particulares em domicílios 09; empresas de 

atividades de limpeza não especificadas anteriormente 39, e empresas de limpeza em prédios 
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e domicílios 34. 

Além disso, Araújo (2017) – e também outras pesquisas de Costa e Carneiro (2013), 

Costa e Vale (2013) e Costa (2014) abordam o tema da terceirização e precarização da força 

de trabalho – mostra a realidade das trabalhadoras da empresa terceira responsável pela 

limpeza e manutenção da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão e aponta sobre 

como o setor de limpeza contrata mais mulheres do que homens, provavelmente pelas 

semelhanças com o trabalho doméstico, e por este também ser desvalorizado e considerado 

improdutivo. Apesar do crescimento da participação das mulheres no mundo do trabalho, elas 

ainda são a maioria no setor de serviços e administração pública. 

A pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostra que, em 2015, Catalão registrou 945 

admissões e 999 desligamentos de trabalhadores/as, devido às demissões em massa na 

montadora Mitsubishi Motors. O clima de instabilidade econômica, perdas sociais e a redução 

do número de novas oportunidades de trabalho formal nas últimas décadas acentuam-se no 

atual contexto de crise e estes elementos tendem a se agravar com a nova Lei da 

Terceirização. 

Nesse sentido, o município de Catalão possui aspectos relevantes para a observar a 

implementação da Lei 13.429/2017 e as implicações no cotidiano de todos/as 

trabalhadores/as, uma vez que entendemos que o mundo do trabalho caminha cada vez mais 

em direção à terceirização total de todos os segmentos das grandes empresas.  

A pesquisa, ainda em andamento, já possui o cadastro de empresas ativas na cidade de 

Catalão e o mesmo está sendo avaliado e tabulado com o propósito de identificar o 

quantitativo de empresas terceiras na cidade e onde estas atuam. O objetivo é que possamos 

realizar o mapeamento da terceirização no município após a regulamentação da Lei 

13.429/2017, a fim de construir gráficos que contribuam para a análise sobre como as novas 

formas de precarização da força de trabalho, a fragmentação da classe trabalhadora, os baixos 

salários, a crise do desemprego e as estratégias neoliberais impostas pelo capital financeiro no 

Brasil afetam trabalhadores/as da cidade de Catalão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das colocações presentes na pesquisa é possível perceber como o capital se 

reproduz, apropria e invade a vida cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras por meio de 

estratégias que aprofundam a precarização do trabalho e aumentam a incerteza do desemprego 
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da classe trabalhadora no Brasil. 

A lei da terceirização n° 13.429 e a aprovação da nova lei trabalhista sancionada em 

julho de 2017 pelo presidente Michel Temer, que altera mais de 100 pontos da CLT 

(Consolidação das Leis de Trabalho) representam um ataque aos direitos trabalhistas 

conquistados com muita luta.  

É notório que estamos vivenciando uma era de precarização estrutural do trabalho em 

escala global. As novas formas de trabalho (semiescravo, precarizados, flexibilizado, 

terceirizado, quarteirizado, informalizado etc.) individualizam as relações, fragmentam e 

manipulam a classe trabalhadora, impossibilitando uma intervenção social, enquanto geram 

mais dinheiro para o capital financeiro. Nesta era da terceirização total, Antunes (2017) 

coloca que: “Na escravidão o trabalhador era vendido. Na terceirização, ele é alugado.” 
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RESUMO 

 

O texto que aqui se apresenta tem como objetivo principal fazer uma reflexão sobre o bioma Cerrado, 

apontando considerações e ou implicações acerca de como ocorreu (e ainda ocorre) a produção do 

espaço urbano nesse espaço Central do Brasil. Através de uma pesquisa bibliográfica, teórica e 

qualitativa têm-se identificados os mais importantes fatores que estiveram envolvidos nos processos de 

ocupação, integração e desenvolvimento do referido bioma. Dentre os impactos percebidos em 

decorrência desses movimentos ocupacionais há que destacar: expansão imobiliária, criação de 

empregos, inserção da região no mercado internacional (expansão agroindustrial no campo), e, 

alargamento das zonas periféricas urbanas, aprofundamento das desigualdades sociais (construção de 

cidades planejadas na região Centro-Oeste), podendo ser estes fatores considerados resultados 

encontrados pelo estudo realizado. 

 

Palavras-Chave: Bioma Cerrado. Produção do Espaço. Agroindústria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Situado no Planalto Central, o bioma Cerrado ocupa o segundo lugar entre os demais 

biomas brasileiros, além de possuir ligações e interações com os outros que estão presentes na 

América do Sul, daí apresentar uma grande diversidade em sua flora e fauna local, e também 

abrigar uma expressiva reserva hidrográfica, envolvendo recursos hídricos da maioria das 

bacias brasileiras (seis das oito). 

 Contudo, apesar de sua dimensão, variedades e importância, o Cerrado é o bioma 

nacional mais ameaçado do Mundo, pois, mais da metade de sua cobertura natural já foi 

delapidada.  

 Essa situação ocorreu e ocorre por influência e ou fatores diversos e diferenciados, tais 

como: o avanço da agricultura, da pecuária, da mineração e da ocupação urbana que vem 

acontecendo desde o século XVI até os dias de hoje, fatos e ações estas que devastaram a 

Mata Atlântica, cujos objetivos e princípios foram empregados na avançada transformação do 

Cerrado, continuando acelerada rumo e sobre a Amazônia. 

Registre-se que o processo de degradação ou devastação do Cerrado, passou ou vivenciou 

uma série de atividades, situações e ou circunstâncias relacionadas a fatores históricos 

nacionais, regionais e locais, destacando entre eles: a chegada dos portugueses na costa 
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oriental do País, que entraram no Cerrado em busca de pedras, metais preciosos e índios (para 

prestar serviços nos engenhos nordestinos); suposta existência de um ‘Lago Dourado’, bem 

no centro do Brasil, que provocou as entradas e bandeiras para encontrar riquezas minerais lá 

noticiadas; a descoberta de ouro no rio Vermelho (o Anhanguera II, em 1772); os criadores de 

gado (nordestinos) adentraram o sertão de Goiás (por volta de 1694); depois de muitas lutas 

com índios locais, os primeiros fazendeiros de gado se estabeleceram no baixo curso do 

Paranã e Tocantins; a imigração de 450 mil portugueses ao Brasil estimulou a criação de gado 

(produção de carne) para abastecer os garimpos de Minas, Bahia e Goiás; surgimento de vilas 

e arraiais (minas e agricultura) que hoje são cidades conhecidas (Goiás, Pirenópolis, 

Niquelândia, Paracatu/MG, Cavalcante, Natividade, entre outras).  

 Durante o século XX a mineração escasseia e o Cerrado ficou abandonado, tornando-

se um local de produção alimentar (trabalho familiar / produção de grãos e pecuária de pasto) 

onde grandes fazendas coexistiam com pequenas propriedades produtivas de subsistência; as 

mudanças começaram a ocorrer a partir da metade do século XX, quando se tem início as 

políticas de ocupação do Centro do País, as novas ações no setor agrícola e a construção de 

Brasília, além da instalação das estradas interligando todas as partes do Brasil (1950). 

 Diante do que foi exposto, pode-se definir que este texto tem por objetivos apresentar 

algumas reflexões acerca do tema – A produção do espaço urbano no Cerrado –, analisando 

de forma teórica até que ponto os fatores apontados influenciaram na formação de cidades e 

as consequências e ou as transformações ocorridas sobre o bioma Cerrado que aqui se 

pretende analisar bibliograficamente, isto é, através de uma pesquisa qualitativamente sobre o 

mesmo, buscar-se-á delinear como esse bioma se encontra hoje. 

 

 A Produção do Espaço Urbano no Bioma Cerrado 

 

 Como foi dito anteriormente, o Cerrado (a região Centro-Oeste) do Brasil, foi alvo de 

muitas políticas de ocupação, integração e desenvolvimento local. 

 Assim, os objetivos ou metas dessas políticas governamentais, eram, além de povoar a 

região, integrá-la às outras partes do território nacional, por isso, a construção de estradas e a 

construção da nova capital do País, vieram valorizar o Cerrado do Planalto Central brasileiro. 

 Nesse sentido, tem-se que Braga (1998, p.95) apud Ganem, Drummond e Franco 

(2008, p.8), cita “uma filosofia politica que deve dar ao País à noção do todo que ele deve ser, 

em vez de um arquipélago econômico, social e politico”. 

 Então, o que se viu nos anos de 1950, foi que o governo federal investiu pesado na 
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construção de um novo mapa rodoviário e da cidade de Brasília, acabando com o isolamento e 

o abandono da “ilha” (grifo nosso) Cerrado localizada no centro do Brasil. 

 Segundo Matos e Pessôa (2012, p.38), a agricultura moderna promovida e propagada 

no Cerrado, foi entendida como,  

 

[...] um modelo que altera as condições econômicas, contribuindo para o 

aumento da produção agrícola do país. 

Os dados quantitativos e qualitativos da produção agrícola, como se essa 

produção pertencesse a todos, forjam uma falsa imagem das reais 

consequências que o agronegócio gera para os biomas, para os trabalhadores 

e para a sociedade de um modo geral. 

 

 Registre-se que os espaços ou territórios do Cerrado escolhidos para a implantação 

desta chamada agricultura moderna, foram as áreas de chapadas ou chapadões, considerando 

o relevo plano destes locais, o que facilitaria a implementação das máquinas agrícolas, além 

das possibilidades hídricas nelas existentes, aliadas ao clima ameno também dessas 

localidades, destacando-se as culturas da soja e do milho. 

 De acordo com os mesmos autores, Matos e Pessôa (2012, p.38): 

 

Em muitos municípios, as chapadas constituem “ilhas” de modernização, 

com a presença de muitos conteúdos da ciência em todo o processo 

produtivo. [...] sua lógica de produção é inerente a uma indústria. Por isso, as 

denominações de “empresas rurais” e “empresários rurais” para seus 

proprietários. 
 

 O que deve ser dito, é que, esses donos ou empresários são residentes das cidades não 

muito próximas dessas empresas, indústrias ou complexos agro-industriais, sendo que muitos 

deles moram bem distantes desses locais de negócios, deixando evidente que o interesse e o 

uso da terra é estritamente comercial. 

 Tal consideração leva-nos ao que dizem Matos e Pessôa (2012, p.38), “... Na lógica 

capitalista, ser moderno é estar dentro deste sistema produtivo, que é excludente e 

concentrador. Seguramente, as empresas rurais são a ‘vitrine’ da agricultura moderna no 

Brasil”. 

 Essa lógica funciona através do uso dos mais avançados recursos tecnológicos, alta 

produtividade, exploração de instrumentos/elementos de fora do complexo, alinhamento ao 

setor industrial, propagação da produção em regiões distantes e diversas (vários países), 

flexibilidade geográfica do capital financeiro e produtivo, entre outros fatores definindo-a 

como agricultura moderna ou globalizada. 

 Importa registrar que, desde a inauguração de Brasília, ocorreram fortes/grandes 

imigrações para a região do Distrito Federal, e estas não encontrando espaços no Plano Piloto 
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da Capital, formaram aglomerações e ou acampamentos que deram origens às cidades-

satélites e, logo após, esses contingentes se afastaram e povoaram outras localidades, além do 

DF e do entorno, o que fez crescer a população de toda a região Centro-Oeste. 

 Dentre as políticas dos governos militares com metas de planejamento e 

desenvolvimento, segundo Ganen, Drummond e Franco (2008, p.10), citando Braga (1998): 

 

Em 1967, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-

Oeste (SUDECO), que tinha entre suas atribuições pesquisar o potencial 

econômico da região e definir áreas apropriadas para a instalação de pólos de 

crescimentos. [...] o período de 1965 a 1979 é considerado como o de euforia 

da modernização agrícola no País. 
 

 Porém, a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), aliada ao 

crescimento das empresas fabricantes de insumos agrícolas e indústrias processadoras de 

alimentos, não foram suficientes para o pleno desenvolvimento das políticas implantadas, 

pois, o sistema exigia garantias de quem tivesse acesso ao pacote oferecido, incluindo 

mecanização, adoção de culturas para a exportação, em vez daquelas antigas ou 

tradicionalistas, sendo que isso ocorreu a nível nacional. 

 Ganem, Drummond e Franco (2008, p.11) apontam que, no Cerrado, 

 

[...] a agricultura moderna foi bem sucedida devido ao mercado favorável, 

mas, principalmente, devido às políticas públicas implantadas. [...] o 

Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE), que 

estabelecia como meta para a agricultura o abastecimento dos centros 

urbanos, o suprimento de matéria-prima para as indústrias e o cumprimento 

das metas de exportação. 
 

 Nesta linha de projetos para o Cerrado (em 1975), cria-se o Programa de 

Desenvolvimento do Cerrado (Polocentro), estando incluido neste, os Estados de Goiás (o 

atual Tocantins também), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que contou com 

a modernização e inovação da infra-estrutura (estradas, eletrificação rural, rede de estocagem 

e comercialização), além de pesquisas e orientações oferecidas pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 Paralelo a esta conjuntura, há que considerar a importância, a inserção e os impactos 

gerados por cada empresa implantado em diferentes regiões do País, apontando as diversas 

culturas desenvolvidas em espaços ou contextos nacionais, a saber – nas áreas de Cerrado, 

compreendendo: Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (2) e Goiás (3). 

 Em se tratando de Mato Grosso, é preciso falar um pouco sobre a produção agrícola 

territorial dessa área, que para este estudo interessa conhecer aquelas atividades econômicas, 

no começo do século XX. 
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 Para Lobato et al (2010, p.4), as principais atividades econômicas do estado de Mato 

Grosso, estavam, no início do século XX: 

 

[...] a produção de borracha e a poaia na região norte do Estado, além da 

presença de usinas de açúcar em sua parte central, enquanto na parte sul do 

Estado predominou a criação de gado e do cultivo de erva-mate. [...] é neste 

período que irão surgir os fatores a favor da divisão do Estado. [...] 

diversidade e extensão territorial, [...] o jogo político existente para uma 

proposta de divisão estadual. 

 

 As justificativas apresentadas e debatidas propondo a divisão do estado de Mato 

Grosso, centravam-se no tamanho da área e as muitas especificidades das regiões mato-

grossenses que, segundo os proponentes serviam de obstáculos para o processo de 

desenvolvimento do imenso território de maneira igual e, também, por conta do jogo político 

envolvido na referida proposta de divisão. 

 Neste panorama, aparecem “várias políticas de colonização, ocupação e 

desenvolvimento do Mato Grosso” (LOBATO et al, 2010, p.5), “Todos este projetos do 

governo federal tinham como objetivos o desenvolvimento do Estado”, complementam os 

autores. 

 Os projetos principais foram – a construção de grandes estradas rodoviárias, incluindo 

a BR-163, instalação de pólos distritais/industriais em Cuiabá, modernização na produção 

agrícola e envolvimento dos cerrados na cultura da soja (produtividade expressiva na 

economia nacional e estadual), tornando-a um dos maiores bens de exportação, e com o 

tempo, criou-se o ciclo da soja, envolvendo agentes/atores que trabalham com o máximo de 

eficiência diante do mercado internacional. 

 A rodovia mencionada, segundo Lobato et al (2010, p.5), “... vem constituindo uma 

das principais fronteiras de expansão da agricultura moderna no cerrado, concentrando a 

maior produção de grãos nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova 

Ubiratã, Diamantina e Tapurah”. 

 Porém, é possível registrar que existem alguns problemas a serem resolvidos para que 

o setor se mantenha pelo produto, entre eles a citar: necessidade da expansão do setor viário e 

aumento no escoamento das safras, além do crescimento na área de armazenagem dos grãos. 

 Para além desses pontos negativos, há que se levar em conta os impactos maléficos 

causados pela indústria agrícola e a expansão logística exigida, incluindo aí uma maior fluidez 

dos investimentos no setor, que faz ocorrer um espalhamento enorme dos pólos de produção, 

piorando as relações de trabalho em diferentes regiões do Estado, criando novos arranjos ou 

modos de produção no Brasil, além dos impactos ambientais sérios causados pela sojicultora, 
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como: “... a degradação do solo e agravamento do quadro crítico da disponibilidade de 

recursos hídricos, isso em decorrência da irrigação” (BRASIL, 1995 apud BARRETO, 2004, 

p.4). 

 Vale acrescentar que, esses impactos se agravam ou aumentam, se considerar – as 

muitas erosões dos solos, assoreamentos dos cursos d’água, queimadas, pisoteamento das 

máquinas usadas nas lavouras, dentre outros. 

 Acrescente-se a isso, os impactos pouco saudáveis e ou desejados nos setores sociais e 

econômicos, sendo eles – exclusão dos produtores familiares da cultura da soja, expulsão 

destes de suas propriedades cedendo esses espaços para os grandes complexos agrícolas, 

redução do número de empregos, regressão da produção de alimentos e alta concentração da 

posse de grandes quantidades de terras, situação conhecida como modernização conservadora. 

 Após realizar algumas considerações acerca da produção do espaço no Cerrado, em se 

tratando da ocupação das chapadas e chapadões, especificamente pelas grandes indústrias 

agrícolas/grandes lavouras mecanizadas e centradas, quase sempre num único produto (soja, 

milho, cana, ...), o que se segue agora, é um breve tratado sobre essa ocupação só que na área 

urbana –as cidades. 

 Vale dizer que, as duas formas de produção, parecem ocorrer paralelamente, pois, por 

conta das instalações dos grandes complexos agroindustriais próximos das cidades já 

existentes, trazem para estas: maiores arrecadações, abertura de empregos, mais visibilidade, 

expansão imobiliária, possibilidades de novos investimentos e crescimento, melhorias nos 

serviços básicos e aumento da população, entre outras. 

 Em contraposição, há que se registrar que, quando se fala das cidades, em especial, 

daquelas que foram planejadas e construídas para serem capitais dos estados do Cerrado, 

citando os exemplos de Goiânia, Brasília e, por último, Palmas (TO), acrescente-se que todas 

parecem se igualar no que se refere às problemáticas nos aspectos de segregação, 

homogeinização e hegemonia. 

 No que se refere à construção das cidades planejadas, é válido dizer que o processo de 

especulação capitalista do solo urbano se instala rapidamente, que tem o crescimento local 

como impulso e a plena aceitação do que é público para a expansão imobiliária do centro e da 

periferia. 

 Neste processo, de acordo com Rodrigues (2003, p.24) apud Carvalhêdo e Lira (2009, 

p.62): 

 

Os proprietários de terras não são apenas agentes da produção do espaço 
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urbano quando, associados ou não, promovem loteamentos, mas também 

quando deixam a terra vazia, fazendo no mínimo uma ocupação com uma 

aparência de caos. Grandes espaços vazios numa cidade que espraia pelas 

periferias. Terra vazia e homens sem terra, coexistindo no mesmo espaço e 

tempo. 

 

 O que ocorre é que nesse tipo de ocupação, as quadras nas proximidades do centro 

tanto as reservadas para o comércio, como as residenciais, são mais valorizadas, geralmente, 

podendo ser consideradas grandes áreas (lotes ou glebas) vendidas e ou compradas a preços 

baixos por empresas particulares e pessoas com altos poderes aquisitivos, enquanto, que as 

partes mais distantes ficam para os funcionários públicos e demais habitantes da cidade, que 

irão ocupar residências ou casas construídas com materiais de segunda ou terceira categoria. 

 Carvalhêdo e Lira (2009, p. 62-63) apontam que: 

 

Ao mesmo tempo, os migrantes e os sem teto conglomeravam em 

residências temporárias, barracas de lona, próximas aos canteiros das obras 

(secretarias, palácio do governo, praças e edifícios residenciais), almejando 

suas futuras residências nestes segmentos, devido suas localizações centrais 

estarem mais próximas das atividades, serviços e equipamentos necessários à 

vida urbana.   

 

 É necessário, contudo, deixar claro que, em todos os exemplos de cidades planejados 

mencionadas ou não, o desejo dessas famílias das ocupações provisórias não estavam ou estão 

em sintonia com os planos e interesses daqueles que planejaram, administravam e 

empreendiam no e com o processo de ocupação urbana. 

 Segundo Carvalhêdo e Lira (2009, p.63) apud Ferrari Júnior (2004, p.16), observando 

a organização das cidades (desde os meados do século XX), 

 

[...] reconheceremos que a imagem da cidade ordenada, controlada, 

domesticável e planejável, apenas aguardando para ser cientificamente 

analisada e revelar suas leis, se moveu gradualmente para uma imagem de 

ambiente perverso, indomável, controlado por tensões sociais 

(CARVALHÊDO e LIRA, 2009, p.63, apud FERRARI JUNIOR, 2004, 

p.16). 
 

 Na verdade, o que estava proposto na ideia da cidade planejada era combater as 

segregações, as contradições e ou desigualdades, porém, o que ocorre é o contrário do que se 

propunha, por parte os encarregados de construir a cidade, por motivos políticos, financeiros e 

especulativos de interesses pessoais, grupais e ou excusos.  

 Assim, por imposição, desapropriações oficiais, compras não autorizadas, trocas nem 

sempre justas, o(s) governo(s) e empresas construtoras foram se livrando daqueles 

proprietários de terras, desprovidos de capital necessário para se fixar nas áreas centrais, 
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empurrando-os para os loteamentos distantes (fora do plano diretor) do centro, negando a eles 

o direito de fazer parte da cidade. 

 Estes excluídos da parte considerada nobre do espaço urbano irão procurar moradias 

nos bairros ou conjuntos habitacionais bem afastados, nas zonas bem periféricas e, depois 

delas em locais, que já tem problemas, tais como: áreas ocupadas por grandes plantações; 

espaços degradados por enchentes constantes de cursos d’água existentes; florestas devastadas 

por cortes de madeiras; bacia hidrográfica totalmente poluída (esgoto, lixo); espaços ocupados 

por lixões; locais e ou áreas usados para as culturas de subsistência (pequenos 

proprietários/propriedades utilizadas para produzir alimentos para a família e comercialização 

de excedentes, entre outros). 

 De acordo com Lucas e Caixeta (2017, p.5) “... No caso de famílias de baixa renda, 

para a maioria sobram terras que a legislação urbanística ou ambiental vetou para construção 

ou não disponibilizou para o mercado formal, (...)”, restando-lhes aqueles espaços precários 

de longe, em que as pessoas têm que fazer viagens para ir à ‘cidade’ todos os dias para 

estudar, ir ao médico, fazer compras, realizar serviços bancários e, em especial, para trabalhar 

e divertir. 

 Pode-se dizer então que, é o processo de reprodução do capital, tanto na ocupação 

urbana quanto no uso do Cerrado (expansão agrícola), que vai se indicar as maneiras ou 

formas que esses dois espaços (cidade e campo/zona rural) serão ocupados, tendo sempre 

como base a apropriação privada (CARLOS, 2008). 

 Em suma, é possível afirmar que, se a cidade planejada, de um lado, promove a 

segregação e exclusão, a desigualdade, a monotomia, o aprisionamento e o distanciamento 

entre as pessoas que a habitam; de outro lado, a ocupação do solo pela agricultura mecanizada 

ou grandes áreas de monoculturas, assim também o fazem, aproximando as características ou 

implicações das duas formas de ocupação e exploração do bioma Cerrado. 

 

 CONCLUSÕES 

 

 O que se procurou fazer neste texto é uma breve análise sobre as duas formas de 

ocupação do bioma Cerrado. 

 Desde os anos de 1970, é possível observar que o agronegócio vem ocupando boa 

parte do citado espaço, modificando e transformando as paisagens, criando novas formas de 

produção, sustentando-se em novas e modernas tecnologias. 

 Aliadas ao suporte tecnológico de ponta, governos criaram políticas de expansão, 
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ocupação e exploração do bioma Cerrado, tanto nas instalações das muitas agroindustriais nos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, quanto na criação de 

programas/projetos e inovações físico-químicas para corrigir os solos, adequando-os às 

culturas de grãos. 

 As atividades voltadas às cidades planejadas também contaram com apoio e ajuda de 

políticas governamentais e de empresas privadas. 

 As implicações advindas dessas duas formas de expansão/ocupação do Cerrado 

brasileiro podem ser consideradas positivas, tais como: expansão imobiliária; criação de 

empregos; uso de mão-de-obra local; inserção dos municípios e estados e país no mercado 

internacional; povoamento de espaços vazios; aumento da produção de alimentos em alta 

escala; dentre outros, em se tratando do avanço agroindustrial no campo/zona rural, porém, há 

que considerar os impactos negativos dai gerados, por exemplo: grande concentração de terras 

nas mãos de poucas proprietários; poluição do ar; degradação/desgaste dos solos; substituição 

do homem pela máquina; redução do número de empregos; criação de novas relações de 

trabalho; destruição de cursos hídricos e da flora e fauna do Cerrado, etc. 

 No que concerne à construção de cidades planejadas, muitos são os impactos 

negativos causados, gerando consequências graves, a saber: exclusão de pessoas para zonas 

periféricas e precárias distantes dos centros das mesmas; reforço profundo das desigualdades 

sociais; aprofundamento das diferenças entre o público e privado; segregação dos menos 

favorecidos financeiramente; ocupações de espaços desguarnecidos de toda e qualquer 

infraestrutura básica à vida humana, entre outros. 

 Enfim, pode-se dizer que, as duas formas de ocupação do Cerrado, trazem mais 

impactos negativos do que positivos, no tocante aos aspectos sociais, ambientais e humanos, 

olhando para o lado daqueles que não podem ser donos das empresas agrícolas e nem de casas 

comerciais localizados na parte central das cidades ou das residências ali existentes e sim, 

daquelas pessoas que precisam trabalhar e só podem morar longe e mal. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em revelar os problemas socioambientais decorrentes da drenagem 

urbana planejada de forma inadequada, como no caso de Catalão (GO), com foco nas principais áreas 

de risco. Serão consideradas as relações entre meio físico e ação antrópica, a fim de compreender 

como o intenso processo de urbanização em planícies fluviais comprimem e degradam o manancial e 

comprometem a saúde pública, alertando para a necessidade de gerir corretamente o território e 

recuperar a sustentabilidade da paisagem. Para isso, este estudo abarca resultados parciais alcançados 

a partir de referencial teórico, documental e empírico, que orientaram a hipótese confirmada pela 

análise das revisões e pela observação dos fenômenos em campo.  

 

Palavras-chave: Drenagem urbana. Inundações. Catalão. Goiás. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A Geografia enquanto ciência que estuda o espaço geográfico, assim como as relações 

entre sociedade e natureza, torna-se ferramenta importante de verificação, confirmação ou 

refutação de dados e informações, além de fornecer possíveis e novas perspectivas para o que 

se pesquisa. Para este estudo, foi selecionada a região da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Pirapitinga, mais especificamente pontos críticos afetados pela drenagem urbana, situados no 

município de Catalão (GO), apesar da bacia abarcar outros municípios à jusante: Cumari e 

Anhanguera, em Goiás, até sua foz no Rio Paranaíba. 

O processo de uso e ocupação do solo, aqui especificamente em áreas de Cerrado, 

atrelado a um planejamento urbano desregrado, resulta em diversos impactos socioambientais 

negativos, revelados pela ocupação antrópica, por meio de construção e implementação de 

malha viária, áreas habitacionais, comerciais e de lazer. A urbanização é uma grande 

responsável pela impermeabilização do solo (TUCCI, 2003), e um dos impactos mais 

acentuados existentes em função dessa impermeabilização, são as inundações. 

Outro fator contribuinte para as inundações ocorrerem são as retificações e 

canalizações de cursos d’água em perímetro urbano. Tucci (2003) menciona que o aumento 
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das vazões está condicionado à redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâneo, e 

também da redução do tempo de concentração da bacia. Além disso, vários agentes poluidores 

influenciam para que a qualidade da água seja afetada, englobando a poluição do ar que se 

agrega ao curso d’água, a contaminação resultante das lavagens superficiais das vias 

compostas de diversos componentes tóxicos, resíduos sólidos carreados pela velocidade do 

escoamento que, podem estar relacionados tanto com algum material de processo erosivo já 

existente, mas também pelo lixo urbano que é levado para a rede de drenagem, e, por fim, o 

esgoto não coletado despejado de forma clandestina à rede pluvial. 

 

[...] o aumento da vazão máxima depende da impermeabilização do solo e da 

ocupação da bacia pela população. O aumento relativo pode ser superior a 

seis vezes com a relação à situação de pré-desenvolvimento. Este aumento 

ocorre em detrimento da redução da evapotranspiração e do escoamento 

subterrâneo e da redução do tempo de concentração da bacia. (TUCCI, 2003, 

p. 1). 

 

Neste sentido, a reposição do ciclo hidrológico natural é comprometida, visto que a 

água não consegue infiltrar no solo e o seu volume quando precipitado sobre a cidade, 

aumenta e escoa em velocidade acentuada pelos condutos. Na cabeceira da canalização, na 

Avenida Raulina Fonseca Paschoal, que corta todo o município, o Ribeirão Pirapitinga atinge 

cifras significativas de transbordo assim como em vários pontos do trajeto canalizado, onde os 

efeitos são perceptíveis e atingem diretamente a população, como será apresentado mais 

adiante. 

Diante disso, este artigo enfatiza a relevância da administração pública municipal 

adotar medidas corretivas e preventivas para minimizar e controlar os impactos decorrentes da 

canalização do ribeirão no perímetro urbano de Catalão (GO). Um novo conceito sobre 

projetos de drenagem urbana é necessário para amortecer a vazão de cheias e melhorar a 

infiltração da água no solo, adaptando ao máximo o curso d’água ao seu perfil natural, além 

de interditar problemas relacionados à saúde pública. 

  A escolha do local e da temática deu-se em função à problemática que envolve os 

riscos existentes ao meio urbano local, incluindo residências e estabelecimentos comerciais 

próximos aos pontos mais críticos, e que se estende em âmbito regional, ao longo da bacia 

hidrográfica, até sua foz. Os problemas relacionados à canalização se tornarão ainda piores 

devido às obras de ampliação previstas para início ainda neste semestre de 2018, através de 

recursos financeiros já solicitados pela administração pública municipal e concedidos no final 

do ano de 2017 pelo Governo Federal para tal investimento. 

Para este estudo, foram elaboradas revisões bibliográficas e documentais, e 



672 

 

levantamento de dados em campo, no intuito de proporcionar uma avaliação desta área crítica 

do Município, alertando sobre a atual situação e necessidade de reversão emergencial deste 

quadro. A seguir, será apresentada a caracterização da Bacia do Ribeirão Pirapitinga, no que 

tange a área de estudo, identificação e análise dos principais impactos que a envolvem. 

 

A artificialização de cursos d’água urbanos como risco socioambiental 

  

A concentração populacional e consequente disputa pelos recursos naturais inseridos 

em determinada porção do espaço, como solo e água, resultam na perda de biodiversidade, o 

que causa inúmeros efeitos locais que se interligam e podem afetar a região se não 

controlados de forma adequada. Áreas que deveriam preservar a fauna e a flora, para manter e 

estabilizar os mananciais urbanos, por exemplo, quando atingidas pela impermeabilização do 

solo, canalização do escoamento ou obstruções a ele, correm o risco de comprometer a 

disponibilidade e a qualidade do abastecimento hídrico.  

Com isso, podem ocorrer inundações, dentre outros impactos, como prejuízos 

econômicos, desenvolvimento de doenças por veiculação hídrica e até desabrigo de pessoas 

próximas aos lugares de risco. O problema das inundações no Brasil é recorrente, e a gestão 

do ambiente interno das cidades geralmente esbarram em dificuldades que envolvem a 

capacidade limitada de grande parte dos próprios municípios em desenvolverem essa gestão, 

além de o sistema de gestão das bacias ainda não ser uma realidade consolidada em vários 

países sul-americanos, além dos problemas financeiros enfrentados pelos municípios (TUCCI, 

2008). 

Como já mencionado, somadas a estes fatores, as pressões sobre os recursos hídricos 

provindos do crescimento da população e do grau de urbanização, acabam por alterar os ciclos 

hidrológicos, interferindo na drenagem, aumentando o escoamento superficial e diminuindo a 

capacidade de reserva de água na superfície e nos aquíferos. Além disso, há um aumento de 

sedimentos e materiais sólidos, assoreando as sessões de drenagem e transportando poluentes 

agregados a estes sedimentos para o manancial. 

A elevação da temperatura no ambiente em função das superfícies impermeáveis é, 

também, impactante ao meio, pois as ilhas de calor formadas onde há densa massa asfáltica, 

podem criar condições que aumentem a precipitação nessas regiões, com baixa duração, mas 

de forma intensa, agravando as enchentes. 

Apesar da artificialização característica do meio urbano, o meio físico no qual se 

desenvolve a cidade, especialmente o relevo, é decisivo no modo como se processa o 
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escoamento das águas pluviais. Em Catalão (GO), todo o volume de água precipitado sobre o 

município escoa sentido ao Ribeirão Pirapitinga, ponto mais baixo encarregado pela 

receptação de toda a drenagem urbana.  

Este é um dos mais graves motivos pelos quais ocorrem inundações e processos 

erosivos na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, pois a drenagem do Município despeja toda 

água excedente o mais breve possível do local de origem. Não foi considerado, na 

implantação das vias, o sistema de controle da Bacia, uma vez que todos os impactos gerados 

em determinado ponto, são transferidos para outro, e assim por diante, em um ciclo 

interminável de efeitos nocivos consecutivos. 

A deficiente política ambiental também é alarmante, visto que favorece a ocupação 

desordenada das planícies fluviais, e o planejamento urbano dificilmente controla essa 

ocupação. Os impactos ainda se agravam pelas redes coletoras de águas pluviais não 

planejadas no meio urbano, ligações clandestinas de esgotos despejados no manancial, dentre 

outros elementos contaminantes como já citados, o que reduz a disponibilidade hídrica devido 

ao comprometimento da qualidade. 

 

As inundações são processos que fazem parte da dinâmica natural dos rios. 

Ocorrem com certa periodicidade e são causadas, normalmente, por eventos 

pluviométricos intensos de curta duração, ou períodos de chuvas contínuas. 

Entretanto, embora sejam eventos naturais, as inundações podem ser 

intensificadas pela ação humana, devido principalmente a alterações nos 

usos das superfícies das bacias hidrográficas que impliquem em alterações 

no balanço entre as taxas de infiltração e as taxas de escoamento superficial. 

(MAGALHÃES; MARQUES, 2014, p. 6). 

 

Neste sentido, as canalizações e retificações visam promover o rápido escoamento das 

águas, mascarando os reais problemas urbanos e gerando outros impactos negativos ainda 

maiores à jusante. Ainda segundo Magalhães e Marques (2014), com a eliminação dos 

mecanismos naturais de atenuação da energia, os fluxos tendem a aumentar seu poder erosivo, 

podendo acarretar em problemas de erosão das margens de forma acelerada e de assoreamento 

em segmentos posteriores.  

Como o resultado desta pesquisa depende da correlação dos elementos da paisagem, 

compostos pela dinâmica dos aspectos naturais e interferências antrópicas (uso e ocupação do 

solo), o caso do Ribeirão Pirapitinga foi caracterizado por dispor de áreas de risco ambiental, 

pois envolve um segmento temporal específico agravado pela atividade humana e ocupação 

do território associados aos elementos do meio físico, conforme demonstrado no decorrer do 

estudo. 
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O município de Catalão (GO) e o Ribeirão Pirapitinga 

  

Localizado no Sudeste de Goiás, abrangendo uma área de 3.777,6 km2, 

aproximadamente, o município é destaque em virtude de seu ponto estratégico para 

investimentos estatais e privados, com crescimento econômico influenciado pela chegada da 

ferrovia no início do século XX, construção de Goiânia (GO), capital do Estado em 1937 e do 

Distrito Federal, Brasília, em 1960, além da implantação da rodovia federal BR-050, 

interligando os principais municípios a grandes centros como São Paulo, por exemplo, e da 

rodovia estadual GO-330 ligando Catalão (GO) a Goiânia (GO). 

Outros fatores relevantes refletidos na economia municipal estão relacionados à 

exploração de minérios a partir de 1970, à modernização da agricultura a partir de 1980, e às 

montadoras de máquinas agrícolas e automóveis, entre os anos de 1997 e 1998, que tornaram 

Catalão (GO) em pólo econômico importante para o Sudeste de Goiás. Devido a esses fatores, 

o crescimento populacional ocorreu de forma acentuada e desordenada, desde então, o que 

resultou em sérios problemas socioambientais. 

Durante muitos anos, a dinâmica da ocupação do território e a transformação do meio 

ambiente têm sido questionadas no meio geográfico e, no caso dos recursos hídricos, os 

esforços se direcionaram para o controle da qualidade (DREW, 1986). Por isso, a elaboração 

de políticas de (re)ordenamento da malha urbana no que diz respeito às ocupações da área de 

inundação do Ribeirão Pirapitinga, melhorariam tanto as condições de qualidade de vida da 

população, quanto a vida do próprio manancial, que já apresenta índices de degradação.  

A bacia hidrográfica, se tomada como unidade de planejamento e gerenciamento 

ambiental, torna-se uma ferramenta importante para estudos que integram os sistemas 

hidrológicos, geológicos e ecológicos, entendidos, então, em função das forças 

antropogênicas que neles atuam, onde os sistemas biogeofísicos, econômicos e sociais 

interagem (BERGMANN, 2007). 

 

A abordagem interdisciplinar na adoção de bacia hidrográfica como unidade 

de estudo, apresenta uma perspectiva de contribuição no aprimoramento dos 

elementos teóricos, conceituais e instrumentais das temáticas, sobretudo 

relacionadas às questões ambientais. O ensino e a pesquisa relativos à bacia 

hidrográfica devem compreender o diagnóstico da percepção dos sujeitos 

envolvidos, levando em conta suas dimensões afetivas e estéticas, na 

consolidação para a tomada de decisões no gerenciamento hídrico. 

(MESQUITA; MENDES, 2010, p. 6). 

 

Como afluente do Rio Paranaíba, o Ribeirão Pirapitinga nasce em Catalão (GO), corta 
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o município em sentido leste-oeste e constitui a espinha dorsal da malha urbana. É de grande 

importância regional e encontra-se afetado pelo desmatamento na cabeceira das suas 

nascentes, “[...] assentadas sobre o embasamento rochoso Pré-Cambriano – rochas do Grupo 

Araxá (micaxisto e quartzito), que apresentam deformações e metamorfismo térmico dentro 

dos domínios de faixa de dobramentos Uruaçuanos [...].” (RIBEIRO, 2011, p. 137).  

 

Figura 1 – Município de Catalão (GO) e pontos analisados ao longo do 

Ribeirão Pirapitinga 

 
Fonte: MELO, M. P.; LIMA, E. M. 2018. 

 

A vegetação de Cerrado, antes predominante ao longo do percurso em Catalão (GO), 

atualmente é expressa apenas por alguns fragmentos encontrados em áreas ainda não afetadas 

pela urbanização. Porém, à leste da cidade, está a Mata do Setor Universitário, que envolve 

parte do Ribeirão Pirapitinga. O clima da região é tropical de altitude, com verões quentes e 

úmidos e invernos frios e secos, caracterizado por períodos chuvosos que geralmente vão de 
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novembro a março, e diminuição das chuvas entre abril e outubro. 

Foi em seu vale, no afluente da margem esquerda do Ribeirão Pirapitinga, conhecido 

como Córrego do Almoço, que a população se desenvolveu. Com a ampliação de domínio 

sobre os recursos hídricos, a sociedade moderna apropriou-se do local e deu início aos graves 

problemas conhecidos atualmente. Mendonça, em 2004, já os apresentava: 

 

Atualmente com o grande crescimento da cidade, o Ribeirão Pirapitinga 

agoniza sufocados pelos detritos urbanos deixados em seu leito e por 

canalizações inadequadas. Diariamente são lançados em seu leito compostos 

de detritos orgânicos, restos de alimentos, sabões e detergentes e outros 

resíduos, provocando a contaminação por bactérias patogênicas (coliformes 

fecais) ou por substâncias orgânicas e químicas, sem se falar no escoamento 

de esgoto sanitário, inadivertidamente, feito em seu leito sem sofrer nenhum 

tratamento. (MENDONÇA et al., 2004, p. 76). 

 

Assim, ao observar o Ribeirão Pirapitinga, é possível comprovar o uso intenso do solo, 

com considerável grau de urbanização, de forma que as ocupações predominantes na região 

refletem uma relação desarmônica com o manancial, desrespeitando os limites de ocupação 

do seu leito, acentuados pelo ineficiente planejamento urbano e inexistência de projetos de 

rede de drenagem.  

 

Metodologia 

 

 

Para realizar este estudo, foi definida a temática da drenagem urbana diante da 

realidade e dos problemas enfrentados por várias cidades brasileiras relacionadas ao assunto. 

Como a cidade de Catalão (GO) possui recorrentes problemas de drenagem, principalmente 

na Bacia do Ribeirão Pirapitinga, foram realizadas pesquisas em bibliografias, dissertações, 

teses, artigos, e levantamentos de notícias sobre problemas recorrentes. 

Como auxílio à realização da pesquisa, o trabalho de campo em toda a área da Bacia, 

acompanhado de registros fotográficos e avaliação de alguns aspectos relevantes, assumiu 

fundamental importância para que fosse possível identificar e avaliar os principais problemas 

relacionados à drenagem urbana do município. 

 

Resultados e discussão 

 

O Ribeirão Pirapitinga possui diversas nascentes dentro do perímetro urbano, tais 

como as nascentes localizadas no trevo de acesso norte a Catalão (GO), no Jardim 

Goianiense; no conjunto de nascentes próximas ao viaduto da BR-050 e da via férrea; 
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conjunto de nascentes da Mata do Setor Universitário; ao lado do Ginásio Internacional; na 

marginal da Avenida Raulina Fonseca Paschoal; Córrego do Almoço; Córrego do Caçador; 

Córrego da Chácara das Madres; Pasto do Pedrinho e as nascentes no Bairro Santa Helena. 

(PEDROSA; MENDONÇA, 2005). 

Com o crescimento acelerado e desordenado da cidade, alguns desses trechos da bacia 

enfrentam diversos problemas relacionado à drenagem urbana, tais como as inundações, o 

lançamento clandestino de esgoto e processos erosivos em decorrência de problemas 

ambientais gerados, principalmente pela canalização inadequada, impermeabilização e 

ocupação excessiva do solo, falta de saneamento básico e áreas desmatadas, como 

mencionado anteriormente. 

Os levantamentos de campo, com auxílio de imagens de satélite e de registros 

fotográficos da área em estudo, tornaram possível identificar, locar e avaliar as áreas de risco. 

O termo risco, utilizado em diversas ciências e ramos do conhecimento, adaptado conforme o 

caso em questão, está geralmente associado à potencialidade, susceptibilidade, 

vulnerabilidade, sensibilidade, entre outros termos. 

 

Figura 2 – Bacia do Ribeirão Pirapitinga 

 

Fonte: PEDROSA, L. E. 2000. 
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Algumas áreas do Ribeirão Pirapitinga, são definidas então, como áreas de risco, pois 

estão associadas à ideia de que inundações podem vir a ocorrer, previsivelmente, ao longo de 

seu percurso susceptível a isso, no que diz respeito ao perímetro urbano da Avenida Raulina 

Fonseca Paschoal. Dentre as mais variadas classificações, priorizamos aqui o termo risco 

ambiental,  

 

[...] pois entendemos que as situações de risco não estão desligadas do que 

ocorre em seu entorno – o ambiente, em seu sentido amplo – seja o ambiente 

natural, seja o construído pelo homem (social e tecnológico). Assim, o risco 

ambiental torna-se um termo sintético que abriga os demais, sem que eles 

sejam esquecidos ou menosprezados. (DAGNINO; CARPI JÚNIOR, 2007, 

p. 60). 

 

   À jusante das nascentes, há um barramento que foi construído para atender 

uma propriedade rural, onde hoje estão instalados o Loteamento Dona Matilde e a Represa da 

Bica. A represa foi desativada e esvaziada por apresentar problemas na estrutura de seu 

barramento, que ameaçava ceder, provocando a morte de vários peixes, entre outras espécies 

aquáticas.  

Segundo um site de notícias local denominado Mais Sudeste, em 18 de fevereiro de 2015, a 

prefeitura iniciou um projeto de reconstrução e recuperação das áreas degradadas da Represa 

da Bica, que iria interligar a Mata do setor Universitário com o Corredor Ecológico, porém e 

até o presente momento não revitalizado (Fotos 1 e 2). 

 

 

Foto 1 – Represa da Bica desativada no 

Loteamento Dona Matilde, em Catalão (GO) 

Foto 2 – Projeto de reconstrução da 

Represa da Bica, Catalão (GO), ainda não 

executado 

 

 

Fonte: LIMA, E. M. 2017. Fonte: Mais Sudeste, 2017. 

 

 A área da antiga Represa da Bica apresenta atualmente um vertedouro de bacia de 

detenção com comporta para a regularização da vazão e aumento do tempo de detenção da 
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água na represa. Em períodos de chuva, o material desta represa é carreado à Represa do 

Clube do Povo, reservatório que constitui o complexo esportivo e de lazer da cidade, 

agregado ao Parque Santa Cruz, já em fase aguda de assoreamento (Foto 3). 

 

Foto 3 – Represa do Clube do Povo, Catalão (GO) 

 
Fonte: LIMA, E. M. 2017. 

  

Também chamada Represa do Haley, é a principal área de lazer do município, que 

abriga inúmeras espécies da fauna e flora e já foi fonte de abastecimento da cidade na década 

de 1950, mas atualmente é frequentada pela população para recreação, como bares, prática de 

esportes e pesca.  

O período de estiagem acaba rebaixando o nível de água da represa e, com isso é 

possível identificar o assoreamento que já existe na cabeceira, além do solapamento das 

margens, e o fundo da represa ser composto por solo hidromórfico. Em eventos de quantidade 

de chuva elevada, com o estrangulamento na Avenida João Neves Vieira, no início da 

canalização do Ribeirão, é comum ocorrerem inundações (Foto 4). 

 

Foto 4 – Inundação próxima à Represa do Clube do Povo, em Catalão (GO) 

 
Fonte: Blog do Dentinho, 11/12/2014. 
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A canalização do Ribeirão Pirapitinga, feita de forma inadequada, que inicia à jusante 

da Represa do Clube do Povo, estende-se por toda a Avenida Raulina Fonseca Paschoal, 

caracterizada, principalmente, por atividades comerciais e de serviços. Como a retificação do 

ribeirão foi executada visando a especulação imobiliária e valorizando a circulação de 

automóveis, substituindo as áreas de vegetação por vias de acesso que seguem na contramão 

da preservação do manancial, as inundações foram e ainda são inevitáveis. 

A água de escoamento superficial dos bairros às margens do ribeirão, principalmente a 

área dos Bairros São João e Nossa Senhora de Fátima, contribuem de maneira significativa 

para a ocorrência desses eventos de inundação. Nesses períodos, é comum observar a 

quantidade e a força que a água superficial desce pela Avenida José Marcelino, situada na 

margem direita à montante do ribeirão, e pela Rua Moisés Sabino, na margem esquerda, 

devido à declividade do terreno e à ausência de bocas de lobo, um problema crônico na cidade 

(Foto 5). 

 

Foto 5 – Inundação no centro da cidade de Catalão (GO) 

 

Fonte: Blog O que o mundo quer falar, 2016. 

 

A problemática envolvida neste percurso da bacia conduziu a busca deste estudo por 

meios que promovam a solução do ponto mais crítico situado em frente ao Posto do Manga, 

no cruzamento com a Avenida Ricardo Paranhos. Para agravar um pouco mais a situação, foi 

implantado um terminal de coletivo por cima da canalização, o que acarreta o pressionamento 

e escoamento subterrâneo pelas vias, correndo risco de ceder a qualquer momento em 

decorrência da velocidade em que a água atinge o local em épocas de chuva intensa (Figuras 2 

e 3). 
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Figura 2 – Inundações próximas ao Posto do Manga em Catalão (GO) 

 

Fonte: Blog Zap Catalão, 2017. 

 

Figura 3 – Trecho desabado na canalização do Ribeirão Pirapitinga em Catalão (GO) 

 

Fonte: Portal Catalão, 2017. 

 

Os impactos visual e de mobilidade são evidentes, em função dos engarrafamentos em 

horários de pico, além da erosão que se formou com a força da enxurrada e do 

estrangulamento da ponte que corta as duas avenidas (Raulina Fonseca Paschoal e Ricardo 

Paranhos), solapando a cabeceira. O mau cheiro é extremamente forte devido ao esgoto 

clandestino, que, com o crescimento acelerado da cidade, e falta de investimentos e incentivo 

público, sofre com os detritos e escoamento de esgoto sanitário sem tratamento ligado à rede 

pluvial da cidade (Foto 6). 

Longe de resolver este problema, a gestão municipal conseguiu aprovação de 

investimento federal de 20 milhões de reais para ampliação da canalização do Ribeirão 

Pirapitinga, com o discurso de solucionar o problema das enchentes, ao invés de preservar as 

margens do ribeirão, e adotar medidas menos impactantes.  
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Foto 6 – Erosão no final da canalização do Ribeirão Pirapitinga em Catalão (GO) 

 

Fonte: LIMA, E. M. 2017. 

 

A última ocorrência de eventos de inundação, deu-se no dia 22 de fevereiro de 2017, 

onde vários trechos da cidade foram alagados. Os pontos acima citados são os mais críticos, 

devido a área urbana possuir uma rede de drenagem fluvial hierarquizada, comandada pelo 

Ribeirão Pirapitinga, potencializando os riscos de enchentes. 

Além destes, foram identificados outros locais que possuem problemas recorrentes do 

escoamento da água, a exemplo da Rua do Lazer, local que possui um trecho canalizado de 

um afluente do Ribeirão Pirapitinga; represas do Bairro Monsenhor Souza; Avenida Dr. 

Lamartine Pinto de Avelar, Rua Juscelino Gomes Pires, paralela ao Catalão Shopping; 

Avenida 20 de Agosto, entre outros de menor impacto, porém não menos importante ao 

contexto.  

Em virtude da preocupação com a gestão territorial e a superação dos problemas 

ambientais no espaço urbano, mantém-se inerte o poder público, que permite a 

potencialização dos agravantes pela ação humana, com destaque para o escoamento 

superficial dos excedentes pluviométricos. Algumas cidades adotam o Plano Diretor de 

Drenagem Urbana das águas quando os problemas se tornam crônicos, implicando a 

necessidade de racionalização de uso da água superficial em múltiplas aplicações, projetos de 

controle de cheias, medidas de redução de impermeabilização, entre outros. 

Em Catalão (GO), os impactos provocados pela forma desorganizada da implantação 

da infraestrutura urbana são evidenciados pela construção de pontes e taludes de estradas que 

obstruem os escoamentos, redução da secção do escoamento por aterros, deposição e 

obstrução do manancial, canais e condutos por lixos e sedimentos, projetos e obras de 
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drenagem inadequados, ocasionando os diversos problemas já apontados. (PEDROSA; 

MENDONÇA, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em virtude de tudo que foi exposto conclui-se que a drenagem urbana do município de 

Catalão (GO), projetada de forma inapropriada, tem provocado uma série de problemas 

socioambientais associados aos efeitos da urbanização descontrolada, com ocupação de áreas 

no entorno do Ribeirão Pirapitinga, em perímetro urbano, que deveriam ser destinadas à 

preservação. Além disso, a escassez de áreas permeáveis no município, juntamente ao mal 

planejamento da drenagem urbana, provocam um escoamento superficial das águas pluviais 

em grande volume. 

Na tentativa de alertar o poder público para tais problemas é que foi elaborado este 

estudo, a fim de enfatizar a importância de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, que 

contemple a sustentabilidade da paisagem, projetos de zoneamento e regulamentação do uso 

do solo, conscientização e envolvimento da sociedade na prática educativa ambiental, 

medidas de controle como bacias de detenção e retenção e parques lineares ao longo do 

manancial, por exemplo. 

A fiscalização acerca do despejo irregular de esgotos domésticos na rede pluvial 

também precisa ser instituída, assim como devem ser providenciadas as limpezas das redes de 

drenagem, pois a maioria das caixas coletoras (bocas de lobo) situadas na Avenida Raulina 

Fonseca Paschoal, e em inúmeros outros locais na cidade, está entupida, contribuindo assim 

para a intensificação das inundações. 

Dessa forma, ocorrerá uma diminuição dos impactos à população e ao meio físico em 

geral, garantindo o alcance e a manutenção da qualidade de vida em um ambiente mais 

saudável. Construir ações pautadas no ambientalismo é fundamental para concebermos a 

construção de uma nova realidade produtiva pensando em um futuro sustentável e promissor, 

tanto para a cidade de Catalão (GO) quanto para seus habitantes. 
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RESUMO 

 

No âmbito das instituições psiquiátricas que surgiram no início do século XX, ocorreram diversas 

barbáries contra a dignidade humana em função do interesse econômico. A partir do ano de 1988 

foram promulgadas e decretadas varias normas protetivas com a finalidade de banir os métodos 

violentos do exercício da medicina psiquiátrica e criar novos modelos pautados nos valores humanos. 

Indiferente dessas transformações, ainda hoje, no ano 2018, há um número incalculado de pessoas 

portadoras de transtornos mentais desencadeados pelo uso de drogas, principalmente o uso de crack 

que necessitam de atenção especial por parte do Estado, principalmente o público feminino. A 

problematização dessa pesquisa enfatiza as mulheres usuárias de crack. E a metodologia utilizada 

desenvolver nesse texto, foi baseado em pesquisas que forma realizadas no Brasil, reportagens, artigos 

científicos, doutrinas e normas. O resultado demonstra as dificuldades enfrentadas por esse público. 

 

Palavras-chaves: Usuários (as) de crack, Centro de Atenção Psicossocial, Crack, Álcool e outras 

drogas (CAPS, AD), vulnerabilidades e risco 

  

INTRODUÇÃO  

 

             Por quase todo o século XX, mesmo após, e principalmente nas capitais da 

região sudeste do Brasil funcionavam os antigos hospícios, sanatórios ou manicômios. Dentro 

dessas instituições, como meio de tratamento direcionado aos pacientes supostamente 

portadores de deficiências mentais, a medicina psiquiátrica da época aplicava toda forma de 

atrocidades possíveis que degradavam a dignidade da pessoa humana. 

 Com o curso do tempo, quatro fatores foram importantes para a extinção desse 

modelo de tratamento psiquiátrico. Entre eles, o primeiro se destaca, com a garantia 

constitucional de 1988 da Saúde Pública. Em segundo lugar, por meio da Lei Federal 8.080 de 

1990 foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Em terceiro lugar, houve a promulgação 

da Lei Federal 10,216 de 2001, que resultou na reforma psiquiátrica. Por último, em 2011, foi 

editada a Portaria do Ministério da Saúde 3.088, que consolidou a rede de atenção 

psicossocial com parte de suas atribuições específicas direcionadas ao público com 

                                                      
167

 Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão-Brasil e-mail: rogeriopereira1948@hotmail.com 
168

 Doutor Professor titular do curso de mestrado e graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão- Brasil e-mail: jhrstacciarini@hotmail.com 



687 

 

transtornos mentais provocados pelo uso de drogas em geral, álcool e crack.  

Essas conquistas foram fundamentais para o surgimento de um novo modelo de 

atendimento psiquiátrico consistindo em tratamentos humanizados. Esse novo método conta 

com as formas intersetoriais de ações territorializadas. Desse modo, em tese, deverá haver 

mais eficácia nos serviços prestados, além de promover o envolvimento das famílias e da 

sociedade na recuperação dos (as) pacientes.  

No entanto, o país apresenta um severo problema em Saúde Pública que está 

diretamente ligado a um quadro social preocupante. Nesse sentido, diversos problemas 

provocados pelo uso do crack colocam em estado de alerta várias autoridades do Estado. 

Conforme os índices demonstrados pela Fiocruz (2014), a população usuária de crack 

alcançou um quantitativo alarmante em todo o Brasil. 

Dentro da mesma pesquisa, nota-se que o quantitativo de mulheres usuárias de crack, 

também merece atenção. Além disso, em uma abordagem do comportamento dessas 

mulheres, a pesquisa demonstra que elas estão mais vulneráveis e passam por situações de 

riscos significativos, quando comparadas aos homens que vivem sob a mesma condição.  Em 

outra pesquisa publicada em 08 de junho de 2017 no Jornal Estadão por (LEITE, 2017), 

registra-se que a população de mulheres frequentadoras da cracolândia na região da Luz da 

capital de São Paulo passou de 16,8%, em Abril de 2016, para 34%, em Maio de 2017. 

O objetivo principal dessa pesquisa é tentar compreender o crescente número do uso 

de crack entre as mulheres, que se alastra pelo país, somada à complexidade e/ou 

insuficiência para com o atendimento especializado e direcionado a elas. Dessa forma, esse 

tema torna-se relevante, no sentido de que essa pesquisa, futuramente possa ser capaz de 

contribuir em algum aspecto para minimizar parte dos problemas socioambientais e/ou de 

Saúde Pública que, atualmente, aflige uma população significativa de mulheres, famílias, 

sociedade e, sobretudo, a população brasileira.  

Após a Constituição de 1988, todas as instituições de administração pública do Brasil, 

diretas e indiretas, devem ser regidas pelo princípio da legalidade
169

. Essa diretriz busca evitar 

que não ocorram ações arbitrárias, ao revel da lei, por parte de gestores públicos. Além disso, 

no campo da Saúde Pública, entre outros, o dispositivo constitucional garante que não deverá 

haver retrocessos nas conquistas humanistas que foram adquiridas nas últimas três décadas.   

No entanto, em mais da metade do século XX foi registrado um longo histórico de 
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violações aos Direitos Humanos, orquestrado pelo Estado brasileiro, com participação de uma 

parcela da sociedade, de agentes públicos e da comunidade capitalista em desfavor dos 

portadores de deficiências mentais. Nesse contexto, milhares de pessoas foram enclausuradas 

em unidades de Saúde Mental, conhecidas como “hospícios” ou “manicômios”.   

Nesse sentido, dentro do maior hospício do Brasil, Arbex (2013) documentou que as 

barbáries e desumanidades se tornaram rotina no interior do complexo psiquiátrico conhecido 

como o Colônia, localizado na cidade de Barbacena (MG). Local esse, em que homens, 

mulheres e crianças eram mantidos nus, divididos em pavilhões. Dessas pessoas, 70% dos 

pacientes não tinham diagnósticos precisos como portadores de doenças mentais. Entre elas, 

haviam epiléticos, alcoólicos, mulheres grávidas, homoafetivos (as) e pessoas sem 

documentos. 

Como se não bastasse, Arbex (2013) registrou que a fome, o frio e a sede eram 

comuns entre todos os pacientes, sendo que alguns bebiam água da rede de esgoto aberta no 

pátio. Por consequência das mazelas, 60 mil pessoas foram mortas no interior da instituição 

no período de funcionamento do Colônia que durou quase um século, e isso manteve 

constante o suprimento de corpos requeridos e pagos pelas universidades, para estudos das 

ciências médicas.  

Do lado de fora dos muros, na cidade, os espaços socioeconômicos e políticos 

adquiriram novos contornos geográficos. Conforme Arbex (2013, p. 31), “muitos coronéis da 

política mineira “nasceram” junto com o Colônia, transformando o hospital em grande curral 

eleitoral”. Infelizmente, essa prática da atividade eleitoreira ainda é comum entre políticos 

contemporâneos, porém com nomenclaturas diferentes.  

Conforme descreve Foucault (1979), 

 

Com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva para 

uma medicina privada, mas justamente o contrário; que o capitalismo, 

desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, 

socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, 

força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com 

o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 

investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A 

medicina é uma estratégia bio-política. (FOUCAULT, 1979, p. 80). 

 

Desse modo, as estratégias, biopolíticas promovidas pela medicina psiquiátrica à 

época do Colônia consistia no confinamento de pessoas em unidades públicas para manter o 

controle daqueles que eram e ainda são socialmente indesejáveis, além de fomentar a indústria 

farmacológica. Dessa madeira, e integralmente funcionando por quase um século, o complexo 



689 

 

ditava normas de tratamentos que serviram como um modelo isonômico de atuação para a 

maioria dos manicômios do Brasil, transformando-se em medicina de Estado.  

Ciente da necessidade de uma reforma do modelo de tratamento psiquiátrico, o 

Deputado Federal Paulo Delgado, do Partido dos Trabalhadores (PT),  

 

[...] apresentou, em 1989, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 3.657, 

propondo a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e 

a extinção progressiva dos manicômios no país. [...] após doze anos de 

tramitação e de muitas manobras políticas, a Lei Federal 10.216 foi 

sancionada. (ARBEX, 2013, p. 224-226).  

 

Esta lei consolidou-se em diretrizes fundamentais, entre elas, se destaca a extinção 

progressiva do velho sistema psiquiátrico, redirecionando-o para outro que garanta a 

Dignidade Humana no tratamento das pessoas com deficiências mentais. Naturalmente, antes 

e após a promulgação da lei, Delgado passou por diversas críticas pejorativas, sobretudo por 

parte dos médicos do velho sistema de internação, além de familiares dos pacientes e da 

sociedade em geral. Mesmo assim, o Deputado declarou que: 

 

A lei não desconhece a doença mental. Ela regula a forma de tratá-la. As 

insuficiências do tratamento não são da lei, mas da deficiência na sua 

aplicação. A doença é uma coisa normal da vida. O que não é normal é não 

haver convivência pacífica com ela. O maior problema ainda é de aceitação 

da dificuldade do outro. A reforma psiquiátrica é, de certa forma, a abolição 

da escravidão do doente mental, seu fim como mercadoria de lucro dos 

hospitais fechados, da exploração do sofrimento humano com objetivos 

mercadológicos. (ARBEX, 2013, p. 229). 

 

 Cabe salientar que, de um lado, a implantação da reforma psiquiátrica impõe 

determinações a um público específico no âmbito do território nacional. De outro modo, há 

um conjunto de normas de Saúde Pública que são impostas ao Brasil, de forma isonômica, 

pela sociedade internacional. Nesse sentido, fazendo um paralelo aos ensinamentos de Santos 

(2014), pode-se concluir que as normas de uma nação, também podem ser conduzidas 

seguindo dois viés.  Sendo que algumas seguem os cursos das verticalidades e outras 

participam dos caminhos das horizontalidades.  

  Dessa forma, Santos (2014) ensina que as duas formas se interagem e se comunicam 

da seguinte maneira:    

 

As verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do discurso 

pragmático dos setores hegemônicos, criando obediência e disciplinando. As 

horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe e 

de cima, como o da contrafinalidade, localmente gerada. Elas são o teatro de 

um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, 

simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da 
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revolta. (SANTOS, 2014, p. 286). 

 

Nessa linha de raciocínio, concernente à Saúde Pública, em especial à Saúde Mental, 

ao se abordar os critérios das verticalidades, deve-se observar que o Brasil é integrante dos 

países signatários da Organização das Nações Unidas (ONU) e ajudou na criação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), agência de promoção da Saúde Pública em âmbito 

Global que dita normas e regras de atuações aos Estados membros. Em razão isso, o país 

obrigou-se a internalizar, em seu ordenamento jurídico, as normas expressas decorrentes do 

regime jurídico de Direito Público Internacional. 

Por decorrência disso, parte dos Direitos Fundamentais e Sociais encontra-se 

expressos na Constituição brasileira de 1988 como leis gerais. Quanto aos direitos 

constitucionais de regras gerais sobre a Saúde Pública, eles estão escritos nos Artigos 196, 

197, 198, 199 e 200 do mesmo texto. Observa-se que tanto as normas oriundas da ordem 

internacional quanto às regras gerais constitucionais são verticalizadas, posto que, transferem 

obediências e disciplinam diversos territórios, nações e lugares, indiferente dos conflitos de 

interesses que podem surgir após as obrigações firmadas pelos Estados membros.  

Noutro sentido, as leis horizontalizadas, por sua vez, são aquelas de natureza 

específica que regulam as regras gerais constitucionais e internacionais, impondo obrigações e 

exercendo ações nos territórios e lugares. Assim sendo, no que tange à Saúde Pública e o 

ramo da Saúde mental, a Lei Federal  8.080 de 1990 cria e regulamenta o Sistema Único de 

Saúde (SUS), auxiliando na aplicação da Lei Federal 10.216 de 2001, da reforma psiquiátrica 

e, também, a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.088, de Dezembro de 2011, que instituiu a 

criação da Rede de Atenção Psicossocial, álcool, crack e outras drogas (CAPS, AD), e todas 

se complementam para atuarem em modelo único de ação.  

Dentro dessa amálgama de normas de Saúde Pública, os atendimentos de forma 

territoriais se tornam indispensáveis, posto que, desse modo, busca-se atingir uma população 

constituída em lugares e territórios certos e distintos. Dessa forma, as ações em Saúde 

Pública, regra geral, tendem a ser mais eficazes e familiarizadas com os usuários do sistema, 

sobretudo, centralizadas em práticas da medicina preventiva.   

Diante da importância do território, em uma primeira análise, dentro de um contexto 

geral, o professor Santos (1996), detalha que: 

 

O território é a expressão do contexto de vida dos sujeitos e grupos sociais, 

uma porção de espaço construído historicamente, em diversas escalas, cujos 

limites podem ser mais ou menos fluídos. É o espaço organizado das 

relações sociais que constroem sistemas de objetos e sistemas de ações, fixos 
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e fluxos. (SANTOS, 1996, p. 49).  

 

  De outro modo, porém centralizado na necessidade do estudo do território às práticas 

de Saúde pública, relacionadas aos princípios normativos, Lima e Santos (2017) 

compreendem que:  

 

No Sistema Único de Saúde (SUS). O território é parte dos princípios 

constitucionais organizativos que, além de influenciar diretamente na 

organização dos serviços de saúde, determina que as práticas e ações devem 

ser orientadas a partir do reconhecimento do território, caracterizando a 

população e os seus problemas de saúde. [...] Os serviços de saúde precisam 

superar o paradigma biomédico, ampliando sua atuação para além da clínica 

e da abordagem individual, que só vê o corpo doente. [...] Os sistemas de 

ações conduzem à criação de novos objetos ou a ressignificação de objetos 

preexistentes e os sistemas de objetos valorizam as ações, por seus 

conteúdos técnicos, sociais e pela história, numa relação dialética. (LIMA; 

SANTOS, 2017, p. 39-40). 

 

Mesmo com toda organização no cenário do território da Saúde pública composta 

pelos diversos atores como: usuários (as) do sistema, agentes públicos, instituições de Saúde 

Pública e a sociedade). Compreende-se que há um grupo diferenciado que escapa ao controle 

das autoridades em Saúde Pública, essa população se destaca pelos que estão em condições 

riscos e vulnerabilidades aos quais estão envolvidas. Esse público, usuários do sistema de 

Saúde, é constituído pelos usuários (as) de drogas
170

 e álcool, em especial o crack
171

, 

considerando-se em um grave problema social. 

Nesse contexto, a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ, 2014, p. 135) publicou em 

2012 o maior inquérito já feito no mundo, tendo em vista fazer um levantamento com 

metodologia quantitativa e qualitativa a respeito dos usuários (as) de drogas ilícitas no Brasil. 

O estudo constatou que 247.773 pessoas faziam uso regular de crack e 366.598 pessoas 

também tinham feito uso contínuo de crack e/ou similares nos últimos seis meses da 

entrevista. Esse número vale ressaltar, corresponde apenas aos usuários (as) que se 

submeteram ao trabalho realizado nas capitais e no Distrito Federal. 

Desde então não há outro trabalho com tanta complexidade científica e de abrangência 

nacional. Mesmo assim, diversos pesquisadores chamam atenção quanto os dados absolutos 

que foram apresentados pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). Indiferente disso, não resta 
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 Droga, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é “qualquer substância não produzida pelo 

organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seu sistema, produzindo alterações em seu 

funcionamento”. (OMS, s/p). 
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 O Crack é um derivado da pasta base da coca, estabilizada com a adição de uma substância alcalina (base) 

como, por exemplo, o bicarbonato de sódio, e é primordialmente consumida com o uso da pedra fumada 

(FIOCRUZ, 2014, p. 13). É uma droga de efeito psicoativo e ilícita.  



692 

 

dúvida que o ambiente que compõe o território, em relação ao problema social do consumo de 

crack, está adoecido. Barata entende que: “[...] o ambiente, origem de todas as causas de 

doença, deixa de ser natural para revestir-se do social. É nas condições de vida e trabalho do 

homem que as causas das doenças deverão ser buscadas” (BARATA, 1985, p. 39).  

Dentre esse contingente da população que vive sob a toxicodependência, em regra, 

estas pessoas estão em condições de riscos e vulnerabilidades ressalvando o fato de que uma 

situação se distingue da outra. 

Lima (2016) ao estudar a condição de risco demonstra que:  

 

A avaliação de riscos em saúde possibilita conhecer a probabilidade futura 

de ocorrer um evento desfavoráveis, a partir de variáveis que representem os 

fatores de risco, aos quais indivíduos ou coletividades podem estar expostas, 

para os quais se pode o orientar para que sejam evitados. Reconhecer os 

riscos à saúde significa entender as ameaças que podem provocar danos à 

saúde dos indivíduos, populações ou grupos sociais, em decorrência de 

fatores ou circunstâncias que podem ser previstas, e assim prevenidas. 

(LIMA, 2016, p. 99).  

 

Por sua vez, Cabral (2007) conceitua a vulnerabilidade como:  

 

Contemporaneamente, o conceito de vulnerabilidade engloba o conjunto de 

aspectos individuais, coletivos e contextuais que ampliam a noção de 

responsabilidade individual, incluindo também a corresponsabilidade entre o 

pessoal, o coletivo e o governamental, pois é dever de todos respeito, 

solidariamente e responsabilidade em relação à própria vida e à vida 

daqueles com quem se interage na sociedade. (CABRAL, 2007, p. 33).  

 

Incumbido da responsabilidade governamental, movida por uma pressão advinda de 

uma triste realidade social, o Governo brasileiro, articulou um sistema de Saúde Pública 

construída em forma de Redes de atendimentos. Entre uma delas, a rede de atenção 

psicossocial é geralmente conhecida pelas pessoas usuárias da Saúde Pública, localizada em 

seus municípios como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).  

Conforme dispõe a Portaria do Ministério da Saúde, e a política de descentralização 

das ações administrativas e executivas, os Centros de Atenções Psicossociais (CAPS), 

constituídos em redes devem ser organizados, da seguinte forma:  

 

[...] § 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes 

modalidades: 

I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e 

também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população 

acima de vinte mil habitantes; 

II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de 
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crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, 

indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes; 

III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. 

Proporcionar serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e 

quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda 

clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive 

CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de 

duzentos mil habitantes; 

IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 

normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental 

aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com 

população acima de setenta mil habitantes; 

V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando 

as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de 

cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para 

observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados 

e finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população 

acima de duzentos mil habitantes; e 

VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves 

e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço 

aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com 

população acima de cento e cinquenta mil habitantes [...] (BRASIL, 2017). 

 

Dentre as regras expostas, três fatores devem ser destacados nessa Portaria. Primeiro, 

os critérios estruturais, conforme a densidade demográfica e os períodos de atendimentos. 

Segundo, o fato de a Portaria avocar os princípios das demais leis que compõem o Sistema de 

Saúde Pública; entre eles, o princípio da territorialidade na atuação da instituição, pelo qual se 

busca abranger o número mais elevado de usuários (as). Em terceiro lugar, entre todas as 

modalidades, não há um critério de atenção específica que faça uma distinção entre gêneros – 

em especial, que seja direcionado ao atendimento da mulher. 

Por uma questão lógica, a princípio deveria constar da Portaria protocolo voltado às 

especificidades das mulheres. No entanto, para não recorrer ao determinismo biológico
172

, há 

duas abordagens específicas. Sendo que uma encontra-se expressa e voltada à Lei Federal 

8.069 de 1990
173

. Quanto à outra, essa, esta implícita, porém válida e amparada pela Lei 

Federal 10.741 de 2003
174

. Nota-se que, regra geral, a ordem de acolhimento prioriza os 

fatores etários e não se segue aos ditames biológicos no cenário da Saúde Mental. 

Por essa razão, no âmbito de atendimento dos Centros de Atenções Psicossociais, 

álcool, crack e outras drogas (CAP-AD), homens e mulheres devem interagir para que haja 

um ambiente de sociabilidade saudável, e isso, no âmbito terapêutico, é um reflexo da reforma 
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 Essa teoria afirma haver diferenças genéticas que determinam as diferenças culturais. Em outros termos, todas 

as diferenças entre duas pessoas seriam estabelecidas geneticamente. Essa teoria é rejeitada por não prever 

caráter social relevante nas relações entre homens e mulheres.  
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 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). (BRASIL, 2017). 
174

 Estatuto do Idoso (EI). (BRASIL, 2017). 
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psiquiátrica. Entretanto, quando o tratamento versa sobre questões de foro íntimo, dentre 

outras, ele deverá ser realizado de modo individualizado. Nesse momento, as mulheres, assim 

como quaisquer grupos, deverão receber toda atenção conforme suas particularidades por 

parte dos profissionais especializados.  

Desse modo, não deverá haver violabilidade da intimidade da mulher, atentando-se 

para o fato de que a história continuamente demonstra serem elas vítimas das violências
175

 

impostas por comportamentos da cultura machista
176

. De forma oposta, no ambiente dos 

territórios de consumo de crack, os índices das violências contra as mulheres estão cada vez 

mais preocupantes, de acordo com inúmeros estudos. 

Conforme o levantamento publicado em 2012, no total de usuários de crack e/ou 

similares, 714.372 pessoas declararam ter feito uso regular da droga. Dessa amostra, um 

percentual de 23.55%, apenas nas capitais e no Distrito Federal, é composto por mulheres – 

uma população estimada em 168.234 pessoas do sexo feminino. Esse número torna-se mais 

elevado quando se contabiliza as dependentes das cidades que não são capitais (FIOCRUZ, 

2014, p. 50).  

Em uma matéria recente, publicada por Leite (2017) no jornal Estadão, do Estado de 

São Paulo, em consultoria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), 

a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS-SP) realizou um levantamento do 

perfil dos usuários de drogas da Região da Luz na capital paulista. Os dados apresentados 

informam que não são todas as pessoas desse ambiente que fazem uso de crack e há uma 

parcela relevante de mulheres que afirmaram ter passado por algum tipo de violência. 

Segundo a publicação:  

 

[...] a média de usuários de drogas no fluxo subiu de 709 pessoas em abril de 

2016 para 1861 pessoas em maio deste ano, um aumento de 160%. [...] o 

percentual de mulheres que frequentaram a Cracolândia até a operação 

policial de maio dobrou em um ano, de 16,8% em 2016 ( 119 mulheres ), 

para 34,5% em 2017 ( 642 mulheres ).  [...] O estudo mostra que 44,1% das 

mulheres sofreram algum tipo de abuso físico/sexual na infância; 70,6% 

referiram já ter sofrido violência física na Cracolândia; [...]. (LEITE, 2017). 

 

Considerando as pesquisas realizadas no Brasil, nota-se que, de um lado, uma parcela 

significativa delas possui variáveis distintas conforme ao método utilizado, instituição que a 
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 Violências sejam elas psicológicas, mentais, físicas, profissionais, sexuais, patrimoniais, culturais, sociais [...] 

exercidas direta ou indiretamente contras as mulheres.   
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 O machismo é um conceito que se funda na supervalorização das características físicas e culturais associadas 

ao sexo masculino em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino. Pessoas que se identificam com esse 

conceito ignoram o dispositivo constitucional de 1988, que assegura a igualdade de direitos e obrigações entre 

homens e mulheres.  
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realizou, o tempo em que foi feita e as regiões em que foram executadas. De outro lado, regra 

geral, a execução de estudos direcionados ao público em condição de vulnerabilidade como os 

(as) toxicômanos (as), contribui para que haja mais complexidade no desenvolvimento do 

trabalho pesquisa.  

Nesse sentido, ideal seria se o Ministério da Saúde incluísse a toxicodependência no 

Sistema de Informações de Agravos de Notificações compulsórias (SINAN), enfatizando em 

um tipo específico a pessoa usuária de crack. Assim sendo, retiraria o grave problema social 

da invisibilidade. Além disso, diversas instituições de Saúde Pública e o próprio Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) poderiam utilizar os dados com mais precisão.  

Indiferente às contradições impostas pelas variáveis das pesquisas, um tema 

importante deve ser considerado para compreender o aumento do consumo de crack entre as 

mulheres, tal questão refere-se a um conjunto de fatores relacionados com:  

 

[...]o Fato das mulheres estarem consumindo mais drogas abriga a 

complexidade do meio social e das relações humanas no mundo 

contemporâneo. O crescimento do número de mulheres que fazem uso de 

crack pode refletir em mudanças nas relações humanas intersubjetivas e no 

papel da mulher na sociedade, mobilizando, subjetivamente, essa mulher a 

buscar no crack o prazer em respostas às novas exigências sociais que 

produzem frustrações e sofrimento psíquico. (FERTIG. et al., 2016, p. 311).  

 

Esse fato demostra que as preocupações direcionadas às mulheres usuárias de crack 

não se relacionam apenas ao quantitativo, pois o ambiente que envolve a vida delas necessita 

de atenção especial. Do contrário, e mesmo com a exclusão do velho sistema de Saúde Mental 

proposta pela reforma psiquiátrica, além das atuações humanistas desenvolvidas pelos Centros 

de Atenções Psicossociais, álcool, crack e outras drogas (CAPS, AD)  

 

[...]o país está novamente dividido. Os parentes dos pacientes também. 

Pouco instrumentalizadas para lidar com as mazelas impostas pelas drogas e 

pelo avanço do crack, as famílias continuam se sentindo abandonadas pelo 

Poder Público, reproduzindo, muitas vezes involuntariamente, a exclusão 

que as atinge. (ARBEX, 2013, p. 255). 

 

Contudo, cabe destacar que o atual modelo de privatização generalizada está, aos 

poucos, influenciando nas ações que são inerentes ao Estado. Esta nova forma de gestão, vem 

para contribuir com a fragmentação da estrutura das redes de atenção em Saúde Pública e da 

rede de Assistência Social que em conjunto, aos passos lentos, buscam a promoção da Saúde e 

da dignidade humana.  

Nesse novo método de gestão, é possível encontrar dois objetivos específicos com  

finalidades para alcançar o interesse econômico de alguns.  Sendo que um deles está contido 
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na reestrutura do modelo biomédico de ação da medicina farmacológica direcionada aos 

pacientes portadores de transtornos mentais. O outro, com a desestruturação dos dois sistemas 

de redes de ações públicas direcionados ao público usuários de drogas, trata-se das clínicas e 

casas terapêuticas que, na maioria das vezes são subvencionadas pelos Estados, sem as 

fiscalizações mínimas que são necessárias aos seus funcionamentos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Mesmo com toda violação a dignidade humana que diuturnamente ocorria no interior 

dos manicômios, hospícios ou sanatórios do Brasil, e com todas as mudanças promovidas 

pelas normas humanistas, o país se encontra com a possibilidade concreta para regredir às 

velhas práticas de violências. Isso só se tornará possível pelas formas em que o sistema 

público e privado contornarem as normas de garantias.  

De um lado, os usuários de drogas são grupos sociais de pessoas que, de certo modo, 

se encontram sob uma condição de invisibilidade social, posta pelas condições de 

vulnerabilidades e riscos que conduzem suas vidas. De outro lado, as sociedades capitalistas 

entrelaçadas às ações estatais, veem nestes grupos formas práticas de obtenções de lucros.  

Conclui-se que frente às demandas impostas pela sociedade moderna sobre as 

mulheres, somadas as circunstancias sociais de invisibilidades que as usuárias de crack se 

encontram mais a preponderância dos interesses privados sobre os públicos.  Podemos 

concluir que as soluções propostas pelas políticas de proteção e promoção da Saúde, 

principalmente das mulheres encontram-se seriamente comprometidas.  
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RESUMO 

 

Este texto trata da realidade dos garis “trabalhadores que varrem ruas” e que ocupam uma posição 

importante no espaço urbano de Quirinópolis, tendo em vista que são eles que mantem a cidade limpa. 

Um dos objetivos da pesquisa foi mostrar as dificuldades de pessoas que mudaram para Quirinópolis 

na de um emprego com boa remuneração, mas na realidade as empresas aqui instaladas mostram-se 

exigentes e seletivas. Foi nesse momento que a mudança de características dos garis da cidade aos 

poucos foi se transformando, antes com pessoas de mais idade, alguns até aposentados, foram sendo 

substituídos pelos mais jovens, que buscaram trabalho nas usinas e não preenchendo os requisitos, 

passaram a varrer ruas tornando-se garis. 

 

Palavras-chave: Gari, Invisibilidade social, Espaço, Segregação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quirinópolis é um município brasileiro localizado na região centro-oeste do Brasil, de 

localização privilegiada. Está interligado com as principais regiões do país por rodovias 

pavimentadas através da GO-164 que interliga com a BR-452 e a GO-206 que liga com a BR-

384 e está a 290 quilômetros de Goiânia, capital do estado. 

O município de Quirinópolis deu um salto em seu crescimento econômico a partir do 

surgimento de usinas produtoras de açúcar e álcool com impactos positivos gerados na 

economia local pelos investimentos no setor sucroalcooleiro, a Agroindústria São Francisco, 

que se localiza a 23 quilômetros da sede municipal, em operação desde abril de 2007 e a Boa 

Vista que inaugurou em 2008. Isso fortaleceu sobremaneira o setor comercial e de serviços, o 

que gerou diversos empregos diretos e indiretos. 

A cidade é bem servida na área da educação, são 27 escolas entre públicas e privadas 

com 339 salas de aula, conforme Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos (IMB, 

2016). No campo do ensino superior conta com a Universidade Estadual de Goiás-UEG com 

sete cursos de graduação e um de pós-graduação, com a Faculdade de Quirinópolis-FAQUI 
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que oferece oito cursos e também a UNIUB com cursos a distância (EaD) em graduação e 

pós-graduação. 

Essa diversidade que está sendo vivenciada com a chegada das usinas no município 

traz vários benefícios para a cidade, no entanto, está acontecendo um fato diferenciado na 

região devido a vinda de pessoas de outras regiões do Brasil em busca de emprego. Com isso 

a profissão de gari vem sofrendo transformações, ou seja, pessoas que sempre trabalharam 

com intuito de complemento na renda familiar, eram praticamente aposentadas, na atualidade 

pode se perceber uma faixa etária mais jovem, ocupando essas vagas como única fonte de 

renda. 

Os garis, também chamados de varredores de rua, são trabalhadores importantes para a 

sociedade pelo fato de que são eles que mantêm as vias públicas da cidade limpa. No entanto, 

quando estão desenvolvendo seus trabalhos uniformizados há certo desprezo social tornando-

os menos importantes. É como se o uniforme que utilizam fosse capaz de torná-los invisíveis 

perante outras pessoas que ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, que compõem a 

sociedade local. Neste contexto, este texto tem o objetivo de apresentar o cotidiano desses 

trabalhadores, sua visibilidade e/ou invisibilidade social perante a sociedade de Quirinópolis. 

Parte da sociedade local os considera desqualificados pelo fato de ser uma profissão de 

remuneração baixa. Por isso a pesquisa de campo proporcionou o conhecimento desta 

realidade, considerando um tema carente de debate por parte da geografia e da sociedade 

local.  

Buscou-se retratar o lado visível e invisível da profissão, suas carências e decisões na 

escolha desta ocupação, a escolarização de cada um(a), conhecer os sentimentos que se tem 

diante deste trabalho, analisar como percebem o espaço que transcende sua rotina de trabalho. 

Retratou o lado visível da profissão, suas deficiências e preocupações, a formação escolar de 

cada um, a inquietação por respostas à invisibilidade dessa categoria de trabalhadores que se 

movimenta pelas ruas sem perceber que se trata de sujeitos que compõem a sociedade local.  

Procurou-se, ainda, conhecer a rotina diária, como percebem o espaço que transcende 

sua rotina de trabalho, de como se relacionam com a sociedade local, sobretudo com relação à 

valorização da categoria profissional. 

A metodologia parte da leitura de material teórico publicados em livros, artigos, 

dissertações e teses, direcionados pelo método fenomenológico que, juntamente com 

questionário e entrevistas permitirão maior aprofundamento e conhecimento dos sujeitos que 

limpam e organizam as ruas da cidade de Quirinópolis-Goiás. 

A fenomenologia, segundo Husserl et al. (apud FERREIRA, 2015, p.14), tem por 
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objetivo “conhecer o sujeito a partir da volta ao mundo vivido, ao mundo da experiência, o 

ponto de partida de todas as ciências”. De acordo com a autora, o método não propõe a 

explicação do fenômeno, a priori, mas cumpre o papel de descrevê-lo ou buscar relações 

causais, na busca de “voltar-se para as coisas mesmas a partir de como elas se manifestam” 

(FERREIRA, 2015, p.14). 

O campo foi organizado em duas fases com pontos específicos, sendo anteriormente 

feita uma análise da movimentação dos garis pelas ruas da cidade de Quirinópolis, neste 

período a observação ajudou muito devido à pesquisadora ter tido uma aproximação dos 

sujeitos, sendo assim, facilitada a primeira entrevista. 

No primeiro ponto percebeu-se que os garis fazem mutirões e não se tem ruas 

específicas como era imaginado, são organizados em três setores: o centro, que tem uma 

equipe específica, e os setores norte e sul, com organização dos serviços por mutirões (Figura 

1). 

Um dos pontos de encontro dos mutirões é na Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

onde foi realizada a segunda etapa da pesquisa, visto que na primeira ficou faltando algumas 

respostas e algumas justificativas. Na primeira etapa apenas três pessoas aceitaram participar 

da entrevista, já nessa segunda, mais duas pessoas se disponibilizaram a responder, 

totalizando cinco pessoas ao todo. 

O mapa mostra também lugares urbanos que não são realizadas a limpeza. O gerente 

explica que quando foi feito o contrato com a Prefeitura já haviam sido delimitadas as áreas, 

deixando de fazer a varrição em alguns pontos da cidade que surgiram pela expansão urbana, 

por exemplo o bairro Alexandrina. Segundo o gerente, em 2018 estará acontecendo uma nova 

licitação podendo abranger estes setores novos no contrato. 
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Figura 1: Mapa da setorização dos serviços dos garis, para varrer as ruas de Quirinópolis 

Fonte: IBGE, 2007; Organização: COSTA, Ricardo da Silva, 2007. 

 

A UEG é um ponto de encontro dos garis para assinar a lista das atividades a serem 

desempenhadas. O segundo ponto de encontro é na empresa responsável pela limpeza urbana, 

onde foi feita a terceira entrevista com os garis. A percepção foi a de que eram poucos 

funcionários nessa atividade, mas em entrevista com o gerente da empresa, este relatou um 

número de 60 funcionários ao todo. Nesse ponto a pesquisa obteve mais êxito com os garis 

masculinos, porque no primeiro nenhum deles tiveram interesse em responder os 

questionários. Foram três homens e duas mulheres respondentes nessa etapa. 

 

Invisibilidade social e segregação espacial dos garis 

 

A invisibilidade social é um fenômeno decorrente da contemporaneidade, mas 

especificamente do século XX. O termo invisibilidade social é um conceito criado para 

designar as pessoas que ficam invisíveis socialmente, seja por preconceito ou indiferença. 

Esse conceito é basicamente amplo, abarcando os vários fatores que levam a uma 

invisibilidade, tais como sociais, estéticas, econômicas, históricas, culturais, dentre outras.  

A palavra gari vem do nome de Pedro Aleixo Gari que, a partir de um contrato com a 

corte brasileira para a limpeza urbana no Brasil, reuniam-se funcionários para limpar as ruas 
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depois da passagem de cavaleiros, muito comum na época. Com isto tornou-se um costume, 

sempre que precisasse deste tipo de trabalho chamar a “turma do gari”. 

No espaço urbano se coloca, dentro de outros fatores, o capital que promove a 

dinâmica do movimento entre trabalho e trabalhador que desconstroem as possibilidades de 

autocontrole do trabalhador sobre o trabalho. Nesse sentido, qual o valor de um gari perante a 

sociedade, no espaço por onde ele passa, mudando a paisagem com o seu trabalho? Na 

concepção da sociedade são detalhes não importantes, devido ao tipo de trabalho que eles 

desenvolvem, ou seja, não tem valorização. Outro questionamento se faz sobre qual a 

equivalência entre o espaço urbano quando este está sujo, quando está limpo ou quando um 

gari está fazendo seu árduo trabalho?  

Segundo um entrevistado, em agosto de 2017, parte da sociedade faz sim 

diferenciação de pessoas: 

 

tem essa diferença sim, uma loja em que estava passando na porta visualizei 

um produto do meu interesse, os vendedores ficaram olhando meio estranho 

para mim, mesmo assim fui na loja e perguntei o preço. Quando acabou meu 

serviço fui para casa, tomei banho e voltei na loja e percebi a diferença de 

tratamento, eu quando gari e eu arrumado (Informação verbal). 

 

Outra entrevistada afirmou nunca ter notado se estavam a observando. Citou um 

exemplo do que aconteceu com ela quando esta varrendo a Rua Leocádio de Souza Reis e um 

motorista a falou mal dela. Ela mesma nem percebeu, só depois uma amiga de trabalho que 

havia ouvido a contou. Mas também existem as boas ações que causam bons sentimentos para 

falar do trabalho: “a ajuda que tem no final do ano porque a população tem este sentimento de 

agradecimento”, relacionado à ajuda nas vésperas de natal. 

 

Olhares da pesquisa geográfica para os garis e suas relações com o espaço urbano 

 

Com a instalação das usinas em Quirinópolis, observa-se que houve grandes mudanças 

nos espaços urbanos, mas com toda a movimentação existente com diversas empresas 

prestadoras de serviços para as usinas, a cidade sofreu um inchaço populacional e com isso foi 

feito um remanejamento, com mais construções de postos de saúde, creches, e escolas, assim 

como novos bairros surgiram, para conseguir atender essa nova dinâmica existente no espaço 

urbano de Quirinópolis. 

Essas necessidades se deram por conta da vinda de pessoas de outras regiões em busca 

de trabalho, algumas fixando moradia, outras de forma temporária, necessitando retornar para 
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seus municípios de origem ou partirem para outras regiões do Brasil. Para Corrêa (1995, p.1) 

são consequências de um “[...] espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade 

em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais”. 

É o uniforme que denomina qual parte da sociedade se faz parte. Sendo assim, o 

uniforme não deveria excluir ninguém por ser uma forma de moldar a que serviço o sujeito é 

pertencente. Como apresenta Corrêa (1995), faz parte de um conjunto de fatores necessários 

para a existência da sociedade para a permanência de um equilíbrio urbano, desse modo, 

sempre haverá contradição da forma de um gari ser tratado: uniformizado é invisível para a 

sociedade, sem a sua vestimenta de trabalho e invisível porque se torna visível para o capital. 

O espaço urbano, de acordo com Carlos (2007, p.56), é um produto social que está em 

processo contínuo de reprodução que “nos obriga a pensar a ação humana enquanto obra 

continuada, ação reprodutora que se refere aos usos do espaço onde tempos se sucedem e se 

justapõe [...]”. Dessa maneira, esses espaços se alteram, e o trabalhador varredor de rua é um 

dos sujeitos principais das alterações desses espaços.  

Como apropriação do pensamento de Carlos, compreender a necessidade e valorização 

dos garis e da sua profissão, só será possível “[...] a partir da mudança de sentido dos espaços 

públicos e dos modos de entender a cidade como espaço onde se desenvolve a vida” 

(CARLOS, 2007, p.56), entendendo que uma vida saudável se desenvolve a partir de 

ambientes limpos. 

Há divergência nos depoimentos dos garis a respeito da profissão a que estão 

submetidos. Para alguns, estão nessa profissão pela necessidade de trabalhar, ou seja, falta de 

outra opção. Para outros, trata-se do “único serviço melhor que achei até hoje, já trabalhei de 

doméstica, é mais humilhante que esse”, ou seja, dentre os empregos mais desqualificados por 

imposição da sociedade, há ainda trabalhos menos dignos que o de gari. 

A ação dos garis, por mais que seja uma relação de troca, de trabalho, não deixa de ser 

também de contribuição para qualidade de usos dos espaços públicos, como conteúdos da 

“prática sócio-espacial enquanto movimento de produção/apropriação/reprodução do espaço 

da cidade”, como afirma Carlos (2007, p.21). 

Ao analisar os garis da cidade de Quirinópolis, nos remetemos à uma reflexão sobre o 

trabalho e o trabalhador por meio da sua identidade e nas relações entre os sujeitos da 

sociedade local, baseada na subjetividade de cada indivíduo. Lafargue (2003) considera que o 

trabalho é uma das dimensões da vida humana, revelando as humanidades. 

O autor se refere ao homem como um ser que está relacionado à produção, não 
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importa qual, a hombridade e a socialização deve-se encaixar em qualquer situação e 

profissão. A execução do trabalho, o suor no rosto, a dor e a fadiga, visibiliza a relevância do 

produto do trabalho que está ou foi executado e, a geografia enquanto ciência humana tem o 

dever de compreender o trabalho como sendo uma das principais dimensões da vida do 

homem, de forma a delimitar seu espaço dentro da mobilidade social como fatores de 

identidades e identificação do sujeito. 

Um varredor de rua pode pensar em qual caminho quer percorrer, quando seu 

primeiro, ou atual, emprego é de gari? Uma mudança que talvez possa lhe abrir horizontes, o 

levando de volta a sala de aula, buscando talvez mais conhecimento?. Foi assim que o gerente 

dos garis relatou a trajetória de um dos primeiros a fazer parte da sua equipe de funcionários, 

já trabalhando com eles a oito anos, sobre a diferença de quando ele começou a trabalhar na 

empresa e de como está hoje. Sempre trabalhando, mas carrega consigo o celular e gosta de 

fazer leituras de filosofia. 

Sabe-se que em toda empresa deve haver um número disponível de vagas para pessoas 

com algum tipo de necessidades especiais. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios 

e nos meios de transporte e de comunicação. (BRASIL, 2000, p.1). 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988-CF/88 Artigo 5º, “todos somos iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, na realidade o portador de 

necessidades especiais nem sempre é visto como um bom profissional. Na empresa prestadora 

de serviços de limpeza em Quirinópolis tem dois casos, um de mobilidade e outro auditivo. 

O primeiro caso, quando uma das funcionárias trafegava pelas vias públicas um 

caminhão carregado com botijões de gás, por descuido do motorista uma das cargas que 

transportava caiu ao solo e com o impacto explodiu jogando-a longe, e fraturando uma das 

pernas. Perda significativa para ela, visto que ficou com dificuldades para se locomover. 

Curioso é que enquanto ela está varrendo as ruas não se percebe esta dificuldade, pelo fato de 

que o movimento que faz no trabalho torna imperceptível essa dificuldade (Figura 2). 
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Figura 2: Gari realizando seu trabalho do dia. Sua deficiência 

física é imperceptível  

 
Fonte: NASCIMENTO, Simone Silva, 2017 

 

No caso do especial auditivo aconteceu quando ainda criança, aproximadamente 3 

anos de idade. Relatou que estava chovendo e houve uma explosão muito forte de um raio que 

caiu do lado de sua casa enquanto dormia e desde então, tem deficiência auditiva. Não tem o 

conhecimento da língua de libras, mas ele consegue se comunicar fazendo leitura labial. Faz 

seu trabalho como coletor junto aos que varrem as ruas com o seu próprio carrinho (figura 3). 

Ele não aceita carrinho da empresa a que presta serviço. 

Não foi observada durante as visitas da pesquisa nenhuma condição desumana por 

parte da empresa. Segundo o gerente ele sempre está atento e ajudando seus funcionários, 

fazendo reposição de utensílios para melhor facilidade para o trabalho dos garis. 

Há que questionar se, no futuro, frente às grandes transformações do espaço 

geográfico e sua invisibilidade social, varrer ruas será uma profissão valorizada, com respeito 

ao trabalho dos garis, reconhecendo-os como sujeitos importantes na sociedade. 
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Figura 3: Terminado as tarefas do dia, guarda seu próprio carrinho de trabalho 

 

 
Fonte: NASCIMENTO, Simone Silva, 2017 

 

Na atual situação do município existem pessoas que ainda buscam melhorar as 

condições de vida, mesmo já sendo capacitados para o mercado de trabalho, no entanto, não 

tem conseguido empregos na área em que se qualificou, e assim, não se pode dar ao luxo de 

recusar uma vaga que lhe é oferecido, a de gari, por exemplo. Preferível se sujeitar às mazelas 

da sociedade do que passar fome. 

O gerente relata que a maioria que presta serviço para a empresa são de fora que 

vieram trabalhar nas usinas da região e, como não tem qualificação ou não tem conseguido 

entrar nas usinas, buscam outras formas de trabalho. Como para ser gari não é necessário ter 

escolaridade e nem diploma, sempre estão indo atrás deste trabalho. Expõem, nas entrevistas, 

que já teve caso de pessoa com diploma de advogado em busca da profissão de gari, na equipe 

dele existem famílias inteiras trabalhando: pai, filhos, sobrinhos etc.  

Pôde-se observar na pesquisa de campo que há um número significativo de jovens 

trabalhando como garis, Um deles, juntamente com sua esposa trabalha como gari em bairros 

diferentes. Foi observado, nas visitas, que durante seu trabalho um dos garis faz coleta de 

objetos de reciclagem (latinhas) como um complemento da renda familiar. Para um jovem que 

saiu da sua cidade natal à procura de emprego aos 17 anos, ser gari é a melhor opção, depois de 

várias outras não ser bem sucedidas. Os garis compõem a classe trabalhadora e, por 

conseguinte, expõem-se a relações sociais com as mais variadas categorias de trabalhadores e 

outros sujeitos da sociedade. Faz do seu trabalho uma profissão, no qual garantem a qualidade 

do produto final. 
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Relações sociais e a profissão de Gari 

 

Na sociedade quirinopolina seguem as normas estabelecidas pelo sistema capitalista 

no que se refere às desigualdades sociais. Não obstante, nos últimos anos têm-se notado 

mudanças na faixa etária dos garis, em decorrência do mercado de trabalho. No passado a 

predominância era de pessoas com idades mais avançadas, mas recentemente, é visível a 

presença de jovens, com menos escolaridade ou com Ensino Médio concluído. Uma exceção 

encontrada foi a de um entrevistado que estava concluindo o Ensino Médio em 2017, com a 

perspectiva de fazer um curso superior. Outros disseram ter feito cursos técnicos como 

manicure. 

Há uma tendência à desvalorização profissional dos garis pela não necessidade de 

qualificação e por ser um trabalho visto pela sociedade de precarização social, no entanto, 

sem o trabalho desses profissionais a sociedade que o desvaloriza não teria espaços públicos 

limpos, ou seja, ruas, praças e avenidas organizadas e asseadas. Segundo Matos (2010) a 

cidade é um espaço construído e constituído por espaços públicos abertos a todos, e espaços 

privados, de acessibilidade limitada. 

 

O espaço público tem uma função e esta pressupõe um uso, a essência do 

espaço público está na forma como este é utilizado pelos actores sociais, ou 

seja, das práticas que possa acolher, que torna possível ou até favorece, 

podendo a sua forma, favorecer ou inibir essas práticas. Este uso já não se 

faz só em função das dimensões objectivas dos indivíduos, isto é, idade, 

género, habilitações, classe social, estilo de vida, etc., mas cada vez mais 

incorporam outros aspectos mais subjectivos, como as motivações, as 

aspirações e os valores dos indivíduos (MATOS, 2010, p. 20). 

 

Thomaz Jr (2002) desenvolve a tese de que a classe trabalhadora no Brasil contém em 

seu interior o conjunto dos trabalhadores que vivem da renda da sua força de trabalho. Sem 

qualquer outro desagradável incômodo, se não fosse os garis dia a dia dando o melhor de si na 

limpeza das ruas e também da cidade, o caos estaria instalado. Assim, o trabalho do gari é de 

suma importância, pois ele mantém a cidade limpa e com uma aparência mais agradável, 

além, é claro, de ser o responsável pelo não aparecimento de diversas doenças transmitidas 

pelos resíduos sólidos espalhado nas ruas.  

O espaço é ocupado e sofre transformações necessárias para o homem, modificando a 

paisagem, quando se sente necessidade de um lugar artificializado. Para os garis, estão 

prestando um serviço para a comunidade, deixando o espaço urbano mais belo e sentindo-se 

felizes ao verem a alegria nas pessoas quando veem as ruas e, sobretudo, a porta da sua casa 

limpa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo sobre a invisibilidade ou visibilidade 

do gari na cidade de Quirinópolis mostrando essa movimentação das pessoas quando passa 

fazendo o seu trabalho junto a população urbana. No passado havia um número de pessoas 

com mais idades nesse tipo de atividade, no entanto, com a chegada das usinas houve uma 

mudança significativa de funcionários garis, mantendo um número reduzido de pessoas de 

mais idade, ampliando o percentual de jovens  

O grau de satisfação dos garis com a profissão e com a receptividade da população, 

sendo que, pelos depoimentos em nome próprio mas de outros colegas, muitos se sentem 

constrangidos de alguma forma, quando estão trabalhando ou simplesmente uniformizados. 

São poucas as evidências de bons tratos, mas acontecem, como pessoas que os esperam em 

casa com café da manhã quando chegam até suas residências varrendo a rua, pessoas que os 

cumprimentam quando adentram em supermercados e também pela solidariedade nas 

vésperas de natal. 

Na maioria das vezes as pessoas nem percebem o óbvio que está ao nosso redor, 

necessitamos de pessoas que mudam a paisagem de nossas ruas, mas não valorizam essas 

mesmas pessoas pela higienização e limpeza do espaço que ocupamos. Desse modo, alguns 

desses garis pesquisados se sentem satisfeitos com a profissão escolhida, outros buscam 

conquistar outra profissão estando nessa apenas temporariamente pela pouca compreensão e 

valorização da sociedade. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo fomentar uma discussão acerca dos conceitos de Geografia 

Urbana e Geografia do Turismo estabelecendo, entre elas um elo no sentido de compreender a cidade 

e o urbano e estes transformados em mercadoria pelo turismo. Natureza e método de análise do espaço 

do turismo. Como estudo empírico será tratado a experiência de Trabalhos de Campo realizados no 

Distrito Federal e Entorno, Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Fazenda Babilônia com alunos de 

diversos cursos da UFG/RC onde foi observado os diferentes níveis de urbanização e o potencial 

turístico destas localidades. 

 

Palavras-chaves: turismo, espaço, geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho é o resultado de Trabalhos de Campo realizados para compreender a 

dinâmica das cidades de Brasília, Valparaíso de Goiás, Pirenópolis e Corumbá de Goiás além 

da fazenda Babilônia em Pirenópolis. Estas localidades têm histórico de formações peculiares, 

ressaltando nelas a cultura, o turismo e a urbanização. Fundamentado em literaturas 

específicas como suporte teórico - metodológico e complementando com o Trabalho de 

Campo nessas áreas foi observado as complexidades da formação socioespacial destas 

localidades, e no caso a Fazenda Babilônia. As cidades coloniais, a cidade planejada e as 

cidades recentes no entorno das regiões metropolitanas. 

Traçamos também um discursão no que se refere ao espaço turístico e sua produção 

para o consumo em diversas áreas. Como o espaço, turismo e geografia com o apontamento 

por alguns autores, colocando o debate no limiar do século XXI. Devido avanço da produção 

acadêmica no que ser refere ao assunto, também trata se de uma forma comparativa da 

apropriação do espaço em três pontos do estado de Goiás entorno de Brasília, o trabalho de 

campo como uma das metodologias para aguçar o interesse dos alunos.  

O mesmo traz a cidades do período colonial, a planejada na década de 60 e a cidade 
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metropolitana dos anos 80, conta com alguns questionamentos no que se refere ao 

planejamento urbano e turístico, por parte da iniciativa pública e privada nessas localidades 

citadas, o presente tenta traçar uma ideia do que se pensa na atualidade sobre esses assuntos. 

Apropriação do espaço, turismo como forma de consumo e o entendimento geográfico.  

 

A produção do espaço e do turismo  

 

No limiar do século XXI busca se a percepção do turismo, no país com diversos 

pontos a serem discutidos, a cultura, o espaço a economia e a geografia dos lugares a serem 

ocupados, modificados ou até mesmo de certa forma deteriorado por apropriação incorreta.  

Entendendo o turismo e um dos três setores que mais gera produção de riqueza no mundo, e 

está vinculado as políticas neoliberais, ou seja, intervenção mínima do estado nessa área da 

economia. Os países ocidentais entram na rota dessas perspectivas ocasionando um 

deslocamento turismo para essas áreas. 

Passamos por uma fase do acesso ao conhecimento que leva ao indivíduo a buscar a 

pratica de novos hábitos, nos quais o mesmo e incitado pela mídia se conectar com a natureza, 

que por sua vez, dá se então o ecoturismo que surgiu para suprir essa necessidade colocada 

por meio de propagandas de consumo. Os movimentos ecológicos são responsáveis por tal 

movimento, pois estão diretamente ligados ao uso do espaço, interação homem natureza e 

respeito preservação, salve melhor juízo em alguns lugares somente.  

 

[...]. Os movimentos ecológicos eclodem no culto à natureza – uma nova 

cidade, da qual o homem não aparece como elemento individualizado, mas 

como parte integrante. Nesse sentido, o culto à natureza significa o culto ao 

próprio homem. O movimento da ecologia profunda, que ultrapassa o do 

ambientalíssimo superficial, exige mudanças radicais na percepção do papel 

do ser humano no ecossistema planetário, e, portanto, o deve assentar- se em 

uma nova base filosófica e religiosa. Erige se um modo de consciência pelo 

qual o indivíduo s sente vinculado ao cosmos, como um todo. Sendo assim, a 

consciência ecológica torna–se espiritual. (CAPRA, 1938, p. 18)   

 

O novo padrão de família tem relação com o aumento do consumo turístico, pois ao 

adiar etapas da vida como ter filhos, os casais acabam tendo mais tempo e dinheiro para 

investir em viagens. Esses jovens casais serão mais exigentes e no que se refere ao modo de 

viajar, outro nível a ser ressaltado são os dos aposentados que começam a viajar de forma 

organizada em grupos para lugares dentro e fora do país.  

As estratégias de marketing tem sido as responsáveis por aproximar o público a desses 

lugares “exóticos” e próximos da natureza o ecoturismo no estado de Goiás e o que mais 
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chama a atenção dos turistas que se encantam a cidade planejada Brasília, com a cachoeiras, 

trilhas e outros. Por mais que o fluxo turístico no país aumenta a cada ano, o país ainda não 

está no patamar dos grandes fluxos turísticos do mundo, visto que o ministério do turismo do 

Brasil está mal articulado. 

 
 (...). Uma modalidade importante para a exploração futura é o ecoturismo, 

uma vez que a América Latina se apresentar com um imenso potencial, indo 

de encontro as políticas conservacionistas e do desejado contato direto com a 

população local. Interessante notar que as duas megatendências do turismo 

do futuro são absolutamente opostas – de um lado a instalação de resorts, 

tipo Clube Mediternaée, que isolam os turistas da realidade regional e, de 

outro lado, o ecoturismo que se baseia na convivência e busca da integração 

dos turistas com o entorno, proporcionando novas e ricas experiências. 

(CAPRA, 1998, p. 24) 

 

Os lugares perdem as características quando caem no que se entende por espaços 

imaginários que são criados e reforçados pela mídia. Um mundo de sonhos sem herança 

histórica, a publicidade capta o sonho do turista e constroem um modelo o topológico 

trazendo para verdade do turista. Assim começam a vender lugares paradisíacos que cabem no 

orçamento do mesmo e foge totalmente do “caos” urbano o que o turista vive. Segundo 

Romero (1977:89), “as teorias que explicam os deslocamentos humanos sustentam que estes 

se realizam em razão direta de suas necessidades e desejos e em razão inversa ás limitações de 

sua liberdade”.   

 

[...] A busca do desconhecido, da aventura, do exótico, do inusitado remete 

os fluxos para países periféricos, em particular para os chamados paraísos 

tropicais- espaços de reserva de valor-que só agora, com uma nova vocação, 

entram em cena. [...] (CARLOS, 1993, p. 28)  
 

O não-lugar segundo a autora Ana Fani (1993), pode ser entendido como um lugar 

sem memória criado simplesmente para produção, um exemplo claro desse e a Disney um 

espaço que reproduz outros, caracterizado de tubos, cones, florestas artificias etc., passando 

para o turista uma sensação de estar dentro dos filmes ou até mesmo se sentir um ator, porém 

e mais uma jogada econômica na reprodução do espaço. 

 

Não-lugares. Isso porque o lugar é, em sua essência, produção humana, visto 

que se reproduz na relação entre espaço e sociedade, o que significa criação, 

estabelecendo de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade essa 

que se dá por meio de formas de apropriação para a vida. O lugar é produto 

das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais 

que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede 

de significados e sentidos que são de tecidos pela história e cultura 

civilizadora produzindo a identidade.  (CARLOS, 1993, p. 28) 
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A realidade e a criação dos espaços virtuais com a inserção da internet no terceiro 

milênio é possível viajar sem sair do lugar1 nos dias atuais com a inserção do mundo virtual, 

as pessoas vão para outra dimensão sem ao menos sair de casa. No início dos anos 90, 

Rodrigues (1999) traz esse questionamento, e na atualidade se concretizaram, as pessoas 

viajam pôr para espaços criados “paraísos’’ com um simples toque no celular ou 

computador”.   

As reflexões preliminares na Geografia e turismo, os progressos do turismo nas 

últimas décadas se dão por uma razão acadêmica em massa quanto nas questões do marketing 

e da publicidade. Que estão relacionados aos estudos sócias e ciências aplicadas, diretamente 

ligado ao planejamento e gestão do território. Destaca se mais cursos bacharéis formando 

mais profissionais na área e a construção de eventos, simpósios nessa temática, fomentando a 

produção de livros, que orientaram a agências de viagens, empresas e outros. 

O mercado do mundo globalizado, viu-se instigado a propaganda dos espaços. Assim, 

atraindo todos os públicos com uma maior diversidade de lugares, e preços a cada faixa a ser 

atingida. No âmbito do turismo a reação foi interessante visto que, o mesmo está atrás 

somente do petróleo e o armamento na questão do consumo numa escala internacional. Pode 

se dizer que entramos na fase na expansão, do turismo e que por sua vez, interfere em outros 

campos o da cultura e a busca pelo conhecimento de novos espaços.  

A questão do lazer vem sendo discutidas por vários pesquisadores, Lafargue autor do 

livro “Direito à preguiça” (1980), e um defensor da diminuição da jornada de trabalho com o 

ideário marxista, na sua obra defende que o homem não deveria dedicar ao trabalho não mais 

que três horas para sua manutenção da vida “ só festejando pelo resto do dia e da noite”. O 

mesmo traz estudos e lutas para melhoria das condições do trabalho, e ampliação do tempo 

ócio do trabalhador garantindo o direito não só ao turismo, mas o tempo para aturem 

efetivamente nas questões político-econômica e social.  

O tempo livre começa a ser condenado pelos princípios do mundo globalizado e 

capitalista que prega o ideário “ tempo é dinheiro”. Porém o estudioso Karl Ruppetr (1978), 

elaborou um trabalho que aponta o sentido da recreação na vida do ser humano que está como 

as sete funções essências para a manutenção da existência, segundo o autor “o habitar, 

trabalhar, manter – se, instruir-se, deslocar-se, e viver em comunidade” tem sentido espacial. 

O ser muda o seu comportamento quando tem o habito de desfrutar do meio natural. 

A viagem tornou-se uma obrigação na atualidade, um objeto de consumo por todas as 

classes sócias. Visto que deparamos com a dualidade do turismo de massa e o turismo social, 

sabendo que a maioria das camadas sociais tem acesso à viagem, alguns subsidiados pelo 
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governo. Os lugares exóticos ou cruzeiros marítimos sofisticados está reservado para os mais 

abastados que se encontram no topo da escala social. O fim de semana em família, muita das 

vezes organizado viabilizado em forma de excursão e desfrutado pela classe menos 

favorecida, denominados de forma pejorativa “os farofeiros”.  

Acerca dos estudos no que diz respeito os fenômenos do turismo na geografia, entende 

ser que só a partir da década de setenta, houve um crescente principalmente nos países 

centrais do capitalismo, devido ao desenvolvimento no período que marcou o pós-guerra. 

Destaca a produção acadêmica relacionada ao meio ambiente com a preocupação ecológica, 

chamando a atenção na área no planejamento e preservação ambiental.  

O espaço turístico e começa pelas aparências devido incidências territoriais e 

específicos. Trata se do comportamento por ora de dispersão emissoras áreas de movimentos 

de atração. A dificuldade em definir o termo mediante o peso ou força que esse exerce na 

produção do espaço. Entende ser que, os aspectos básicos para a produção do espaço turístico 

se dão por oferta turística, demanda, serviços, transporte e infraestrutura poder de decisão de 

informação sistema de promoção e comercialização.  

“Não tão simples como pareça, o conceito de paisagem pode revestir-se de diversas 

conotações como assinala Joan Nogué I Font (1989).” Citado por Rodrigues (1999) A 

definição de paisagem não e tão fácil de entender devido ao ponto de vista de quem a 

contempla. A percepção da paisagem e coloca por modalidades sensórias, responsáveis no 

auxílio no que se refere a compreensão da realidade. 

As produções atuais de geografia do turismo no país, ainda estão em número pequeno 

visto que os geógrafos brasileiros estão seguindo a linha de pesquisa nas áreas de urbana, 

agraria e indústria em sua maioria. Pois a geografia do turismo ainda e considerado um tema 

novo. Como já citado no texto somente após os anos sessenta, como produção economia do 

pós-guerra, uma produção do consumo do turismo e lazer tem sido manipulada para ser 

consumido como mercadoria. 

Nesse debate no Brasil pós década de setenta que a academia começa a fazer uma 

produção de material critico, apontando os sérios desequilíbrios sócias e ambientais 

postergados devida a implantação de hotéis, ou servindo o turismo em lugares que carecia de 

ser preservados, porem a serviço da economia local ao consumo capitalista.  

A natureza e do método na análise do espaço do turismo, segundo Milton Santos 

(1994) propõe entender o espaço com um conjunto indissociável de sistema de objetos de 

sistemas de ações. O espaço para o Milton, começa a ser para reprodução e consumo devido a 

forma e o conteúdo que nele e posto, e nos espaços turísticos não é diferente as reservas 
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naturais, por exemplo, inicia se deteriorando e produzindo. Os objetos de origem sofrem 

transformação e torna se objetos sócias no processo de valorização do espaço. 

O fenômeno urbano como objeto de estudo no turismo pode ser entendido de certa 

forma como uma dicotomia, pois as teorias de urbanização chamam a atenção para que 

conforme a sociedade se organiza em diferentes espaços e cidades. Desestruturando o 

processo de produção e relações sociais no que se refere ao cotidiano da vida rural. Com os 

novos meios de fragmentação social do trabalho que está diretamente ligado a esfera de 

circulação, distribuição e consumo. Entende ser que, gera uma diferença entre os valores, 

estilo de vida e a forma do consumo turístico.  

O acesso ao consumo turístico acaba sendo limitado ou fracionada nas diferentes 

gamas sociais e na produção e reprodução no espaço do turismo observa ser que no lazer 

relaciona se diretamente ao número de habitantes residências nos centros urbanos e a mídia 

que ínsita ao consumo em massa que acaba tornado o cidadão o sujeito alienado como a ponta 

Milton Santos (1997:13) “ em lugar do cidadão formou-se um consumidor que aceita ser 

chamado de usuário. 

 

Trabalho de campo como objeto de análise 

 

O trabalho de campo torna-se importante na compreensão do espaço Geográfico e nele 

o Turismo a partir do momento em que oferece aos alunos a oportunidade da observação in 

loco das teorias e discussões nas diversas disciplinas que compõem o Curso de Geografia 

agregando conhecimentos. O roteiro para o trabalho de campo foi escolhida a Região 

Metropolitana de Brasília onde foram visitadas as cidades de Valparaiso de Goiás, Brasília e 

Entorno Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Fazenda Babilônia. 

Valparaíso de Goiás faz parte da região metropolitana de Brasília que segundo Silva 

(2017) a mesma pode ser considerada uma consequência do grande índice demográfico no 

DF, chegando a cravar o termo “trampolim demográfico” de Brasília para o Entorno, ou seja, 

as pessoas que chegaram com a esperança de ficar na capital do país, são indiretamente 

impelidas a buscar abrigo nas cidades satélites e Entorno da região Metropolitana. O resultado 

é uma cidade com sérios problemas com transporte, moradia, educação e segurança. Não que 

estes problemas sejam exclusivos destas cidades, mas no caso, são agravados no sentido que 

grande parte dos trabalhadores fazem o trajeto até ao DF diariamente.  

Uma particularidade deste município é que não há área rural estando seu território 

totalmente ocupado estando conurbado com o DF, Novo Gama, Santa Maria, Cidade 
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Ocidental e Luziânia. Segundo o IBGE a cidade de pouco mais de 22 anos tem uma 

população de aproximadamente 159.500 habitantes. Se tornou um município totalmente 

urbano tem no setor terciário sua principal fonte arrecadadora do setor de serviços. Os 

valparaisenses estão prestando serviços em sua grande maioria na capital, e percorrendo uma 

distância significativa até a capital.  

Por ser uma das cidades mais novas dentro da região metropolitana e entorno do DF 

ainda não se encontra atrativos turísticos em seu histórico, porém segundo a ex-prefeita e 

professora do Instituto Federal Goiano, Lucimar Conceição do Nascimento relata que na 

cidade em sua gestão começou um trabalho cultural com os moradores viabilizado, dentro dos 

bairros no estilo de festivais de música de dança. Trazendo para os próprios moradores a 

vontade traçar um elo mais próximo a cidade, já que todos se deslocam para Brasília na busca 

de lazer e cultura. 

Continuando a professora aponta que Valparaíso de Goiás e a cidade que mais cresce 

no leste Goiano. Pode ser considerada um grande laboratório que começou a ser construído a 

partir de 1959. Que passa por muitos problemas sociais como lixo, violência, crise hídrica, 

segurança, saúde e escola. Outra professora Eliete Barbosa da rede pública municipal ressalta 

que falta a identidade do lugar e na seguinte frase expõe que a cidade se tornou de certa forma 

a cidades invisíveis “A cidade somente adquire sentido para seus moradores quando estes a 

expereinciam, quando se dispõem a produzir aí sua existência, ou seja, o lugar das 

identidades, as identidades do lugar”. 

Brasília a nova capital do país inaugurada além de ter esse grande atrativo por ser o 

centro da política do país que junta às instâncias legislativas, executivas e judiciarias, a 

mesma traz outros atrativos turísticos, esportivos, ecológicos, o turismo rural e o místico- 

religioso, que está entrelaçado à ideia de ser o centro geográfico do país. A cultura do Distrito 

Federal é heterogênea por ser uma cidade extremante novo não há um histórico de arquitetura 

milenar ou traços de província de Portugal. A cidade de Brasília é totalmente planejada para 

atender as necessidades dos seus moradores. 

A cidade conta com diversos atrativos de restaurantes renomados a bares alternativos, 

e a mais grande obra da cidade e o estádio de futebol Mané Garrincha criado para Copa do 

Mundo de 2014 realizada no país, pode ser contemplado de cima da torre de TV atualmente 

recebe alguns jogos e também e palco de grandes eventos shows nacionais de internacionais. 

Como já mencionado, e uma cidade excludente das massas, porém é um atrativo para 

empresários de grandes negócios, como afirma o professor da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UnB Benny Schvarsberg em sua palestra nos coloca que moradores ou grandes 
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empresários têm casas na orla do lago Paranoá e mantem negócios no Brasil e no exterior. A 

cultura de Brasília é nova e pode ser pensada através dos incentivos aos esportes, artes, 

gastronomia e teatro por contar com todas as embaixadas a cidade e rica em diversidade local 

e mundial. Da torre de Tv localizada no Eixo Monumental pode ser observado tudo que seu 

planejador Oscar Niemeyer pensou na época, numa visão de 360º de todo o plano piloto.  

 Ainda segundo o professor a capital passou por uma transição acelerada do rural para 

o urbano, ocasionado um índice demográfico elevado que por sua vez começa um projeto de 

exclusão ou espoliação. A então nova capital tem um cunho elitista e segregadora e as pessoas 

que não estão no padrão da mesma, são vítimas de um processo de centrifugação.  Um 

exemplo claro e a cidade de Valparaíso de Goiás e outras cidades do chamado Entorno. 

Pirenópolis a cidade colonial nos parâmetros de Portugal, foi colocada na linha das 

capitanias paulistas devido à grande quantidade de ouro que na mesma foi encontrado por 

volta do século XXVIII. Na atualidade a cidade se tornou internacionalmente conhecida 

fundada no período colonial assim como Corumbá de Goiás, à poucos quilômetros de 

distância fundada no mesmo período e tem seus atrativos turísticos similares e um incentivo 

ao mesmo muito assíduo, com eventos na culinários, teatrais, de cinema ecoturismos entre 

outros, a cavalhada uma festa que mística religiosa que dura cerca de 40 dias na cidade.  

A cidade histórica preserva no centro apesar de outras funções urbanas, a conhecida 

rua do lazer, que e repleta de bares e lojas que durante a noite e fechada para o transito 

somente dos turistas, a cidade aconchegante e mística também dá lugar a eventos de cinema, 

que são recorrentes na cidade durante o campo realizado pelos alunos da UFG\RC foi possível 

participar um evento internacional de filmes e documentários. As igrejas da cidade encantam 

os viajantes, pela arquitetura colonial e os moradores da mesma também estão ligados a 

religião e a culinária.  Citado por Sena (2017), Ortencio (1967) afirma: 

 

[...] forçosamente em toda mesa oferecida aos foliões pelas chegadas das 

folias, há o agradecimento que é cantado por eles, ficando a metade de um 

lado e a outra metade do outro [...] Tutu de feijão, mandioca cozida, leitoa 

destrinchada e farinha. A verdura mais comum é o quiabo, se bem que as 

verduras são pouco apreciadas. A pimenta bode ou malagueta impera nestas 

mesas de roça. Das diversas latas de querosene cheias de doces, na despensa, 

vêm as tigeladas para a mesa. Doce de casca de laranja, de leite, de figo, de 

cidra e mamão ralado são os mais comuns. O doce de leite, muito bem feito, 

chamado “doce que engasga”, é devorado às pratadas. Pela madrugada muita 

gente se levanta da sua cama improvisada e atola no doce, comendo uma 

mistura de todos em prato fundo. É um apetite de fazer medo. (ORTENCIO, 

1967, p. 85)  

 

O ecoturismo e o produto mais consumido pelos turistas na cidade que conta com 
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campings diferentes o natural se mistura com as adaptações antrópicas, a produção do espaço 

turístico que se refere ao meio ambiente. Outra forma de alocar os turistas são os hostels um 

modelo de casa compartilhada pelos turistas no qual todos tem uma tarefa básica, como 

arrumar a cama e lavar a louça utilizada em contrapartida, o preço pago pelo mesmo e duas 

vezes menor que nos hotéis da cidade, uma opção que foi escolhida pelos alunos da UFG\RC.  

A fazenda Babilônia é um local imprescindível de ser visitado neste roteiro, pois a 

mesma possui características originais desde a sua fundação: foi um a fazenda colonial 

baseada no trabalho escravo, arquitetura da época, sua produção voltada para o comércio local 

e regional além de uma cozinha típica do período. A proprietária é descendente direta do 

antigo proprietário e apresenta uma aula de história sobre o estado de Goiás desde a Colônia 

aos dias atuais. 

Corumbá de Goiás famosa no período colonial, hoje se encontra como uma cidade sem 

influência ou incentivo turístico como meio econômico. No centro da cidade ainda do mesmo 

modelo, algumas casas e a igreja central, com cores claras e bem do outro lado da rua 

estabelecimentos com cores vivas. O turismo na cidade não se firmou como na cidade de 

Pirenópolis, ao subir no mirante da cidade pode se observar um mix de identidade, centro 

histórico preservado e as regiões periféricas totalmente modificadas.  

A falta de incentivo ao turismo, na cidade fez com a mesma fosse se adaptando ao 

tempo e suas necessidades. Observa se que, a única parte turística mantida na cidade e o salto 

Corumbá que tem uma paisagem magnifica, contando com cachoeiras e mirante, por sua vez 

o acesso para o mesmo e por fora da cidade, outro aspecto que dificulta a consolidação de um 

turismo forte no centro histórico da cidade de Corumbá de Goiás. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Realizou-se a pesquisa em forma de revisão bibliográfica em e caráter exploratório, 

por meio de análise de pesquisa em cima no que se refere o campo de produção do espaço 

turístico. Em um primeiro momento, fez-se o contato diretamente com as pesquisas já 

realizadas com essa área do turismo, usou-se de trabalho de campo nas cidades de Valparaiso 

de Goiás, Brasília e Pirenópolis e Corumbá de Goiás o objetivo de entender a trajetória do 

turismo no estado de Goiás.  Após essas primeiras etapas, utilizamos da fotografia para 

registrar as diferentes paisagens em um mesmo estado, ressaltando o transito, arquitetura, 

planejamento urbano. Procurou-se também avaliar a existência de relação direta entre estudos 

de turismo a urbanização.  
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As regiões metropolitanas são resultado da cidade planejada para ser a nova capital do 

Brasil. Brasília que trouxe trabalhadores de pais inteiro para a sua construção da mesma que 

em um certo período foram remanejados para cidades periféricas, até que se constitui a região 

metropolitana do entorno da capital que sofre com a crise de identidade do lugar, pois muitos 

não são de Goiás e também não moram em Brasília. Como a autora Carlos (1993) chama a 

atenção criou se um “lugar sem memória histórica”, por esse motivo os moradores não se 

sentem parte de nenhum lugar. 

A produção e urbanização dessas três cidades se dão de forma diferente, pois 

Valparaíso de Goiás cresceu de forma desordenada devido o êxodo ocorrido pelos moradores 

da região nordeste em sua maioria, a capital do país foi construída em um formato para ser 

totalmente voltada as questões políticas do pais, por sua vez Pirenópolis e a cidade mais 

antiga dentre as três, famosa por seu modelo colonial, Cavalhada e pela culinária tradicional 

que é um atrativo essencial para os turistas. 

Entre as três cidades destaca-se Brasília e Pirenópolis, pelos seus atrativos turísticos. A 

nova capital do país planejada por arquitetos renomados e com um histórico, para os 

conhecedores meio místico recebe turistas de diversos lugares. Ressalta-se o palácio a torre de 

tv, e catetinho lugares famosos e mais visitados pelos turistas. O espaço turístico de 

Pirenópolis e diversificado vai da praça do correto as cachoeiras, além da famosa culinária 

goiana, as igrejas e casarões também entram no roteiro da cidade, hoje a cidade conta com um 

curso de gastronomia e turismo, devido o fluxo de turistas que a cidade recebe. 
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Hyago Ernane Gonçalves Squiave - UFG/REJ
181

 

Dimas Moraes Peixinho - UFG/REJ
 182 

 

RESUMO 

 
A mineração em Goiás teve seu auge no século XVIII. Os bandeirantes fixavam população de acordo 

com as descobertas dos minerais. No arraial de Pilões não foi diferente, bandeirantes descobriram ouro 

e diamante nos rios Claro e Pilões e, logo iniciou o povoamento que, em alguns casos, compõem o 

urbano nacional atual. O objetivo deste trabalho é compreender como ocorreu a formação espacial do 

arraial de Pilões, atual cidade de Israelândia – GO. Metodologicamente, a geo-história permite 

compreender os fenômenos ocorridos no passado, hora para compreender o próprio passado, outrora 

para buscar as chaves de interpretação do presente. O arraial de Pilões foi construído no século XVIII, 

a partir da pratica da garimpagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar a lógica da formação espacial de um determinado lugar, requer conexões entre 

os elementos constitutivos que foram fundamentais para a materialidade que se encontra no 

presente. Partimos então da ideia que a geografia estuda o espaço geográfico. Sendo assim, a 

busca pelas conexões existentes na transformação do espaço de primeira natureza gerando 

uma segunda natureza (espaço produzido), pode ser um o resultado das relações sócio 

espaciais.  

Neste sentido, é importante que se faça uma periodização (Santos; Silveira, 2001) para 

compreender o movimento das relações humanas no seu processo de apropriação e 

transformação da natureza em formação espacial, que é marcada por diferentes momentos e 

sujeitos históricos.  

Metodologicamente a geo-história possibilita uma análise dos diferentes usos da 

conformação espacial em um curto, médio ou longo período de tempo, onde, a geografia em 

conjunto com a história se unem para compreender um determinado fenômeno utilizando um 

recorte temporal e espacial. Portanto, é pensar o espaço em perspectiva temporal, buscando no 

tempo, uma explicação para a organização socioespacial. 

A partir das questões teórico-metodológicas, o objetivo deste trabalho é analisar a 
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ocupação a partir da mineração da atual cidade de Israelândia-GO no século XVIII, quando 

ainda era chamada de Arraial de Pilões, destacando a cartografia como um recurso de 

mapeamento para a ocupação. 

O arraial de Pilões foi um importante arraial de mineração em Goiás no século XVIII, 

construído em território dos índios Cayapós. Os bandeirantes em missões de descobrimento e 

exploração de recursos naturais fundaram Pilões, antes de chegar à localidade que seria o 

povoado principal, hoje a Cidade de Goiás. 

 

A FORMAÇÃO SÓCIO ESPACIAL DO ARRAIAL DE PILÕES NO SÉCULO XVIII 

 

O século XVIII marca o início da conquista do que se chamava Brasil central, embora 

no século XVI, já se encontravam expedições à procura de riquezas espalhadas pelo território 

brasileiro, além de reconhecer o mesmo. À proporção que iam avançando adentro as 

bandeiras no sertão em busca de ouro e dos gentios, cada vez mais aumentavam os seus 

descobrimentos. Cada notícia de descobrimento serviria de estímulo para outros novos 

descobrimentos do sertão, e assim foi se formando o Brasil central. 

A escravização de gentios para a mão de obra e os indícios da existência de ouro 

fizeram com que incontáveis bandeiras adentrassem em terras goianas visando tais 

potencialidades. Índios e ouro despertavam grandes ambições e atraíam os sertanistas que 

objetivamente adentraram o sertão. 

O atual território de Goiás fazia parte da capitania de São Paulo. Silva (2002, p. 37), 

aponta que: “Goiás começou a se formar pelo lado de S. Paulo, isto é, confins das terras 

paulistas, então conhecidas, para o interior que a coragem dos bandeirantes ia descobrindo e 

percorrendo”. Os paulistas foram os responsáveis por alargar o território colonial determinado 

pelo Trato de Tordesilhas, incorporando as terras do atual estado de Goiás, conforme nos fala 

Alencastre (1863). 

 

Não são acordes os historiadores e cronistas sobre a verdadeira época do 

descobrimento de Goiás; mas que foram os paulistas os primeiros que 

devassaram essa parte do continente do Brasil, fazendo percorrer suas 

bandeiras desde as margens do Araguaia até as ribeiras do Tocantins, é o que 

atestam numerosos documentos. (ALENCASTRE, 1863, p.25). 

 

Palacín e Moraes (1994) dizem que as bandeiras tinham um papel importante, onde: 

 

Goiás era conhecido e percorrido pelas bandeiras quase que desde os 

primeiros dias da colonização, mas seu povoamento só se deu em 

decorrência do descobrimento das minas de ouro no século XVIII. Esse 
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povoamento, como todo povoamento aurífero foi irregular e instável. 

(PALACÍN, 1994, p. 5). 

 

O território goiano, então, foi sendo conhecido pelas expedições, que eram 

denominadas de bandeiras. Eram de caráter oficial e coordenado ou autorizado pela Coroa. 

Segundo Franco (2007), a busca por escravos também se configurava como uma atividade 

econômica. 

 

No período das bandeiras propriamente dito, a atividade econômica ou se 

confinava na busca de escravos, ou na pesquisa de jazidas minerais. Tanto o 

comércio de carne humana quanto a sondagem da terra para a grande era 

que, em breve, se iniciaria, eram, contudo, atividades a que faltava caráter 

estável, e, com ele, a base inseparável do estabelecimento de uma sociedade 

firmada em mais altos padrões de vida, ou, o que será talvez mais exato, para 

o estabelecimento de uma verdadeira sociedade. (FRANCO, 2007, p. 78). 

 

Já Silva (2002), afirma que: 

 

A febre de ouro e a captura do gentio, cuja escravidão precedera 

naturalmente a dos africanos, despertaram na capitania de São Paulo, cuja 

prosperidade áurea dessas fontes tão grande e tão considerada riqueza, uma 

cobiça imensa. (SILVA, 2002, p. 111). 

 

A província de Goiás foi descoberta e povoada por aventureiros que só procuravam 

riquezas, sejam elas por meio de gentios ou pela descoberta de jazidas minerais. A ocupação 

do espaço geográfico em Goiás se deve a vários fatores que analisados se formam em grande 

parte cronologicamente. Primeiro pela procura de índios para as lavouras e comércio 

açucareiro no Nordeste, depois para o trabalho nas minas. (SALLES, 1992). 

Silva e Souza (1967) apontam que: 

 

Menos o amor da glória e desejo de ser útil, que o interesse próprio e aquela 

ambição, que leva muitas vezes os homens por incalculáveis perigos às mais 

árduas importantes empresas, foi o motivo do descobrimento de Goiás. 

(SILVA E SOUZA, 1967, p. 71). 

 

As primeiras bandeiras transmitiam uma mensagem de esperança para quem quisesse 

encontrar riquezas. Fato este que alavancava os sonhos de vários sertanistas a percorrer o 

interior do Brasil na esperança de enriquecer. 

A história do descobrimento de Goiás é meio complexa de se entender. O problema de 

alguns estudiosos que retratam da história é, sem dúvidas, não separar os “dois” 

descobridores. Vejamos, Bartolomeu Bueno da Silva é considerado o descobridor de Goiás. 

Quando veio a esta província, trouxe consigo o filho de doze anos que, pelo destino, também 

se chamava Bartolomeu Bueno da Silva. Ou seja, na história, temos duas pessoas com o 
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mesmo nome: o Bartolomeu Bueno da Silva (pai), que descobre as minas de ouro em Goiás, e 

o Bartolomeu Bueno da Silva (filho), que por acompanhar seu pai na primeira expedição e 

vendo que o pai não conseguiria retornar mais, quase cinquenta anos depois decidiu fazer 

outra expedição.  

A expedição (bandeira) do primeiro Bartolomeu Bueno da Silva (pai) foi realizada no 

ano de 1682, conforme afirmam alguns historiadores. Silva e Souza (1967) relatam que: 

 

Entre os aventureiros desta espécie se distinguiu Bartolomeu Bueno da Silva, 

natural da vila de Paranaíba, que os seus conterrâneos contam entre os seus 

heróis. Este homem naturalmente afoito, astucioso e avezado a trabalhos 

desta natureza, a quem o gentio deu o nome de Anhanguera, que conservam 

os seus descendentes, que na linguagem do país quer dizer Diabo Velho pelo 

estratagema de acender aguardente em uma vasilha, com ameaça de abrasar 

todos os rios e todos os índios que se lhe não rendessem, seguido de um filho 

do mesmo nome, de idade de doze anos (que veio a ser o descobridor desta 

capitania), e outros agregados, chegou pouco mais ou menos em 1682 ao 

domicilio do pacífico gentio de Goiás, que agora habitamos: e demorando-se 

algum tempo no meio das suas correrias, que compreenderam grandes partes 

destes sertões, a plantar roça que melhorasse a sua sustentação, reconheceu a 

riqueza do lugar vendo folhetas de ouro bruto pendentes ao colo das índias, e 

com esta certeza, confirmada de algumas indagações, regressou ao seu país 

natal, seguido de numerosas presas que tinha feito, a utilizar-se do fruto de 

seu trabalho. (SILVA E SOUZA, 1967, p. 7). 

 

Bartolomeu Bueno da Silva era um homem obstinado. Estudiosos da história de Goiás 

relatam Bueno dizendo muitas vezes que preferiria a morte do que voltar a São Paulo 

fracassado. Nesta primeira expedição recebeu o apelido de Anhanguera, pelo fato de intimidar 

os índios a mostrarem onde conseguiram o ouro que estavam a mostra como objetos em seus 

corpos. Os índios não quiseram mostrar ao bandeirante as jazidas de ouro e, por isso, Bueno 

ateou fogo num prato de aguardente que começou a pegar fogo, e ameaçará fazer o mesmo 

com os rios caso os índios não o mostrassem. Os índios bastante temerosos logo mostraram as 

jazidas a Bueno, além de o batizar com o nome de Anhanguera, que significa ‘Diabo Velho’. 

A expedição do Bartolomeu Bueno da Silva (filho) partiu em 3 de julho de 1722 

saindo de São Paulo rumo ao interior do país com o objetivo de encontrar riquezas minerais. 

Bueno era o cabo da tropa.  Claro que o objetivo não era somente este. Objetivava-se também 

a captura de gentios para os trabalhos pesados, tornando-os escravos. De acordo com este 

contexto, Palacín (1994) diz que 

 

A bandeira saiu de São Paulo a 3 de julho de 1722. O caminho já não era tão 

difícil como nos primeiros tempos. Até o rio Grande era bem conhecido dos 

paulistas, com alguns moradores e com rotas, para além, o Anhanguera dizia 

possuir um roteiro até o lugar do ouro. (PALACÍN, 1994, p. 9). 
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Bueno e sua comitiva esperava encontrar ricas jazidas de ouro pelas terras de Goiás. 

Bartolomeu Bueno da Silva, como vimos, tinha visitado tal lugar há quase cinquenta anos. As 

lembranças e as estradas do lugar já não eram as mesmas.  

Na medida em que adentravam ao território foram construído trilhas ou seguindo as 

feitas pelos indígenas. Os encontros e conflitos com os índios foram inevitáveis, pois eles 

resistiam à escravização. 

Um fato curioso e ao mesmo tempo marcante da expedição é que as descobertas de 

ouro nas localidades dos rios Claro e Pilões datam de 1722/23, porém, a sua exploração só se  

dará vinte anos depois. Uma explicação para esse fato foi que, Bartolomeu Bueno da Silva já 

não se lembrava mais dos caminhos percorridos por seu pai, pois, passaram-se vários anos da 

primeira expedição e ele não conseguiu refazer trajeto do seu pai. A intenção de Bueno era de 

chegar exatamente neste rio Vermelho, porém, se perdendo, chegou mais ao oeste onde se 

encontrava o rio Araguaia.  

São vários os autores que relatam o erro no trajeto de Bueno. Alguns viajantes fizeram 

itinerários e também descreveram tal fato. Começamos com o Johann Emmanuel Pohl, 

naturalista austríaco, que chegou ao Brasil em 1817, na posição de membro da expedição 

científica oriunda da corte de Viena e integrante da comitiva nupcial de dona Leopoldina. 

Percorreu muito dos arraiais goianos, e, sobre Bueno ter se perdido afirma que 

 

Depois de peregrinarem por longo tempo, os aventureiros atingiram as 

proximidades do Arraial do Bomfim, à margem do riacho que ainda hoje 

conserva o nome de Meia Ponte. Daqui seguiram em direção a Anicuns para 

descobrirem Bocaina Velha, onde o pai do chefe outrora fizera plantações, e, 

assim, perderam a direção do norte, pois estes ignorantes viajantes não 

dispunham de outro auxilio para se orientarem que não os próprios olhos e 

os picos das montanhas. Assim, erraram por muito tempo sem acharem o 

que buscavam. Afinal chegaram a um rio a que deram o nome de Pilões, por 

causa dos pilões em que moíam o milho, ou por causa das depressões 

arredondadas ainda hoje reconhecíveis nas saliências rochosas do Rio Claro. 

Pesquisaram ouro no rio e acharam abundantes areias auríferas. Este 

resultado favorável levou João Leite da Silva Ortiz a declarar que tinham 

achado o que buscavam, portanto deveriam ficar por aqui e fundar uma 

povoação. A isto opôs-se Bueno, dizendo que esta não era a região que ele 

saíra para descobrir e que, por isso, era necessário prosseguir. A discussão 

inflamou-se e teria talvez terminado em sangue, se os dois sacerdotes que os 

acompanhavam não os tivesse reconciliado. Deram razão a Bueno. 

Levantaram acampamento e seguiram a viagem em direção a Oeste, entre 

constantes combates com os aborígines. Nessas escaramuças fizeram mais 

prisioneiros, sobretudo mulheres índias. (POHL, 1976, p. 126-127). 

 

A narrativa de Pohl nos remete a algumas informações extremamente importantes. 

Mas, detalharemo-na ao longo do texto. A princípio analisaremos os autores que discutem o 
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erro no trajeto de Bueno, e a fim de exemplificar, percebemos que o erro no trajeto de Bueno 

por pouco não custou caro e até mesmo a sua própria vida. 

O mapa de número 1, ilustra a rota de Bartolomeu Bueno da Silva (filho), enquanto se 

perde no trajeto na tentativa de chegar ao rio Vermelho. Porém, perdendo o norte, chega aos 

rios Claro e Pilões. 

 

Mapa 1 – Rota dos Bandeirantes. 

 

Fonte: Fonte: SIEG, (2014). Adaptado por: Gomis, (1998). Organização: Alves (2014). 

 

Abrindo um parêntese para estabelecer um entendimento sobre a toponímia dos rios 

Claro e Pilões, Pohl (1976) afirma que o rio fora chamado de Pilões por causa dos pilões em 

que se moíam o milho ou por conta do próprio movimento das águas que fazia perfurações 

nas rochas, originando depressões arredondadas no referido rio.  

Eschwege (1979) relata que: 

 

De novo a caminho, chegaram a outro rio, a cujas margens acompanharam 

mais dias, e, por que instalassem ali alguns pilões de socamento hidráulico 

(antigos monjolos) para o fabrico de fubá, deram ao mesmo o nome de 

Pilões. Pesquisando-o, chegaram à conclusão de que era muito rico em ouro. 

(ESCHWEGE, 1979, p. 53). 
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 A toponímia de Pilões no olhar de Eschwege (1979) diferencia a visão de Pohl que 

estabelece pilões no sentido de moer o milho. Eschwege relata que o nome Pilões deriva da 

instalação de alguns antigos monjolos para a fábrica de fubá.  

Após reorganizar o trajeto, Bueno parte de Pilões e Rio Claro para o rio Vermelho e 

ali se estabelece fundando um povoado que viria a se chamar Arraial de Sant’Anna, que por 

muito tempo foi a capital da província de Goiás.  

Os Rios Claro e Pilões ficaram conhecidos por possuir neles bonitos e variados 

diamantes e uma quantidade considerável de ouro de aluvião. Não demorou muito tempo para 

que os bandeirantes retornassem para realizar a exploração, o que de fato ocorreu pouco 

tempo depois da fundação do arraial de Sant’Anna.  

Esta primeira fase dos descobrimentos e do começo da mineração em Goiás é 

anárquica em termos de fixação de população e também de instalação do sistema produtivo. 

Segundo Bertran (1988), as levas de garimpeiros vindos de Portugal e de todo o Brasil se 

expandiam pelo cerrado com pouquíssimas condições de subsistência alimentar ou de 

sobrevivência ante as doenças e aos ataques indígenas que ainda causavam bastante conflito, 

pois, os índios ficavam entre os caminhos de São Paulo e as minas centroestinas, tanto os 

fluviais como os terrestres.  

De acordo com Palacín (1994), 

 

[...] o povoamento determinado pela mineração de ouro é o povoamento 

mais irregular e mais instável, sem nenhum planejamento, sem nenhuma 

ordem. Onde aparece ouro, ali surge uma povoação; quando o ouro se 

esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha ou 

desaparece. (PALACÍN, 1994, p. 10). 

 

Alencastre (1863) afirma também que as primeiras povoações acompanhavam a 

produção e os achados de ouro, vez que: 

 

As povoações que se formavam por esse modo, não tinham nenhum caráter 

de permanência, indicavam apenas que as localidades escolhidas para 

arraiais ofereciam algum manancial de riqueza aurífera. Lavrada, porém, a 

superfície das minas, essa população emigrava para outros pontos, deixando 

suas casas abandonadas ao estrago do tempo. É por isso que em Goiás se vê 

um grande número de povoações acanhadas e decadentes, e apontam-se as 

localidades, em que outras existiram, e que prosperaram em número, em 

construções e em riqueza. (ALENCASTRE, 1863, p. 22-23). 

 

Neste sentido, os Rios Claros e Pilões começa a ser povoado na tentativa de encontrar 

minérios, o que de fato acontece e o primeiro núcleo urbano que se forma nas margens dos 

referidos rios é o Arraial de Bom Fim, criado em 1746.  
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Em 1749 o arraial é destruído por índios Cayapós, justificando invasão ao território 

indígena. Só que no mesmo ano a Coroa Portuguesa numa tentativa de retaliação manda erigir 

um novo arraial com novas edificações e um posto da Polícia dos Dragões Reais, agora com o 

novo nome de Arraial de Pilões. 

Pilões agora é um núcleo urbano que abrigava alguns garimpeiros que, a partir de 

1749, passa a vigorar a extração de minérios por contratos. É aí que entra na história dois 

irmãos que veio de Minas Gerais: Joaquim e Felisberto Caldeira Brant. Arremataram o 

contrato de diamantes dos rios Claro e Pilões e por ali se estabeleceu por dois anos, extraindo 

diamantes com o serviço obrigatório de 200 escravos, como o contrato da Coroa previa.  

Porém, dois anos depois do contrato os irmãos Brant pediram para se retirar do lugar 

afirmando que os achados não supriam as despesas gastas. A Coroa permite a saída dos 

irmãos e interdita o lugar por 50 anos, para que nenhum mineiro possa praticar a mineração 

nos leitos dos rios Claro e Pilões. 

No século XVIII, o atual Estado de Goiás era visto como um lócus da exploração 

mineral e, a partir disso, foram criados importantes arrais de mineração que compõe o urbano 

nacional atualmente. Mas, como o nosso objetivo é destacar a ocupação do arraial de Pilões 

(atual Israelândia-GO), ainda no século XVIII, é preciso que se entenda que o referido arraial 

foi um dos principais de Goiás, conforme a figura 1 retrata.  
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Figura 1 – Principais Arraiais e Vilas do Século XVIII. 

 

Fonte: Rocha, (2001, p. 35). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

O arraial era conhecido como Pilões e também como Rio Claro, pois ficava justamente 

no entroncamento dos dois rios, o Claro e o Pilões. A mineração em Pilões (Rio Claro), 

sempre foi alvo de grandes mineiros que tentavam a sorte de se “bamburar” (termo utilizado 

para designar o achado de um bom diamante). A economia era baseada praticamente na 

extração de ouro e diamante, conforme a figura de número 2.  
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                   Figura 2 – Economia dos núcleos urbanos em Goiás no século XVIII. 

 
Fonte: Rocha (2001, p. 42). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

Quando a economia simbolizava um “arraial”, significaria que o núcleo urbano se 

mantinha pela exploração mineral. Em Pilões a grande maioria da população se mantinham 

pela pratica da garimpagem e, somente uma pequena parcela da população praticava a 

agricultura de subsistência. Os alimentos eram comprados nas vendas no próprio arraial que 

era trago da capital Vila Boa. 

De acordo com Cunha Mattos (1979), O arraial de Pilões (Rio Claro), era composto 

por 42 casas no século XVIII. A figura de número 3, ilustra o tamanho dos arraiais em Goiás 

no mesmo século.  
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                           Figura 3 – População Urbana do século XVIII em Goiás. 

 

Fonte: Rocha (2001, p. 44). Adaptado por: Squiave (2018). 

 

O arraial de Pilões (Rio Claro), era um arraial pequeno, tinha aproximadamente 50 

casas. Cunha Mattos (1979), detalha dizendo que em meados do século XVIII, o arraial 

possuía 42 casas e uma ermida (igreja) católica. A economia do povoado dependia das 

descobertas minerais, quando os achados estavam sendo bons atraia uma população maior, 

quando ficavam escassos a população migrava para outros lugares. Essa sazonalidade, 

também, estava ligada ao período chuvoso, pois quando os rios enchiam dificultavam a 

pratica da garimpagem e a população migrava para os povoados. Já no período de estiagem a 

atratividade dos garimpeiros aumentava. Esse aspecto mostra que o povoado não tinha uma 

atividade que fixava a população, dependo das condições da natureza.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação espacial é o resultado das relações sócio espaciais. A interação do homem, 

transformando a natureza, ilustra a produção do espaço material, onde há uma transformação 

de primeira para segunda natureza. No caso da mineração, a partir das descobertas de ouro e 

diamante, os bandeirantes fixaram população e começaram a transformação na natureza. 

Pilões no seu início de povoamento, foi um importante arraial de mineração em Goiás. 

Dentre a cartografia apresentada, o mesmo aparece como um dos principais da província 

(atual Goiás). No século XVIII, a população da província de Goiás atraia mineiros de todos os 

lados do país, fazendo com que houvesse uma sazonalidade na urbanização da época. 

A economia era baseada nas riquezas minerais. A agricultura de subsistência e de 

comercio só vai aparecer em segundo momento, pois as ordens da Coroa Portuguesa era de 

que todas as forças fossem voltadas para a pratica da mineração, pois, o imposto era alto e, o 

que importava para a Coroa Portuguesa era justamente a cobrança de impostos. 
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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo discutir como tem se construído o contexto na relação dos alunos de uma 

escola da rede pública com as informações sobre os grandes biomas. No caso o Bioma Cerrado, e 

como o mesmo está sendo representado nos conteúdos do livro didático adotado. Entendendo ainda a 

relação que o professor promove para uma possível preservação e as ações que levam os alunos a 

formarem em relação às formas respeitosas sobre o meio ambiente. Para a realização da pesquisa 

foram utilizadas análises bibliográficas e pesquisa de campo. Foi possível assim observar as propostas 

que o livro e professor estão desenvolvendo entre os alunos, que os mesmos conhecem os problemas 

ambientais, e estão levando o conhecimento adquiridos ate os limites das paredes da sala de aula, com 

isso não apenas os alunos mas sociedade em geral são beneficiada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É consenso que o Cerrado é um importante domínio morfoclimático brasileiro, que 

abriga um número muito grande de espécies da fauna e flora do país. Seu solo é adaptável 

para receber diferentes culturas, seu clima é favorável ao desenvolvimento vegetacional, as 

principais bacias hidrográficas brasileiras estão localizadas neste domínio e dependem de seu 

equilíbrio para continuar existindo. Enfim, sua biodiversidade pode contribuir para a produção 

laboratorial tanto de remédios como cosméticos, sendo uma possibilidade de visão para a sua 

conservação (Klink & Machado, 2005). 

Contudo, a importância do bioma tem permanecido em discursos de preservação 

proferidos por grupos isolados em prol de uma intocabilidade e, assim, fazem com que 

continue propício à exploração desordenada pela sociedade, seja pela agricultura comercial, a 

urbanização ou até mesmo pelo processo de ocupação desordenado, dentre outros.  
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Uma das formas de contribuir com a conservação do bioma é através do ensino de 

conteúdos voltados aos recursos naturais. Conforme discutido por Seniciato (2002), o 

pressuposto subjacente sobre essa vertente é de que, se os estudantes aprendem sobre a 

dinâmica dos ecossistemas, eles estarão mais aptos a decidir sobre os problemas ambientais e 

sociais de sua realidade, assim como para contribuir com a preservação do ambiente ao seu 

redor. 

Possuindo cerca de 30% das espécies de plantas e animais do mundo, o Brasil, conta 

com uma variada fauna e flora, que estão distribuídas pelos sistemas de biomas que se 

apresentam pelo território brasileiro, levando a muitas pesquisas e conhecimento, no entanto 

muitas também sofrem com a falta de preservação.  

O desconhecimento dos grandes Biomas do Brasil, a desvalorização de nosso 

patrimônio representado pela biodiversidade, aumenta as ameaças de extinção sobre estas 

espécies, especialmente, as do Bioma Cerrado que pouco se conhece. 

Em virtude de suas características ecológicas, geopolíticas, demográficas, 

socioeconômicas e culturais, o Cerrado é considerado o bioma de integração nacional, 

ocupando uma área que cobre uma extensão estimada em 1,3 milhões de quilômetros 

quadrados do território brasileiro, distribuídos entre a totalidade do Distrito Federal, mais da 

metade dos Estados de Goiás (97%), Tocantins (91%), Maranhão (65%), Mato Grosso do Sul 

(61%), Minas Gerais (57%), além de porções de outros 6 Estados (Pinto, 1990; Brandão, 

1996; IBGE, 2004). 

A grande biodiversidade cerradeira, sofre ameaças frequentes e tende a entrar num 

caminho de devastação e ate extinção, devido principalmente pela fronteira agrícola que 

chegou às regiões deste bioma na década de 1970 e aumentaram ao longo desses anos, 

levando a uma devastação da flora e dos demais recursos naturais do Cerrado.  

A microrregião de Pires do Rio, foco deste trabalho, está inserida no bioma Cerrado e 

é uma das microrregiões do estado brasileiro de Goiás pertencente à mesorregião Sul Goiano. 

Sua população é estimada em 94.452 habitantes (IBGE, 2012) e está dividida em dez 

municípios, abrangendo uma área total de mais de 9.000 km². Estudos têm demonstrado forte 

impacto antropogênico no bioma da região (Matos, 2012; Ribeiro & Binsztok, 2008). 

Conforme discutido por Dias (2008), o fato da agricultura moderna não ter se desenvolvido na 

referida microrregião em grande escala, não a livrou da degradação ambiental.  

A degradação do bioma na região tem acentuado os problemas como: erosão dos 

solos, mudanças nos períodos de chuvas, assoreamento e desaparecimento de curso d’água, 

rebaixamento do lençol freático, os quais contribuem para a redução da sua biodiversidade, 
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uma das mais ricas do Brasil e com uma grande quantidade de espécies endêmicas (Dias, 

2008).  Nesse sentido, compreendendo que o ensino sobre o Cerrado constitui estratégia 

particularmente importante para a conservação do bioma, com vistas não apenas à 

conservação do mesmo, mas também para a construção de conhecimentos sobre o bioma e 

conscientização da importância de que medidas preventivas contra a degradação devem ser 

adotadas, é importante que aspectos ligados ao ensino do Cerrado sejam investigados.  

Dessa forma, o trabalho teve como objetivo geral interpretar o Cerrado goiano a partir 

da avaliação e percepção dos alunos do Ensino Fundamental II° fase, professores e gestores 

das escolas públicas do município de Pires do Rio – GO. Para se chegar ao objetivo geral do 

trabalho, teve como base os seguintes objetivos específicos: a) conhecer a percepção do 

bioma Cerrado dos “atores” das escolas públicas do município de Pires do Rio – GO. b) 

identificar os conhecimentos (estudantes, professores, gestores) sobre assuntos relacionados 

ao Cerrado, a fim de detectar aspectos bem sucedidos ou falhas na formação dos estudantes; 

c) identificar experiências didáticas positivas em prol da conservação do Cerrado e 

experiências administrativas que contribuem com o desenvolvimento do tema nas escolas; d) 

avaliar o conteúdo dos livros didáticos utilizados nessas escolas sobre o bioma Cerrado, com 

o intuito de inferir se esses recursos estão contribuindo com o trabalho dos docentes. 

Nesse sentido, o estudo teve como justificativa há necessidade de conhecer a 

percepção do bioma Cerrado, através dos livros didáticos, da rede pública de ensino do 

município de Pires do Rio – GO, e avaliar como o Cerrado e sua conservação têm sido 

trabalhados nas escolas, observando as experiências positivas em prol da conservação, entre 

outros.  

 

A representação do Bioma Cerrado 

 

O Brasil é um país com dimensões continentais, com clima tropical favorável à 

biodiversidade animal e vegetal, além disso, a sua repercussão internacional se dá devido aos 

vastos biomas existentes em seu território, como: a Amazônia, a Floresta Atlântica, o Cerrado 

e outros. Em virtude da diversidade e da vastidão das riquezas naturais dos biomas brasileiros, 

a sociedade as encara como inesgotáveis e infinitas, MARTINEZ (2006). 

O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira. O significado etimológico 

do termo tenta traduzir a característica geral do bioma, qual seja, uma vegetação densa, de 

arbustos, e com árvores baixas e tortuosas que ali ocorrem sobre vários tipos de solos, sendo a 

maior parte destes bem drenados, profundos, ácidos, pobres em nutrientes e com alta 
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saturação de alumínio, GONÇALVES (2015).  

Para muitos o Cerrado, é reconhecido pela riqueza de águas e biodiversidade. 

Entretanto, essa imensa diversidade em seu território sofreu graves transformações, advindas 

do processo de modernização do campo implementado por políticas governamentais e pacotes 

tecnológicos, acarretando grandes consequências no cenário socioeconômico e nas paisagens.  

Sendo um termo de múltiplos sentidos o cerrado além de nomear o bioma, também 

designa seus tipos de vegetação, as formas de vegetação que o compõe, bem como pode 

qualificar cerrados, campos, os cerrados stricto sensu, os cerradões, as matas secas, as matas 

úmidas (de galeria e ciliares), veredas (buritizais) e formações brejosas, ALVES (2012). Esta 

pluralidade de sentidos pode dificultar uma conceituação única, mas reflete a imensa 

diversidade da região.  

A pressão sobre o Cerrado tem aumentado exacerbadamente nas últimas décadas, 

fazendo com que seja, hoje em dia, o bioma brasileiro mais ameaçado de destruição. De fato, 

o Cerrado vem sendo devastado num ritmo bastante acelerado e a quase ausente ação 

governamental em impedir o processo de degradação parece refletir o reduzido interesse de 

boa parte da população brasileira em relação à conservação deste bioma, BIZERRI e FARIA 

(2003). 

A destruição da diversidade biológica e cultural do Cerrado é avassaladora e ações 

visando modificações deste quadro não podem esperar uma reformulação geral da educação 

no Brasil. O Cerrado é pouco conhecido e valorizado por parte significativa dos professores e 

pelas escolas de um modo geral, e isto deve se refletir na valorização do bioma pelos alunos. 

De fato, uma avaliação de preferências de estudantes entre imagens de animais e paisagens 

mostrou que a maioria tende a preferir imagens de elementos não relacionados ao Cerrado 

(como paisagens urbanas e animais domésticos) do que elementos típicos do Cerrado, Bizerril 

(2001).  

No passado, a falta de conhecimento e as incertezas sobre os principais fatores que 

causavam o desmatamento no Cerrado prejudicaram sua conservação e manejo. Isto leva a 

crer que é necessário investir-se inicialmente, e em caráter de urgência, na sensibilização e 

divulgação da conservação do Cerrado, levando assim que ele deixe de  um segundo plano de 

importância, dentre as metas da escola. 
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O Bioma Cerrado no livro didático 

 

Trabalhando com a realidade do aluno, é possível fazer com que ele se interesse pela 

temática ambiental e é fundamental fornecer a eles diferentes experiências, numa visão ampla, 

não somente de seu espaço, mas de diferentes realidades. De acordo com Santos (2007, p. 09): 

A escola educa; por sua vez também é responsável pela sociedade. A educação ambiental é 

uma forma abarcante de educação, através de um processo pedagógico participativo que 

procura infiltrar no aluno uma consciência crítica sobre os problemas do ambiente. 

De acordo com BIZERRI e FARIA (2003), a escola pode e deve ser atuante no sentido 

de transmitir hábitos e valores favoráveis à conservação do Cerrado. No entanto, o que se 

observa é o tímido envolvimento da escola com as questões ambientais de um modo geral. 

Neste sentido, deve-se destacar o papel fundamental que as instituições de pesquisa, 

especialmente as universidades, no caso do Brasil, devem assumir no processo de introdução 

da educação ambiental na sociedade e, no caso particular deste estudo, no 7º ano do ensino 

fundamental segunda fase. Dentre as várias formas de ação, destaca-se a democratização do 

conhecimento sobre os temas ambientais, e em especial sobre o Cerrado.  

Dentro do tema pesquisado, foram aprofundados diversos assuntos com os grandes 

biomas do Brasil, o bioma Cerrado, a conservação do bioma Cerrado, as tecnologias no 

Cerrado, problemas ambientais e as leis que reforçam a introdução da Educação Ambiental na 

grade curricular, pelo Ministério de Educação e Cultura, por meio dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais-PCN’s e da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. 

O livro didático analisado foi Expedições Geográficas dos autores Melhem Adas, 

Sérgio Adas, que leva ao educando e educador em uma viajem pelo mundo do conhecimento, 

transmitindo em sala de aula, questões de múltiplos interesses, por traz de sua produção. O 

livros traz em suas páginas um belo estudo sobre as regiões brasileiras, e ao ser estudado a 

região centro-oeste, o Cerrado é muito bem contextualizado, com foco na biodiversidade, 

destruição, a importância para a vida.  

O estudo foi realizado com aluno do 7º ano do ensino fundamental segunda fase do 

Colégio Estadual Martins Borges na cidade de Pires do Rio – GO sendo um total de 27 

alunos. Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se revisão nos livros didáticos da 

disciplina de Geografia, a fim de conhecer como estão sendo ministrados os conteúdos dos 

Grandes Biomas em especial do bioma Cerrado, e no que diz respeito à conservação desse 

importante bioma.  

De início, a Secretaria de Educação Estadual, foi informada sobre o projeto. Em 
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seguida, a escola e professores também foram informados a respeito do projeto, o universo da 

pesquisa compreendeu 27 questionários objetivando conhecer qual sua percepção sobre os 

principais problemas ambientais em torno do bioma Cerrado, e como o livro traz na visão do 

aluno a mensagem do bioma Cerrado. Destaca-se o uso do questionário na  pesquisa científica 

como um rico suporte, que permite uma aproximação dos dados relativos ao objeto de estudo, 

permitindo atingir um grande número de participantes ao mesmo tempo, além de deixá-los 

mais à vontade para responder algumas questões mais delicadas do que na entrevista, além de 

o tempo de resposta ser menor (GIL, 2008). 

A maioria dos alunos que respondeu a pesquisa tem entre 12 e 13 anos de idade, sendo 

que, nesta fase, os alunos estão em constante processo de formação de seus conhecimentos, 

com possibilidades de adquirirem maiores noções de Educação Ambiental, pois têm 

condições de colocá-las em prática e melhorar o meio em que vivem. O questionário foi 

elaborado com questões abertas, possibilitando ao aluno sua expressão sobre o Cerrado, quais 

sejam: 01 -Oque é o Cerrado para você?, 02 - Você considera importante conservar o 

Cerrado?, 03 - Qual a contribuição do livro didático em sua formação? E 04 – Qual seu papel 

na propagação da preservação do Cerrado? 

Em resposta a pergunta 01, 36% dos alunos têm o Cerrado como natureza, em cujas 

respostas estão pautadas somente como elementos da natureza, com descrição de uma 

natureza intacta e perfeita, 44% apresentam uma resposta com um Cerrado humanizado, 

destacando um sujeito social, a cultura e 20% responderam apenas que Cerrado é vida. Como 

podemos conferir no gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Amostra o que é o Cerrado para você 

 

Fonte: Coleta de dados em trabalho de campo. 

Org. ALVES, Paulo Jean Pereira 

Cerrado como natureza

Cerrado humanizado

Cerrado é vida
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Em resposta a pergunta 02, Você considera importante conservar o Cerrado?, todos 

responderam que sim, “pois  Cerrado têm suas riquezas em plantas, animais e muitas pessoas 

que vivem”. As respostas da pergunta 03, 15% em evitar queimadas, 25% produzir menos 

lixo, 20% em preservar fauna e flora, 23% evitar poluição, e 17% evitar desmatamentos. 

 

Gráfico 02 - Qual a contribuição do livro didático em sua formação. 

 
Fonte: Coleta de dados em trabalho de campo. 

Org. ALVES, Paulo Jean Pereira 

 

Ao ser perguntado ao aluno se ele já falou em preservação do Cerrado em casa, com 

seus amigos, ou em outro lugar, todos responderam que no seu dia-a-dia tem propagado os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e nos livros didáticos, e por isso, o trabalho com a 

Educação Ambiental e preservação do bioma Cerrado, não deve ser exclusivo da escola, mas 

de diversas outras instâncias sociais. 

Nota-se a necessidade de que cada um tenha consciência e utilize os conhecimentos 

adquiridos sobre o bioma Cerado para ampliar suas ações benéficas, com isso clarear e 

mostrar caminhos, mas fáceis para que o aluno não sinta tanta dificuldade em assimilar um 

assunto em questão, ou seja, que ele desperte o interesse pelo estudo e, facilitando o papel no 

professor no ambiente escolar. 

 

CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa observou-se que os alunos têm tido contato com o conteúdo do 

livro didático, adquirindo conhecimentos importantes no seu dia-a-dia, que os levam a ter 

evitar queimadas

produzir menos lixo

preservar fauna e flora

evitar poluição

evitar desmatamentos
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noções de como respeitar o meio em que vivem, de como por exemplo o valor de preservar 

uma a fauna e flora do Cerrado. Todos os alunos demonstraram que, pelo menos na teoria, 

sabem o que a preservação do bioma Cerrado é de suma importância para melhorar a relação 

do homem com o meio ambiente. 

O livro didático é um caminho viável e seguro para o professor começar a formar as 

ideias e objetivos de sua aula, no entanto deve ser apenas um apontamento. As ações práticas 

que podem ser desenvolvidas em sala de aula são ilimitadas. Dessa forma, o professor de 

geografia ou mesmo ciências tem próximo do lugar possibilidades de apresentar ao aluno, 

praticas de proteção e conhecimento do Bioma Cerrado. 

Diante de uma imensa biodiversidade, de uma qualidade de ecossistemas de vidas, o 

Bioma Cerrado ainda é pouco discutido no contexto da educação ambiental. No processo de 

orientação sobre as práticas de conservação das águas, da reciclagem correta, da proteção dos 

animais e outros seres, faltam ainda informações didáticas que possibilitam compreender o 

Cerrado enquanto um Bioma completo. 

Espera-se assim que o contexto seja proveitoso para práticas e dinâmicas no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. Partindo desse pressuposto cabe ao professor o papel de 

inovar e influenciar a utilização do livro didático em suas aulas para que se tenham resultados 

positivos e perceba a aprendizagem dos alunos. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é parte do desenvolvimento de uma pesquisa sobre a Geografia do rádio em Goiás. É 

levado em consideração o contexto histórico, social, legislativo e cultural da cultura de rádio. A 

radiodifusão é um fenômeno importante da cultura regional e em Goiás ela possui imponência uma 

vez que se trata de uma mídia popular e com grande capilaridade nas áreas urbanas e rurais. Como se 

trata de uma mídia que pode estar em qualquer lugar a cultura de rádio é a portabilidade bastante 

acessada por trabalhadores em seus momentos de trabalho e descanso bem como por motoristas que 

circulam na cidade. As diferenças de programações, os tipos de antena, o sistema de concessões e o 

raio de cada difusão são parte de uma agenda de pesquisa que pretendemos percorrer sendo que, 

alguns resultados já se encontram nesse texto. 

 

Palavras- chave: Rádio, Cultura, Cartografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudar a Geografia do rádio pode parecer um tema muito diferente uma vez que não é 

muito pensado pelos pesquisadores das várias instituições de ensino, mas a cultura 

radiofônica está presente em Goiás desde 1942, e não nos darmos conta da importância do 

rádio que é carregado de relações e elementos históricos, geográficos e sociais.  

Para construir esse trabalho, inicialmente nos propusemos a entender que o rádio é um 

fenômeno de comunicação que atende as mais diferentes classes sociais e não importa se o 

ouvinte está conversando, tomando um café, realizando algum serviço doméstico, dirigindo 

pela cidade, trabalhando na construção civil, jogando baralho na praça, as possibilidades 

vivenciais e as situações nas quais as pessoas podem ter acesso por meio da escuta do rádio 

são múltiplas, pois as ondas sonoras emitidas pelo rádio alcançam ouvintes nos diferentes 

espaços.  

Esse projeto é orientado pela Prof.ª Dr.ª Rusvênia Luiza Rodrigues da Silva. Minha 

tarefa primeiramente foi à construção de mapas para entender a difusão dos transmissores de 

rádios e suas concessões pelo Estado de Goiás com base no Sistema de Controle de 

Radiofusão da Agência Nacional de Telecomunicações, que nos possibilitou a compreensão a 

priori de como estão distribuídas pelo estado. 
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Além disso, pretendíamos cartografar os efeitos da cultura do rádio na vida cotidiana 

e, além disso, expansão da transmissão da radiodifusão, aspectos da legislação, da política, da 

tecnologia e da linguagem são parte dos enfoques da pesquisa mais ampliada. Neste trabalho 

nos deteremos a pensar aspectos mais gerais, levantamentos bibliográficos e algumas análises 

desses dados que já são resultados da pesquisa.  

 

Cartografia da radiofusão goiana 

 

Na pesquisa fez se fundamentalmente a busca por referenciais das rádios mais 

proclamadas pelo povo goiano, acessos que foi possível após levantamento da audiência. Com 

base na tabulação dessa audiência partimos para construção de mapas o que foi a minha 

primeira competência nessa pesquisa, para podermos representar mais facilmente onde estão 

estabelecidas as transmissões das principais rádios de Goiás. 

A necessidade de um entendimento de como funciona uma rádios mesmo que fosse 

superficial foi surgindo a cada passo da pesquisa, e bem que percebemos que a radiofusão não 

é tão fácil de ser compreendida como apenas ligar o rádio e ouvir uma estação.  

Praticamente tudo começa com necessidade ter uma outorga de concessão ou 

permissão para explorar uma rádio de frequência modular (FM). Hoje no Brasil, a maioria das 

permissões ou concessões de rádio FM, é conduzida pela rede privada, mas órgãos públicos, 

empresas e fundações de direito privado ou público podem operar uma outorga de rádio uma 

vez que a mesma tem validade de 10 anos. 

Para poder operar uma estação de rádio FM é necessário participar de um processo 

licitatório na modalidade concorrência. Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (MCTIC), a entidade interessada deverá apresentar documentação 

de habilitação e as propostas técnicas e de preço, vencendo a licitação o processo é analisado 

e homologado pelo MCTIC e logo após será remetido à casa civil para apreciação da 

Presidência da República. 

Depois o processo é encaminhado para a Câmara dos Deputados e votado nas 

comissões de Ciência e Tecnologia e pelo Senado Federal na comissão de Constituição e 

Justiça do Congresso Nacional. Estima-se com as recentes alterações legislativas que 

preconizaram a desburocratização, que o processo licitatório tenha o prazo de cinco anos para 

ser concluído. 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 institui as normativas de licitação e contratos 

na administração pública.  Em 27 de agosto de 1962 foi instituído a Lei n° 4.117 que é o 
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Código Brasileiro de Telecomunicações e consolida a regulamentação da área de 

telecomunicação e radiofusão no Brasil. O Decreto n° 9.138 , de 22 de agosto de 2017 altera o 

Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de 

Radiofusão, e passa a vigorar a nova relação de documentos exigidos para pessoas jurídicas se 

habilitarem para obter outorga das concessões e das permissões entre outras alterações. 

 Vários são os acessórios e equipamentos para montar uma rádio, como por exemplo: 

antenas, transmissores, cabos, computadores, microfones, telefone, reprodutor de música e 

console de áudio, só para começar observamos que os custos de implantação de uma emissora 

de rádio são relativamente elevados.  

As antenas são dispositivos geralmente metálicos, destinados para receber e distribuir 

ondas de rádio. Quando são ligadas a um transmissor de rádio convertem os sinais elétricos 

em ondas eletromagnéticas. Quando ligadas a um receptor ela capta essas ondas, e as 

convertem em sinais elétricos, que vão ser ampliados e decodificados pelo aparelho receptor 

de rádio. 

As emissoras geralmente utilizam de antena onidirecionais e com polarização circular, 

resumindo quer dizer que todos os ouvintes em qualquer direção em certo raio de alcance 

desta transmissão,  poderão receber as ondas e assim ouvir a programação da rádio. Se não 

fosse a polarização circular que quer dizer que o sinal é emitido tanto na vertical quando na 

horizontal, as transmissões não seriam tão eficientes, percebemos algumas zonas descobertas 

quando estamos de carro e ouvindo alguma emissora de rádio, e do nada o sinal some e logo 

após volta ao normal. 

 

Figura 1: Gráfico de radiação de uma antena. 

 

Fonte: Site under-linux.org. Acesso: 09/03/2018, às 15h03. 
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Que são partes importantes, disto não resta duvidas, mas é interessante analisarmos 

que no espaço urbano as antenas fazem partes do nosso cotidiano, e estão espalhadas pela 

cidade desempenhando papel fundamental na distribuição espacial das ondas de rádio e de 

recepção, são elementos da paisagem, em cima das casas, morros, carros, nos celulares, rádios 

portáteis, estão sempre ao alcance da nossa vista. 

Na pesquisa cartografar esses elementos se tornou indispensável, para observarmos 

como estão distribuídas espacialmente pelo território goiano. O Morro do Mendanha na região 

oeste de Goiânia é um dos pontos mais altos e possui dezenas de antenas de transmissão de 

rádio e TV como se pode observar na foto abaixo. 

 

Figura 2: Foto do Morro do Mendanha em Goiânia - GO com inúmeras 

antenas de transmissão. 

 
Fonte: Google View. 

 

 Mas existem inúmeras emissoras de rádio que possuem suas antenas em outros 

municípios, isso também se dá pelas localidades que são outorgadas as concessões e 

permissões de exploração de uma frequência de rádio. Em Goiás as emissoras de rádio FM 

concessionadas estão distribuídas em cerca de 70 municípios. 

Desta forma, a cultura radiofônica, a própria questão da comunicação se realiza no 

contexto social e pode, muitas vezes, constitui-se como um bloqueio, como um impedimento 

na constituição de uma verdadeira política, de uma verdadeira comunicação. Embora não se 

queira defender o primitivismo tecnológico – sabe-se muito bem que estamos, todos, cada vez 

mais – e mais cedo, conectados à rede. No entanto o objeto tecnológico não é determinante 

em si mesmo. Objetos técnicos são ao mesmo tempo conformadores e conformados da 

estrutura social. Vale, portanto, problematizar algo importante: o contexto social em que a 
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técnica se realiza. O geógrafo Milton Santos afirma que a laboração da realidade espacial tem 

estreita dependência com as técnicas. No seu livro Técnica, Espaço, Tempo, o geógrafo 

reitera: 

A técnica é a grande banalidade e o grande enigma, e é como enigma que ela 

comanda nossa vida, nos impõe relações, modela nosso entorno, administra 

nossas relações com o entorno. (...) Ontem, o homem se comunicava com o 

seu pedaço da natureza praticamente sem mediação, hoje, a própria definição 

do que é esse entorno próximo ou distante, o Local ou o Mundo, é cheia de 

mistérios. Agora que todas as condições de vida, profundamente enraizadas, 

estão sendo destruídas (A.Wellmer,1974), aumenta exponencialmente a 

tensão entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva e, do mesmo modo, se 

multiplicam os equívocos de nossa percepção, de nossa definição e de nossa 

relação com o Meio. (SANTOS, 1999, p.7). 

 

Na perspectiva de Santos (1997) a interpretação do espaço se dá em conformidade 

com os sistemas técnicos que dele fazem parte, implicam e são implicados nessa produção. 

Ao problematizar acerca da aceleração contemporânea, o geógrafo destaca as transformações 

que marcam do século XX: “com a invenção e a difusão do automóvel, do avião, do telégrafo 

sem fio e do cabo submarino, do telefone e do rádio” (Santos, 1997, p.12). 

Para delimitarmos nosso campo de pesquisa utilizamos como referencias as nove 

principais rádios ouvidas online, com base nos dados disponíveis e após serem produzidos os 

mapas foi possível compreender que as transmissões das principais rádios ouvidas via web no 

estado de Goiás estão instaladas na mesorregião do centro goiano.  

 

Figura 3: Gráfico de distribuição das principais antenas de 

transmissão e seu raio de alcance 

. 
Fonte: Wanderson Alves dos Santos. 



750 

 

As mais ouvidas 

 

O rádio mostra sua importância como meio de comunicação, pois é capaz de propagar 

não apenas musicalidades e noticias, mas ele abre um leque para uma personificação do rádio 

com o ouvinte. É repleto de elementos identitários que revela aos seus ouvintes uma 

comunicação social, que é possível o ouvinte como sujeito se sinta extasiado pelo destaque 

em especifico que a rádio pode dar.   

Eric Hobsbawm afirmou e seus estudos sobre o século XX, que o rádio é uma 

poderosa ferramenta de comunicação e integração entre as pessoas. Um fator importante é 

que, embora ele seja um meio de comunicação singular, que comunique com uma 

coletividade, foi ele o primeiro vetor a falar individualmente com as pessoas, imprimindo um 

significado diferente as notícias. Calabre (2004, p. 9) afirma que “ao partilharem as mesmas 

notícias os indivíduos se sentiam mais integrados, possuíam um repertório de questões 

comuns a serem discutidas”. 

A música sertaneja faz parte da cultura do território goiano e em nossos levantamentos 

preliminares sobre as principais rádios ouvidas via web também podemos observar a relação 

das músicas sertanejas com o povo e seu território, o lugar onde vivem e se estabelecem. 

O portal radios.com.br há 14 anos faz a classificação em posições das rádios mais 

ouvidas da internet. As estatísticas são levantadas a partir do acesso ao site e pelo aplicativo 

RadiosNet para smartphones e tablets, esses dados estatísticos foram disponibilizados neste 

portal e ainda conta com alguns filtros que podem ser usados para selecionar mais facilmente 

apenas os dados que são necessários. 

A partir da captação dos dados, fez-se necessário a tabulação dos dados para essa 

pesquisa, os dados foram separados pela quantidade de acessos durante os meses de janeiro a 

maio e dos meses de julho a outubro de 2017. Por algum motivo que ainda não conseguimos 

identificar, o site não disponibilizou os dados estatísticos de acesso do mês de junho, por isso 

a ausência no gráfico que demonstrarei abaixo, contendo os acessos às rádios via web. 
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Figura 4: Gráfico demonstrativo dos acessos ao site rádios.com.br. 

 

Fonte: Autor 

 

O sertanejo, principalmente o universitário, tem dominado o mercado da música 

brasileira, na programação das rádios brasileiras as músicas mais tocadas são deste gênero. 

Em nossas analises a rádio Positiva 98,9 FM em Goiás é primeiro lugar nos acessos de 

ouvintes via web, tem mais de 17 horas de músicas sertanejas em sua programação diária, eles 

se intitulam como “100% sertaneja”. 

O que se pode observar já de imediato é a quantidade de visitas nesse site para 

ouvirem essas rádios, a Positiva, como já dito, fica em primeiro lugar na somatória dos meses 

analisados com cerca de quase 190 mil acessos, a segunda colocada é a rádio Central 

Brasileira de Notícias (CBN) opera na frequência 97,1 FM, como o nome já diz, em sua 

programação a uma dedicação quase que exclusiva para as notícias. O terceiro lugar fica para 

a rádio Terra 104,3 FM que na sua programação diária conta com cerca de mais de 10 horas 

dedicadas para músicas sertanejas. 

O estilo sertanejo e o “modão” é bem comum na programação das demais rádios da 

lista, já que quase todas abrem espaço para os ouvintes pedirem músicas. Foi longo o 

processo de consolidação desse estilo, inclusive sua plasticidade uma vez que não é 

circunscrito apenas a ouvintes mais velhos, atraindo todas as idades. 
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Existem vários motivos para as músicas sertanejas adquirem tanta notoriedade: por um 

lado seus ouvintes, independente da idade, são unidos; as letras são muito mais atraentes pela 

simplicidade, elas se renovam muito rápido e sempre surge uma nova dupla cujo suporte 

cultural não se restringe só a Goiás, mas existem festas e rodeios pelo Brasil no ano todo, 

entre outros motivos. O relacionamento da sociedade goiana com o sertanejo se tornou fator 

fundamental para o rádio se manter como meio de comunicação tão evidente no quesito de 

transmissão dessas músicas, pois permite que uma emissora de rádio possa tocar de forma 

segmentada exclusivamente músicas desse gênero. 

Compreender a radiodifusão em Goiás e em Goiânia foi apontado na pesquisa de 

Marques (2009) como sendo mais complexo do que se imagina. As primeiras experiências 

comunicacionais realizadas em Goiás, uma espécie de pré-história do rádio, se deram ainda na 

década de 1920, simultaneamente ao surgimento do rádio no mundo, ainda por meio de 

sistemas eletrônicos que se diferenciavam da radiodifusão, porém, foram espécies de 

antepassados do rádio. Entretanto isso ocorreu muito antes do surgimento da primeira 

emissora de rádio, ou seja, ainda na década de 1920. Muitos locutores que trabalharam nas 

rádios emissoras da década de 1940 vieram destes sistemas eletrônicos.  

Embora seja marcante essa característica da identidade da comunicação de rádio, nos 

últimos anos há uma estagnação da cultura de rádio. O aumento do uso da internet modificou 

a natureza das notícias que antes de chegar ao público por outras mídias, como jornais e 

televisões, eram ouvidas no rádio, enunciadas pelos repórteres de rua. 

Existem muitas questões que foram levantadas durante essa pesquisa, que estão sendo 

analisados, mas é notória a distribuição das antenas que transmitem as principais rádios estão 

quase que exclusivamente em municípios da região metropolitana de Goiânia, como o 

sertanejo ganhou espaço e identidade na cultura musical goiana, os ouvintes são um dos 

principais alvos é de suma importância compreender o sentido do rádio para seu cotidiano e se 

o perfil social e econômico são fatores determinantes na identidade de ouvinte goiano. 
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O PROFESSOR DE GEOGRAFIA: PRIMEIROS LEVANTAMENTOS NOS 

MUNICÍPIOS DE ARAGUARI, CAMPO FLORIDO, PRATA,  

UBERABA E UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS 
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RESUMO 

 

Este texto apresenta os resultados da pesquisa sobre o perfil do/a professor/a de Geografia na rede 

pública de Araguari, Campo Florido, Prata, Uberaba e Uberlândia, desenvolvida pelo LAGEPOP - IG 

- UFU, realizado entre 2013 e 2017, com o apoio da FAPEMIG, Edital 01/2012 Demanda Universal, e 

com a colaboração das/os Pesquisadoras/es: Terezinha T. Oliveira, Denaíse E.L. Cunha, Humberto 

Teixeira, Roberta A. W. Souza, Wellington W. Souza, Célia F. Reis, entre outros. Para o levantamento 

de dados foram utilizados questionários aplicados, um a um, aos/às professores/as de Geografia que 

estavam atuando em sala de aula. Procurou-se conhecer como estava o/a professor/a de Geografia das 

redes municipal e estadual, buscando informações sobre sua formação inicial e continuada, entre 

outras questões. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Prática Docente, Formação Inicial e Continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quem é o/a Professor/a de Geografia? Como está sua formação inicial e continuada? 

Quais as Metodologias de Ensino que está utilizando? 

Estas e outras questões foram trazidas à tona pela pesquisa sobre o perfil do/a 

professor/a de Geografia na rede pública de ensino realizada por meio de questionários em 

diversas escolas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os três anos do Ensino Médio, da 

Rede Pública Estadual e Municipal das cidades de Araguari, Campo Florido, Prata, Uberaba e 

Uberlândia, no Estado de Minas Gerais realizada pelo Laboratório de Geografia e Educação 

Popular - LAGEPOP do Instituto de Geografia - IG da Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU.  

A pesquisa tinha como objetivo conhecer um pouco da realidade do/a profissional que 

atua na sala de aula, identificando sua prática, os materiais que usa, suas facilidades e 

dificuldades perante alguns conteúdos.  

O/a professor/a de Geografia tem a importante tarefa de ensinar os conteúdos 
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presentes no currículo, tais como as categorias geográficas que compreendem o lugar, a 

paisagem, o território e a região, necessárias para a formação do/a aluno/a como um cidadão 

que vive em sociedade, que estuda e que trabalha, ou que irá trabalhar e estar consciente de 

seus direitos e deveres. O/a professor/a é um dos profissionais imprescindíveis da atualidade, 

e especialmente em relação aos conteúdos da Geografia, este/a docente possibilitará aos/às 

alunos/as serem sujeitos que refletem e questionem o meio em que vivem.  

Uma das primeiras pesquisas realizadas sobre os/as professores/as de Geografia na 

Região do Triângulo Mineiro ocorreu na década de 1980 com o apoio da Associação Nacional 

de Geógrafos - AGB, Seção Uberlândia, realizada por Andrada et al. (1986), com 37 

professores/as que responderam ao questionário, que foi enviado às escolas, num primeiro 

momento, e por dez professores/as que foram entrevistados/as posteriormente. 

A equipe de Pesquisa era composta por: Artura Maria Brandão Andrada, Beatriz 

Ribeiro Soares, Carmem Silvia Lopes Paiva, Marlene Terezinha de Muno Colesanti, Sérgio 

Augusto Fernandes Lisboa Genovez, Vânia Rubia Farias Vlach, e Vera Lúcia Salazar Pessôa. 

A investigação foi incentivada pela Diretoria Executiva Nacional da AGB, iniciou-se em 1985 

e finalizou em 1986. 

Segundo os/as autores/as Andrada et al. (1986), o ensino de Geografia em Uberlândia-

MG apresentava problemas tanto de ordem teórico metodológica, quanto de conteúdo, seja na 

rede oficial do de ensino ou na particular. A pesquisa apontava que o nível de formação do/a 

professor/a de Geografia era bom, pois 37,8% eram licenciados/as plenos/as em Geografia 

pela UFU, 21,7% eram licenciados/as em Geografia por outras Faculdades, 24,3% possuíam 

Licenciatura Curta em Estudos Sociais pela FECLES
190

, 8,1% eram estudantes de Geografia, 

2,7% eram estudantes de História, 2,7% eram habilitados em Pedagogia, e 2,7% eram 

professores sem curso universitário, possuindo apenas o Registro D
191

.  

Partindo dos dados identificados por Andrada et al. (1986), a pesquisa sobre o Perfil 

do/a Professor/a de Geografia (SAMPAIO, 2012) foi realizado entre 2013 a 2017, com o 

objetivo de conhecer a realidade dos/as professores/as. Para isso foram buscados docentes de 

Geografia da Rede Pública de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e os três anos do Ensino 
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Médio, com aplicação de Questionário composto por 35 questões divididas em: formação do/a 

professor/a, sua prática e perguntas específicas sobre a Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Algumas das perguntas objetivavam saber se o/a professor/a possuía Licenciatura 

Curta ou Plena; se fazia uso da Internet em suas aulas, e outros recursos das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TIC. Desejava-se saber qual era sua opinião a respeito dos 

Livros Didáticos; se havia facilidade para utilização de materiais; qual era o conteúdo da 

Geografia que possuía facilidade ou dificuldade de se trabalhar em sala de aula. Questionou-

se também sobre qual era a situação trabalhista do/a professor/a na escola, há quanto tempo 

estava trabalhando como docente, se trabalhava em mais de uma escola e como estava a 

inclusão na escola, entre outras questões. 

 

Os/as Professores/as de Geografia das cidades de Araguari, Campo Florido, Prata, 

Uberaba e Uberlândia, MG, no século XXI. 

 

A pesquisa contou com a participação de: 72 professores/as de Uberlândia, 32 em 

Uberaba, quatro em Campo Florido; quatro em Araguari, e um em Prata. Veja mapa de 

localização dos Municípios em que os/as docentes foram entrevistados/as na Figura 1.  

 

Figura 01: Municípios de Araguari, Campo Florido, Prata,  

Uberlândia, e Uberaba, MG, Brasil. 

 
Organização: SAMPAIO, A. A. M., 2016. 
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Durante a Pesquisa foram visitadas 57 escolas, sendo 37 em Uberlândia, 16 em 

Uberaba, duas em Araguari, uma no Prata, e uma escola em Campo Florido (observe a Figura 

2). Destas, a maioria foram Escolas Estaduais, sendo que apenas sete escolas em Uberlândia 

eram Municipais. 

 

Figura 02: Escolas que participaram da Pesquisa: Municípios de Araguari, 

Campo Florido, Prata, Uberlândia, e Uberaba, MG, Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa direta. Organização: SAMPAIO, A.A.M., 2017. 

 

Dos/as 72 professores/as em Uberlândia, MG, 34 eram homens, 36 mulheres e dois 

professores/as não se identificaram. 

Em Uberaba, MG, foram entrevistados/as 32 professores/as, sendo 22 mulheres, 09 

homens e um professor/a que não quis se identificar. 

Em Araguari, MG, foram entrevistados/as três homens e uma mulher atuando como 

professores/as de Geografia. No Prata foi entrevistado um professor. Em Campo Florido, MG, 

foram entrevistados/as 04 professoras/es, sendo três mulheres e um homem. Na Pesquisa 

ficou constado 55,8% dos/as professoras/es entrevistados/as são mulheres, 41,6% são homens, 

e 2,7% não quiseram se identificar em relação ao gênero masculino ou feminino. 

A maioria dos/as Professores/as de Geografia atuantes em sala de aula tem mais de 41 

anos, seguidos pelos/as que tem entre 31 e 40anos, o que demonstra que há uma maior 

tendência a professores/as mais velhos/as e mais experientes. 

Em relação à Cor da Pele, 63,7% dos/as professoras/es responderam que apresentavam a cor 

Branca, 30%  com a cor Negra, e 05,3% não quiseram responder. Para chegar a questão do 

quantitativo da Cor da Pele Negra, somamos as respostas para Negro e Moreno, o que melhor 
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evidencia a realidade brasileira, uma vez que somos herdeiros de índios nativos, europeus, 

africanos e outras tantas etnias.  

Em relação à formação universitária, 71 professores/as em Uberlândia possuíam 

Licenciatura Plena em Geografia, e 31 em Uberaba, sendo apenas um professor de cada 

cidade sem a formação específica na área. Em Araguari, Prata e Campo Florido também os/as 

professores/as tem a formação. Da mesma forma é possível observar que em Uberlândia e 

Uberaba a maioria dos professores possuem Pós-graduação.  

Sobre a Pós-graduação, em sua maioria, os/as professores/as declararam terem 

participado de cursos mais voltados para o nível de Especialização, sendo poucos os que 

fizeram Mestrado. Os cursos foram procurados por diversos motivos, dentre eles a melhora da 

qualificação profissional, e a ampliação do conhecimento.  

A maioria dos/as professores/as que cursaram uma pós graduação justificou ser 

importante fazer outros cursos após a graduação para aprimorar os conhecimentos, manter-se 

sempre atualizado, e pelo crescimento profissional. Afirmou-se também que houve mudanças 

positivas em relação à sua prática após a realização dos cursos, principalmente na forma de 

ministrar as aulas.  

Entre os/as que não fizeram cursos de Pós- graduação, estes/as declararam que os 

principais motivos foram: a falta de tempo e de recursos financeiros disponíveis.  

A respeito do Livro Didático adotado na escola, dos/as 113 professores/as entrevistados/as 

65,5/% declararam que participaram do processo de escolha, entretanto 31,9% não 

participaram. Provavelmente em função da troca de escolas a cada ano devido à instabilidade 

da contratação/designação do Estado.  

Sobre a opinião dos/as professores/as a respeito do Livro Didático de Geografia, 15,9% 

declararam que o livro era Ótimo, 63,7% que era Bom, 17,7% que o livro era Regular,  e 

apenas 01,8% que o Livro era Fraco.  

O Livro Didático é usado como apoio diariamente, e muitos/as professores/as disseram 

que só tinham o Livro Didático como suporte às suas aulas. Demonstrando que a maioria dos 

professores/as realmente considera o Livro Didático de Geografia com qualidade boa para o 

ensino e aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. 

Entre as dificuldades encontradas para ensinar Geografia em sala de aula, foram citadas: a 

falta de conhecimento prévio dos/as alunos/as, por 44,3% dos/as professores/as, sendo que  

34,5% disseram ser a a falta de interesse pela matéria, e 5,3% que o problema estava 

relacionado ao Material Didático.  

Se avaliarmos o conhecimento prévio e o interesse dos/as discentes teremos que 
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78,8% dos/as professores/as declararam que a dificuldade de Ensinar Geografia está no/a 

aluno/a, relacionando a indisciplina, a falta de apoio da família, entre outras. O que é 

intrigante, pois os/as professores/as colocam a questão somente para um lado do processo: o/a 

aluno/a, que por sua "própria responsabilidade"  não tem a compreensão prévia dos conteúdos 

e nem o interesse atual para adquirí-lo. O/a professor/a não tem responsabilidade sobre iso? 

Pensando nesta questão da culpabilização do/a aluno/a quanto à sua aprendizagem, 

perguntamos aos/às professores/as quais os conteúdos que eles/as tinham dificuldades para 

ensinar, e 38,1% responderam que era a Cartografia, 21% responderam que era o Conteúdo de 

Geopolítica, e 15% que era toda a Geografia Física (Climatologia, Geomorfologia, Pedologia, 

Biogeografia, Geologia, entre outros).  

Ademais da questão de qual conteúdo tinham mais dificuldade para ensinar, 

perguntamos sobre um tema específico trabalhado na Geografia que é a Questão Ambiental. 

São raros os/as professores/as que admitiram ter dificuldades, e 92% disseram não ter 

dúvidas. Todavia, aqui já se coloca um impasse, pois para ensinar a Questão Ambiental 

precisamos entender de Geografia Física, de Cartografia e de Geopolítica (o que totaliza mais 

de 74% das dificuldades relacionadas), caso contrário ficamos apenas no conhecimento 

superficial do Ambiente. Assim, a dificuldade com o tema é uma realidade confirmada 

pelos/as próprios/as professores/as quando expoem os detalhes dos conteúdos em que não se 

sentem seguros.  

A Cartografia foi considerada por 38,1% dos/as professores/as como um conteúdo de 

difícil ensino, o que também nos faz questionar as respostas sobre o uso dos Mapas Mudos 

por 72,6%. Não obstante, apenas 12,4% fazem uso de Exercícios em suas Metodologias de 

Ensino, o que contradiz as respostas sobre o uso de Mapas Mudos.  

Avaliando a dificuldade de ensinar Cartografia, com a não solicitação de Atlas, o 

constante ritmo de Aulas Expositivas e os poucos Exercícios, consideramos que a parte do 

Ensino de Geografia que envolve a Cartografia fica em defasagem, confirmando outros 

estudos como de Melo (2006) e Sampaio (2006) .  

Pelos dados apresentados observou-se que os/as professores/as estão participando das 

Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC, sendo que 95% deles/as tem computador em 

casa e o utilizam para preparar suas aulas. 

Quanto à elaboração do programa de Geografia da escola, 50% dos/as professores/as  

disseram que participaram da escolha, enquanto que também 50% não participaram. O que 

remete à questão dos/as professores/as não terem garantia de permanecer na mesma escola de 

um ano para outro, devido à precariedade de sua situação trabalhista, uma vez que 54,9% são 
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contratados/designados a cada novo ano escolar.  

Quanto às Referências consultadas para Elaboração do Programa de Geografia, os 

PCN são a orientação para 36,3% dos/as professores/as, enquanto que o Programa Municipal 

é parâmetro para 22,1%, e o Programa Estadual para 23% . 

Surpreendente o dado de que o Livro Didático corresponde a 29,2% das indicações, 

um pouco menos do que os PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1997, 

evidenciando, o quanto até este momento, não atingiu os currículos praticados. O Uso do 

Livro Didático, como uma das documentações mais consultadas, demonstra o quanto ele 

ainda é um dois principais modelos de Ensino utilizados nas escolas de Educação Básica.  

Sobre a Inclusão Escolar de alunos/as com deficiência, 68,1% dos/as professores/as 

disseram que a escola promove a inclusão e tem disponível na escola salas de Atendimento 

Educacional Especializado -AEE, e que também existem espaços físicos adequados para 

este/a aluno/a como banheiro e portas acessíveis.  

Disseram que muitos/as alunos/as com deficiências não tem conhecimento dos conteúdos 

anteriores, ou não sabem ler e escrever, o que obriga os/as professores/as a abaixarem o nível 

de exigência.  

Dos/as 113 professores/as pesquisados/as, 44,2% possuem alunos/as com deficiências, 

como surdos, ou com deficiência física, baixa visão, ou outros com problemas de déficit de 

atenção. 80,5% declararam que não foram preparados para trabalhar com alunos/as que 

apresentam algum tipo de deficiência, sendo que alguns relataram que buscaram por conta 

própria fazer cursos para aprenderem a ensinar para esse público.  

A respeito da Educação de Jovens e Adultos - EJA, 43,4% dos/as professores 

entrevistados/as trabalham com esta modalidade de ensino. Destes, 61,2% sentem 

dificuldades em ministrar o conteúdo de Geografia, e 59,2% consideram que a metodologia 

empregada no EJA não é adequada. 

Entre as dificuldades no ensino para o EJA, os/as professores/as listaram a pequena 

carga horária, e o consequente conteúdo superficial; o longo tempo em que os/as alunos/as 

ficaram sem estudar; a falta de material específico; e as faltas excessivas por parte dos 

discentes, e a parte permissiva por parte das normas da educação.  

Sobre a metodologia de ensino, os/as professores/as responderam que devido ao tempo, o 

conteúdo era explanado de forma rápida, mas que era uma metodologia acolhedora que 

permitia a esses/as alunos/as terem oportunidades de resgatar um pouco do tempo perdido e 

ter mais oportunidades de se inserirem no mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No interior das escolas públicas ocorrem múltiplas discussões, entre elas a defesa da 

própria escola, com um ensino de boa qualidade, o aumento de recursos públicos para 

educação pública e a recuperação dos salários dos professores, entre outros problemas que são 

considerados necessidades emergentes para a construção de uma escola mais justa e 

democrática.  

Entre as responsabilidades do professor está a tarefa de estimular o aluno a aprender 

cada vez mais. Por sua vez, a função da Universidade é formar este de professor. Assim, 

acredita-se que a partir do momento em que o professor começar a se ver como pesquisador, 

como construtor de seus próprios recursos didáticos ele saberá orientar melhor seus alunos. 

Infelizmente, ainda faltam Cursos de Licenciatura em Geografia uma formação que habilite o 

futuro professor a ser pesquisador, um profissional capaz de refletir e atuar sobre sua prática, 

o que torna ainda mais importante a formação continuada. 

A produção de material Didático deveria fazer parte da formação destes professores. 

Todavia, por diversos motivos, como: tempo, disponibilidade de recursos, laboratório 

apropriado, entre outros, esta formação não ocorre. Há apenas informação sobre a 

possibilidade e a facilidade do seu emprego na sala de aula.  

Além desta formação para a elaboração e construção de seus próprios textos e recursos 

didáticos, o que demanda pesquisa por parte do professor, ele precisa também estar atento às 

necessidades de seus alunos e trabalhar na perspectiva da inclusão, não deixando ninguém 

sem ser atendido.  

Pensando nesta questão considera-se importante que a formação do professor 

pesquisador passe também pela preocupação com as diversas potencialidades como também 

pelas suas limitações.  

A preocupação com a formação do professor que leciona Geografia passa pela 

preocupação na formação de quem contribui para a formação de cidadãos.  

Ter consciência, senso crítico, questionar e interpretar o mundo, para melhor se 

colocar nele é uma das tarefas de quem estuda a Geografia. Como já disse o geógrafo  Yves 

Lacoste (1989)  em  seu livro "A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 

guerra", publicado pela primeira em francês, no ano de 1976. 

Mas será que o Professor de Geografia está conseguindo realizar seu trabalho diante 

de tantas dificuldades na carreira? 

A pesquisa, aqui apresentada, mas que também está ainda terminando suas análises, 



763 
 

possui muitos dados o que permite mais de uma conclusão, sendo que algumas questões 

podem ser revistas com mais de um ponto de vista. 

Observa-se que algumas questões continuam como em 1989, como por exemplo a 

situação trabalhista, e a falta de infra-estrutura. Outras estão um pouco mais ampliadas, como 

por exemplo a formação inicial e continuada, que ampliou de 83,8%, incluindo os Cursos de 

Licenciatura Curta, para mais de 95% de professores/as com Licenciatura Plena em 

Geografia, dados de 2016. 

De forma geral, a pesquisa mostrou a crença dos/as professores/as de que ao ensinar 

Geografia estarão contribuindo para formar um/a cidadão/ã que dialoga e desenvolve suas 

próprias opiniões sobre o meio em que vive. Os/as professores/as gostam da Geografia por 

acreditar serem capazes de olhar o mundo e entendê-lo. Acreditam que a Geografia é 

importante porque contribui para um maior conhecimento do mundo, bem como é importante 

para formar pessoas conscientes da realidade e de sua possibilidade de transformação. 

Ao final dos questionários os/as professores/as colocaram um pouco de suas angústias 

em relação ao compromisso de educar e não apenas ensinar um conteúdo. Os/as 

professores/as disseram que esperam por mais cursos de formação ofertados pela universidade 

pública, e que sejam gratuitos. Disseram também que gostaram de participar da pesquisa, pois 

esperavam poder contribuir para acrescentar algo de novo para os/as futuros/as professores/as 

de Geografia, e acreditavam que os resultados alcançados ajudariam no processo de melhoria 

da educação brasileira como um todo. 
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CARTOGRAFIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA:  

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Ainglys Cândido Pinheiro-UFG-RC
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  Randolpho Natil de Souza-UFG-RC 

 

RESUMO  

 

O presente artigo discorre sobre leituras, reflexões e diálogos, tendo como finalidade discutir a 

importância do ensino de Cartografia na escola, propondo uma dinâmica para fortalecer a 

alfabetização cartográfica dos educandos no ensino médio, que se constitui na construção de uma 

maquete da escola, trabalhando noções de projeção cartográfica, localização e orientação. Dessa forma 

o educando constrói junto com o educador a maquete e aprimora a leitura cartográfica e de mundo, 

tornando-se um cidadão capaz de interpretar não só mapas, mas também a realidade que vivencia. Para 

subsidiar a discussão autores, como ALMEIDA (2006), CALLAI (2003), CASTROGIOVANNI, A. 

C.; COSTELLA (2006), FALAVIGNA (2009), MACEDO (2010), SANTOS (2009), SANTOS; 

COSTA, KINNl (2010) foram consultados. 

  

Palavras chave: Ensino de Geografia; Cartografia; Maquete. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Cartografia é uma ciência que está intimamente ligada à Geografia, oferece a 

possibilidade de analisar as configurações do espaço geográfico em suas dimensões e formas 

de abordagem, principalmente o espaço vivido pelo educando, sendo possível sua formação 

plena como cidadão. Por isso, tem-se por objetivo discutir o uso da ciência cartográfica no 

ensino de Geografia e, ainda, propor uma dinâmica para fortalecer a alfabetização cartográfica 

dos educandos. 

Acredita-se que é o educador de Geografia o responsável pela alfabetização 

cartográfica do educando, processo em que se tornará capaz de ler e entender o mundo por 

meio das representações espaciais. Logo, a construção da maquete é uma possibilidade de 

trabalhar a cartografia de forma diferente, criativa e interessante. Assim, considerar-se-á o 

espaço vivido pelo educando – a escola. 

Para subsidiar a discussão autores, como Almeida (2006), Callai (2003), 

Castrogiovanni, A. C.; Costella (2006), Falavigna (2009), Macedo (2010), Santos (2009), 

foram consultados por ser um passo inicial na construção efetiva do saber. Assim, a 

construção da maquete pelo educando com a mediação do educador visa alcançar a 
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alfabetização cartográfica, visto que a leitura das representações espaciais tem grande valia 

para o aprendizado da ciência geográfica, possibilitando além da leitura do espaço geográfico, 

uma formação plena do cidadão. 

 

Importância da geografia para o ensino escolar 

 

A Geografia é uma ciência social que possui papel importante na formação do 

educando não só profissionalmente, mas também como cidadão, dessa forma auxilia na 

compreensão do espaço geográfico a partir da análise e investigação. Para Callai (2003, p.57), 

“a Geografia não pode ser uma coisa alheia, distante ou desligada da realidade e do dia-a-dia 

do aluno”. A autora faz referência ao construtivismo que propõe ao educando participar 

ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação. 

O ensino da Geografia deve ser entendido como um processo de ensino-aprendizagem. 

Desde as séries iniciais, quando a criança começa a resolver problemas cotidianos a partir da 

assimilação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Com o acúmulo das técnicas ao longo do tempo o mundo se tornou mais dinâmico e 

complexo, exigindo mais do que nunca o contato e uso de diferentes formas de representações 

espaciais, principalmente após a revolução tecnológica que ocorreu a partir da segunda 

metade do século XX e o notável incremento das redes de comunicação, que entre outras 

funções, têm contribuído para uma rápida aproximação e a quase eliminação das diferenças 

espaço-temporais entre os lugares. 

É importante que em meio a tantas informações advindas da tecnologia, o educando 

aprenda a decodificar, interpretar e lidar com esses recursos de maneira consciente, pois são 

muitos os conteúdos a que se tem acesso, em que há necessidade da mediação desses dados 

para que o educando possa perceber sua veracidade. 

Partindo do pressuposto de que o ensino de Geografia é importante para a formação de 

cidadãos críticos e cientes de si no mundo, analisar o espaço evidenciando a realidade 

experienciada pelo aluno permite relacioná-la com espaços longínquos, fazer crítica do 

território e compreender a dinâmica do espaço geográfico nos diferentes níveis de apreensão 

local, nacional e global. 

Conclui-se então, que a Geografia é uma disciplina essencial para o ensino escolar e 

para os educadores que buscam uma formação crítica dos educandos, sendo indispensável nas 

instituições de ensino, pois contribui para o desenvolvimento da autonomia, e a compreensão 

do espaço, por meio do trabalho com a alfabetização cartográfica. 
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Alfabetização cartográfica e ensino de Geografia 

 

A alfabetização cartográfica, visa desenvolver no educando habilidades, como a 

lateralidade e noções espaciais, no ensino fundamental um e dois. Nessa perspectiva, a 

construção da maquete pode ser usada para que os educandos compreendam o espaço 

geográfico partindo do vivido (local) ao global. 

Para Castrogiovanni (2006), alfabetizar é possibilitar aos educandos situações que os 

levem a pensar, a fazer relações. Abrir espaço para a criação dessas noções espaciais e laterais 

é a base para a alfabetização cartográfica. Por isso, ensinar os conceitos cartográficos junto à 

construção da maquete constitui importante prática para relacionar o local de vivencia do 

educando com o global. 

Partindo do local para o global o educando poderá estabelecer relação entre o que 

aprendeu na aula com o meio no qual está inserido. Diante o exposto, situar a escola na rua, 

bairro e cidade, possibilita ao educando perceber as diferentes escalas de análise ampliando as 

noções de espaço. 

A cartografia é interpretada como uma linguagem especializada na espacialização dos 

fenômenos naturais e sociais, sendo assim o uso de maquetes no ensino de Geografia tem 

papel fundamental, pois os alunos podem analisar lugares conhecidos e não-conhecidos.  

Entende-se que, como todo processo de alfabetização deve começar cedo, a 

alfabetização cartográfica também deve começar nos primeiros anos de escolaridade. Sendo 

assim, o ensino da geografia utilizando recursos didático-metodológicos, torna a construção 

do conhecimento mais interessante e menos cansativa, tanto para o educador quanto para 

educando.  

As primeiras relações da criança com o espaço são desenvolvidas pela interação com 

os objetos, a criança o vivencia a partir do movimento, da locomoção e distingue as relações 

de vizinhança. Nesse nível a criança é o ponto de referência, posteriormente ela começa a se 

projetar noutros pontos espaciais, situando os objetos sob outra perspectiva. 

Trabalhar a lateralidade influencia positivamente na compreensão das noções de 

orientação a partir dos referenciais geográficos. Assim, a lateralidade trabalha as noções de 

frente, tras, direita e esquerda, ou seja, a partir dos referenciais corporais.  As noções de 

escalas serão entendidas com a compreensão da proporção, levando o aluno a perceber de 

forma correta as relações de proporcionalidade cartográfica. 

  Para tanto trabalhar com os alunos as noções básicas de cartografia, como os sentidos 

Norte/Sul e Leste/Oeste exigem que as habilidades de lateralidade estejam desenvolvidas, 
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visto que essas permitem ao aluno orientar-se a partir do contato com o objeto de estudo, 

situando-se a partir de referenciais contidos no espaço. Para CASTROGIOVANNI E 

COSTELLA (2012, P.44) “as crianças operam a lateralidade delas mesmas, sua esquerda ou 

sua direita, dependendo do desenvolvimento de atividades que criem oportunidades para que 

construam essa habilidade”. Desse modo os alunos aprendem a situar-se no espaço a partir da 

relação entre seu próprio corpo com o lugar, e alterando sua perspectiva sobre o espaço a ser 

analisado. 

As noções de lateralidade e espaciais são fundamentais para que o aluno se conheça e 

interaja com o meio em que vive. Para isso será necessário que os alunos escolham um local 

de vivencia, como a escola, a partir da interação cotidiana com o lugar será possível que o 

aluno construa a maquete. Assim se desenvolve a lateralidade, pois deslocar-se no espaço dá a 

dimensão do próprio corpo. 

Trabalhar noções cartográficas a partir do corpo do educando é importante, pois ao 

tomar consciência da posição de seus membros pode se posicionar em relação a um ponto 

qualquer, situando-se no espaço. Junto a isso, é importante que no processo de ensino-

aprendizagem o educador utilize o espaço vivido pelo aluno, como a rua de sua casa, o bairro, 

a cidade, município, pois assim será ampliado a noção de espaço e o aluno aprende a situar-se 

no mundo e relacionar o local com o global enriquecendo o ensino de Geografia. 

Portanto a partir do estudo do meio, espaço vivido pelo aluno torna-se possível o 

desenvolvimento de habilidades de noções espaciais. Para Passini (1994, p, 72) “conseguir 

orientar-se é um dos pré-requisitos importantes para que a criança estruture noções de espaço 

e posteriormente, consiga ler mapas”.  Desse modo, trabalhar com o espaço próximo ao aluno 

permite que a escala de análise seja ampliada de modo que se relacione o local ao global de 

forma plena. 

Pode-se trabalhar com maquetes, fotografias, desenhos, imagens de satélite, mapas 

temáticos veiculados pela televisão, jornais e revistas também são importantes para que haja a 

alfabetização cartográfica. Além de todos estes recursos disponíveis, se deve descartar o uso 

do livro didático. Para Castrogiovanni; Costella (2006), 

 

Quando falamos em alfabetizar nos referimos à interpretação de símbolos, 

que posteriormente permitirão a relação e aplicabilidade em outras 

dimensões. Assim, podemos transferir o processo de alfabetização aos 

símbolos cartográficos e etapas temporais, que oportunizam ao aluno a 

aplicabilidade posterior em leituras de mapas e contextos espaços-temporais. 

(CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2006, p. 29-30).  
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Visto que proporcionar ao educando a compreensão dos símbolos cartográficos, tem 

relevância para sua formação, pode se dizer que após a assimilação desses símbolos será 

possível ao educando analisar de forma mais completa os mapas e, consequentemente, fazer 

melhor interpretação das representações espaciais, enriquecendo o ensino da Geografia.  

Ao passo que os fenômenos acontecem no mundo, são localizados temporal e 

territorialmente em um determinado local, faz-se necessário o conhecimento cartográfico, 

pois como afirma Almeida (2006, p.17),  

 

o indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre 

aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. Está 

limitado apenas aos registros de imagens do espaço vivido, o que o 

impossibilita de realizar a operação elementar de situar localidades 

desconhecidas. (ALMEIDA, 2006, p.17). 

 

Por conseguinte, saber ler mapas faz com que educando consiga pensar sobre 

territórios e regiões que não conhece, ampliando a capacidade de compreensão acerca do 

conteúdo abordado em cada aula. 

Diante disso, percebe-se que é necessária a preparação do educador para fazer uso de 

recursos diferenciados em suas aulas, modificando suas práticas, pois é preciso relacionar os 

conteúdos que serão trabalhos aos recursos, visando à contextualização no processo de ensino 

sendo essa mediação facilitadora da aprendizagem dos educandos. 

 

Importância de trabalhar a interdisciplinaridade em sala de aula 

 

O educador como um mediador do processo ensino-aprendizagem tem um papel 

fundamental neste processo, para que isso ocorra ele precisa ter uma formação continua. 

Transmitir o conhecimento da geografia não é o suficiente, é preciso que o docente tenha uma 

visão interdisciplinar para que ele entenda que é possível utilizar a disciplina da geografia 

para a alfabetização cartográfica, levando em consideração o conhecimento que o aluno já 

traz. Como apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCNs 2002), 

 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 

que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um 

plano de intervenção. Nesse sentido ela deve partir da necessidade sentida 

pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 

mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de 

mais de um olhar, talvez vários.  (BRASIL, PCNs 2002, p.88-89). 

 

A interdisciplinaridade é compreendida como complemento ao conhecimento escolar, 
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pois se entende que as ciências estabelecem diálogo entre si e em muitos momentos se 

complementam, construindo bases mais sólidas a respeito de um conhecimento. Até mesmo a 

relação entre educadores muda com a interdisciplinaridade, pois se aproximam para propor 

novas soluções para o ensino, que muitas vezes é deficitário, promovendo projetos, tendo 

como principais beneficiados os educandos.  

O ensino de Cartografia não pode estar desvinculado da Geografia, de forma 

compartimentada, pois constituem uma única ciência. A fragmentação dos conteúdos 

enfraquece o ensino aprendizado, portanto a identidade de professor pesquisador, reflexivo é 

importante para a consolidação de práticas de interdisciplinaridade dentro da Geografia, 

promovendo um ensino completo e de qualidade. 

 

Representações do espaço a partir da construção de maquete 

 

A maquete influencia positivamente na compreensão das noções de orientação a partir 

dos referenciais geográficos. As noções de escalas serão entendidas com a compreensão da 

proporção, levando o aluno a perceber de forma correta as relações de proporcionalidade 

cartográfica. 

As atividades com maquetes se referem a espaços menores, como os da sala de aula, 

da escola e da casa e representações do espaço vivido. Nesse sentido, os educandos devem 

desenvolver a construção da maquete para melhor assimilação das noções de projeção, 

localização e de proporção. 

Como afirma Santos (2009), “por meio de uma maquete é possível ter o domínio 

visual de todo conjunto espacial que é sua temática e por ser um modelo tridimensional, 

favorece a relação entre o que é observado no terreno e no mapa.” (SANTOS, 2009, p. 14). 

Construir a maquete tem por objetivo tornar as aulas de geografia menos repetitivas, 

cansativas e mais instigantes e interativas, que estimulem os educandos, para que se tornem 

sujeitos construtores do próprio conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Nos dizeres de Castrogiovanni e Costella (2006), “é preciso respeitar as fases de 

desenvolvimento intelectual dos alunos e as maneiras como as noções espaciais são por eles 

adquiridas e absorvidas”. (CASTROGIOVANNI E COSTELLA, 2006). Desse modo, o 

docente deve levar em consideração o conhecimento de mundo que a criança já traz e o 

espaço em que ela está inserida, dando maior atenção a sua realidade.  

Para a confecção da maquete o educador deve fazer o recorte espacial, que no caso 

será a quadra em que a escola se localiza; auxiliar os educandos tanto na adequação da escala 
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quanto na projeção; organização da simbologia e orientação. Este processo se torna algo rico e 

prazeroso para o desenvolvimento das habilidades dos educandos. 

Segundo Falavigna (2009, p.83) “o uso de meios e recursos didáticos variados como 

alternativas criativas dos professores na apresentação e desenvolvimento de determinados 

temas em sala de aula” podem adequar e auxiliar para um maior desenvolvimento das 

habilidades na aprendizagem dos alunos. 

Faz-se necessário que o professor detenha habilidades para o trabalho com conceitos 

cartográficos básicos, como escalas, projeções, orientação, localização, simbologia, como 

também a adequação de uma metodologia que possua processos didáticos para o ensino 

desses assuntos nos diferentes níveis escolares em que esteja trabalhando. 

Assim, percebe-se que a escola deve proporcionar aos educandos um maior acesso aos 

recursos didáticos para desenvolver suas habilidades de forma a leva-los a uma formação que 

os permita relacionar os conhecimentos da escola com a realidade, como é proposto na 

construção da maquete. 

Portanto, o educando interage efetivamente com a maquete, seja na interpretação ou 

construção. Assim nota-se que as habilidades espaciais de perceber, localizar, representar e 

relacionar se desenvolvem no processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é notória a importância de promover atividades que desenvolvam 

as habilidades de percepção do espaço e orientação a partir da lateralidade e construção da 

maquete, em que o aluno consegue situar-se no espaço vivido e compreender de que forma a 

escala influência na percepção de seu lugar no mundo.  

Ao passo que os fenômenos acontecem no mundo, são localizados temporal e 

territorialmente em um determinado local, faz-se necessário o conhecimento cartográfico, 

pois o indivíduo que não consegue usar um mapa, ou maquete está impedido de pensar sobre 

aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. 

A cartografia é essencial para o ensino da Geografia, pois a partir da leitura de 

maquetes se aprende sobre determinado lugar, assim o educando pode entender as 

transformações causadas pela ação do homem e dos fenômenos naturais no espaço ao longo 

do tempo. A partir da análise do espaço com a variação da escala da menor para a maior ou 

vice-versa, o aluno desenvolve a habilidade de se situar em locais que não somente os de 

vivências. Trabalhar as dificuldades dos educandos de forma diferenciada apresenta um valor 
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inestimável, pois os resultados são visíveis e podem transformar a realidade da escola. A 

construção da maquete nas aulas de Geografia proporciona uma melhor assimilação dos 

conteúdos cartográficos e consequente domínio dos conceitos referentes à própria Geografia. 

Outro ponto positivo da construção da maquete que se pode notar é a possibilidade de 

compreensão dos conceitos cartográficos como, escala, projeção, orientação e simbologia, 

levando a alfabetização cartográfica, para tornarem-se aptos a elaborar e interpretar mapas, 

além disso, desenvolverem habilidades e capacidades na leitura do espaço geográfico. 

Torna-se claro o papel Geografia ao enfatizar a necessidade de se trabalhar com as 

noções cartográficas, pois esse conhecimento ao ser adquirido pelos educandos possibilita que 

tenham melhores desempenhos no entendimento das questões espaciais, tanto na escola 

quanto no dia a dia. 

A linguagem cartográfica utilizada nas aulas de Geografia proporciona também ao 

aluno uma visão de que o mesmo compõe a organização espacial. Os conceitos relacionados à 

localização e lugar abordados no cotidiano do aluno são melhor compreendidos e possibilita 

que ele consiga interpretá-los em espaços maiores, o qual é atribuído a uma leitura 

sistematizada das múltiplas escalas de análise, bem como a relação dos fenômenos presentes 

nessas realidades. 

No entanto, deve-se atentar para as diferentes realidades vivenciadas pelos alunos em 

variados contextos sociais. O espaço vivido pode ser restrito e às vezes até hostil para alunos 

pertencentes a uma classe social menos privilegiada, mas pode ser agradável e amplo para 

alunos com maior poder aquisitivo. É preciso tratar as percepções acerca do espaço vivido 

com todas as suas possibilidades. 
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GEOGRAFIA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES:  

ELEMENTOS PARA UMA REFLEXÃO 

 

Allef Dianini Mendes Machado - UFG/RC 

 

RESUMO  

 
Essa pesquisa é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvida durante a graduação 

de Geografia. A problemática dessa pesquisa verificou por que a Geografia Escolar difere das outras 

disciplinas da Educação Básica e quais são os dilemas enfrentados pelos cursos de licenciatura em 

Geografia. Esse trabalho teve como objetivo geral: compreender em que a Geografia escolar difere das 

outras disciplinas e analisar os dilemas enfrentados pelos cursos de licenciatura em Geografia. 

Metodologicamente a pesquisa desenvolveu através da teoria. Para fundamentar este trabalho 

buscamos aporte teórico em autores (a) que são referências nos estudos sobre a geografia escolar, 

como Cavalcanti (1998-2011), Castellar (2006), Visentini (2009), Costa (2010) e Callai (2011-2013). 

Através dessa pesquisa foi possível refletir sobre a importância do professor de Geografia para 

formação de cidadãos críticos e reflexivos. 

 

Palavras-chave: Geografia; Formação; Professores; Alunos; Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo desenvolver uma discussão acerca da Geografia 

Escolar, sobre o que ela se difere das outras disciplinas escolares, e também refletir sobre a 

Formação de Professores em Geografia, ressaltando os dilemas enfrentados nos cursos de 

Licenciaturas em Geografia, os embates que envolvem os conhecimentos específicos e as 

disciplinas pedagógicas voltadas para a prática nas escolas. As principais referências 

utilizadas para a discussão sobre a Formação de Professores em Geografia foram Cavalcanti 

(1998-2011), Castellar (2006), Visentini (2009) e Callai (2013). 

Buscamos tratar os desafios que os futuros docentes enfrentam no processo da 

Formação Inicial em Geografia, como, por exemplo, a utilização do livro didático como 

recurso pedagógico sem utilizá-lo como única estratégia de ensino, a transposição dos 

conteúdos da academia para a escola, planos de aula adequados para as aulas, entre outros. 

Sendo assim, buscamos neste trabalho, compreender a teoria sobre a Formação de 

Professores no contexto da Geografia acadêmica e escolar, destacando a Formação Inicial dos 

futuros professores e, posteriormente, tencionamos entender alguns dos motivos que afetam a 

qualidade da Formação Inicial em Geografia e o ensino desta disciplina. 

Este artigo está dividido em duas partes, sendo que na primeira - A Geografia Escolar 

e suas Especificidades na Educação Básica, no qual buscamos refletir sobre a história da 
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Geografia escolar no Brasil e sua importância para a formação dos estudantes. Os autores (as) 

principais adotados para esse entendimento foram Visentini (2009), Castellar (2006), Callai 

(2011) e Cavalcanti (2011). 

A partir da Geografia o aluno conhece o mundo desde os aspectos políticos, 

econômicos, ambientais até os sociais. Essa disciplina torna-se muito importante para a 

formação de cidadãos críticos e reflexivos, donos dos seus próprios pensamentos na sociedade 

atual. Por isso, torna-se relevante destacar como trabalhar os conteúdos da Geografia na 

Educação Básica, pois, conforme Callai (2011), Castellar (2006) e Cavalcanti (2011), é 

necessário um rompimento com a Geografia Tradicional. 

E, por fim, a segunda parte – Formação de Professores em Geografia: Elementos para 

o Debate, evidenciamos as condições de trabalho precárias que afetam diretamente a 

qualidade do ensino, como desvalorização salarial, sobrecarga de trabalho, infraestrutura 

precária e falta de políticas públicas mais eficazes para a educação. 

Os (as) principais autores (as) utilizados nesta parte foram Cavalcanti (2011), Callai 

(2013) e Costa (2010). No intuito de discutir a relação entre teoria e prática, a importância do 

equilíbrio entre elas para uma formação completa, retratando a importância de uma formação 

sem ruptura, no sentido de não haver uma separação entre bacharelado e licenciatura. 

Esperamos poder pensar em uma formação única. 

Destacamos também os desafios dos cursos de Licenciatura em Geografia, dando 

enfoque à importância do currículo, haja vista que muitas vezes se dá maior atenção à 

formação do Geógrafo em detrimento da Formação de Professores. A importância da 

Formação Inicial e do Estágio Curricular para os futuros professores de Geografia é notória, é 

o momento em que se aprende a utilizar as metodologias de ensino na prática, colocando todo 

o conhecimento em prática, é um momento essencial na formação docente desses futuros 

professores. 

 

A Geografia Escolar e suas Especificidades na Educação Básica 

 

A Geografia Escolar foi introduzida nas escolas brasileiras no Século XX, como 

Cavalcanti (1998, p.18) esclarece “com objetivo de contribui para a formação dos cidadãos a 

partir da difusão da ideologia do nacionalismo patriótico”. A entrada da Geografia na 

Educação Básica foi muito importante para o Estado, antes as pessoas não tinham o 

conhecimento sobre o que era o Brasil, posteriormente, cidadãos passaram a conhecer o 

território nacional através da Geografia ensinada na escola. 
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Porém, apesar da Geografia ter entrado no currículo escolar nacional, na Ditadura 

Militar (1964- 1985) sofreu uma forte ameaça de ser extinta totalmente ou parcialmente do 

currículo escolar. Como ressaltado por Vesentini (2009), nesse período o Brasil uniu a 

disciplina Geografia com a História, dessa forma, as cargas horárias foram reduzidas, 

afetando diretamente essas duas disciplinas escolares. 

Essa redução ocorreu para atender à demanda daquele período, que era exclusivamente 

voltada para que os discentes obtivessem bons resultados nos exames de avaliação do estudo. 

Para que isso houve uma supervalorização nas disciplinas de Português e Matemática. 

Diante deste fato, a Geografia Escolar era ensinada de modo que o aluno pudesse 

treinar o Português e a Matemática, com textos curtos para exercitar a língua portuguesa, 

enquanto os mapas, escalas, fusos horários eram ensinados de forma que se utilizasse a 

Matemática. Assim a Geografia escolar, nesse período, acabou ficando “meio de lado”, 

parada no tempo. 

A Geografia fica perdida no currículo escolar. Como Vesentini (2009) coloca, a 

Geografia daquele período não tinha o mesmo prestígio da Matemática e do Português, os 

alunos tinham que se preocupar mais com essas disciplinas, as demais não eram consideradas 

como essenciais para a formação dos alunos. Com as atuais reformas da Educação Básica 

parece até que estamos retrocedendo a este período.   

O cenário da Geografia Escolar, no contexto histórico, vem se modificando com as 

mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo, de forma geral, após a Revolução Industrial, 

com a chegada de novas tecnologias, a necessidade dos países conhecerem os outros (seus 

rivais) para não ficarem atrás na busca pelo domínio mundial, econômico e político. A 

Geografia escolar foi reintroduzida como disciplina única em diversos países devido a este 

fator. 

Diante do modelo capitalista houve a necessidade de uma renovação da Geografia, a 

Geografia Tradicional. Callai (2011 p.401) esclarece “que se mantinha tal como havia se 

estruturado nas primeiras décadas do século XX”, não dava mais conta desse novo modelo de 

sociedade. 

Compartilhando esse entendimento, Cavalcanti (1998) destaca que o ensino da 

Geografia Tradicional era muito frágil para essa nova sociedade inserida nas novas 

tecnologias, esse ensino respondia às demandas daquela época. Contudo, é valido dizer que 

nos dias atuais podemos notar que existem professores que ainda utilizam práticas 

características da Geografia Tradicional. O que pode contribuir para um afastamento do 

aluno, que está envolvido na fluidez dos dias atuais, da matéria. 
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Vesentini (2009) defende que se deve possibilitar ao aluno descobrir e refletir sobre o 

mundo em que vivemos, de modo que os conteúdos devem ser trabalhados de forma que o 

aluno reflita criticamente sobre o tema durante as aulas, esse é o papel do professor de 

Geografia: formar cidadãos críticos e reflexivos. 

No século XXI, a Geografia como um todo, tanto a Acadêmica quanto a Escolar, 

voltam a ter uma grande valorização. No Brasil ocorreu esse avanço, porém, como Vesentini 

(2009) argumenta, ainda há muitos professores atuando no ensino básico com ações 

pedagógicas advindas da Geografia Tradicional, no entanto, as crianças do século XXI têm 

outra realidade de vida, recebem informações a todo momento através da TV, mídias, redes 

sociais e Internet, então esse ensino, muitas vezes fragmentado, conteudista, não atrai a 

atenção desses novos perfis de alunos. 

São apresentados, muitas vezes, conteúdos distantes da realidade dos alunos, motivo 

que pode resultar no afastamento dos estudantes em relação à disciplina Geografia, pois 

consideram a matéria demasiado “chata”, maçante, desconectada da vida. Esse é um dos 

diversos problemas da disciplina, o de romper com esse modelo de trabalho, pois, conforme 

Castellar (2006, p.7) “o desejo maior é que a geografia presente nos currículos escolares tome 

a mesma relevância dada para as outras disciplinas. Para isso, é necessário superar o rótulo de 

matéria decorativa, herança deixada pela geografia tradicional”. 

Nesse sentido, são necessárias mudanças no próprio modo de ação de cada professor 

com relação a trabalhar os conteúdos de forma dinâmica, estar atento as suas decisões 

didáticas ao lecionar, porém, essas mudanças precisam ser sentidas pelo professor. Em alguns 

casos, conforme falado no início desse tópico, por questões financeiras, motivacionais, 

sobrecarga de trabalho, desvalorização profissional, entre outros fatores, esses docentes não 

continuam sua formação, com isso utilizam as mesmas referências metodológicas de ensino 

de décadas atrás, quando foram formados dentro de uma pedagogia tradicional, o que não 

atrai a atenção dos alunos de uma nova geração. 

Através da Geografia Escolar o aluno é capaz de compreender os fenômenos políticos, 

econômicos, sociais e ambientais desde uma escala local até uma escala global e vice-versa, 

como Callai (2013), Castellar (2006) e Cavalcanti (2011) relatam em suas obras. Essas três 

autoras são as referências principais sobre o Ensino da Geografia na atualidade, tanto no que 

se refere à Formação de Professores quanto ao ensino da Geografia na educação básica. As 

autoras mencionadas consideram a Geografia como uma ferramenta básica que possibilita ao 

aluno conhecer o mundo. 

Castellar (2006) demonstra preocupação com a Geografia Escolar no sentido de torná-
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la mais atrativa para os alunos do ensino básico, a autora coloca que o desafio é traçar um 

plano de ensino inovador, que tenha como propósito tornar a Geografia Escolar mais 

significativa para as crianças e jovens das escolas. Essa é a missão dos professores de 

Geografia, tornar a disciplina mais significativa, cotidiana para os alunos. 

 A disciplina Geografia na educação básica possibilita ao professor relacionar os 

acontecimentos da sua própria cidade, Estado, país e mundo nas suas aulas. Os alunos do 

século XXI têm acesso a diversas fontes de informações, como internet, mídias, jornais, entre 

outros. Então o professor deve usar esses recursos a seu favor no sentido de relacionar os 

acontecimentos do dia a dia dos alunos às suas aulas. Como afirma Castellar (2006), a 

Geografia nos permite articular os acontecimentos do dia a dia aos conteúdos de Geografia. 

A Geografia é essencial para a formação dos indivíduos, ela é capaz de mostrar o 

mundo, como esclarece Cavalcanti (2011), de um ponto de vista geográfico, e ensinar a 

analisar criticamente os acontecimentos desde uma escala micro a uma escala macro. 

A Geografia escolar é muito importante para a formação dos alunos, pois permite ao 

mesmo ter um conhecimento tanto na área física quanto humana da disciplina. Os alunos 

conhecem os lugares desde uma escala micro até um macro, as relações políticas e 

econômicas dos países, a influência da globalização de uma escala local até uma escala 

global, entre outros assuntos. 

A Geografia na escola contribui para tornar o aluno um cidadão pleno, com a 

capacidade de compreender os acontecimentos sem a influência de ninguém. A importância 

da Geografia é formar cidadão críticos na sociedade, com poder de decisão e discussão e não 

simplesmente passivos diante da realidade em que eles estão inseridos. 

Cavalcanti (2011) retrata que a Geografia vem procurando sempre estar 

acompanhando as mudanças que acontecem na sociedade, questionando os métodos atuais e 

postulando novos métodos de ensino para um ensino e aprendizagem de qualidade.  

Na mesma linha de pensamento de Cavalcanti (2011), Callai (2013) considera a Geografia 

como um instrumento básico para entender e compreender o mundo. Callai (2013, p. 41) 

esclarece: 

 

Então, para ler o espaço há que se ter referências teóricas, instrumentos 

metodológicos, conhecer e compreender os conceitos básicos que permitem 

fazer esta leitura. Enfim, conhecer a ciência e a disciplina escolar para 

observar, analisar e interpretar a realidade.  

 

Diante disso, a Geografia escolar tem uma importância fundamental para a formação 

do sujeito crítico, desta feita, deve formar cidadãos que tenham um olhar crítico sobre os fatos 
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que acontecem no seu dia a dia. Esse é o objetivo da Geografia Escolar: formar pessoas que 

tenham capacidade de analisar e compreender os acontecimentos de uma escala local a uma 

escala global e vice-versa. 

Conforme foi exposto, fica uma pergunta: por que ensinar Geografia na escola? A 

resposta é bem direta: a Geografia escolar é a disciplina que possibilita ao aluno fazer uma 

leitura crítica dos acontecimentos que ocorrem no mundo, no seu país, no estado e na sua 

cidade sobre diversos temas, e no fim do ciclo escolar o aluno terá a capacidade de pensar por 

si mesmo sem a influência da mídia, internet, entre outros. 

Para que os alunos possam assimilar esses conceitos, é necessário primeiramente que o 

professor compreenda seus estudantes, qual a realidade social em que estes indivíduos estão 

inseridos na sociedade, para que assim ele possa elaborar um plano de aula aprazível, capaz 

de atrair a atenção dos alunos durante as aulas. 

Esse método de trabalhar a Geografia pode acarretar no encerramento do rótulo de 

matéria decorativa, visto que se estará trabalhando conteúdos da disciplina relacionados 

diretamente com o cotidiano dos estudantes, como resultado as aulas começam a receber mais 

atenção e participação dos estudantes.  

Como esclarece Cavalcanti (2011), os jovens desfavorecidos em renda enfrentam 

situações opostas aos jovens de classe média e alta. Desse modo, possuem realidades de vida 

totalmente diferentes, fato que deve ser considerado na escola. Permitindo assim que o 

processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira igualitária para todos. 

A disciplina Geografia não se difere das demais disciplinas do ensino básico 

(Fundamental e Médio) no que se refere aos problemas que as escolas, principalmente da 

Rede Pública, enfrentam, como: desvalorização dos professores, falta de infraestrutura, 

sobrecarga de trabalho dos docentes, professores lecionando disciplinas que não são da sua 

área de formação, falta de políticas públicas direcionadas à educação, entre outros. 

 Conforme Castellar (2006), ainda precisamos lidar com a negligência das instituições 

governamentais para com a formação de professores e com o sistema de ensino como um 

todo, que resultam em um sistema de ensino precário, desde a educação básica até o ensino 

superior. 

É muito importante conhecer a história da Geografia escolar no Brasil e os desafios 

que ela enfrentou ao longo dos tempos, a importância do ensino de Geografia para a formação 

do estudante da Educação Básica e no que essa disciplina se difere das outras, a necessidade 

do rompimento com a Geografia Tradicional, fragmentada que não atende à necessidade da 

sociedade do século XXI. Por fim, os conteúdos da Geografia escolar devem ser trabalhados 
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levando em consideração o cotidiano dos alunos e da escola para uma aprendizagem mais 

significativa. 

 

A Formação Inicial em Geografia: Elementos para o Debate 

 

Para uma adequada formação do futuro docente é necessária uma carga horária teórica 

das disciplinas específicas, como em qualquer profissão. Ser professor requer ter domínio 

teórico na área de atuação, e dispor de recursos didáticos e pedagógicos para mediar a 

construção do conhecimento por parte dos alunos. 

Para formar um professor preparado para entrar no mercado de trabalho, é preciso 

dispor de um equilíbrio entre teoria e prática, desse modo, as universidades procuram atender 

esta demanda para que o futuro docente, ao concluir o ensino superior, tenha uma base teórica 

adquirida por meio das disciplinas cursadas na universidade e da prática realizada no ensino 

básico, a partir do estágio curricular. 

Como Callai (2011) exemplifica: 

 

Falta da prática, desconhecimento de metodologias para aplicar nas aulas, 

falta de interação com a escola, pouca carga horária para questões práticas e 

disciplinas que tratem da prática, seria importante mais aulas de didáticas, 

assim com falta maior orientação de como fazer as tarefas práticas, que dizer 

como dar aulas. Fata de preparação para trabalhar com o aluno. (CALLAI, 

2011, p.15) 

 

Essas situações prejudicam muito a formação de professores de Geografia, pois é 

necessária uma maior preparação para o ambiente futuro de trabalho da grande maioria dos 

estudantes do curso de licenciatura em Geografia, que no caso é a educação básica, nível de 

ensino em que eles irão atuar. 

Nessa perspectiva, de acordo com as orientações na área do ensino de Geografia, a 

graduação poderia não se dividir em bacharelado e licenciatura, pelo contrário, poderia haver 

uma única formação de modo que o discente finalizasse o curso como geógrafo, dispondo da 

opção de ser professor ou pesquisador, assim a formação seria completa. 

Pensando nessa formação mais completa, sem haver uma ruptura no ensino, seria 

excepcional um professor de Geografia que tivesse à sua disposição todas as disciplinas do 

curso, tanto específicas quanto pedagógicas. Nessa linha, Cavalcanti (2011) afirma que: 

 

É fundamental um professor de geografia saber geografia, teoricamente, 

metodologicamente e epistemologicamente. É impossível um professor não 

ser criativo num mundo onde a diferença faz a diferença e a busca pelo 
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criativo inicia-se na preparação de questionamentos sobre a própria 

existência do fazer pedagógico. (CAVALCANTI, 2011, p.65) 

 

O professor deve ter uma formação que possibilite a ele futuramente ser um docente 

capacitado, contudo, depende exclusivamente dele para que se torne um competente 

profissional, como em qualquer outra profissão. Porém, como foi visto na seção anterior, 

existem vários fatores que influenciam o trabalho do docente. 

A formação do professor em Geografia deve ser ampla e crítica no sentido de o 

professor não ficar preso à forma de ensino tradicional da Geografia, conforme foi discutido 

no início deste capítulo. O docente deve trabalhar os conteúdos de forma que cative a atenção 

dos alunos e faça com que eles reflitam sobre determinado assunto retratado na sala de aula. 

Os futuros docentes devem ter a clareza de que o aluno deve ser o centro do ensino, pois o 

professor deve mediar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Um dos grandes problemas da Geografia está relacionado aos cursos de formação de 

professores, pois grande parte das universidades têm uma preocupação maior com a formação 

do geógrafo como técnico ou pesquisador, ocorrendo certo desdém com a formação do 

professor, o que influencia diretamente na qualidade do futuro professor, na sua identidade 

profissional, mesmo sabendo que grande parte dos estudantes do curso de Geografia atuará na 

educação.  

Para se tornar um professor capacitado, preparado, como já comentamos no início 

dessa seção, faz-se necessário dispor de um equilíbrio entre a teoria e a prática, não basta 

somente compreender o conteúdo, é preciso saber como lecionar o conteúdo, o que de certa 

forma não é uma tarefa simples, principalmente para quem está no início da carreira docente. 

Callai (2013) esclarece:  

 

Em geral, percebe-se que nas universidades públicas, na maioria dos casos 

mais antigas e com os cursos de geografia funcionando há bastante tempo, 

há preocupação com a formação do geografo e, com acréscimo, a 

licenciatura decorrente daí a estrutura, os conteúdos das disciplinas e a 

própria metodologia de sala de aula são mais ligadas à formação do 

pesquisador do técnico, do que o professor. (CALLAI, 2013, p.116) 

 

Decorrente deste fato vários professores de Geografia formados nesse estilo de curso 

irão dispor de uma base teórica muito ampla, porém podem ter dificuldade em lecionar os 

conteúdos de forma que os alunos compreendam. Ter recursos didáticos e pedagógicos para 

trabalhar o conteúdo da Geografia Escolar é muito importante e a prática da sala de aula é 

diferente do que se aprende na Universidade.  

A formação específica da Geografia é demasiado importante, todavia, é necessário 
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ensinar a esses futuros docentes formas de como trabalhar estes conteúdos acadêmicos no 

ensino básico. Como Cavalcanti (2011) explica: 

 

Uma das dificuldades na formação inicial é que em geral, ela tem sido 

bastante marcada pela aprendizagem de conteúdos teóricos da geografia 

acadêmica e de suas diversas especialidades, sem uma reflexão sistemática 

de seu significado e de modos de sua atuação na pratica docente. 

(CAVALCANTI, 2011, p.96) 

 

Como já foi abordado, grande parte dos cursos de licenciatura nas universidades do 

Brasil se focam na formação do geógrafo em detrimento da formação de professores, o que 

afeta diretamente a formação desses futuros docentes. 

Os futuros professores de Geografia adquirem um conhecimento específico da área 

muito aprofundado no curso superior. Saber Geografia esses futuros professores sabem, o 

problema maior é que na universidade eles não aprendem a transpor os conteúdos para a 

realidade da escola da educação básica.  

Callai (2011) coloca, os alunos do ensino superior de Geografia relatam que os 

conteúdos ensinados na universidade são muito diferentes dos da escola. Diferentes realmente 

são, pois o futuro professor deve ter uma formação ampla, o que falta é ensinar a ele como 

trabalhar esses conteúdos na educação básica. 

Nos cursos de formação de professores poderíamos pesquisar mais, por exemplo, 

sobre o uso do livro didático, que é uma ferramenta, como Callai (2011) ressalta, poderosa 

para a construção da cidadania, porém são raros os momentos em que o livro didático é 

discutido nos cursos de licenciatura em Geografia, somente nas matérias da área pedagógica. 

O que podemos perceber é que os professores mais experientes que atuam no ensino 

básico não tiveram uma orientação na universidade sobre como utilizar o livro didático. É 

uma ferramenta de ensino, todavia, o professor não deve ficar preso somente a ele, o conteúdo 

que está no livro deve ser levado para o cotidiano do discente, fazendo com que o mesmo 

reflita sobre o conteúdo, desse modo, as aulas ficam mais atrativas para os estudantes. 

O livro didático dispõe de diversos conteúdos importantes para a formação dos 

estudantes do ensino básico, entretanto, não detém todos os conteúdos que o professor como 

um indivíduo crítico deve trabalhar, como levar os conteúdos de uma escala global para uma 

escala local para ter-se uma maior compreensão por parte dos alunos. Entender que o local 

interage com o global. 

O que ocorre é que ainda existem professores colocam o livro didático como o centro 

do processo de ensino, como Cavalcanti (2008) esclarece: 
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Os problemas com o livro didático ainda permanecem, apesar de uma 

mudança nos próprios livros no sentido de apresentarem propostas críticas a 

altitude dos professores com esse material ainda é, se não de total 

passividade, de não sujeito do conhecimento, de não interlocutor com o autor 

do livro didático. (CAVALCANTI, 2008, p.27) 

 

O professor deve usar o livro didático sim, mas não como a única fonte de informação, 

hoje, as pessoas estão conectadas a todo momento, os alunos do ensino básico também; eles já 

ingressam na escola com uma bagagem de conhecimentos retirados das redes sociais, da 

internet e principalmente das mídias. O professor deve utilizar esses novos recursos como um 

apoio em suas aulas, e sempre que for possível usar essas informações para complementar os 

conteúdos ministrados, afinal, mediar a transformação da informação em conhecimento é o 

papel da escola. 

O estágio é o momento fundamental para a formação do professor, é o momento em 

que se aprende na prática como é ser professor, como Costa (2010) explica: 

 

No estágio supervisionado o licenciando poderá articular a teoria com a 

prática, poderá testar seus conhecimentos, poderá refletir se a construção do 

conhecimento que ele promove está de acordo com uma educação 

emancipatória e transformadora, ou seja, é onde ele irá produzir sua imagem 

e semelhança, enfim é onde a formação que ele teve virá à tona. (COSTA, 

2010, p.9) 

 

Diante disso, podemos falar que este é o momento da formação inicial em que o futuro 

docente aprenderá muito no contexto da prática, inclusive sobre a importância e a utilização 

do livro didático como uma ferramenta de apoio e não como a única metodologia de ensino. 

O ensino de Geografia hoje tem que superar aquele ensino voltado para o decorar, 

fruto da Geografia Tradicional. Assim, o professor tem que trabalhar os conteúdos de uma 

maneira que o aproxime da realidade dos alunos, como Calvacanti (2002) destaca, buscando 

os conhecimentos prévios dos alunos e propiciando que eles se tornem sujeitos ativos no 

processo de ensino. 

Diferente das outras disciplinas da educação básica, a Geografia está presente em 

quase tudo, em uma simples trajetória da casa para a escola o aluno está construído um mapa. 

Como Cavalcanti (2002) coloca os conceitos geográficos são instrumentos básicos para a 

leitura do mundo do ponto de vista geográfico. Saber Geografia é ser um cidadão ativo na 

sociedade, com pensamento crítico sobre os acontecimentos do dia a dia. 

O ensino da Geografia contribui significativamente na formação de uma população 

mais ativa, com mais poder de decisão e discussão. De todas as disciplinas do ensino básico 
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podemos afirmar que a Geografia, pelos seus complexos conteúdos, tem a missão de formar, 

como Visentini (2009) retrata, cidadãos plenos, ativos e não meramente passivos. 

Através dessa disciplina o aluno adquire sua visão de mundo, isto é, tem uma 

compreensão de que o mundo capitalista está interligado, que um acontecimento negativo ou 

positivo na economia ou político em um determinado país interfere em todos os lugares, 

inclusive na sua própria cidade. 

A Geografia possibilita ao aluno entender sua realidade e as influências de vários 

setores, como a economia e a política na sua cidade, de uma escala micro até uma escala 

macro. Como Cavalcanti (1998) explica: 

 

O pensar geográfico contribui para a contextualização do próprio aluno 

como cidadão do mundo, ao contextualiza espacialmente os fenômenos, ao 

conhecer o mundo em que vive, desde a escala, à regional, nacional e 

mundial. O conhecimento geográfico, é pois, indispensável à formação de 

indivíduos participantes da vida social à medida que propicia o entendimento 

do espaço geográfico e do papel desse espaço nas práticas sociais. 

(CAVALCANTI, 1998, p.11).  

 

Então, a Geografia carrega essa missão de formar cidadãos críticos com entendimento 

sobre o mundo e sobre os acontecimentos que ocorrem nele nos vários setores (econômico, 

político, social, entre outros). Callai (2011) reafirma o que Calvacanti (1998) defende: que a 

Geografia contribui para a compreensão do mundo. Essa é a contribuição da disciplina para a 

sociedade: formar pessoas com um olhar crítico sobre os acontecimentos. 

O que podemos perceber com este capítulo é que falta uma valorização da profissão 

docente que pode ser observada a partir de vários aspectos como condições de trabalho, 

salários, infraestrutura da escola, e, no caso particular da Geografia, percebemos que há uma 

maior valorização do bacharelado e um esquecimento da licenciatura por parte de alguns 

Cursos Superiores desta área, o que prejudica a formação do futuro docente. 

Essa seção discutiu sobre: a contribuição da Geografia para a formação dos cidadãos; 

a formação de professores de Geografia; o que é próprio da formação; conflitos internos entre 

o bacharelado e a licenciatura em Geografia; a importância de saber os conhecimentos 

específicos; a interação entre a teoria; e a prática e a transposição dos conteúdos aprendidos 

na universidade para a educação básica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema desse artigo é a Geografia Escolar e a formação de professores: elementos para 
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uma reflexão, tendo a seguinte problematização:  o por que a Geografia escolar difere das 

outras disciplinas da educação básica e quais são os dilemas enfrentados pelos cursos de 

licenciatura em Geografia. Tendo como objetivo geral compreender o que a Geografia escolar 

difere das outras disciplinas e analisar os dilemas enfrentados pelos cursos de Licenciatura em 

Geografia. 

Vimos nesse artigo que Geografia escolar não se difere das situações das outras 

disciplinas relacionadas com esses assuntos, pelo contrário, vem sempre sofrendo ameaças de 

sair do currículo escolar, a última ocorreu no período da Ditadura Militar e atualmente com a 

proposta do novo ensino médio. Entendemos que provavelmente daqui a alguns anos, quando 

esses novos sistemas de ensino entrarem em vigor, vamos poder analisar qual foi o efeito 

desse novo modelo para a Geografia. 

O que ela se difere das outras disciplinas do ensino básico é que com a Geografia o 

aluno é capaz de se tornar um cidadão crítico, com uma visão de mundo ampla, que pensa 

com sua própria mente e não com influência de outras pessoas, mídias, internet entre outros 

meios de comunicação. 

A Geografia tem diversos conteúdos importantes para a formação dos alunos incluindo 

desde as áreas físicas até as humanas, fazendo com que o aluno reflita sobre vários fatos que 

acontecem em várias escalas, enfim, é uma disciplina fundamental para a construção de uma 

autonomia do aluno. 

Tanto que ainda existe um grande conflito na formação superior em Geografia entre 

Bacharelado e Licenciatura, em que vários pesquisadores defendem uma formação única e 

outros uma formação separada. O conhecimento específico é importante para a formação do 

futuro professor, porém, a prática e as matérias didático-pedagógicas têm um papel 

fundamental na construção de ser professor. Então, o ideal é que o curso possibilite um 

equilíbrio entre ambas, não valorizando somente um lado. 

 

REFERÊNCIAS 

  

CALLAI, H. C. A Formação do profissional de geografia o professor. Ijuí: Unijuí, 2013. 

 

______. O conhecimento Geográfico e a formação do professor de Geografia. Revista 

Geografia de América Central, 2011. 

 

CASTELLAR, S. M. V. A formação de professores e o ensino de Geografia. In: Revista 

Terra Livre: As transformações no mundo da Educação, v. 14, p. 48-57, 1999. 

 



786 
 

______. Currículo, educação geográfica e a formação docente: desafios e Perspectivas. 

Revista Tomoios, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006. 

   

CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. 10. Ed. Papirus, 

1998. 

 

______. Jovens escolares e suas práticas espaciais cotidianas: o que tem isso a ver com as 

tarefas de ensinar Geografia? In: CALLAI, H. C. (Org.) Educação Geográfica: Reflexão e 

Prática. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 

 

______. Formação inicial e continuada em Geografia: trabalho pedagógico, metodologias e 

(re)construção do conhecimento. In: ZANATTA, B.A.; SOUZA, V. C. (Orgs.) Formação de 

professores: reflexões do atual cenário sobre o ensino da Geografia. Goiânia: NEPEG e 

Vieira, 2008. 

 

______. Geografia e práticas de Ensino. Goiânia: Ed. Alternativa, 2005. 

 

CORRÊA, A. K. et al. Perfil de estudantes ingressantes em licenciatura: Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Revista Esc. Enferm. São 

Paulo, USP, 2010. 

 

COSTA, G. B. A. Um estudo sobre relação teoria e prática na formação do professor de 

Geografia. IV COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE, 2010. 

 

VESENTINI, W. J. Repensando a Geografia escolar parra o século XXI. São Paulo: Ed. 

Plêiade, 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



787 
 

O PROFESSOR DE GEOGRAFIA COMO AGENTE NA FORMAÇÃO DE 

CIDADÃOS CRÍTICOS: UMA ANÁLISE DO CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 05 DO PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL 

 

Ana Clara Bolzon Santos
193

 

Rafael Furtado da Silva
194

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta uma análise do papel do professor de Geografia e seus dilemas atuais, 

através da discussão de um arsenal teórico sobre o assunto e uma paralela associação com a realidade 

do Centro de Ensino Fundamental 05 (CEF 05) do Paranoá, uma escola da Rede Pública do Distrito 

Federal. O objetivo principal da pesquisa é contextualizar o valor potencial que o profissional dessa 

área de ensino possui como formador de alunos mais críticos e conscientes do seu papel em sociedade. 

Assim, observou-se a necessidade de uma Geografia escolar que estimule os alunos a buscarem 

respostas reflexivas em um âmbito coletivo, que raciocinem dentro do contexto onde estão inseridos e 

tenham a capacidade de transformar as realidades, apesar dos desafios que cada escola possui. 

 

Palavras-chaves: professor, Geografia, ensino, cidadãos, críticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, devido às mudanças na sociedade, o papel do professor de Geografia vem 

deixando de ser um veículo de transmissão de informações estanques para ser um 

incentivador ou mediador das reflexões e indagações durante o processo de ensino e 

aprendizagem, com a finalidade de construir nos alunos a consciência cidadã no meio em que 

vivem.  

O presente artigo compreende uma análise que tem como principal objetivo refletir 

sobre a importância das novas propostas pedagógicas no ensino da Geografia, em um 

contexto escolar com uma realidade sócio espacial e econômica muito complexa, destacando 

os professores como agentes de transformação dos alunos em cidadãos críticos. Para isso, a 

pesquisa teve como objetivos específicos analisar as concepções dos docentes de Geografia 

sobre a realidade e contexto escolar vivenciado por eles bem como investigar a conjuntura da 

instituição trabalhada. 

Vale ressaltar, portanto, que muitas vezes, as dinâmicas das escolas da educação 
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básica destoam muito das teorias acadêmicas que refletem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. Por tais motivos, é essencial refletir sobre os processos discutidos no ambiente 

das universidades em consonância com a realidade escolar dos ensinos fundamental e médio. 

Por isso, essa pesquisa é essencial para contribuir com as discussões teóricas e proporcionar 

avanços reais na reflexão, já que vai ter como objeto de pesquisa uma escola pública de 

educação básica da periferia que se encontra em uma realidade sócio espacial e econômica 

totalmente desfavorecida. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Fundamentação Teórica 

 

Hoje um grande desafio é formar, em sentido amplo, cidadãos brasileiros que 

contribuam para as transformações sociais e que aprendam a ter consciência de seus direitos, 

mas, sobretudo das suas obrigações em sociedade. A escola é um ambiente muito propício às 

discussões sobre o tema, onde a cidadania transcende esse meio e passa a fazer parte da vida 

de todos (BOUDOU, 2012). 

Na escola, os alunos são estimulados a perceber o seu valor e a importância dos 

demais. Pires (2007) entende que o desenvolvimento de sujeitos críticos diante das realidades 

socioeconômicas possui uma grande importância coletiva, pois influenciam um povo no 

processo de compreensão da comunidade e seus problemas, e para ele, é na educação que se 

alcança a força para chegar às reflexões. 

Nesse contexto da educação como papel de conscientização do ser humano, das 

disciplinas escolares, a Geografia sempre desempenhou um papel muito importante no 

processo de construção da cidadania. Segundo Reis (2000) os conhecimentos geográficos são 

fundamentais nas escolas, pois estimulam os alunos na apropriação do espaço geográfico, no 

compartilhamento de valores nacionais, nos encontros de civilizações e culturas e nas 

identificações de interdependências sociais, políticas e econômicas. 

Da mesma forma, Boudou (2012) destaca que a Geografia possui funções essenciais 

para a construção de cidadãos que analisam o mundo sobre um olhar coletivo visando o bem-

estar social através de um olhar crítico da realidade. Essa disciplina deve romper com a 

memorização e incitar os alunos a pensar, começando a partir da própria vida. 

 



789 
 

Acreditamos que uma das funções primordiais da Geografia no ensino 

primário e secundário é a formação de cidadãos. Não podemos formar 

verdadeiros papagaios, que decoram coisas para repetir. Decorar e repetir 

palavras, até um ser irracional é capaz! A Geografia deve fazer o aluno 

PENSAR. Seria ela uma disciplina que ajudasse ao cidadão a ver o mundo, 

compreendendo-o e, sobre ele agindo para um bem estar melhor da nossa 

sociedade. (BOUDOU, 2012, p. 104) 

 

Nos últimos anos, discussões a respeito da Geografia escolar estão sendo cada vez 

mais intensas voltadas às novas propostas que visam à formação de cidadãos críticos e ativos 

na sociedade.  

Para Cavalcanti (2002), uma das ideias interessantes referente às novas propostas no 

ensino de Geografia é a chamada “Geografia do aluno”. Esta está pautada nas ideias atuais 

sobre o ensino nessa área, em que os conteúdos são compartilhados em sala de aula, de forma 

a fazer sentido na vida dos discentes. O professor busca através de assuntos do cotidiano 

construir os conhecimentos geográficos que façam sentido para eles e,assim, desenvolvendo o 

raciocínio crítico, criativo e questionador (raciocínio interdisciplinar). 

De forma semelhante e visando a aplicabilidade dos conhecimentos geográficos 

Ab’Sáber (2001), em entrevista à Revista Escola, defende o ensino como um meio de ligação, 

na qual a criança se integra em um processo civilizatório e os conhecimentos geográficos 

auxiliam o aluno a compreender o local onde vive, pois, a Geografia estuda as relações entre 

homem e o meio dentro de um processo de tempo.  

Para Ab’Sáber (2001), os estudos geográficos oferecem possibilidades de análises 

diversas da realidade, servindo como ferramenta para soluções de problemas da sociedade. 

Para ele, os professores devem estar conscientes do poder de conscientização que a Geografia 

possui, valorizando as situações socioeconômicas onde as escolas estão localizadas com o 

objetivo de mediar reflexões que são tão importantes, tanto como cumprir com os conteúdos 

dos livros didáticos. 

Para Aquino, Neto e Leite (2014), a Geografia durante muito tempo se comportou 

como uma matéria engessada, “conteudista”, fragmentada, sem a preocupação de repassar aos 

alunos a importância de interpretar, analisar e entender os fenômenos. Diante dessa realidade 

os autores fazem uma revisão bibliográfica acerca da importância da Geografia como uma 

disciplina que impulsiona o aluno a buscar respostas a realidade, posicionando-se criticamente 

dentro dos contextos que estão inseridos.   

Lacoste (1994) discute os conhecimentos geográficos por meio da importância do 

raciocino espacial como uma estratégia política à disposição dos atores políticos e que deve 

ser melhor aplicada nas escolas e universidades, como uma ferramenta de poder. Para ele, as 
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metodologias utilizadas já estão ultrapassadas, como descrição, memorização, falta de 

relações entre os fatores que não tornam a Geografia aplicável no raciocínio dos alunos.  

Segundo Lacoste (1994), existe uma carência no rigor sistêmico das análises espaciais 

pelos tomadores de decisões, devido à ausência de conhecimentos geográficos o que torna 

essa ciência inútil, sem aplicabilidade, visto que ela perde seu poder estratégico de análise da 

realidade, compondo um grande prejuízo para a formação da sociedade. 

Igualmente, segundo Cavalcanti (2002), a educação segue os ritmos de transformações 

da sociedade e sofre em buscar-se ajustar as novas realidades para continuar a sua tarefa 

social relevante.  

Em seu trabalho, a autora discute o ensino de geografia, os conteúdos, os métodos e os 

problemas das aplicações incorretas destes em sala de aula. Também reflete sobre a 

necessidade de atualização dos conteúdos e métodos ministrados pelos professores e faz um 

destaque às dificuldades destes, do ponto de vista de carência material, para dar suas aulas e 

criarem inovações. 

Silva (2007), nessa situação, discute as transformações que vêm ocorrendo na 

educação brasileira, destacando a importância na formação dos professores para o 

desenvolvimento dos discentes. Para o autor, a revolução tecnológica revela novas propostas 

de ensino que desafiam a educação, e destaca o profissional de geografia, que deve saber 

utilizar em suas aulas novas ferramentas para alcançar os alunos, pois estes vivem essa nova 

realidade. 

Segundo Pires (2012), a Geografia escolar no Brasil, apesar das mudanças socais, 

econômicas e políticas, ainda se estrutura em um modelo antigo. O autor discorre sobre os 

desafios da formação dos professores de Geografia buscando contribuir com reflexões sobre 

as práticas pedagógicas, as condições de trabalho nas escolas e as peculiaridades na formação 

dos docentes, através de um estudo de caso na rede Estadual de Ensino do Município de 

Morrinhos - GO. 

De modo igual, Araújo (2014), em seu trabalho sobre a atuação profissional dos 

professores de Geografia, discute os desafios em lidar com as realidades precárias das escolas. 

No entanto, defende que a profissão se encontra em um momento mais estável, em que os 

professores estão se especializando em virtude de novos cursos de especializações por meio 

de um processo de qualificação continuada.  
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Procedimentos Metodológicos 

 

Para o desenvolvimento desse presente trabalho, primeiramente, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, visto a necessidade de embasamento teórico para a compreensão 

do tema pesquisado. Os trabalhos mais semelhantes à intenção do artigo foram listados e 

selecionados para fazerem parte do corpo de fundamentação teórica.  

Para a reflexão teórica em relação ao tema escolhido foram elencadas algumas 

referências que salientam a Geografia como disciplina de diferencial importância na escola: 

Reis (2000); Boudou (2012); Cavalcanti (2002); Ab’Sáber (2001); Aquino, Neto e Leite 

(2014) e Lacoste (1994). Estes destacam essa ciência como essencial para a construção 

reflexiva dos alunos. 

Vale ressaltar que nesse presente trabalho se optou por realizar uma pesquisa de 

caráter qualitativo, por isso, não há a pretensão de generalizar quaisquer conhecimentos 

construídos com as reflexões.  Como instrumentos para a construção de conhecimentos e 

levantamento de informações, essa pesquisa foi trabalhada com uma entrevista estruturada 

(quadro 1) que foi realizada com os professores, além disso foram realizadas observações não 

sistemáticas a fim de perceber as interfaces do ambiente escolar. 

A escola escolhida para ser estudada nessa presente discussão, é uma instituição da 

Rede Pública do Distrito Federal (DF), o Centro de Ensino Fundamental 05 do Paranoá (CEF 

05), por fazer parte das minhas experiências, da minha vivência como professora de Geografia 

e por me fazer refletir sobre diferentes processos da vida escolar, considerando também a 

urgente necessidade de tomadas de decisões a fim de refletir sobre as diferentes demandas 

sociais, econômicas, educacionais trazidas pelos estudantes que integram essa realidade, 

colocando a Geografia como disciplina de essencial colaboração nesse processo de 

transformação e reconstrução da realidade escolar, por meio de alunos mais conscientes e 

reflexivos. 

O CEF 05, em um breve histórico, está localizado em uma região periférica (região 

administrativa VII) do DF a 19 quilômetros de distância a norte do Centro de Brasília, e foi 

criado, em um espaço provisório, no ano de 2015, para receber alunos que ficaram sem vagas 

em outras instituições. O público da escola é composto por sujeitos de realidades 

socioeconômicas desfavorecidas, a maioria dos estudantes é de baixa renda e vivenciam em 

seus espaços altos índices de criminalidade e violência urbana. Assim, o ambiente escolar em 

estudo está enquadrado em uma lógica da normalização da violência, que é reforçado nos 

alunos pelas péssimas condições estruturais que a escola se encontra. A Figura 1 localiza a 
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escola dentro da Região Administrativa VII (Paranoá). 

 

Figura 1: Mapa de localização do Centro de Ensino Fundamental 05 

do Paranoá- Fonte: elaborado pela autora.  

 

Imagens: Google Earth. 

 

De forma paralela as leituras realizadas, foi sendo estruturado um modelo de entrevista 

para ser aplicado aos professores de Geografia do CEF 05 com o objetivo de entender a 

realidade, de forma geral, da escola, com enfoque na metodologia de ensino dos discentes e 

nas suas dificuldades. 

A elaboração da entrevista foi realizada durante as leituras referentes ao tema desse 

artigo e aplicada aos professores, sendo dois do turno matutino (6°, 7° e 8° anos) e dois no 

turno vespertino (9° ano e ensino médio), no ano de 2017.  

 

Análise e Discussão 

 

Para iniciar essa discussão é preciso apontar, por meio de análises das observações e 

entrevistas, que no contexto escolar do CEF 05 existe um abandono a nível institucional em 

relação a essa escola se comparado até mesmo as outras instituições de ensino dessa Região 

administrativa. Ou seja, foi percebido que há uma estrutura precarizada, insalubre e insegura 

para alunos e professores. Algumas respostas podem ser vislumbradas no quadro síntese 

abaixo: 
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Quadro 1:  Síntese da realidade escolar. Observações e entrevista. 

PROFESSORES DO MATUTINO PROFESSORES DO VESPERTINO 
1) Como professor de Geografia do CEF 05, quais são as 

suas maiores dificuldades em relação aos: 
a) ALUNOS 

- Fazer o aluno pensar, abrir sua mente para os conhecimentos; 

- Não conseguir aprofundar nos conteúdos devido à falta de 
pré-requisitos (alunos fora da idade/série); 

- Lidar com alunos que possuem grandes dificuldades de 

aprendizagem; 
- Lidar com alunos que possuem sérios problemas 

psiquiátricos/emocionais diagnosticados e sem tratamento ou 

ainda não diagnosticados;   
- Lidar com a falta de respeito ao professor; 

- Lidar com a falta de cidadania (não possuem noção de 

coletividade); 
- Lidar com alunos que não preservam o patrimônio da escola 

(Perfil de destruição da escola/vandalismo); 

- Lidar com alunos drogados dentro de sala de aula; 
b) ESTRUTURA FÍSICA  

- Ausência de espaços para aulas de campo; 

- Ausência de sala de informática; 
- Biblioteca aberta apenas no turno vespertino;  

- Internet de péssima qualidade que não alcança toda a área da 

escola; 
- Sala de aula com péssimas condições de luminosidade e sem 

estrutura para aulas mais interativa; 
c) RECURSOS DIVERSOS  

- Computadores insuficientes (2) e muitas vezes quebrados 

para os professores; 
- Não existem aparelhos para projeção (Datashow) suficientes 

e funcionando para todos os professores; 

- Internet só existe em pontos próximos do roteador, que 
infelizmente não alcançam a maioria das salas de aula;  

- OBS: não existem recursos financeiros para compra de novos 

equipamentos; 
 

2) Com relação a planejamento de aula, você planeja a sua 

aula? Que materiais você utiliza? 

- Planejamento semanal;  

- Utilização de livro didático;  

- Utilização de mapas; 
- Utilização do quadro como meio de passar os conteúdos;   

3) Você concorda com as novas propostas metodológicas 

que afirmam que ao aproximar os conteúdos a realidade 

do aluno a Geografia tem o poder desenvolver cidadãos 

críticos? Justifique brevemente. 
Sim, pois os alunos são participantes da dinâmica espacial e 
temporal que as sociedades estão submetidas. Ao aproximar 

essa ideia aos conhecimentos geográficos os fenômenos 

passam a ser mais bem compreendidos pelos discentes, 
proporcionando um raciocínio mais crítico e observador da 

realidade, dando a eles as noções do que é ser cidadão. 

 Aulas só de conteúdos brutos não funcionam de nenhuma 
maneira, e ainda se agrava com a falta de estrutura que não 

oferece estratégias para aulas diferenciais.   

4) Se você concorda com as novas propostas metodológicas 

no ensino de Geografia, quais são as estratégias que utiliza 

para aproximar os conteúdos a vida dos alunos de forma 

que façam eles refletirem, pensarem? Se não possui 

estratégias justifique brevemente suas limitações. 
- Aulas baseadas: nas reflexões dos conhecimentos 

geográficos estudados a partir de acontecimentos no Brasil e 
no mundo, através de reportagens que são levadas para sala de 

aula; 

- Aulas baseadas: na compreensão de tudo que é estudado, 
começando a partir do local -> regional -> nacional -> global, 

buscando estimular os alunos a pensarem, discutirem os 

fenômenos de forma holística. 

1) Como professor de Geografia do CEF 05, quais são as 

suas maiores dificuldades em relação aos: 
a) ALUNOS 

- Muitos alunos desinteressados;  

- Falta de pré-requisitos dos anos anteriores; 
- Falta de respeito ao professor; 

- Lidar com a falta de cidadania (não possuem noção de 

coletividade); 
- Lidar com alunos que não preservam o patrimônio da escola 

(Perfil de destruição da escola/vandalismo); 

- Lidar com alunos drogados dentro de sala de aula; 
b) ESTRUTURA FÍSICA  

- Ausência de ventiladores;  

- Banheiros sem porta; 
- Goteiras nas salas de aula; 

- Internet muito ruim; 

- Sala de aula sem estrutura para aulas mais interativa; 
 

c) RECURSOS DIVERSOS  

- Computadores insuficientes para os professores; 
- Não existem aparelhos para projeção suficientes e 

funcionando para todos os professores; 

 
2) com relação a planejamento de aula, você planeja a sua 

aula? Que materiais você utiliza? 

- Planejamento semanal;  

- Utilização de livro didático;  

- Utilização da internet do celular; 
- Utilização do quadro como meio de passar os conteúdos;   

3) Você concorda com as novas propostas metodológicas 

que afirmam que ao aproximar os conteúdos à realidade 

do aluno a Geografia tem o poder desenvolver cidadãos 

críticos? Justifique brevemente. 
Sim, os assuntos trabalhados em sala de aula devem se 
aproximar da realidade dos alunos (quando possível), tornando 

assim as aulas mais atrativas e os alunos mais críticos em 

relação aos conteúdos abordados.  
OBS: sempre se preocupar em associar os conteúdos as 

vivências dos alunos, caso contrário quase não há interesse e 

nem compreensão sobre os assuntos (alunos com falta de pré-
requisitos e professores sem ferramentas adicionais de 

trabalho). 

4) Se você concorda com as novas propostas metodológicas 

no ensino de Geografia, quais são as estratégias que utiliza 

para aproximar os conteúdos a vida dos alunos de forma 

que façam eles refletirem, pensarem? Se não possui 

estratégias justifique brevemente suas limitações. 
- Aulas baseadas: na Pedagogia Histórico – Crítica, em que os 

alunos se tornam os protagonistas do aprendizado, sempre 
trazendo os conhecimentos destes sobre um determinado 

assunto como pontapé inicial para aulas; 

- Aulas baseadas: na compreensão dos fenômenos estudados, 
começando a partir do local -> regional -> nacional -> global 

(quando possível), buscando estimular os alunos a pensarem; 

- Busca pela construção cidadã dentro e fora de sala de aula 

(deveres e obrigações) com base na aproximação da realidade 

dos alunos a fatos em escalas maiores. Exemplo: corrupção. 
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 É preciso lembrar ainda que não existe por parte da maioria dos alunos, uma cultura 

de valorização do patrimônio público, fazendo da escola um ambiente totalmente 

desagradável, sem espaço adequado para a formação dos diferentes sujeitos. Também, deve-

se levar em consideração que apesar de ser uma escola de ensino fundamental, esta, também 

recebe alunos de ensino médio, e mesmo nessas condições não há previsão do Governo de 

Brasília construir uma nova escola. Assim, averígua-se mais uma prova do negligenciamento 

por parte do Distrito Federal.  

Essa situação pode ser observada através da ausência de espaços livres e abertos para 

aulas diferenciadas, as salas de aulas são extremamente sucateadas, não há recursos para 

compra de equipamentos tecnológicos, como computadores, data shows e outros instrumentos 

que oferecessem a possibilidade de aulas práticas, com mais dinâmica e acesso à informação. 

Muitas dessas respostas podem ser vislumbradas no quadro síntese (Quadro 1) construído a 

partir das entrevistas.  

Pode-se observar como as informações da entrevista destoam muito do que é abordado 

na fundamentação teórica como essencial para qualidade do ensino. É possível analisar como 

que todo o contexto escolar do CEF 05 representa um desafio, e que por consequência surgem 

muitas dificuldades para todos os professores, principalmente para os de Geografia, que 

possuem o poder de serem instrumentos de um ensino crítico e reflexivo, a partir da 

valorização da realidade dos discentes. 

Com o arsenal teórico selecionado, que sintetiza pontos importantes do processo de 

transformação do ensino de Geografia, foram traçados paralelos com a realidade da escola em 

estudo, dando destaque ao professor. 

Analisando a importância dos conhecimentos geográficos em sala de aula, observa-se 

que o professor possui um papel cada vez mais importante, pois além de buscar se adaptar às 

novas propostas pedagógicas que estão inovando as estratégias da educação, também deve 

compreender localmente as realidades socioeconômicas dos discentes e valorizar o meio (a 

cidade, o bairro, a rua etc.) onde ele está ensinando. 

Assim, a Geografia como disciplina escolar, pode ser considerada como uma 

ferramenta essencial para o aluno começar a refletir sobre as diversas realidades do mundo, 

iniciando por uma escala local, o cotidiano dele, como foi abordado pelas referências desta 

pesquisa, e bem enfatizado por Cavalcanti (2002) e Ab’Sáber (2001). 

Considerando as informações teóricas abordadas e o ambiente escolar em estudo 

(Figura 1 e Quadro 1), fica evidente que o contexto escolar do CEF 05 não é fácil e ainda 

longe de um padrão próximo do necessário. Observa-se, porém, que existe uma preocupação 
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por parte dos professores com a qualidade das aulas de Geografia, que são realizadas com os 

recursos possíveis, através de uma programação semanal, utilizando livros didáticos, o 

quadro, e quando possível, o celular dos professores e alunos.  

O planejamento pedagógico nas aulas de Geografia é compartilhado pelos dois turnos, 

visto que são as mesmas ferramentas disponíveis. Os docentes do matutino e vespertino 

buscam nas novas proposições pedagógicas levarem discussões atuais para salas de aulas, 

através de conversas mais concretas, em que os conteúdos são exemplificados com 

experiências muitas vezes vivenciadas pela maioria dos alunos, o que está em simetria com as 

novas propostas pedagógicas de aproximação dos conteúdos à realidade. 

No entanto, mesmo com as iniciativas dos docentes de Geografia do CEF 05, de 

atualizações possíveis nas formas de dar suas aulas, averígua-se que estes sentem muitas 

dificuldades na construção cidadã dos alunos que apresentam grande desinteresse pelo 

processo de aprendizagem. Além disso, não é incomum na escola presenciar estudantes em 

flagrantes práticas de vandalismo, tráfico de drogas, ameaças de morte, falta de respeito aos 

professores, problemas psíquico-emocionais, que também podem ser explicados pela falta de 

pré-requisitos básicos e dificuldades de aprendizagem.  

Nesse contexto, é notório que a Geografia “conteudista” e fragmentada que Aquino, 

Neto e Leite (2014) abordam, de fato, não se encaixa com sucesso na unidade em estudo, 

principalmente pela complexidade social, econômica e muitas vezes emocional que os alunos 

se encontram. 

Assim, pode ser dito que na escola em estudo, o principal objetivo é tentar mostrar 

para os alunos a importância e o valor de cada indivíduo em sociedade, e que todos possuem 

direitos e deveres que devem ser respeitados, dando ênfase ao pensamento coletivo. 

Essa ideia da Geografia pragmática, que não serve como insumo para a construção de 

cidadãos, também é igualmente reforçada por meio das preocupações de Lacoste (1994). 

Através das entrevistas realizadas, fica aparente que essa forma de ensino não obtém sucesso 

prático, principalmente em ambientes escolares com características estruturais e sociais mais 

conturbadas como do CEF 05, onde a ideia de cidadania se torna, por vezes, abstrata.   

 

CONCLUSÃO 

 

Mediante as referências utilizadas para esse artigo, podemos salientar a importância 

que os conhecimentos geográficos possuem quando são construídos em sala de aula de forma 

a adquirirem sentindo na vida dos alunos. 
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Acredita-se que apesar das dificuldades escolares vivenciadas no CEF 05, este 

representa um ambiente oportuno a um incessante investimento por parte dos professores de 

Geografia em uma nova forma de aula, trazendo muito mais a realidade dos alunos aos 

conteúdos fixos, do que o inverso, apesar dos esforços já em prática. 

Essa estratégia de aproximação da realidade dos discentes aos conteúdos estudados em 

sala de aula não é fácil. Assim, é essencial que os profissionais de educação nessa área se 

qualifiquem, visto que as realidades das escolas públicas, como em destaque a escola em 

estudo, restringem as possibilidades de atuação desses profissionais, seja pela insuficiente ou 

inexistente infraestrutura, pela desmotivação dos alunos entre outros problemas. 

 Fica evidente, através do desenvolvimento teórico deste artigo, que os professores de 

Geografia possuem um papel cada vez mais importante nas escolas. Além de buscarem se 

adaptar às novas propostas pedagógicas, que estão inovando as estratégias de ensino em busca 

de melhores aulas. Também devem compreender localmente as realidades socioeconômicas 

dos discentes e valorizar o meio (a cidade, o bairro, a rua etc.) onde ele está lecionando, com 

o objetivo de sensibilizar os alunos a refletirem. 

Por todos esses aspectos, é possível perceber como cada detalhe no ambiente escolar 

faz a diferença na qualidade de ensino, desde as condições estruturais das escolas, as 

realidades sociais das comunidades que pertencem os alunos, até a capacitação dos 

professores, para que estes sejam mediadores do conhecimento, aptos a formarem cidadãos 

críticos em diferentes contextos espaciais e temporais. 
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RESUMO 

 

O Lugar pode ser entendido como uma construção social, baseado em relações espaciais, ligadas ao 

cotidiano e na dinâmica entre a cooperação e o conflito. Representa, tanto expressão de resistência, 

quanto de adaptação ao contexto atual da globalização.  Além de discutir sobre o conceito, o presente 

artigo pretende abordar como o lugar é apresentado no Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás, na disciplina Geografia, com ênfase no 6° ano do Ensino Fundamental. Com base 

nos conteúdos e expectativas de aprendizagens, é possível e de fundamental importância, relacionar a 

Geografia escolar ao espaço de vivência dos alunos, para que esses percebam a importância desse 

conhecimento para sua formação cidadã.  

 

Palavras Chaves: Lugar; Ensino de Geografia; Currículo Referência de Goiás. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, elaborado em atendimento à disciplina Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos em Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, a nível de 

Mestrado, da Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão, a proposta é discutir como o 

conceito de Lugar é abordado no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás do Ensino Fundamental. 

Com base em leituras e análises, o presente artigo tem como objetivo fazer uma 

reflexão teórica sobre o lugar, associado à Geografia escolar, às práticas pedagógicas em sala 

de aula e à abordagem do tema no currículo do 6° ano, elaborado de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

Para confecção do mesmo, foi utilizado como metodologia a Pesquisa Teórica, 

respaldada em levantamentos bibliográficos em teses, dissertações, livros, artigos e Pesquisa 

Documental, realizada a partir de análise do Currículo Referência de Geografia da Rede 
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Estadual de Educação de Goiás.  

O estudo do lugar passou por intensas transformações ao longo do tempo conforme as 

diferentes correntes teóricas da Geografia. Inicialmente, servia como uma referência 

locacional e, por meio da Geografia Humanista passou a ser tratado como categoria de análise 

através das relações que o sujeito estabelece com o seu lugar a partir das vivências do 

cotidiano, das experiências intersubjetivas dos indivíduos. 

Para a Geografia Crítica, com uma abordagem fundamentada no materialismo 

histórico dialético, a discussão perpassa pela inserção do lugar e do sujeito no mundo 

globalizado, destacando a singularidade que o lugar adquire perante a homogeneidade do 

mundo, propiciando uma nova leitura do conceito em questão, embasada nas relações entre o 

local e o global. 

Este estudo segue a corrente da Geografia Crítica e se usa dela para analisar o conceito 

de lugar presente no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do Ensino 

Fundamental, enfatizando o 6° ano, em que esse conceito será abordado de maneira mais 

contundente, principalmente no 1° bimestre onde ele aparece juntamente com os conceitos de 

paisagem (rural e urbana) e espaço geográfico. Este currículo está estruturado em expectativas 

de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. 

 

O Estudo do Lugar no Ensino de Geografia 

 

A Geografia escolar tem um papel de destaque no processo de formação e construção 

da cidadania, proporcionando meios para que as pessoas sejam capazes de compreender a 

complexa relação entre espaço tempo e, a partir disso, terem a possibilidade de fazer uma 

leitura mais coerente do mundo em que vivem.  

O professor que atua nesta área deve agir como mediador do processo de ensino 

aprendizagem a fim de que as informações recebidas em sala de aula ou fora dela se tornem, 

de fato, conhecimento para o aluno proporcionando assim uma aprendizagem significativa na 

qual ele consiga relacionar eventos cotidianos aos conceitos geográficos. 

A Educação é um direito fundamental que cada indivíduo deve ter. É de extrema importância 

ressaltá-la como fonte transformadora do mundo, capaz de proporcionar qualidade de vida 

melhor e emancipação humana. A educação torna-se importante porque nos impulsiona a ir 

em busca de novos conhecimentos e compreender os processos globais em suas determinadas 

instâncias social, cultural, econômica, política, ambiental, dentre outras. Conforme aponta 

Callai (2001): 
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A educação para a mudança assume contornos dinâmicos, pois o mundo não 

pára, e os fenômenos que a Geografia estuda têm que ser considerados como 

resultados de um processo histórico situado num determinado local, mas 

também na perspectiva internacional/global. (CALLAI, 2001, p. 144). 

 

Marcado por inúmeras transformações históricas que se traduzem com mais destaque 

no cenário político e social, o atual momento que a sociedade brasileira vive abre caminho 

para muitas discussões acerca do papel transformador da educação e reflete na luta por mais 

qualidade no ensino público gratuito em todas as suas escalas.  

No início do século XX, Paul Vidal de la Blache, considerado o fundador da Escola 

Francesa de Geografia, define a Geografia como “a ciência dos lugares, e não dos homens”. A 

importância do conceito de lugar foi, aos poucos relegado pela Geografia clássica sendo 

retomado com mais entusiasmo na década de 1970, quando passou a ser discutido por muitos 

teóricos da ciência geográfica. 

Na Geografia escolar, o estudo do lugar, de maneira geral, ainda não tem a devida 

importância visto que se prioriza a análise e compreensão do espaço mundial, regional, 

expresso em livros didáticos elaborados, tendo em vista a realidade dos grandes centros 

urbanos, deixando de lado a análise do que está acontecendo no lugar de vivência dos alunos 

que perpassa outros contextos. Há ainda que ressaltar o fato de que muitos professores de 

Geografia não conseguem estabelecer relação entre as potencialidades do lugar para o 

desenvolvimento dos estudos geográficos.  

Pensar o lugar na ciência geográfica é tarefa de extrema relevância, principalmente se 

considerarmos esta categoria sob as bases teóricas do materialismo histórico. O lugar, neste 

sentido, pode ser considerado como uma construção social. Segundo Carlos (2007)  

 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 

homem se reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 

como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente a 

produção da vida. (CARLOS, 2007, p. 22). 

 

Para compreender as complexas relações estabelecidas no espaço em escala global se 

torna necessário compreender a dinâmica dos lugares e seus pares dialéticos: o interno e o 

externo; o novo e o velho; o ultrapassado e o moderno; o local e o global, onde um está 

sempre presente no outro. “O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que 

se anuncia e a especificidade histórica do particular” (CARLOS, 2007, p.14). É no lugar, 
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portanto, que acontece a globalização. E esta, por sua vez, gera a “guerra dos lugares”, ou 

seja, uma disputa entre lugares distintos baseada em interesses econômicos provocando a 

hierarquização dos lugares sob a ação de diferentes escalas de poder. Perceber o lugar, bem 

como a relação que este estabelece com o mundo, é uma das contribuições da Geografia 

escolar para a formação cidadã dos alunos. 

A respeito do lugar, Milton Santos em sua obra intitulada “Da Totalidade ao Lugar” 

(2008), discutindo este conceito no meio técnico-científico-informacional, afirma que lugar é 

o vivido e o global é uma abstração. O mundo depende do lugar para se tornar espaço. Sendo 

construído pela história e cultura dos sujeitos, o lugar é repleto de sentidos e significados.  

Tendo em vista a importância da compreensão do lugar, seus fenômenos, processos e 

relações para se ter uma visão crítica da totalidade, o estudo deste conceito se torna salutar. É 

a partir do entendimento do lugar que os atores sociais se tornam capazes de promover 

transformações na sociedade.  

Sendo assim, o lugar no ensino de Geografia deve ser pensado a partir da sua relação 

com o mundo, a compreensão do mundo na sua relação com o lugar. Está posto o grande 

desafio de construir e/ou desenvolver habilidades na prática pedagógica que valorize os 

lugares de vivência dos alunos, fazendo-os compreender este lugar como integrante do espaço 

geográfico. 

O papel do professor como mediador do conhecimento acerca da importância do 

conceito de lugar é importantíssimo, conforme aponta Bento (2013) 

 
A categoria lugar possibilita ao professor trazer a realidade dos jovens 

escolares para as aulas sem se prender aos limites do concreto imediato. 

Embora este tenha papel fundamental na construção do conhecimento 

histórico e geográfico do espaço vivido, ao mesmo tempo que é possível 

trabalhar os interesses próprios, o lugar estabelece oportunidades para se 

refletir sobre realidades e ações que estão ‘fora’ do próprio lugar. (BENTO, 

2013, p.56). 

 

Assim, o professor, atuando como mediador do conhecimento, buscando alcançar uma 

aprendizagem significativa para os alunos, deve trabalhar o conceito em sala de aula 

enfatizando o lugar como espaço vivido dos seres humanos na sua interação com o mundo, 

sendo este uma pluralidade de lugares. Trazer para o contexto da aula a visão de lugar do 

aluno migrante, que por motivos diversos teve que deixar sua terra natal para buscar melhores 

condições de sobrevivência em um “lugar desconhecido”, tendo a necessidade de recriar 

vínculos e identidades; do aluno trabalhador, que precisa perceber-se enquanto cidadão e 

encontrar “seu lugar” no mundo globalizado; do aluno marginalizado pelo processo perverso 
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do capitalismo que lhe nega oportunidades, pré condenando-o a uma vida indigna. Discutir o 

lugar na sala de aula abre possibilidades para compreender o local no global e o global no 

local. 

São também os elementos afetivos que dão significados aos lugares. Dessa forma, 

pensar o lugar como resultado e/ou expressão das experiências vividas nos remete à ideia de 

relacionar os conceitos específicos da Geografia, bem como seus conteúdos disciplinares a 

fim de que os alunos compreendam a relação do lugar com o global. Valorizar o 

conhecimento prévio dos alunos e sua realidade social contribui significativamente no 

processo de aprendizagens significativas, enfatizando para que usem desse aprendizado para 

atuarem como atores ativos na participação e tomada de decisões políticas em âmbito local e 

regional. 

  

O Lugar no currículo escolar de Geografia 

 

Há diferentes concepções associadas à palavra currículo, que dependem das diversas 

maneiras de como a educação é pensada em determinado contexto histórico. Fatores de ordem 

social, econômico, político e cultural interferem nestas concepções de currículo e na forma 

como estes serão implementados no espaço escolar.  

No Brasil, as discussões sobre estudos curriculares se iniciam nos anos 1920 com o 

movimento denominado Escola Nova. O país vivia mudanças ocasionadas pela 

industrialização e a escola precisava voltar-se para a resolução de problemas sociais oriundos 

das mudanças econômicas da sociedade (LOPES, 2011). Escola e currículo são usados como 

instrumentos de controle social. Portanto, as discussões sobre questões curriculares envolvem 

também, inevitavelmente, discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade. 

O currículo escolar em qualquer nível educacional é algo para ser pensado e repensado 

cotidianamente. Deve ser construído levando em consideração o contexto de cada país, 

estado, cidade. Ao analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), voltados ao terceiro 

e quarto ciclos do Ensino Fundamental, percebemos o destaque dado ao estudo do lugar nos 

conteúdos geográficos 

  

A categoria lugar traduz os espaços com os quais as pessoas têm vínculos 

afetivos: uma praça onde se brinca desde criança, a janela de onde se vê a 

rua, o alto de uma colina de onde se avista a cidade. O lugar é onde estão as 

referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as diferentes 

formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço geográfico. É por 

intermédio dos lugares que se dá a comunicação entre homem e mundo. 
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(BRASIL, 1998, p. 29). 

 

No Estado de Goiás, a Secretaria de Educação promoveu uma ampla discussão por 

meio de encontros e debates com professores reunidos em suas áreas de conhecimento a fim 

de construir um Currículo Referência da Rede Estadual de Goiás em consonância com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). A organização dessa estrutura curricular se 

iniciou no ano de 2004, com o processo de reorientação curricular que, posteriormente, em 

2007, culminou com a publicação de uma versão preliminar de currículo voltado a todas as 

áreas do conhecimento referentes ao Ensino Fundamental. 

Tal proposta de organização curricular não foi elaborada pela mesma equipe e nem 

simultaneamente. Um grupo se dedicava ao Ensino Fundamental I (1° ao 5° anos) e outro 

grupo se empenhava com o Ensino Fundamental II (6° ao 9° anos), onde os professores são 

divididos por áreas específicas, variando a quantidade de aulas por disciplina. No caso 

específico da Geografia são três aulas semanais de cinquenta minutos cada uma. 

De acordo com o Currículo Referência para a segunda etapa do Ensino Fundamental, 

implantado nas escolas estaduais no ano de 2014, o conceito de Lugar é bastante explorado no 

6° ano. De acordo com a matriz curricular, organizada bimestralmente em expectativas de 

aprendizagens, eixos temáticos e conteúdos, os conceitos de espaço geográfico, lugar e 

paisagem serão trabalhados no primeiro bimestre, apontando uma preocupação em esclarecer 

aos alunos iniciantes no Ensino Fundamental II a importância de tais conceitos para a 

Geografia. 

Para demonstrar como este currículo bimestralizado da Rede Estadual de Educação de 

Goiás é apresentado para os professores, segue a quadro 1: 
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Quadro 1 – Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás (1° Bimestre do 6° 

ano) . 
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Fonte: Currículo em Debate. Secretaria da Educação, Goiás, 2013. 

 

Conforme mostra a figura 1, as expectativas de aprendizagem estabelecidas para 

abordar os conteúdos espaço geográfico, lugar e paisagem (urbana e rural) perpassam pela 

abordagem de conhecer e valorizar o espaço de vivência dos alunos. Isto fica evidenciado, 

principalmente, nas seguintes expectativas de aprendizagem: 

 Perceber o bairro como lugar de vivência, valores e referências espaciais e trajetórias do 

grupo social a que pertencem. 

 Estabelecer relações entre o local e o global por meio das manifestações culturais locais, da 

música, do cinema, da comida... 

Tais expectativas contribuem para que os alunos percebam que a Geografia está 

presente no seu dia a dia mostrando que é possível relacionar seu espaço de vivência ao 

currículo da disciplina e com o livro didático. Assim, por meio da observação, comparação, 

descrição, investigação o aluno se torna ativo no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

importante que o professor atue na mediação didática, o que implica investir no processo de 

reflexão sobre a contribuição da Geografia na vida cotidiana, sem perder de vista sua 

importância para uma análise crítica da realidade social e natural mais ampla 

(CAVALCANTI, 2010). Uma outra expectativa de aprendizagem também merece destaque: 
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 Representar os espaços de vivência em mapas mentais, croquis, plantas, maquetes, entre 

outros. 

Os mapas mentais, croquis, plantas e maquetes permitem que os professores conheçam 

as habilidades cartográficas dos seus alunos e a maneira como estes percebem o lugar em que 

vivem. Ensinar a ler em Geografia significa criar condições para que a criança leia o espaço 

vivido (CASTELLAR; VILHENA. 2010, p. 87). Os alunos, por sua vez, têm a oportunidade 

de dar dimensão ao seu lugar, realçando o que se traduz de mais importante, segundo sua 

leitura daquela porção do espaço. A construção de maquetes permite ainda, de maneira prática 

e descontraída, realçar os conceitos trabalhados. 

Devemos destacar que o primeiro bimestre letivo em Goiás se inicia, geralmente, na 

última semana do mês de janeiro e se estende até meados do mês de abril (não sendo, 

portanto, um período de dois meses). É um período de muita instabilidade no que diz respeito 

a modulação de professores, onde pela atual carência do quadro de efetivos se torna 

necessária a contratação temporária de profissionais via processo seletivo. Além disso, ainda 

tem o feriado do Carnaval que compromete praticamente uma semana de aulas por conta das 

festividades. Estas ponderações foram feitas para justificar que este conteúdo é bastante 

extenso para ser trabalhado em apenas um bimestre. 

Seguindo à análise do currículo proposto para o 6° ano, têm-se na sequência para o 

segundo bimestre o conteúdo “Planeta Terra”, cujas expectativas de aprendizagens enfocam o 

estudo das esferas terrestres, sendo: Litosfera, Atmosfera, Hidrosfera e Biosfera e suas 

interações no planeta. Para o terceiro bimestre o conteúdo é: Aspectos naturais – clima, 

relevo, vegetação, solo e hidrografia do Brasil. No quarto bimestre o conteúdo é Natureza e 

degradação ambiental, onde uma das expectativas da aprendizagem proposta merece 

destaque:  

 Analisar o processo de ocupação e de uso do solo e as consequências das monoculturas e 

agroindústrias no Estado de Goiás e em seus municípios.  

Ao estudar o lugar, pode-se atribuir maior sentido ao que é estudado, permitindo que 

se façam relações entre a realidade e os conteúdos escolares. (CAVALCANTI, 2010). Sendo 

assim, o aluno, deve compreender o processo de ocupação e uso do solo para a agricultura, 

bem como suas consequências econômicas, sociais, ambientais e culturais no contexto do seu 

lugar de vivência (no caso um dos municípios do estado de Goiás), percebendo que esse 

modelo agrícola se insere numa escala regional, nacional e/ou global. 

A análise de como é abordado o conceito de Lugar, no Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás, especificamente do 6° ano (Ensino Fundamental) possibilitou 
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que percebêssemos o destaque dado a este tema e as inúmeras possibilidades, conforme 

apresentadas nas expectativas de aprendizagens, do professor atuar como mediador no 

processo de ensino aprendizagem, realçando o destaque que o estudo do lugar representa para 

a Geografia. A partir de então é oferecida ao sujeito a oportunidade de perceber-se enquanto 

agente social capaz de compreender e atuar na sociedade, buscando melhorias quanto à 

qualidade de vida para si e para todos. Segundo Freire (1996), ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disciplina Geografia permite que os professores discutam temas importantes para a 

formação da cidadania e construção da criticidade dos alunos em relação ao seu espaço de 

vivência. O conceito de lugar contribui significativamente à esta discussão por relacionar e 

enfocar a compreensão do local com o global.  

O lugar se refere à porção do espaço mais próxima do sujeito, que expressa seu 

cotidiano, mas refletem conjecturas e fatos mais amplos. É preciso deixar claro para o aluno 

essa dinâmica espacial, que pode ser retratada em diferentes conteúdos geográficos, como 

demostrado no currículo referente ao 6° ano do Ensino Fundamental. 

A análise dos conteúdos e expectativas de aprendizagens em Geografia, do currículo 

do 6° ano, da Rede Estadual de Educação de Goiás, em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), mostra que o Lugar possui papel de destaque, principalmente 

no primeiro bimestre, onde são trabalhados os principais conceitos geográficos. Há uma 

preocupação em relacionar tais conceitos ao espaço de vivência dos alunos, demonstrando que 

Geografia escolar não é uma disciplina desvinculada ao “mundo real”.   

Acreditamos que o conhecimento geográfico pode ser construído em sala de aula na 

interação entre professores e alunos, onde ambos têm muito a contribuir neste processo. Dessa 

forma, o docente atua como mediador do conhecimento, auxiliando nas descobertas, deixando 

para trás aquela imagem do professor como detentor único do saber e o aluno como mero 

receptor.  

Enquanto disciplina obrigatória no Ensino Fundamental, a Geografia deve estabelecer 

uma articulação entre a experiência que o aluno traz do seu cotidiano com o saber 

sistematizado. Admitimos que não é uma tarefa fácil desenvolver uma prática docente que 

busca a emancipação dos sujeitos e formação cidadã, frente ao sucateamento da escola 

pública e desvalorização da carreira docente.   
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QUAL É O FIM DA GEOGRAFIA? CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA.  
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199

 

 

RESUMO 

 

Este artigo procura explicitar as mudanças sofridas na educação, a partir das alterações da Lei nº 

9.394, conforme a nova proposta da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2016) para 

as Humanas e mais especificamente para o ensino de Geografia; marcando um novo rumo ao currículo 

destinado a educação brasileira. Para tal, recorreu-se à leitura de documentos elaborados pelo MEC e 

autores (as) como: Cavalcanti, Callai, Castellar, Adorno, Portela, Raffestin e Chaui, para obter mais 

informações sobre o contexto educacional brasileiro. Posteriormente, uma coleta de dados nas escolas 

e na secretaria de Educação, para compreender as mudanças propiciadas pela reforma – como as 

escolas Catalanas vão se modificar para essa Reforma. Como a pesquisa ainda está em fase de 

desenvolvimento, apresentamos neste artigo resultados das leituras e análise da nova BNCC. Dito isso, 

este trabalho tem como objetivos compreender como se deu a construção de um projeto de educação 

geográfica nacional e as relações com a BNCC, além de analisar qual a proposta do ensino de 

Geografia nas escolas.  Após as leituras e análises do contexto entendemos que há a necessidade de 

manter a disciplina de Geografia como parte das disciplinas escolares obrigatórias para a formação 

crítica de um indivíduo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Reforma do Ensino Médio; BNCC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na pesquisa identificamos alguns problemas como a questão da dicotomia dos 

conteúdos reforçados no sistema de ensino-aprendizagem e o distanciamento do lugar do/a 

aluno/a nos conteúdos em materiais didáticos utilizados. Assim como, as dificuldades 

encontradas pelos alunos e professores nos processos educacionais no Brasil. Ao final do ano 

de 2016 percebemos que uma mudança proposta pelo governo federal vai atingir de forma 

ainda mais complexa o ensino de geografia - a nova Base Nacional Comum Curricular.  

A Base Nacional Comum define as práticas de aprendizagem do ensino básico 

(fundamental e médio), conforme as diretrizes do conselho nacional de educação. Nesse 

sentido, as antigas matérias ofertadas obrigatoriamente, agora se dividem em quatro áreas do 

conhecimento, chamadas de itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias; matemática 

e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais 

                                                      
198
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199

 Professora Dra. Adjunta da UAE Instituto de Geografia. Professora do Programa de Pós-Graduação em 
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aplicadas, das quais, apenas uma área será escolhida pelo aluno no ensino médio, tendo este, 

ainda, a opção de cursar o ensino técnico no quarto ano de estudo. 

Segundo o art. 36° da referida lei, além dos itinerários formativos não serem 

obrigatórios – nem ao menos são chamados de disciplinas; os alunos não necessariamente 

escolhem uma dessas áreas ofertadas – como está posto na proposta, pois serão contemplados 

conforme as condições da escola e do município em ofertá-los, ou seja, nem todas as escolas 

ofertarão todas os itinerários formativos, como já foi apurado em pesquisa de campo na 

Secretaria de Educação em Catalão. Ou seja, não necessariamente a escola na qual o aluno 

estudou até o ensino fundamental irá ofertar a área que o mesmo escolheu. Diante da 

infraestrutura precária das escolas públicas podemos nos indagar se este processo não seria 

desastroso, criando ainda mais uma barreira para o aluno – ou mudar de escola, ou mudar de 

área.  

Estamos falando de um país que nem ao menos conseguiu erradicar o analfabetismo, 

nem garantir a universalização do ensino fundamental (obrigatório pela Constituição de 

1988); e, além disso, não consegue elaborar políticas educacionais que sejam voltadas para a 

formação de um indivíduo crítico e consciente, mas sim, para um ensino tecnicista, o qual 

parte de uma política neoliberal. A realidade brasileira, em se tratando especificamente do 

âmbito educacional, é marcada pela falta de recursos e investimentos públicos, sem condições 

básicas de infraestrutura, péssimas condições de trabalho de agentes administrativos e 

professores e falta de ações pedagógicas efetivas. Esses fatores implicam na deterioração do 

ensino público e, na transformação da educação em mercadoria. 

Com a reforma do ensino médio proposta pelo ministério da educação por meio da 

medida provisória 746 de 22/09/2016, sancionada pelo Governo Federal em 16/02/2017 e 

publicada pela lei 13.415 no d.o.u. de 17/02/2017, haverá transformações substanciais na 

formação dos jovens a partir de 2019; isto devido a mudança do art. 1º o art. 24 da lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essas mudanças inferem na grade de competências 

propostas pela BNCC; preparando o estudante para o mercado de trabalho a partir de cursos 

técnicos ofertados durante a formação do aluno; aumento da carga horária necessária, 

tornando o ensino integral e excluindo milhares de alunos trabalhadores; a retirada da 

obrigatoriedade de matérias como geografia e história, transformando-as em uma única área: 

humanidades. Nesse sentido, o modelo deixa de ter 13 disciplinas obrigatórias e passa a 

contar com apenas 4 grandes áreas. 

 

 



811 
 

A Geografia e o ensino formal 

 

Ao longo da história brasileira, algumas políticas educacionais forma implantadas 

visando a melhor qualidade do ensino público. É evidente que essa “ qualidade” proposta, está 

vinculada a interesses do Estado, o que não significa um ensino crítico e libertário; mas sim, 

uma preparação massiva de mão de obra para atender os interesses do capital. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o ensino nas escolas – assim como outra mercadoria -, está engajada em 

preparar o indivíduo de forma tecnicista, portanto, sem a noção de cidadania, e voltado para o 

mercado de trabalho. 

A Geografia, enquanto disciplina autônoma no currículo escolar brasileiro, surgiu  a 

partir de 1837, com a escola “O Imperial Colégio de Pedro II”, localizada no Rio de Janeiro. 

Em tal colégio, estudava os membros da elite carioca, estabelecendo formas de ensino 

baseados na Escola Francesa, até mesmo na organização das disciplinas. Dessa forma, a 

Geografia escolar no Brasil nasceu a partir das reproduções dos liceus franceses, ou seja, sob 

uma perspectiva europeia. Um dos autores que marcaram a Geografia nesse momento, foi o 

possibilista Vidal de La Blache, influenciado pelas ideias da Geografia Alemã, principalmente 

por Friedrich Ratzel. Segundo La Blache, um Estado deve planejar a apropriação de espaço 

geográfico considerando e conhecendo todas as características naturais e humanas de seu 

território. Defendia que o homem pode interferir, modificar a natureza e vencer os obstáculos 

impostos pelas condições naturais em determinadas regiões. 

A hegemonia francesa começou a decair a partir da década de 1920, 

aproximadamente. O processo de reestrutura da Geografia Tradicional ou Clássica, para uma 

Geografia Quantitativa, ou também chamada de Nova Geografia, marcou uma mudança - 

tanto na metodologia adotada em sala quanto no que se refere aos conteúdos dessa ciência. 

Um dos nomes neste processo nos currículos brasileiros foi o geógrafo Delgado de Carvalho. 

Contudo a Geografia nas escolas, sofre fragmentações como a separação entre geografia física 

elementar e a área humana; além de seu caráter “decorativo”. 

 

[...] o sentido comumente atribuído à experiência formativa sobretudo 

escolar, quando se restringe ao exercício da repetição e da memorização de 

conceitos e ideias definidos a priori se torna uma formação de indivíduos 

sem indivíduo uma semiformação. (ADORNO, 1996). 

 

Em 1942, o decreto que é conhecido como Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

determinava que o ensino secundário (Colegial) se destinava às elites, como uma forma de 

preparação para o ensino superior. Ainda nesse ano, outro decreto foi estabelecido a Lei 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_Alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ratzel
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Orgânica do Ensino Industrial, com o objetivo de preparar mão de obra especializada para a 

indústria, devido a crescente industrialização brasileira nesse período, para formar os 

chamados técnicos de nível médio, ou seja, preparar os filhos dos trabalhadores para se 

tornarem trabalhadores também, a partir do ensino tecnicista. No caso mais específico da 

Geografia (Tradicional), o ensino se dava de forma decorativa – onde se memorizavam os 

conteúdos - e não estratégica (por exemplo como ocorria o ensino de cartografia), ou seja, 

sem o objetivo de formar um indivíduo crítico e consciente, com forte influência da Geografia 

Física. Essas políticas educacionais detinham grande influência do período econômico da 

época, a industrialização brasileira encontrava-se em seu auge, durante a ditadura Varguista 

Dito isso, pode-se dizer que a retirada de matérias como a geografia é estrategicamente 

pensado, pois, a partir da Geografia Crítica – com grande repercussão no Brasil durante a 

década de 1970 e 1980, contando com autores como Ruy Moreira, Yves Lacoste e Milton 

Santos, pode-se entender o mundo em que se vive, de forma crítica e estratégica - a partir do 

materialismo histórico – dialético; da concepção de conceitos Geográficos e a vivência dos 

estudantes, contando é claro, com o professor, mediador desse processo. No entanto, a 

Geografia nem sempre assumiu esse caráter, assim como foi exposto, a educação é algo 

estratégico e, portanto, perigoso ao poder, quando libertário. Nesse sentido, a Geografia 

(principalmente entre os anos de 1940 e 1970) foi inserida nos currículos escolares de forma 

extremamente tecnicista e descritiva, precisamente durante a Ditadura Militar (1964-19850, 

com as seguintes LDB – Lei de Diretrizes de Bases: Lei n
o
 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968; e a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971); 

obviamente, esta “Geografia Pragmática” ainda é muito presente, mas é combatia pela 

Geografia Crítica desde os anos de 1970. 

O golpe à ciência Geográfica leva a perda da consciência de cidadania, a partir da 

construção e reconstrução de conhecimentos de forma mecanizada, não respeitando a 

diversidade existente, no contexto do espaço urbano e rural, deixando de expandir assim, a 

compreensão de mundo dos jovens e das crianças, as quais reproduzem as estruturas 

estabelecidas pelo Liberalismo, marcando o tecnicismo dessa ciência. Nesse contexto, 

Cavalcanti, já em defesa de um pensamento crítico, afirma que o direito à cidade é uma 

contraposição à organização dominante, a qual tem a tendência à homogeneização a partir do 

discurso de “globalização”. 

A Geografia é uma ciência que vem se modificando historicamente, sofrendo 

influência de diferentes correntes de pensamento, que vão construindo e reconstruindo 

particularidades agregando diferentes metodologias tornando-se uma ciência extremamente 
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rica. Nesse sentido, o ensino de Geografia torna-se importante para um conhecimento de 

mundo, através de conceitos e uma vivência social, no caso esta, expressa na cidade, no 

campo, a partir da troca de experiências e observações desse contexto. Contudo, um dos 

objetivos de aprendizagem dessa ciência é a construção da cidadania e o conhecimento de 

mundo, em seus aspectos físicos, sociais, culturais e políticos. A partir desta perspectiva, 

Vesentini expõe: 

 

[...] Essa escolaridade tem que ser fundamentada num ensino não mais 

“técnico”, como na época do fordismo, e sim “construtivista”, no sentido de 

levar as pessoas a pensar por conta própria, aprendendo a enfrentar novos 

desafios, criando novas respostas em vez de somente repetir velhas fórmulas. 

(1999, p.20). 

 

O estudo da Geografia, contribui para compreender o mundo em que se vive, na 

medida que assuntos relacionados as ações humanas construídas nas distintas sociedades 

existentes, levando em consideração tempo e espaço, são assuntos relacionados no 

componente curricular. Nesse sentido, pode-se dizer que a Geografia auxilia o aluno nessa 

construção crítica e, por isso, tamanha negligência com as humanidades, com a contribuição 

crítica; são estrategicamente pensadas, transformando-as em disciplinas decorativas e sem 

aplicabilidade no cotidiano do sujeito, sem uma formação para a cidadania como “um 

conjunto de direitos civis, políticos e sociais que todo homem tem que conquistar para viver 

em sociedade, num determinado lugar” (SOUSA, s.d, p. 511). 

Com tamanha disparidade de conteúdo, devido a extensão territorial brasileira e, as 

diversas desigualdades econômicas e sociais nos diferentes estados e municípios brasileiros, 

fez-se necessário a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, proposta pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), este foi o argumento apresentado para a criação da mesma. Tal 

documento (BNCC) tem como objetivo elaborar uma série de conteúdos comuns a todas as 

escolas brasileiras, públicas e privadas, assim como adequações referentes à formação de 

professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta 

de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL 2017), ou 

seja, é uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

alunos da Educação Básica, pactuada com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Contudo, a BNCC foi elaborada a partir de uma lei de diretrizes e bases, sendo esta de 1996 - 

lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB de 

1996, em seu Inciso IV do Artigo 9º, afirma que cabe à União: 

 

[...]estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
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Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996; 

ênfase adicionada). 

 

No entanto, a proposta formulada pelo Ministério da Educação e o Governo Federal é 

preocupante, no entendimento de várias instituições a reforma do ensino médio a partir da 

confecção da nova Base Nacional Comum, a qual se deu pela mudança na Lei nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, é marcada pela inserção de cursos técnicos, a retirada de matérias 

obrigatórias, como a geografia, pelo aumento da carga horária e a concessão do notório do 

saber dentro do âmbito educacional. Isso significa um retrocesso nas políticas educacionais, 

as quais são semelhantes as propostas previstas na década de 1940, devido a retirada de 

obrigatoriedade de matérias estratégicas (agora itinerários formativos). 

A primeira versão deste documento (BNCC) foi disponibilizada para consulta pública 

entre outubro de 2015 e março de 2016, contando com a contribuição de especialistas e 

professores de entidades como a Universidade de Brasília (UnB) e da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e subsidiaram a elaboração da segunda versão. A 

segunda versão da BNCC fora publicada em maio de 2016 e, discutida pelas Secretarias 

Estaduais de Educação sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Com a 

confecção desse segundo documento, este foi direcionado para o Comitê gestor da Reforma 

do ensino médio, instituído pela Portaria MEC nº 790/20164. 

Já a terceira versão deste documento, a qual partiu da revisão dos primeiros 

documentos, fora publicada em 2017, e apresenta uma proposta de que a BNCC ajude a 

superar a fragmentação das políticas educacionais brasileira. Segundo essa nova versão, “A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define 

o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à educação 

escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)6, e indica conhecimentos e competências que se espera 

que todos” (BRASIL, 2017). 

Após a mudança do art. 1º o art. 24 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e, a 

confecção de uma nova Base Comum, propiciando a reforma do ensino médio (Lei nº 13.415, 

de 16 de Fevereiro de 2017), segundo o Art. 24 da respectiva Lei, a carga horária anual deverá 

ser ampliada de forma progressiva (anualmente) de dois mil e quatrocentas horas, para quatro 

mil e duzentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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excluído o tempo para exames finais. A carga horária exigida anteriormente, era 

complementada ao longo dos três anos do ensino médio. Dessa forma, essa etapa do sistema 

educacional passa a ser integral, oferecendo além das matérias obrigatórias, cursos 

profissionalizantes (apenas no último ano) para a entrada no mercado de trabalho, ao decorrer 

de quatro anos de formação. Entendemos que esta ação extingue o ensino noturno que hoje 

atende uma parcela considerável de jovens que precisam trabalhar e querem continuar 

estudando, além de curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), excluindo milhares de 

brasileiros do acesso ao ensino público. 

Segundo o art. 36° da referida lei, além dos itinerários formativos não serem 

obrigatórios – nem ao menos são chamados de disciplinas; os alunos não necessariamente 

escolhem uma dessas áreas ofertadas, como exposto na BNCC, pois já observamos, como 

citado acima, que nem todas as escolas ofertarão todos os itinerários e os alunos serão 

contemplados conforme as condições da escola e do município em ofertá-los. Ou seja, 

levando em consideração a infraestrutura das escolas brasileiras, este projeto é inviável devido 

a situação precária em que se encontra a educação pública, a qual não suporta a grande 

demanda de alunos, devido à falta de recursos públicos disponibilizados, a falta de professores 

em determinadas áreas, a ausência de concursos públicos para docência – como no estado de 

Goiás que está há mais de 5 anos sem concursos - o que dificulta a escolha destes itinerários. 

Segundo o Art. 3
o
 a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do 

artigo 35-A. Tal artigo, acrescenta na referida lei que a Base Nacional Comum Curricular 

definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

A reforma propõe flexibilização da grade curricular, ou seja, determina que 60% da 

carga horária será ocupada por conteúdo mínimo obrigatório definido na Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) – e o que são estes conteúdos mínimos? Colocar quais são aqui e 

os 40% restantes serão optativos contemplando interesse do aluno e conforme a oferta da 

escola, observando também diretrizes da BNCC. Contudo, apenas língua portuguesa e 

matemática serão obrigatórias, os outros itinerários formativos se tornaram opcionais 

(ciências da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas) ou ainda, o 

aluno possui a opção de obter uma formação técnica profissional, no último ano de ensino 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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médio. Essas mudanças constam no Art. 4 da lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

Ao entrar em contato com a secretaria de educação do município de Catalão, para o 

levantamento de dados, foi mencionado que ainda não há dados concretos referentes as 

modificações que serão efetuadas nas escolas de Catalão. Tais informações serão 

disponibilizadas a partir do mês de abril de 2018, após uma reunião na cidade de Goiânia, que 

decidirá os trâmites desse processo. Nesta reunião (no dia 28 de fevereiro de 2018) será 

discutido principalmente: como serão feitas as divisões dos itinerários formativos de cada 

escola, a mudança do livro didático (referentes ao município) e, quais serão os projetos 

municipais referentes a educação. Tais modificações serão implementadas a partir do ano de 

2019 e a nossa pesquisa tem o intuito de acompanhar este processo de perto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se no decorrer dessa pesquisa, a partir de levantamentos  bibliográficos, que o 

Brasil sofre com a defasagem na educação pública há muitas décadas – essa é a principal 

justificativa do Poder público para as Reformas; a história da educação brasileira perpassa por 

problemas como a alfabetização na educação básica, onde alunos saem muitas vezes do 

ensino básico como analfabetos funcionais; o tecnicismo, como forma de preparar mão de 

obra qualificada; a forte repressão observada na Ditadura Militar; entre outros aspectos, que 

fazem com que a cidadania e o senso crítico desses estudantes seja prejudicada. A consciência 

do mundo ao nosso redor – de forma crítica e analítica – tem grande participação na ciência 

Geográfica, a partir da concepção de espaço, território, região, paisagem e lugar; os quais 

ajudam-nos a entender o nosso entorno em uma perspectiva sociogeográfica. 

Como foi exposto, o currículo do Ensino Médio será norteado pela BNCC, a qual é 

obrigatória e comum a todas as escolas, sejam elas de educação básica e/ou ensino médio. A 

BNCC definirá as competências (itinerários formativos) que serão oferecidos aos alunos 

durante sua formação. Contudo, os componentes curriculares do ensino médio definidos na 

LDB e nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Sendo assim, as disciplinas 

obrigatórias nos três anos de ensino médio serão: língua portuguesa e matemática; o tempo 

restante será direcionado ao aprofundamento acadêmico em um dos itinerários, ou a cursos 

técnicos. Essas modificações serão efetuadas em âmbito nacional e, cada estado organizará 

seu currículo considerando a Base, a partir da demanda de seus municípios. Com a reforma do 

ensino médio, cursos técnicos agora fazem parte da grade comum, formando jovens com mão 

de obra especializada, comprometendo a formação para a participação nas decisões políticas, 
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econômicas e sociais. Nesse sentido, um personagem tão menosprezado desse contexto deve 

auxiliar os alunos nesse retrocesso, o professor. Em se tratando do professor de geografia, este 

precisa tornar seus alunos indivíduos cientes do mundo ao seu redor e, isso pode ser possível 

com a geografia crítica em vez de uma geografia meramente descritiva, técnica e com 

conteúdos trabalhados com base na repetição e na memorização.. 

A partir das leituras efetuadas para a realização deste artigo, é nítido a percepção da 

crise educacional que o Brasil está passando há várias décadas, mas agora com o enfoque na 

reforma do ensino médio. Após uma minuciosa leitura da lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 

2017, foi possível observar a grande perda de espaço das humanidades na grade curricular 

comum, sendo algo preocupante para a formação de jovens e crianças com certo senso de 

criticidade e cidadania. 

Por fim, nessa perspectiva de Reforma, a Ciência Geográfica sofreu um grande golpe 

com as mudanças que ocorrerá no Ensino Médio e, consequentemente, os alunos e 

professores. Com a inserção do ensino técnico e a retirada da obrigatoriedade de disciplinas 

como: história, filosofia, sociologia e geografia, deixa-se de formar indivíduos críticos em 

prol de uma mão de obra especializada. Isso significa um grande retrocesso na educação; na 

construção da cidadania e, a carreira dos licenciados. Esse retrocesso leva-nos de volta a 

década de 1940, onde decretou-se a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que destinava um 

ensino que segregava de forma mais evidente as classes mais abastadas e as classes 

dominantes, por meio da educação, onde o ensino técnico era destinado as classes mais 

baixas, preparando um trabalhador alienado, enquanto que a elite dominante era direcionada 

ao ensino superior. 
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CONCEITOS ESTRUTURANTES DA GEOGRAFIA NO DESENVOLVIMENTO DO 

RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO: DISCUSSÕES PRELIMINARES.   

 

Daniel Rodrigues Silva Luz Neto- UNB
200

 

 

RESUMO 

 

O trabalho visa discutir uma revisão teórica relacionada ao tema raciocínio geográfico. Abordagem 

qualitativa foi escolhida devido a caráter da pesquisa em educação se transitar por questões matérias e 

subjetiva. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, assim, seguiu-se quatro técnica: 

elaboração do projeto de pesquisa, levantamento das referências, discussões dos dados construídos e 

elaboração do relatório.  Esse está dividido em: introdução, resultados, considerações finais e 

referências bibliográficas. O mundo contemporâneo é marcado por diversas facetas, sendo a 

globalização da economia uma dessas, que impactam nas mudanças na produção do espaço geográfico 

no limiar do século XXI. Nessa circunstância se faz necessário resgatar a importância do 

desenvolvimento das inteligências, sendo a geográfica uma dessas, em prol da competência de 

interpretação e de atuação em favor da emancipação.  

 

Palavras-chave: Raciocínio, Geografia, mediação, categoria, cognição.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo vive nas suas condições atuais o fenômeno da complexidade. Nesse sentido 

tem sido marcado por diversas características e o processo de globalização econômica é dum 

desses exemplos desse contexto. Dessa forma, esse processo vem provocando implicações 

econômicas, políticas, culturais e educacionais. Apesar de não ser recente tal processo, mas 

desde o final do século XX por meio de uma reestruturação do modo de produção capitalista, 

têm intensificado as relações e mudanças em diferentes escalas geográficas nos mais diversos 

ramos da sociedade (SANTOS, 2015). Assim, com os projetos educacionais não tem sido 

diferente, pois se tem exigido da escola ainda mais o desenvolvimento da competência do 

raciocínio geográfico pensado a partir das espacialidades por meio do aporte teórico-

metodológico das categorias de análise da Geografia (ASCENÇÃO, 2014).  

Na educação brasileira seus projetos educacionais têm sinalizado em prol das políticas 

neoliberal, principalmente a partir da década de 1990, pois foram implantadas depois da 

Conferência de Jomtien na Tailândia. Nesse encontro foi selado os rumos da educação no 

Brasil até o presente momento. Projeto esse que criou um dualismo na escola pública 

brasileira, isto é, a escola do conhecimento para os ricos e do acolhimento para os pobres 
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(LIBÂNEO, 2012). Dessa forma, a construção de conceitos e de mediação pedagógica, tanto 

da Geografia escolar quanto do professor, uma vez que se presenciam o papel no currículo 

serem diminuído. Assim sendo, o que tem interessado para os formuladores desses projetos é 

a formação da mão de obra barata em detrimento da emancipação dos sujeitos.     

Isso tudo vem a reforçar a necessidade de se desenvolver o raciocínio geográfico no 

ensino de Geografia. Para Ascenção (2014, p.05) “ressalta-se que a apresentação desta 

concepção (espacialidade do fenômeno) não tem fins prescritivos e, menos ainda de 

construção de um raciocínio definitivo do que seria a interpretação geográfica fazer 

geográfico”. 

Para a autora, a constituição desse raciocínio é mais consensual na área de ensino de 

Geografia do que pelos geógrafos. Assim, esse processo é uma tentativa de desenvolver, não 

em forma de receitas, um olhar interpretativo do ponto de vista do espaço geográfico. E tão 

pouco ser o exercício da razão pela lógica das ciências experimentais e/ou exatas na 

interpretação das questões das espacialidades dos fenômenos, mas sim uma competência de 

pensamento dos sujeitos que se articula entre materialidade e a subjetividade. 

Cabe ressaltar que o raciocínio geográfico também tem sido apropriado historicamente 

pelos atores hegemônicos na produção do espaço geográfico, assim, como tem ocorrido na 

lógica da reprodução do sistema capitalista. Isso, pois, utilizam-se desse para realizar a 

reprodução ampliada da mais valia em âmbito cada vez globalizada nas atuais condições do 

mundo contemporâneo. Contudo, é função da escola desenvolver novas estratégias no ensino 

para resistir. Isso pode ser feita de Acordo com Girotto (2015, p.82): 

 

Destaca-se, então, a necessidade que o estudante, ao se apropriar dos 

conceitos, conteúdos, linguagens e ferramentas da geografia, possa construir 

um raciocínio geográfico sobre o mundo em que vive. Não se trata, dessa 

forma, de formar um sujeito que apenas entende de geografia, mas pouco 

sabe sobre o mundo em que vive 
  

Shulman (2014) defende o desenvolvimento do raciocínio como requisito fundante na 

formação dos professores para que tenham competências de compreensão e reflexão dos 

conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem. Esse exercício é a instrumentalização 

intelectual dos sujeitos em manusear conhecimento científico, do qual para os professores são 

suas habilidades na realização da construção dos conceitos científicos se apropriando de 

maneira articulada com a didática, a pedagogia e a própria ciência. Apesar dele não estar se 

referindo aos docentes, mas acredita-se que isso pode ser realizado também com os discentes 

da educação básica no ensino de Geografia na medida em que forem construídos maneiras de 
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raciocinar sob a ótica dos conceitos dessa ciência.      

Percalços sempre vai haver em qualquer atuação profissional e instituição, assim, com 

a educação não é diferente. Tendo em vista que o professor de Geografia poderá encontrar no 

percurso de se construir competências e habilidades de pensar pelas espacialidades dos 

fenômenos.  Cabe ressaltar que não é em todos os lugares ou instituições, por isso não se quer 

homogeneizar, tendo em vista que existem muitas experiências exitosas espalhadas pelo 

Brasil. Porém não se pode negar a existências desses como: práticas pedagógicas tradicionais, 

problemas na formação dos professores de Geografia, péssimas condições de infraestruturas 

nas instituições, carga horária excessiva e a falta de perspectiva de melhoria na carreira 

(PIRES, 2013; TARDIF, 2012). 

Assim sendo, reforça-se a necessidade da construção do pensar geográfico como 

ferramenta de compreensão e transformação da realidade cotidiana. E para que isso ocorra 

existem possibilidades teórico-metodológicas, por exemplo, trabalha-se ancorado nos 

conceitos estruturantes da Geografia como uma das ciências humanas (MOREIRA,2015). 

Além disso, pode-se citar metodologia dos projetos pedagógicos como um processo de 

problematização das questões locais. Assim, como também a inserção de tecnologias na 

mediação pedagógica pelo professor de Geografia.   

Diante da configuração do mundo contemporâneo influenciado pela globalização da 

economia; das dificuldades do processo de ensinar e aprender; da relevância do entendimento 

dos fenômenos pelo raciocínio da Geografia; dessa forma o que nos motivou nesse estudo 

bibliográfico foi: o que é raciocínio geográfico? Qual é a relevância raciocínio geográfico na 

educação básica? Quais são as categorias de análise potencializadora do desenvolvimento do 

raciocínio geográfico? Como o raciocínio geográfico pode contribuir para as inferências sobre 

o contexto mundo?   

As suposições iniciais sobre a problematização deste estudo  em relação a temática 

raciocínio geográfico no ensino de Geografia foram: raciocínio geográfico como uma 

capacidade de pensar na ótica das categorias analíticas da Geografia; raciocínio geográfico 

como um procedimento teórico-metodológico capaz de contribuir na instrumentalização dos 

sujeitos tanto a entender os fenômenos da espacialidade, bem como ser uma ferramenta para 

transformação dessas espacialidades.  

Logo, este estudo tem como objetivo levantar e discutir referenciais teóricos sobre 

raciocínio geográfico no ensino de Geografia. E para se alcançar tal propósito seguiram-se os 

seguintes objetivos específicos: caracterizar o contexto de mundo; definir raciocínio 

geográfico; discutir a contribuição das categorias analíticas na construção do raciocínio 
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geográfico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES INICIAIS. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Os estudos na área de educação, os seus objetos de estudo, transitam entre os aspectos 

da materialidade e da subjetividade. Isso justifica a escolha da abordagem qualitativa por se 

preocupar com as interpretações dos fenômenos possibilitando-se percorrer essas dimensões 

por meio de mais de um métodos e de uma epistemologia sem perder de vista o rigor 

científico.  A dificuldade se dar uma identidade própria a essas pesquisas diz respeito às 

interfaces com diversos campos de saberes, contudo, elas já se consolidaram na contribuição 

dos aspectos que regem os saberes pedagógicos. E, portanto, não se pode esperar consenso 

porque é um campo tanto dinâmico quanto complexo (REIS, 2009).  

De acordo com Severino (2007), a abordagem qualitativa explicativa permite a 

utilização de procedimentos metodológicos diversos como pesquisa, de campo, documental, 

pesquisa-ação. Contudo, esta seção se restringe à pesquisa bibliográfica.  

Pesquisa bibliográfica, de acordo com Reis (2009, p.25), “(...) tem como principal 

característica o fato de que o campo onde será feita a coleta de dados é a própria bibliografia 

sobre o tema ou o objeto que se pretende estudar”. Por esse motivo, discute-se a produção 

bibliográfica do tema raciocínio geográfico no ensino de Geografia seguindo alguns passos, 

de acordo com o autor (a), delineamento da pesquisa, levantamento bibliográfico, coleta de 

dados e análise e interpretação.     

Apropriou-se dos passos explicitados para a construção desta pesquisa dividida em 

quatro momentos: elaboração do projeto de pesquisa, levantamento das referências, coleta de 

dados, discussões dos dados construídos e por fim, elaboração do relatório científico. No 

primeiro momento, elaborou-se o projeto de pesquisa a partir da participação na disciplina 

Geografia e Educação no programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade de 

Brasília-UnB em 2017. 

No segundo momento, foi realizado levantamento bibliográfico em livros, artigos, 

teses e dissertações. No terceiro momento, foi realizado à produção de dados mediante 

leituras e fichamentos. No quarto momento, discutiu-se as produções dos dados e  por fim, 

elaborou-se o relatório científico. 

No sentido, esta pesquisa bibliográfica está dividida em dois momentos: o raciocínio 
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geográfico e os procedimentos teóricos na construção do raciocínio geográfico no ensino de 

Geografia. 

 

Raciocínio geográfico. 

 

A caracterização teórica sobre o raciocínio geográfico no ensino de Geografia se 

sustenta nas concepções de Ascenção (2014), Kuhn (1998), Vygotsky (2009), Claval (2015), 

Santos (2012, 2014), Abbagnano (2007), Cabral (2006), Gardner (1985), Moreira (2015), 

Corrêa (2000), Cavalcanti (2013).  

 Raciocínio geográfico é uma categoria que ainda não é consenso pelos geógrafos. Essa 

tem sido mais usual nas pesquisas sobre o ensino de Geografia como um procedimento 

teórico-metodológico para o desenvolvimento da competência dos sujeitos de pensar sob a 

ótica das categorias analíticas da Geografia. Dessa forma, instrumentalizá-los a entender as 

espacialidades dos fenômenos tanto locais quanto global (ASCENÇÃO, 2014).     

Em virtude dos fatos mencionados, vê-se esta pesquisa como um desafio, bem como 

uma contribuição acadêmica. Por ser um tema ainda em fase embrionária, mas que 

historicamente é antigo. Isso, pois, raciocinar geograficamente vem sendo utilizado desde os 

primórdios quando o homem se utilizou saberes da espacialidade para sobreviver. Assim, 

como Claval (2015, p.08) discutir, em seu livro a terra dos homens, que o raciocínio pela 

Geografia (...) “está presente nas práticas, nas habilidades, nos conhecimentos que todos 

sempre mobilizamos em nossa vida diária”.    

 Trabalha-se em discussões de construções teóricas acadêmicas, na concepção de Kuhn 

(1998), é se preparar para tanto para o embate quanto para concordância. E dessa forma, a 

ciência vai evoluindo em seus arcabouços teórico-metodológicos. Nesse sentido, discutir-se 

raciocínio geográfico numa perspectiva dialógica entre as categorias de análise da Geografia e 

a perspectiva da psicologia histórico-cultural de Lev Vygotsky.    

Raciocínio significa no dicionário Ferreira (2018) a “operação do espírito de que 

nascem as nossas opiniões”. E no dicionário filosófico de  Abbagnano ( 2007, p. 821), “ 

qualquer procedimento de inferência ou prova; portanto, qualquer argumento, conclusão, 

interferência, indução, analogia”. Já Cabral (2006, p.284), no dicionário técnico de psicologia, 

descreve como “forma de pensamento que encontra expressões mais completas nas lógicas 

(quer as conclusões sejam válidas ou não)”. Logo, conforme explicitado, não significa a 

defesa de uma racionalidade positivista, mas de um raciocínio que o diferencia por ser uma 

forma de pensamento. E, portanto, possibilita-se transitar entre a razão e a emoção, haja vista 
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que onde houver pensamento humano, consequentemente haverá processos lógicos e 

emocionais. 

Do ponto de vista da teoria das inteligências múltiplas do psicólogo Norte americano 

Howard Gardner existe múltiplas inteligências que o intelecto humano pode desenvolver e/ou 

acionarem em situações mais diversas possíveis como: linguística, lógico-matemática, 

musical, cenestésica, interpessoal, intrapessoal e espacial (GARDNER, 1985). Levando-se em 

consideração esses aspectos e o objeto de estudo da Geografia, o espaço, dessa forma reforça 

a necessidade do raciocínio geográfico como umas das inteligências essenciais para o 

desenvolvimento humano e, portanto, para a atuação em sociedade.   

Os sujeitos antes da produção dos objetos e das ações ele planeja, esse exercício de 

planejar é uma capacidade de imaginá-los pelo raciocínio. A capacidade de se fazer de se 

realizar a ideação é uma das características que diferencia o ser humano de outros animais. O 

pensamento de Moreira (2015) vai de encontro com tal premissa,  

 

(...) pela simples razão de que são nossas ideias que formam o que 

chamamos de mundo e orientam nossas práticas. De o homem diferir dos 

outros seres pelo princípio da ideação. Antes mesmo de produzir os objetos, 

o homem formula seu desenho mental na cabeça. (MOREIRA, 2015, p.105).  

  

Dado o exposto, raciocínio geográfico é a capacidade mental do indivíduo em fazer 

analogia e inferência dos eventos humanos e naturais desenvolvido pela Geografia escolar 

ancorado nas categorias fundamentais e em seus princípios lógicos subcategorias que lhes 

possibilita utilizá-las.  

A perspectiva do raciocínio geográfico na Geografia escolar difere da Geografia 

acadêmica. Isso porque a Geografia escolar não é a simplificação da Geografia acadêmica. De 

acordo com Cavalcanti (2013, p.09) “a ciência geográfica constitui-se de teorias, conceitos e 

métodos referentes à problemática de seu objeto de investigação. A matéria de ensino Geografia 

corresponde ao conjunto de saberes dessa ciência, e de outras”.  

A Geografia acadêmica tem como categorias fundamentais: espaço, lugar, território, 

região e paisagem. Corrêa (2000, p.16) reforça tal premissa: 

 

Como toda ciência a geografia possui alguns conceitos-chaves, capazes de 

sintetizarem sua objetivação, isto é, o ângulo específico com a sociedade é 

analisada (...) que guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se 

referem a ação humana modelando a superfície da terrestre: paisagem, 

região, espaço, lugar e território.      
   

Moreira (2015), diz que para se realizar a leitura geográfica dos fenômenos sociais faz 

se necessário se estruturar nas suas categorias de base: paisagem, espaço e território. 
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Entretanto, essas categorias são sustentadas por subcategorias, denominada de princípios 

lógicos, localização, distribuição, distância, conexão, delimitação e escala. 

 

Aquilo que instrumenta teoricamente uma ciência em suas representações é 

o arcabouço lógico-metodológico que ela emprega. E o arcabouço da 

Geografia são esses princípios lógicos abandonados. O resgate crítico desse 

passado faz-se hoje necessário (MOREIRA, 2015, p. 118).   

    

Tais categorias e subcategorias, não as únicas, mas foram os pontos de partida dos 

clássicos e, concordando-se com o autor, a Geografia escolar pode se apropriar, pois lhe 

possibilitar desenvolver o raciocínio geográfico dos sujeitos no ensino de Geografia. Isso, 

pois, a Geografia como ciência humana tem como objeto de estudo o espaço geográfico. E as 

categorias são os elementos teóricos que viabiliza o desenvolvimento do raciocínio geográfico 

possibilitando aos sujeitos na escola o entendimento da organização do espaço geográfico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

Raciocínio geográfico é uma das inteligências que os sujeitos exercem desde os 

primórdios a priori com objetivo de sobrevivência, ou seja, para caçar, pescar, orientação, 

localização, descrição. E com a evolução das condições técnicas e das organizações espaciais, 

foi-se ampliado a utilização desse raciocínio, pois na contemporaneidade tanto é instrumento 

de emancipação como de dominação. Em termos de dominação tem-se a seletividade 

previamente pensada em prol da reprodução das grandes corporações capitalistas 

multinacionais. E no segundo caso, nas resistências dos atores contra-hegemônicos 

(GIROTTO, 2015; SANTOS, 2014).    

Além disso, as constantes mudanças nas dinâmicas sociais e físico-naturais, dos quais 

provocam muitas mudanças na organização do espaço. Daí a importância de instrumentalizar 

os alunos desde o Ensino fundamental a usar as categorias de análise da Geografia no 

desenvolvimento do raciocínio geográfico como ferramenta de cunho cognitivo em favor 

tanto da interpretação quanto na atuação em sociedade (AFONSO, 2015). 

Para Corrêa (2000), as categorias fundamentais que dão aporte teórico-metodológico 

para atuação em Geografia são: espaço, território, paisagem, região, lugar. Já para Moreira 

(2015), essas categorias são fundamentais para o pensamento na ótica da Geografia, mas só 

possível através da mediação pelos princípios lógicos que lhes dão possibilidade de 

construção intelectual pelas categorias fundantes. Ele afirma ainda que no ensino focou-se em 

demasia nelas, assim, tinha-se uma Geografia com forma e sem conteúdo; hoje se tem uma 
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Geografia com conteúdo e sem forma. Nesse sentido, concorda-se que se deve recuperar a 

formar para não se negar a autonomia dos sujeitos quando se media a construção dos 

conteúdos em sala de aula.  
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RESUMO 

 

Muitas das vezes é durante as experiências no estágio que o aluno estagiário adquire conhecimento da 

tamanha atuação profissional que pode ser exercido por ele. É aí também, que poderá conseguir 

aprender e relacionar suas percepções sobre as teorias apresentadas na graduação com as práticas no 

futuro ambiente de trabalho, a escola. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo apresentar os 

principais resultados do Estágio Supervisionado I e II na escola de tempo integral CEPI Professor 

Alcides Jubé no município de Goiás-GO com a turma do 2º ano do ensino médio. Turma com a qual 

tivemos como escopo, na disciplina de Geografia, tratar da temática do espaço urbano no intuito de 

discutir a formação do espaço urbano local, refletindo sobre a atuação dos agentes formadores desse 

espaço urbano. Em termos metodológicos buscamos articular aulas teóricas com a prática de um 

trabalho de campo na cidade, isso para que os estudantes pudessem identificar no seu espaço de 

vivência o que foi trabalhado em sala de aula.  

 

Palavras-Chave: Projeto de Intervenção. Estagio Supervisionado. Professor de Geografia. Trabalho 

de campo. Geografia urbana.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Durante o processo de formação inicial do professor todos os temas abordados têm por 

objetivo fazer com que o estudante acumule conhecimentos que sejam capazes de dar os 

subsídios necessários a sua futura atuação profissional. Nesse sentido, os cursos de 

licenciatura intentam lapidar os conhecimentos e concepções dos estudantes no campo 

teórico/prático. Elementos como formas de expressar, timidez, ansiedade, nervosismo etc., 

são discutidos e exercitados, assim como ter posicionamentos críticos e dentre outros aspectos 

que são trabalhados neste período de formação do acadêmico. Em meio a todo esse período 

preparatório para atuação profissional, o estágio supervisionado surge como um momento de 

                                                      
201 

Acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás – UEG / Câmpus Cora 

Coralina, bolsista PIBIC – AF, e membro do Grupo de Estudos em Geografia, Transportes e Mobilidade - 

Geomobilidade. 
202 

Acadêmico do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás – UEG / Câmpus Cora 

Coralina. 
203

 Professor do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás – UEG / Câmpus Cora 

Coralina. 



829 
 

fundamental importância, pois é nele que os estagiários terão os primeiros contatos com a sala 

de aula no ensino básico, lócus em que exercerá a docência.  

No presente artigo apresentaremos os principais resultados da realização do Estágio 

Supervisionado I e II que teve como tema o Espaço Urbano. Dentro dessa temática central, 

abordou-se relação do espaço urbano e rural, formação das cidades, agentes produtores do 

espaço urbano, etc. O pressuposto que guiou todo o trabalho foi o da reflexão contínua a cerca 

da importância deste estudo para a formação do aluno enquanto cidadão. Sendo assim, 

objetivamos aprofundar as discussões entorno do tema proposto, de maneira com que os 

estudantes pudessem compreender o que ocorre no processo de formação urbano, a 

importância desse estudo na geografia e principalmente construir uma percepção critica do 

espaço urbano onde vivem e também conseguir refletir sobre a formação de outros espaços 

urbanos. 

Para tanto optamos por uma metodologia estruturada em quatro momentos. No 

primeiro momento esteve focado nas principais questões de âmbito teórico do tema; o 

segundo, fez-se uma discussão sobre a importância do trabalho de campo na ciência 

geográfica, além da preparação para realização do mesmo; o terceiro momento foi a 

realização do trabalho de campo na cidade de Goiás, em que a ideia foi de tecer a relação 

estudos teóricos com os elementos vistos na realidade urbana local; e por último a realização 

do pós-campo com a intenção de dialogar sobre a união dos estudos teóricos em sala 

juntamente com os estudos em campo para que assim pudesse ser feita uma avaliação 

envolvendo como e o que conseguiram adquirir de conhecimento, como também o que 

poderia ser feito para melhorar o campo. Por tanto, a avaliação das experiências docentes que 

tivemos podem ser consideradas como bastante positivas, principalmente, em se pensando nas 

reflexões que puderam ser empreendidas ao longo dos Estágios Supervisionados I e II, 

reflexões essas que tiveram como referência nossa própria ação docente no chão da escola. 

Com certeza, tais experiências somaram de sobremaneira em nossa formação enquanto 

futuros professores de Geografia. 

 

A dimensão teórica do estágio  

 

Sabemos que a prática necessariamente deve estar articulada com a teoria, ambas se 

completam e se retroalimentam.  No campo da educação isso não é diferente, precisamos ter 

noções teóricas de diversas áreas para que as ações e práticas docentes possa ocorrer a 

contento. Para tanto na licenciatura se estuda desde os elementos do funcionamento dos 
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sistemas de ensino até os processos cognitivos do ser humano. O que ao fim e ao cabo vão dar 

suporte às práticas docentes. Para o aluno estagiário o período do estágio deve ser encarado 

como ponto de partida para a construção de um  conhecimento teórico/prático com o qual ele 

adquiri as experiência profissionais. Ou seja, o estágio constitui-se em um momento 

privilegiado da formação em que o estudante tem seus primeiros contatos efetivamente com 

seu futuro ambiente profissional.  

O estágio supervisionado é a atividade que leva o licenciado mais próximo do seu 

futuro local de atuação, que para isso existem inúmeros elementos que vão dando suporte ao 

aluno como discussões e atividades, as quais começam na sala de aula da instituição 

formadora, a universidade, e segue rumo a construção de um rol de elementos que vão, de um 

modo geral, dar suporte a atuação docente no ensino básico. Esse é o sentido da formação 

inicial realizada nas Instituições de Ensino Superior,  lócus da formação de professores. Tais 

cursos procuram realizar uma articulação da formação teórico e prática a qual possa preparar 

o acadêmico para que possa ser capaz de compreender, refletir e discutir sobre as práticas 

docentes e o ambiente escolar. 

Então cabe aos professores da graduação escolher bons autores que tragam a carreira 

tal como ela é, indagações, curiosidades e sugestões para serem trabalhados em sala com os 

alunos, tendo em vista que todos os conteúdos e aprendizagens remeteram na vida do 

acadêmico quando futuro professor. Então, as abordagens teóricas dão bases aos licenciados 

para que eles possam chegar à escola campo com um bom capital teórico seguido de 

informações, e isso poderá contribuir na sua inicial atuação docente. 

O estagiário ao chegar à escola deve desenvolver um trabalho prático, mas não 

desvinculado da teoria, como sintetiza Pimenta (2004). “Também, com freqüência, se ouve 

que o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissolúvel da pratica”. Por 

tanto, a autora destaca que ambos não podem ser desvinculados, por isso tamanha a 

importância do suporte construído nos diálogos, debates, leituras e demais atividade 

realizadas nos bancos da universidade. É importante destacar também que para enfrentar uma 

sala os futuros professores devem procurar melhorar seu capital cultural, manterem-se sempre 

atualizados, serem bons leitores, terem o hábito cotidiano de ler noticiários, se inteirarem do 

que se passa na sociedade contemporânea em todos os âmbitos, político, econômico e 

cultural.  

Sendo uma atividade obrigatória, o estágio, como afirma Andrade e Resende (2013): 

“[...] é um componente que oportuniza ao licenciando o exercício da atividade profissional, 

sendo, portanto, um momento formativo em que se deve priorizar a vivência do aluno da 
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licenciatura na realidade educacional”. Sua realização não deve ser apenas proforma, mas sim 

por conseguir possibilitar, as alunos estagiários, experiências impares que vão compor o 

repertório formativo do licenciando. A aproximação com a sala de aula do ensino básico faz 

com que os alunos fiquem mais bem preparados para enfrentar a atividade profissional que 

logo será habilitado a desempenhar. Outrossim, cabe destacar que o estágio é apenas um dos 

componente formativos dos cursos de licenciatura, portanto, não é capaz de ofertar todo o 

instrumental teórico-metodológico que o professor necessitará para iniciar e seguir na carreira 

docente.  

 

O estágio como elemento de aproximação da realidade profissional  

 

A realidade para o profissional da educação é bastante complexa por seu trabalho estar 

vinculado ao ensino-aprendizado dos alunos, que é um processo bastante complexo. Por tudo 

isso, o trabalho docente é ate de difícil mensuração. Diferentes elementos interferem em uma 

aula, elementos esse que fogem do domínio do professor, como a condições social dos alunos, 

seu baixo capital cultural de alguns estudantes, a ausência de condições mínimas de trabalho, 

os baixos salários entre outros.  

Todo conhecimento acumulado pelos alunos-estagiários é importante. Visto que a 

realidade da sala de aula da escola tem um dinamismo e uma diversidade de sujeitos que vão 

tecendo relações e construindo situações as mais diversas, mas que o professor de algum 

modo deve responder a elas.  De modo a manter os espaços da escola  propícios a realização 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Como já foi dito, estágio é um momento em que o aluno se aproxima da realidade de 

sua futura profissão. Sendo assim, é importante que essa fase seja levada a sério e cumprida 

não somente do ponto de vista burocrático – cumprimento de carga horária, relatórios e 

preenchimentos de fichas etc. O estágio deve ser constituir como um momento privilegiado 

que possibilite ao estagiário acumular o maior número de  experiências possível. É o 

momento do licenciando exercitar o que aprendeu sobre como ensinar Geografia no ensino 

básico, e assim aprimorar  todo o seu repertório de pedagógico-didático na sala de aula junto 

aos escolares.  Outro aspecto de suma importância é que o estágio permita ao aluno-estagiário 

se relacionar e entender o funcionamento do espaço escolar como um todo, o colocando em 

contato com toda uma equipe de trabalho composta por profissionais das diversas áreas.   

Por isso Cavalcanti (2015), aborda que é fundamental a importância da construção da 

identidade profissional em que o professor através de suas práticas docentes irá acumulando 
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elementos que possibilitarão a construção de sua identidade docente. E esse processo de 

construção se inicia desde a graduação onde o acadêmico agrega, reorganiza e acrescenta 

informações que para Cavalcanti (2015) essa configuração é chamada de processo sócio-

histórico, pelo fato de não ser uma identidade pronta e inacabada e sim estar em constante 

mudança. 

Compreende-se que o professor está sempre em constante formação, construção e 

reconstrução de identidade. O que o permite construir e reconstruir constantemente  seus 

conhecimentos sobre o ensino. E isso se torna importante por mais que a conjuntura da 

educação não seja das melhores, mas, em muitas circunstancias com uma prática de ensino 

inovadora é capaz de atrair os alunos a aprender. Vale então ressaltar que a carreira docente 

não só se completa e se consolida com a sua atuação em sala, mas sim pelo seu vasto percurso 

de aprendizagem.  

 

O projeto de intervenção na escola campo  

 

O Estágio Supervisionado I e II que realizamos teve uma sequência de atividades para 

o cumprimento de seu ciclo. Tudo inicia na fase de observação em que o estagiário deve 

conhecer o espaço escolar, a turma na qual irá assumir a regência, seu processo de 

aprendizagem, seu rendimento, o funcionamento da escola, entre outros aspectos que poderão 

contribuir na escolha da temática a ser trabalhada, e em seguida ir confeccionando o projeto 

de intervenção. Logo após essa fase o estagiário de posse de todo o levantamento das 

informações realizado no decorrer do período de observação, finaliza-se o projeto de 

intervenção, ao mesmo tempo que já está na fase de monitoria do professor regente da escola, 

fase em que pudemos auxiliar os professor em suas atividades docentes cotidianas. Por fim a 

culminância do projeto com a intervenção propriamente dita, realização do projeto de 

intervenção. 

É importante frisar que independentemente do tema escolhido a ser trabalhado o 

estagiário deve dedicar estudos ao mesmo, buscar embasamento teórico e prático para 

enriquecer o assunto e ampliar sua margem de conhecimento para trabalhar a temática com os 

alunos da melhor maneira possível, organizar as ideias de forma que possa contribuir para a 

discussão e participação dos estudantes durante as aulas, tentar ser mais dinâmico, viabilizar 

recursos que podem ser utilizados (quadro, mapas, data show, livro didático, etc.) entre outras 

observações que podem ser feitas para melhor plano de aula. 

Neste sentido, para a elaboração deste trabalho a turma escolhida para a regência foi 
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do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Alcides Jubé de tempo integral na 

cidade de Goiás-GO. Na qual foi trabalhado o tema sobre espaço urbano no intuito de levar os 

alunos a refletirem a formação do espaço urbano onde moram, e entender a atuação dos 

agentes produtores do espaço urbano tanto de forma teórica quanto prática como também 

entender qual a importância deste estudo dentro da geografia, por fim a importância do 

trabalho de campo na Geografia em seguida a realização de um em lugares da cidade onde se 

faz presente alguns desses agentes e demais assuntos abordados no decorrer das aulas.  

E ao desenrolar das atividades propostas na parte teórica com abordagens de aulas 

expositivas trazendo questionamentos para discutir o assunto, citando exemplos, dentro outros 

meios foram utilizados aulas expositivas na qual os alunos ficaram em forma de circulo para 

que o modelo de sala padrão (em filas) fosse quebrado e os alunos sentissem mais a vontade 

para participação das atividades. 

Durante as atividades em sala foram feitas indagações que os fizessem a refletir um 

pouco mais sobre o que tanto presenciam no município e por deslize ainda não tinham 

percebido, com isso outros combatiam uma dúvida que parecia tão complexa mas no decorrer 

das aulas surgiam novas dúvidas, posicionamentos e exemplos presente na cidade. E sempre 

se fazendo presente o discurso de que a Geografia é uma ciência que estuda o espaço, que por 

tal motivo ela consegue adentrar em muitos eixos de estudos, pelo mesmo fato que o trabalho 

de campo é muito importante, sendo que o mesmo trás a união de estudos teóricos e práticos. 

Em seguida para junção de uma análise de teoria e prática deu-se a realização do 

trabalho de campo na qual foi trabalhada sua importância para as abordagens geográficas, 

assim como enfatiza Hissa e Oliveira (2004, p.38). 

 

O trabalho de campo mantém-se como uma das tradições básicas do 

conhecimento geográfico. Pode-se afirmar que se trata de um instrumento 

importante para a o desenvolvimento dos saberes espaciais, nos quais, 

também, se insere a geografia. Independentemente dos objetivos que possam 

justificá-lo, o trabalho de campo pode ser útil, por exemplo, nas práticas de 

ensino. Trata-se de uma possibilidade de compreensão dos lugares, das 

paisagens. Os trabalhos de campo, desde que acompanhados de referencias 

teóricas, podem constituir-se de indispensável instrumento da ampliação das 

perspectivas conceituais dos estudantes. 

 

Por isso a importância de realizar estudos em sala antes sobre o trabalho de campo 

para que ele não seja visto e interpretado como um passeio, e não atingir os objetivos da aula 

prática.  

Levando em consideração o que foi descrito acima sobre o trabalho de campo na 

perspectiva de ensino, planejamos o campo na área urbana da cidade de Goiás com algumas 
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pontos de parada para que pudéssemos fazer algumas intervenções sobre o tema e os 

estudantes ficassem livres para observar a paisagem e levantar elementos para nossas 

discussões no local. Na figura 1 pode observar uma de nossas paradas para refletir sobre áreas 

centrais e os agentes produtores do espaço urbano que ali se fazem presentes.  

 

Figura 1 – Ponto de parada - Mercado Central da cidade de Goiás. 

 

Fonte: Acervo próprio. Trabalho de campo Goiás-GO 2017. 

 

Como o trabalho de campo dispõe de alguns objetivos para contribuir no processo de 

aprendizagem, tivemos vários momentos diferentes, um deles foi aproveitar um dos pontos de 

parada para ser também o momento em que os alunos fazem as atividades de acordo com o 

que foi trabalhado em sala e o que presenciaram no campo de acordo com os estudos. Na qual 

foram bem participativos tirando dúvidas, fazendo perguntas e refazendo a concepção deles 

em relação a disciplina de Geografia, tendo em vista que para eles essa ciência tinha como 

principal foco a cartografia nas representações cartográficas desconhecendo os variáveis eixos 

que a mesma é capaz de adentrar. 
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Figura 2 – Realização das atividades propostas durante o campo – Praça do Coreto. 

 
Fonte: Acervo próprio. Trabalho de campo Goiás-GO. 2017. 

 

Para finalização da execução do projeto de intervenção realizamos uma aula para as 

atividades do pós-campo. Nessa aula fizemos uma avaliação do que foi o trabalho de campo 

como um todo, desde sua preparação, solicitamos que os alunos pudesse dar  sugestões do que 

poderiam ser modificado e acrescentado para ser analisado no intuito de para a realização de 

uma outra atividade similar pudesse ser repensada e planejada com o acréscimos das 

experiências adquiridas. Os alunos ficaram livres também para falarem sobre todas nossas 

atividades realizadas junto a eles ao longo do ano. Momento em que foram os escolares se 

manifestaram dizendo que de um modo geral gostaram de nossas metodologias e com isso 

conseguiram assimilar o conteúdo. Disseram que no início com um pouco de dificuldade 

devido a forma com que as regências iniciais foram assumida
204

 mas, no decorrer das aulas e 

com os exemplos utilizados que  envolvem o cotidiano, e o trabalho de campo, que mereceu 

maior destaque, eles conseguiram aprender. 

Por fim, destacamos que a despeito de todas as dificuldades que nós estagiários nos 

deparamos, os resultados ao fim do ciclo foi muito positivo. Avaliamos que conseguimos 

acumular experiências significativas para nossa formação. E para além disso, até pelos relatos 

dos alunos da escola, demos uma contribuição para que pudessem aprender e gostar um pouco 

mais da disciplina de Geografia. 

                                                      
204

 As regências foram assumidas em um período que a escola campo estava voltada para a preparação dos 

alunos, tendo como foco apenas algumas disciplinas, para a realização de provas de larga escola do governo, na 

qual a disciplina de Geografia não se incluía. Portanto, nos horários das aulas de geografia haviam aulas de 

reforço para contribuir nos estudos para a prova. Com isso as regências se iniciaram no horário do almoço em 

dois dias da semana, e isso impactou os alunos em não ter seu momento de descanso como de costume.  



836 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação na escola campo foi muito importante e construtiva, pois se tratou da 

primeira experiência enquanto futuros profissionais. O que nos permitiu observar e vivenciar 

um pouco da realidade da escola básica com todos seus problemas e potencialidades. O 

estágio então constitui-se nesse momento obrigatório dentro dos cursos de licenciatura que 

destina-se a colocar o aluno-estagiário em contato direto com a realidade escolar. É 

importante destacar a importância dos diversos conhecimentos disponibilizados ao longo do 

curso de formação de professores, em especial o estágio que acaba tendo uma dimensão 

teórico-prática essencial para a formação do professor. O estágio cumpre então um papel 

fundamental que é o de aproximar a teoria da prática.   

Um elemento a se destacar é que o funcionamento, organização e calendário da 

universidade são diferentes dos da escola, o que causa, em alguns momentos dificuldades para 

o bom encaminhamento do estágio, o qual põe em contato essas duas instituições de ensino. 

Em decorrência do desajuste dos calendários da universidade e da escola fez com que, 

principalmente, em sua fase final o estágio fosse redimensionado para atender as exigências 

da escola que estava, conforme disse a diretora, “focada nas avaliações de larga escala do 

governo”. O que acabou atrasando a execução do projeto de intervenção conforme o que 

estava previsto no cronograma. E por fim, o horário que tivemos que utilizar por quatro 

semanas foi apenas o intervalo do turno matutino para o vespertino, lembrando que também 

era o momento em que os estudantes almoçam. 

O fato da escola estar quase unicamente voltada durante dois meses para as avaliações 

de larga escala, fez com que tivéssemos que mudar bastante o que havia sido planejado. O 

horário entre os turnos nos trouxe algumas dificuldades como a indisposição e resistência de 

alguns alunos pelo horário, até a disponibilização de salas e equipamentos de data show para 

realização das aulas. Uma vez que nesse horário os professores do ensino médio e gestores 

não se fazem presentes na escola devido o horário de almoço, então, a cada dia da semana era 

escalado alguém da escola para que pudesse se responsabilizar neste período. E isso nos 

limitou a algumas coisas como, por exemplo, nos informar sobre qual sala usar, equipamentos 

disponíveis, permissão para a realização de algo durante a aula, entre outros imprevistos. 

Logo após a efetuação da prova, a rotina escolar voltou ao normal, então ouve uma 

nova experiência na qual foi retomar as aulas juntamente com supervisão da professora 

regente da escola campo na qual foram realizadas várias atividades em que a professora 

tomou como método avaliativo. Em seguida realizamos um trabalho de campo pelo centro da 
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cidade de Goiás, em que explanamos sobre os agentes formadores do espaço urbano, seus 

pontos positivos e negativos, o que nos permitiu retomar algumas discussões feitas em sala 

para que os alunos da escola pudessem fazer a relação do que se estudou em sala de aula com 

os elementos vistos no campo.   

Para que houvesse este estudo in loco foram feitas atividades pré-campo, durante e 

pós-campo. Num primeiro momento realizamos estudos teóricos sobre o tema, conversamos 

com os alunos sobre o trabalho de campo e sua importância na Geografia, e comunicamos 

quais seriam os pontos da cidade que iriamos passar etc. Em seguida houve o trabalho de 

campo pela cidade de Goiás com o intuído de discutir temas da Geografia urbana. Por último, 

fizemos os trabalhos do pós-campo, para realmente fixar o conteúdo estudado, de modo a 

leva-los a compreender um pouco da geografia da sua cidade. Também realizamos um 

balanço do que foi todo o processo desde o início, para avaliar o que foi positivo e negativo. 

O que subsidia a reflexão acerca de toda a atividade para que as próximas experiências 

possam ser melhoradas, a partir um novo planejamento.  

Independentemente dos percalços ocorridos durante esse nosso primeiro contato com a 

escola enquanto estagiários, destacamos que a experiência foi exitosa, acrescentando muito 

em nossa formação enquanto futuros professores de Geografia. Circunstâncias como as que 

passamos e diversas outras estarão presentes corriqueiramente no espaço escolar, portanto, 

invariavelmente iremos enfrenta-las de algum modo na carreira docente.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho concebe o início de uma pesquisa em Políticas de Educação Inclusiva que se 

articula na Pós-graduação, Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

no espaço da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Quirinópolis, Curso de Geografia e na 

Educação Básica do município de Quirinópolis. Nasce do ensejo de melhor compreender a temática 

frente às emergências do momento, de ampliar as discussões nos ambientes de formação acadêmica e 

em entender como se processará a inclusão da pessoa com Surdez enquanto sujeito de direito no novo 

Ensino Médio. A metodologia proposta é de pesquisa-ação, que permite envolver os participantes da 

pesquisa cujo comportamento se deseja conhecer e privilegia o contato direto e envolvimento de 

outras pessoas e grupos interessados. Espera-se com a investigação ampliar as perspectivas e os 

espaços de discussão sobre a Educação Inclusiva. 

 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado (AEE). Núcleo de 

Pesquisa em Educação para as Diversidades (NUPED). Surdez. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Especial que a partir de 1970 ganharam as ruas em luta contra as 

desigualdades e aceitação das diferenças, passam-se, novamente, por momentos de incertezas. 

Diante da recém-aprovada Reforma da Educação, Lei   13.415 de 16 de fevereiro de 2017, 

que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de (LDBN) - 9394/96 e institui a 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera 

integralmente as características de formação cidadã. Apresenta-se como extraordinário, o que 

por outro lado, subentende-se à exclusão social.  
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Surgem então os questionamentos: como se efetivará a inclusão dos estudantes com 

necessidades educativas específicas na Educação Básica e, em especial no novo Ensino Médio 

(EM), se o momento é transição, improbabilidades e de orientação? Entende-se que até o 

presente momento, pós-Salamanca (1994) e LDB, as lutas pró-inclusão acontecem 

constantemente, e mesmo assim, presencia-se uma inclusão “falseada” com pouca 

democratização no ensino, salas multifuncionais desativadas, inexistência de flexibilização de 

currículo e universalização sem autonomia dos indivíduos. 

Uma avaliação, para repensar toda a educação básica até a superior e propor 

desenvolvimento em simultaneidade às crises num processo reflexivo, motivador com 

inovações que atentam para a realidade do aprendente, como salienta Boff (2013): “minha 

cabeça pensa a partir de onde meus pés pisam”. 

A pesquisa em andamento ora publicada foi construída na perspectiva dos conceitos 

geográficos, análise do espaço e lugar, as relações de como caminhará a Inclusão de pessoas 

com surdez na Educação Básica, principalmente no Ensino Médio (EM), sujeitos que muito 

recentemente conseguiram ser aceitos na escola regular, e “Lugar”, como afirma Carlos 

(2007, 17): “de percurso reconhecido de uma prática vivida”, e continua o mesmo autor: 

“base da reprodução da vida, que se desenvolve em todas as suas dimensões”.  

Contexto esse que incorre em velhas práticas e propostas neoliberais de Reforma, e 

principalmente, quais os aspectos deste processo diante de quadro apresentado pelo Estado de 

Goiás e perceptível nas escolas quirinopolina, que permearão a formação de crianças e jovens 

que, ainda, desconhecem seus direitos e todos os assuntos pertinentes ao tema, mas sofrem as 

mazelas impostas pelo sistema.  

O lugar, este, repleto de experiências, que conta a particularidade do agente, seus 

relatos e resultados, aponta Carlos (2007, 23): “O lugar guarda em si e não fora dele o seu 

significado e as dimensões do movimento da história em constituição enquanto movimento da 

vida” 

Ademais pretende-se compreender, ainda, quais são as ações para a concretização do 

Ensino de Geografia são desenvolvidas nas salas de AEE das escolas pesquisadas, ações que 

garantem a efetivação da Educação na perspectiva inclusiva, conforme aponta a Portaria 

Normativa nº 13, de 24 de abril de 2007, em que “o AEE constituiu-se em estratégia 

pedagógica da escola para oferecer respostas às necessidades educacionais especiais dos 

alunos, favorecendo o seu acesso ao currículo”. 

Justifica-se este projeto a indubitável discussão acerca de ser a Geografia ciência que 

permite a reflexão das relações nas políticas educacionais, e do AEE com suas práticas de ser 
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uma das garantias de inclusão na conjuntura brasileira, conforme ressalta Alves (2010, p. 10): 

 

Por meio de uma metodologia vivencial de aprendizagem, os alunos 

ampliam sua formação, indo ao encontro de respostas aos seus 

questionamentos, no processo investigativo. Ao agir dessa maneira o aluno 

aprende a aprender, desenvolvendo a linguagem e a língua, o pensamento, as 

aptidões, as habilidades e os talentos. 

 

Para tanto, propõe-se associar a pesquisa às atividades do Estágio Supervisionado, 

uma vez que, o Curso de Geografia define em seu manual carga horária de 15 horas para 

monitoramento de aprendizagem de crianças e jovens com dificuldades. Dessa forma, a 

análise poderá contribuir, ainda com a formação de futuros professores, que na interação e 

convivência com o contexto das salas de AEE passarão a ter um olhar diferenciado para 

Educação Inclusiva.    

Esse elo de construção visa a efetivação de todos os atores em prol de nenhum direito 

a menos; a realidade da educação no Brasil, ainda, é uma pseudovisão:  os líderes têm olhos, 

mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem o clamor dos aprendentes e educadores, o que se 

torna um grande desafio, principalmente, quando se há percepção da inexistência de uma 

inclusão como deveria ser plena, com respeito às diferenças e eficaz para todos. São esses 

fatores que nortearão a pesquisa. Pretende-se contextualizar numa contraversão, prática versus 

realidade, pois só se ama o que se conhece.  

 

Os desafios da Educação Inclusiva no “novo” Ensino Médio 

 

Analisando o contexto da Educação Inclusiva percebe-se vários desafios e, dentre eles 

ressaltam-se as salas multifuncionais nas escolas públicas que foram um dos marcos de 

referência de inserção da pessoa com deficiência nas escolas regular, o que torna salutar 

compreender como acontece na atualidade, sua funcionalidade e como se processa os AEEs. 

Garantia de acesso ao ensino inclusivo conforme reza o artigo 24 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2008) “de qualidade e gratuito, em igualdade de 

condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem”. 

Tem-se dessa forma, a situação-problema da pesquisa: como se processa o 

Atendimento Educacional Especializado nas Escolas Públicas do Município de Quirinópolis, 

se não há uma política de sistematização para os AEEs? Ou seja, a problemática está na 

abrangência deste atendimento, onde profissionais e gestores não a compreendem como parte 

preponderante da “Educação para Todos”; que o atendimento, aproxima o estudante com 
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necessidades educativas específicas da realidade da sala de aula comum e, consequentemente, 

do ensino-aprendizagem. 

Destaca-se, ainda, a dificuldade de interação entre os profissionais que lidam com 

estes aprendizes e, em particular, da aproximação de suas habilidades a serem trabalhadas, 

especialmente, quanto ao Ensino de Geografia, de práticas pedagógicas apropriadas, da falta 

de comunicação e da garantia do direito de aprender. 

Assim, objetivando compreender como acontece o AEE na Educação Básica do 

município de Quirinópolis, especialmente, nas escolas campo onde acontece os Estágio 

Supervisionado e as salas multifuncionais estejam em andamento foi proposto: interpretar o 

contexto histórico e diretrizes que nortearam o período de transição da prática social de 

exclusão, segregação até os dias atuais, considerados inclusivos, uma vez que, faz-se 

necessário uma consciência histórica da Inclusão. 

O próximo objetivo é analisar a existência e praticabilidade das salas multifuncionais, 

com os AEEs, e ainda, compreender o espaço/tempo dos mesmos e os desafios de ser uma 

instituição escolar inclusiva. Por fim, realizar seminários junto aos discentes e instituições da 

pesquisa campo com publicação dos resultados apresentados afim de dar notoriedade e 

relevância à pesquisa.  

 

Contexto “falseado” de Educação Inclusiva 

 

A preocupação surge da convivência nas escolas da Educação Básica, primeiramente, 

como intérprete de Libras nos dois últimos anos, 2015 e 2016, este ano em sala de AEE, e por 

orientar o Estágio Supervisionado na UEG-Câmpus Quirinópolis e entender da dificuldade 

dos estagiários compreenderem a inclusão na rede regular de ensino. Percebe-se, que os 

professores efetivos da rede pública municipal já estão mais adiantados na concepção, mas é 

público e notório a falta de aplicabilidade da Inclusão nas Escolas Estaduais em Quirinópolis, 

principalmente, do entendimento de que aluno de AEE é aluno com “laudo”, e são as únicas a 

oferecer gratuitamente o Ensino Médio nesta fase de escolarização.  

Quanto ao Ensino Médio, outro agravante são as “Reformas” na educação brasileira, 

que apontam sérios retrocessos, seus objetivos não são compreensíveis a todos, sua aprovação 

foi feita sem debate técnico e participação popular, não houve conhecimento dos interessados, 

e sua implementação é uma incógnita que nem mesmo os protagonistas desta comédia sabem 

como se efetivará. O que se vê são os desmontes e retrocessos em propagandas desvirtuadas 

da realidade. 
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Merece apontamento, ainda, a inexistência do currículo, que deveria orientar, 

justificar, ou para dar fundamentos à lei 13.415 de 2017. Assinalam itinerários formativos que 

não correspondem à realidade dos municípios, escolas e estudantes conforme alerta Castilho 

(2017, s/p): “Ao contrário do que o governo divulga, os itinerários formativos não serão 

necessariamente escolhidos pelo estudante. Serão contemplados conforme as condições da 

escola em ofertá-los. A premissa de escolha, especialmente em escolas públicas, portanto, é 

um engodo – uma ficção”. 

Não são somente os profissionais da educação ou os estudantes alvo da Educação 

Especial que se veem neste emaranhado de situações novas, arcaicas e tradicionais ao mesmo 

tempo. Aponta a lei que sistemas de ensino, de acordo com o registro do § 3º do 4º artigo,  da 

Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que, “A critério dos sistemas de ensino poderá ser 

composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes 

curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos”, ou 

seja, terão autonomia para formalizar seu composto itinerário, no entanto o que se sabe é que 

a educação, nestes termos, acompanha os mandos e desmandos das políticas locais.  

No caso das Escolas Públicas Estaduais que atendem a Educação Básica em Goiás, 

particularmente, em Quirinópolis, pode-se expor que é de conhecimento público e notório que 

todas as escolas possuem salas multifuncionais, mas nem todas possuem o AEE. Todo este 

atendimento é deslocado para o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), 

antiga Escola Especial e o caráter dos centros se mantêm de “cuidado especial” e não de 

Educação Especial, ou seja, Inclusão que não inclui, Silva (2012, p. 21) chama de “falsa 

realidade” quando o discurso é camuflado ou existe uma transferência da responsabilidade do 

processo educacional. 

No CAEE das quatro salas de AEE (1 matutino e 3 vespertinos), analisadas no ano de 

2017, totalizavam 60 alunos, sendo que 10 estudantes estão no ensino fundamental, segunda 

etapa, caminhando para o ensino médio, e outros 10 já estariam sendo encaminhados em 

2018. Questionados, foram unânimes as respostas de que desconhecem as mudanças do novo 

Ensino Médio e a opção de escolha será pela proximidade com o local de onde moram. 

Novamente, questionados sobre o novo Ensino Médio, as propagandas da televisão e futuras 

profissões, respondem que não compreendem os marketings e se acham jovens demais para a 

escolha profissional, pois desconhecem as mudanças e nunca ouviram falar de itinerários. 

Muitos alunos matriculados nas Salas de AEEs do Ensino Fundamental, da rede 

pública municipal continuam com matricula no CAEE, no entanto, desde que foram abertas as 

salas de AEE nas escolas regular participam e afirmam que preferem ficar na sua escola e não 
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se sente mais parte da especial, visto possuir mais amigos, agora, e foge de maiores 

explicações. 

Questionados acerca do Ensino Médio respondem que, ainda, não sabem o que fazer. 

Acreditam que não será diferente da forma como estudaram até agora e que dependem das 

escolhas dos pais para a futura profissionalização e, provavelmente, farão a mesma opção, por 

escolas mais próximas, mas se preocupam e querem saber mais sobre as mudanças já 

implantadas no EM. Afirma Freire (1999, p. 30): “Quando o homem compreende sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, 

pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas 

circunstâncias”. 

Este sim, é o papel do Ensino Superior, especialmente, das Licenciaturas, de assumir 

sua parcela de responsabilidade, trabalhar com afinco na formação de professores para que 

tenham a compreensão da perspectiva inclusiva e de como superar os desafios que a mesma 

propõe. Silva (2012, p.15) destaca: “O desafio que se coloca é a compreensão das formas 

como o discurso da Educação Inclusiva tem agido, subjetivando as concepções e as práticas 

dos profissionais envolvidos nos processos de escolarização”.  

A Educação Inclusiva não pode ser segregalista, e deixará de ser a partir da formação 

de profissionais que a compreendam, o que se observa com as práticas existentes é que ela 

segrega em todos os aspectos, suprime direitos, principalmente, nas oportunidades de se 

chegar ao Ensino Superior público e gratuito. 

Um estudante de família mais carente precisa trabalhar para se sustentar e ajudar a 

família. Neste caso, não poderá frequentar uma escola de tempo integral, muito menos 

particular ou fazer cursinhos pré-vestibular. No geral, a escola pensa no tecnicismo, na mão 

de obra, no lucro, descaracteriza a educação para a cidadania de libertação e para a vida, 

principalmente quando propõe a “escola sem partido”, ou o “notório saber” como 

componentes básicos do que virá a incorporar esta etapa crucial na vida dos jovens se opondo, 

literalmente, à inclusão.  

Neste contexto, os avanços de longas décadas já estão sendo questionados em nome de 

lei que limita gastos, profissionais já estão sendo contratados de forma precarizada, baixos 

salários e sem formação em áreas de atendimentos específicos. Um sério agravante é o fato de 

algumas escolas não possuírem AEE, que promove um trabalho que identifique, elabore e 

organize recursos de acessibilidade, que minimize as barreiras e que pensa no 

desenvolvimento integral do discente: cognitivo, psicoafetivo e espiritual. 

São muitos os desafios, e o maior deles é ter real compreensão das propostas de um 



844 
 

desgoverno que aos poucos vai se instalando em políticas impostas como é o caso do novo 

EM, de perceber que a inclusão só é inclusão, e o AEE é parte preponderante, se for pensada 

para todos os sujeitos de direitos como salienta Sampaio (2011, 15) “as experiências no 

cotidiano escolar com a diferença poderão contribuir com a democratização da sociedade e 

com a cidadania plena de todos os indivíduos”. 

A Inclusão para todos numa proposta de o aprendiz ganhar autonomia, dignidade, de 

se fazer reconhecido, culturalmente falando, respeitado no contexto social, na erradicação da 

exclusão e na luta pela equidade, precisa ser discutida e experiênciada ainda na formação 

docente, pois entende-se que só assim, ter-se-á profissionais que a realize de fato. 

Para tanto a pesquisa-ação será realizada nas escolas campo de Estágio do Município 

de Quirinópolis com proposta de recorte para os anos de 2018 e 2019, especialmente nas 

Escolas que possuem salas multifuncionais, e profissionais de apoio à inclusão. 

Pretende-se a partir da implantação de Núcleo de Pesquisas em Educação para as 

Diversidades (NUPED), em espaço, da UEG, Câmpus Quirinópolis, já existente de 

Laboratório do Curso de Geografia, que precisa tão somente buscar e aprofundar estudo e 

discussões em referenciais bibliográficos que subsidiem a pesquisa e áreas de interesse da 

inclusão; informação e formação para o Atendimento Educacional Especializado, no que 

concerne pessoas com deficiência, crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem, 

pessoas vítimas de questões étnico-raciais, de gênero e, em especial a pessoa com surdez e 

outras políticas de ações afirmativas.  

Referencias com ênfase na história da Educação Inclusiva, nos direitos, no currículo e 

das possibilidades de flexibilização, no papel dos profissionais da Educação, na identidade e 

cultura do surdo e, a partir de então, realizar o trabalho de campo com levantamento de dados 

juntamente aos referidos sujeitos e espaços, a fim de se fazer conhecido o objeto, ou seja, as 

pessoas com surdez em seus AEES nas escolas campos da Educação Básica no município de 

Quirinópolis, com suas respectivas políticas de inclusão. Gil (1991, p. 32) enfatiza: 

 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-

se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

 

A legislação brasileira e diretrizes existentes, de Inclusão da pessoa com deficiência e 

outras referências possibilitarão uma análise comparativa dos avanços e retrocessos no meio 

educacional ao longo da história, a coleta, troca de experiências e elaboração de dados, 



845 
 

juntamente com os acadêmicos cadastrados no projeto, após visita “in loco” das possíveis 

escolas, se definirá na fase exploratória, que terá continuidade em 2019 no contato direto com 

o campo onde será desenvolvida a pesquisa. Conforme Gil (1991, 82): 

 

Na pesquisa-ação esta fase privilegia o contato direto com o campo em que 

está sendo desenvolvida. Isto implica o reconhecimento visual do local, 

consulta a documentos diversos e sobretudo a discussão com representantes 

das categorias sociais envolvidas na pesquisa. 

 

Pretende-se acompanhar a vida diária de aprendizes, na sala de aula regular e no AEE, 

de modo a compreender porque a inclusão não se efetiva de fato e da sorte/destino destes 

jovens ficarem tão à mercê de decretos/leis injustos e quase desumanos, principalmente se 

considerado suas opções e chances de finalizar o EM e concorrer em igualdade a uma vaga no 

Ensino Superior. Silva (2012, p.14) afirma: “Entende-se por Inclusão educacional o direito de 

todos os cidadãos de se escolarizarem”. 

Formulado o problema passará à construção de hipóteses de qualificação dos 

envolvidos, com a participação de interessados da Educação Básica como grupo gestor, 

professores que estarão diretamente trabalhando com eles, intérpretes ou professor de apoio, 

professor de AEE e outros que julgarem necessários, por meio de entrevista aplicada 

individual ou coletiva. Outras técnicas poderão ser aplicadas conforme for o andamento do 

projeto. 

A finalização se dará após análise e interpretação dos dados com a participação dos 

sujeitos envolvidos, a presença de especialistas convidados, a elaboração do plano de ação e a 

divulgação dos resultados. Salienta Gil (1991, p. 84): “A pesquisa-ação concretiza-se com o 

planejamento de uma ação destinada a enfrentar o problema que foi objeto de investigação”.  

O mesmo autor (1991, p. 85) orienta que os resultados poderão ser “divulgados 

externamente junto aos setores interessados, por intermédio de congressos, conferências, 

simpósios, meios de comunicação de massa ou elaboração de relatórios com as mesmas 

formalidades dos outros tipos de pesquisa”.  

Ressalta-se, a participação de outros professores do Câmpus, dos Cursos de Geografia 

e Letras que já manifestaram interesse em agregar o Núcleo e interagir com a presente 

pesquisa e que todos os alunos do Estágio Supervisionado I, II, III e IV serão componentes 

natos do projeto, por esta razão a proposta de reedição para 2019. 

Por fim registra-se, ainda, da possibilidade de conexão do NUPED ao Núcleo de 

Acessibilidade Aprender Sem Limites (NAASLU) da Universidade Estadual de Goiás, ao 

Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica (NEPEG) e ao grupo de Pesquisa em 
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Políticas e Práticas em Educação Especial, liderado pela autora Professora Lazara Cristina da 

Silva, da linha Estado, Políticas e Gestão da Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia-MG. É o que se pretende realizar com a investigação. 

 

Do cronograma da pesquisa  

 

 2018 2019 

FASES/MÊS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Apresentação do 

projeto 

  X                      

Cadastro dos 

componentes  

  X                      

Pesquisa 

Bibliográfica  

   X X X X X X X X X X X X X X X X      

Levantamento/coleta 

de dados 
Fase exploratória 

     X X X X X X X X X X X         

Entrevista aplicada  

 

       X X X X X X X X          

Interpretação de 
dados 

           X X X X X X X X X     

Elaboração do Plano 

de Ação 

                  X X     

Apresentação da 
Pesquisa 

                    X X   

Publicação 

 

                     X X X 

 

CONCLUSÕES  

 

Difícil concluir resultados, pela fase iniciante da pesquisa, mas é compreensível a 

urgência da mesma, especialmente, pelos momentos de transição que  se vive a sociedade, 

com suas mudanças de valores e conquistas de décadas se dissipando. É salutar criar uma rede 

em torno do assunto e, os núcleos de estudo desempenham excelente papel neste quesito.  

São muitos os desafios em um contexto neoliberal se firma em aumentar índices de 

escolarização sem aprendizado, espaços que seguem à risca o imperativo do Estado e criam 

modelos de democracia sem democratização dos sujeitos e os discursos de igualdade de 

oportunidades que descaracterizam as pessoas, todos são quesitos que não interagem com a 

escola inclusiva cuja diferença desqualifica e exclui. 

Se não se pensa em questões relevantes à inclusão, também não se pensa a Educação 

para todos. É preciso refletir sobre os alunos com necessidades educativas específicas, na 

qualidade do ensino que estão recebendo, priorizar os jovens de baixa renda e também pensar 

na valorização de quem intermedia o processo, os profissionais da educação, tudo isso faz 

parte da educação inclusiva. 

Ainda, nas Licenciaturas, discutir o currículo, as práticas pedagógicas, os Estágios, o 
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resgate da autoestima de ser professor, enfim, compreender que a ciência “permite criar 

estratégia de gestão de competências e de inclusão ao considerar que o espaço de inserção do 

homem pode ser o mesmo, mas as culturas, as particularidades e as formas de conceber o 

mundo são diferentes” (SILVA, 2015, p. 152). 

O momento é de desalienação, de muitos desafios e o maior deles é ter real 

compreensão das propostas de um desgoverno que aos poucos vai se instalando em políticas 

impostas como é o caso do novo EM.  

É preciso perceber que a inclusão só é inclusão se for pensada para todos os sujeitos de 

direito e na convivência, como salienta Sampaio (2011, 15): “as experiências no cotidiano 

escolar com a diferença poderão contribuir com a democratização da sociedade e com a 

cidadania plena de todos os indivíduos”, ou seja, a Inclusão para todos numa propostas de o 

aprendiz ganhar autonomia, dignidade e de se fazer reconhecido e respeitado no contexto 

social e na erradicação da exclusão e na luta pela equidade. É o que se espera da pesquisa-

ação encaminhada sob a perspectiva de análise dos sujeitos, cultura e política. 
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EVASÃO DOCENTE E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Dorilda Pereira de Abreu  

 Maria Eliete Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva identificar e refletir como as políticas educacionais desenvolvidas no país, as 

más condições de trabalho e o pouco reconhecimento social da profissão docente junto à sociedade, 

tem contribuído para a crescente e preocupante evasão dos profissionais da educação. Como fatores 

que promovem o mal estar e consequentemente a evasão, destacam-se: a desvalorização profissional, 

os baixos salários, estrutura física inadequada, a violência crescente, carga horária excessiva e 

ausência da família no apoio e acompanhamento dos educandos. Os resultados revelam que a maioria 

dos profissionais de educação ainda encaram a profissão de forma ideológica e o fenômeno da evasão 

não pode ser encarado como um fato isolado, ele engloba uma série de fatores, externos e internos.  

Assim, deixar definitivamente a profissão docente se mostra como uma tentativa dos professores de 

restabelecer o seu equilíbrio. 

 

Palavra-chave: Docente. Desvalorização.Evasão. Geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A docência é um processo que vai muito além dos conhecimentos ditos técnicos e 

específicos, com os quais os futuros docentes entram em contato na universidade. Esse 

processo está relacionado, também, com uma diversidade de outros conhecimentos que só 

serão apreendidos, quando acontece o contato com o universo escolar.   

As exigências da sociedade e o momento histórico de profundas mudanças no campo 

da formação e da atuação profissional contribuem para uma constante avaliação da atual 

situação da profissão docente, considerando a formação como um processo de autoformação, 

de reelaboração dos saberes adquiridos na graduação em confronto com a prática vivenciada 

no cotidiano escolar. Uma formação capaz de conduzir reflexões que permitam a análise do 

contexto sócio-histórico e da realidade da evasão docente. Do mesmo modo que o tornar-se 

professor é um processo contínuo, através do qual o indivíduo se constrói como professor, 

também o deixar de ser professor se mostrou, um processo que vai se concretizando ao longo 

do percurso profissional.  

O adoecimento dos professores e professoras é uma das mais graves e evidentes 

consequências das políticas em vigor na maior parte dos sistemas educacionais do nosso país 

e das condições de trabalho a quais são submetidos estes profissionais. 
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Quando o professor ministra aulas em várias turmas, para alunos em níveis distintos de 

escolaridade ou em escolas diferentes, são necessários maiores investimentos de tempo na 

execução de um volume maior de trabalho, mais dedicação, esforço intelectual e vinculação 

emocional. Estes fatores podem levar o educador à exaustão mental e física em que muitos 

professores encontram-se imersos, distanciando-os da motivação e propósito intrínsecos ao 

ato de educar. 

A infraestrutura e a organização do trabalho docente compõem um ambiente escolar 

que repercute sobre os processos de saúde-doença. A Organização Internacional do Trabalho 

definiu as condições de trabalho para os professores ao reconhecer o lugar central que estes 

ocupam na sociedade, uma vez que são os responsáveis pelo preparo do cidadão para a vida. 

Vê-se que os problemas são muitos e afeta todo universo dos profissionais da 

educação e a Geografia não ficou de fora, pois todas as disciplinas têm repensado seu papel 

diante desta sociedade, que passa a exigir da escola uma educação voltada para a formação da 

cidadania, ou ainda, que torne o aluno operacional para que esse tenha condições de usar de 

forma lógica e racional o aprendido e, processar as informações transformando-as em 

conhecimento.  

Este trabalho objetiva identificar e refletir como as políticas educacionais 

desenvolvidas no país, as más condições de trabalho e o pouco reconhecimento social da 

profissão docente junto à sociedade, tem contribuído para a crescente e preocupante evasão 

dos profissionais da educação. 

Para elaboração deste, a princípio houve uma análise dos documentos pertinente ao 

tema abordado, pesquisas em sites oficiais do governo em nível local, regional e federal 

através da internet. Além disso, foram feitas pesquisas bibliográficas de obras que tratam da 

evasão docente no Brasil. Num segundo momento foram realizadas visitas em escolas, órgãos 

municipais e os institutos de licenciatura locais, bem como entrevistas com alunos, 

professores e ex-professores do munícipio de Uberlândia MG. 

 

Evasão nas Licenciaturas 

 

Para melhor entender a evasão docente, torna-se necessário que se fale da evasão nos 

cursos de licenciaturas. O termo evasão é muito carregado de um sentido que culpabiliza o 

indivíduo que interrompe sua trajetória num determinado curso de formação educacional e de 

certa forma isenta a instituição e o respectivo sistema educacional de qualquer 

responsabilidade sobre esse fenômeno. É preciso ter claro que o afastamento definitivo de um 
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estudante de determinada oferta educacional é fruto de múltiplos fatores sociais, econômicos, 

familiares, institucionais e pessoais, os quais se reforçam mutuamente e resulta na chamada 

evasão. 

Algumas profissões como Direito, Engenharia e Medicina são altamente valorizadas e 

geram expectativas de altos salários, emprego garantido, inteligência elevada e riqueza. 

Outras, como as decorrentes das licenciaturas, são marcados pelo desprestígio social que leva 

à redução na demanda nos vestibulares, pois as atividades profissionais não são social e 

economicamente bem reconhecidas; são vinculadas a salários menores e à falta de garantia de 

emprego, resultando grandes probabilidades dos estudantes que optarem por tais carreiras 

tenham maiores probabilidades de optarem pela evasão. 

Sabe-se que o desejo de titulação superior está fortemente associado à busca de 

melhoria da qualidade de vida e estabilidade financeira, embora nem sempre isso aconteça. 

Gaioso (2005, p.15), enfatiza que, 

 
o desejo de cursar a educação superior está intensamente vinculado a 

projetos de ascensão social e a bons salários. Quando esses projetos não se 

viabilizam na área escolhida, como é o caso do magistério, o aluno tende a 

abandonar o curso de licenciatura em busca de outro mais valorizado 

socialmente. 

 

Para especialistas, a baixa remuneração não só desestimula os alunos de licenciaturas a 

seguirem nos cursos, como faz com que migrem para outras áreas ou à iniciativa privada. 

Assim, é importante reconhecer que esta é uma área profissional que se tem mostrado cada 

vez menos atraente, tanto pelas condições de formação oferecidas pelos cursos em si, quanto 

pelas condições no exercício da profissão. O mapeamento nacional mostra índices 

preocupantes em todas as áreas de conhecimento, a saber:  

Figura 1 – Índices da evasão escolar no Brasil por curso 

 
Fonte: Instituto Lobo, USP, UEL e Org. ABREU, D. P. (2015). 

Curso Evasão anual Não se formaram

Sociologia 28,65% 63,55%

Física 26,40% 60,10%

Lit. estrangeira 24,50% 57,00%

Matemática 22,80% 54,00%

Química 22,40% 53,40%

Ciências 22,10% 52,80%

Ed. Física 20,80% 51,30%

Filosofia 21,10% 50,80%

História 19,60% 48,00%

Lit. Portuguesa 19,60% 48,00%

Biologia 18,60% 46,00%

Pedagogia 18,20% 45,30%

Geografia 14,40% 37,30%

EVASÃO ANUAL POR ÁREA

No Brasil em 2010 - 20111
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A cada ano 16,5% dos alunos de licenciaturas abandonam os cursos e mais de 41,% 

dos matriculados não chegam a se formar. Abaixo os números por estado: 

 

Figura 2 – Evasão anual por estados. 

 

Fonte: Instituto Lobo, 2011      

* Estado de Roraima não tem dados divulgados. 

 

Nem sempre a decisão de tornar-se professor faz parte de um projeto de futuro, mas 

constitui uma oportunidade de ingresso rápido nas universidades, já que os cursos de 

licenciatura são considerados os de menor concorrência, também pela facilidade de conciliar 

trabalho e estudo, Loureiro et al  (1999) ressalta, “a licenciatura é para ele às vezes uma espécie 

de “premio de consolação” pelo fato de não ter conseguido entrar no curso de sua predileção, ou, ainda 

uma forma de aumentar seu cabedal de conhecimento”. 

A esse respeito o relato de uma aluna do curso de Licenciatura em Letras/Espanhol da 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU, quando indagada sobre a motivação para 

escolher esse curso. 

 
[...] queria entrar logo na Universidade e de preferência na pública, era muita 

pressão. Alguns fatores contribuíram para minha escolha, um deles foi sim a 

maior oferta de vagas e também gosto de escrever, então pensei assim – 

primeiro eu entro na universidade, depois eu decido, e aqui estou, 

concluindo. Sobre lecionar? Ainda não sei... (CARDOSO, M. I. 2015). 

 

A evasão escolar no ensino superior brasileiro é um fenômeno grave que acontece 

tanto nas Instituições públicas, quanto nas privadas e requer medidas eficazes de combate. O 
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Ministério da Educação/MEC e as universidades públicas manifestaram preocupações com o 

assunto e após alguns estudos foram todas criados os programas de incentivo à permanência 

na licenciatura, como por exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PIBID, lançado em 2009 pelo governo federal, a iniciativa oferta bolsas de R$ 400 a alunos 

de licenciatura, para desenvolvimento na área. 

 

Evasão Docente 

 

Hoje a evasão de professores é considerada é um problema maior que evasão de 

alunos. Na tentativa de entender esse “fenômeno” é importante buscar a compreensão das 

políticas que expressão a precarização do trabalho docente e o progressivo processo de 

proletarização da categoria, o que contribui e muito para o abandono da profissão. 

O processo de precarização do trabalho docente passa pelos ajustes ocorridos pela 

reorganização do capital internacional, em que políticas educacionais implementadas nos 

países periféricos fazem parte das reformas do Estado, que marcaram os anos 90, políticas 

estas, impostas por parte dos organismos internacionais, especificamente o Banco Mundial e 

suas diretrizes para a chamada crise educacional, como parte do ajuste estrutural e orientação 

para o processo de modernização econômica, política e social. 

A partir dos anos 90 as ações do governo brasileiro vêm sendo norteadas e articuladas 

pelas teses do Banco Mundial, com a materialização pelo Ministério da Educação, mediante 

decretos, leis, portarias e pareceres que organizam as ações básicas das políticas educacionais. 

Nesse cenário a reforma do Estado, no Brasil, segundo DOURADO (2001, p. 49),  

 
Está assentada em premissas de modernização, racionalização e privatização, 

tendo o mercado como portador da racionalidade sócio-política 

conservadora, configura-se pela minimização do papel do Estado no tocante 

às politicas públicas.  

 

A reforma do Estado transforma a educação de direito, em educação de serviços e 

transfere da esfera da política para a do mercado, “negando sua condição de direito social 

transformando-a em uma possibilidade individual, variável segundo o mérito e a capacidade 

dos consumidores” (GENTILI, 1998, p.19). No atual momento os sistemas públicos de ensino 

estão voltados para atender as exigências de adequação às demandas do capital. Nessa 

perspectiva se faz necessário a compreensão dos limites e das possibilidades do trabalho 

docente, que historicamente é marcado pela insuficiente formação inicial e continuada e de 

baixos salários. 
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A profissão docente é uma das poucas na qual é possível ingressar antes de ter 

concluído a graduação, o que a torna ambígua, pois ao mesmo tempo em que representa uma 

rápida inserção no mercado de trabalho, também não é atraente pelos baixos salários e pelo 

não reconhecimento social. Assim, o lado atrativo da profissão somado ao alto índice de 

desemprego e as precárias condições de trabalho no país, muitas vezes determinam a opção 

para ser professor. A esse respeito,Lapo (1999. p. 77) afirma: 

 

A escolha da profissão aparece então como um processo em que diversos 

fatores atuam em maior ou menos grau, como determinantes não só da 

escolha propriamente dita, mas também da definição de umfuturo. Tanto os 

fatores sociais, os limites e as possibilidades colocadas pela sociedade, como 

os componentes pessoais, se combinam diferentemente na história individual 

de cada um, e é certo que todos esses fatores exercerão influências nas 

escolhas que determinarão a construção desse futuro. 

 

O abandono do trabalho docente pode ser pensado como decorrência de um conjunto 

de ações que não nos possibilita encontrar um único motivo ou uma única causa que o 

determine. Há um consenso, entre os especialistas, de que ensinar é uma ocupação altamente 

estressante, com repercussões evidentes na saúde física e mental. Segundo o professor do 

instituto de Psicologia da universidade Federal de Uberlândia – UFU, Luiz Carlos Avelino da 

Silva, que tem projetos voltados para profissionais da educação, questões institucionais e 

próprio exercício da profissão faz com que os trabalhadores estejam mais propensos a doenças 

como a depressão que acabam levando o docente ao afastamento. 

 
Em muitas escolas não há condições adequadas de trabalho. Além disso, 

educar é penoso, é uma profissão em que a pessoa não vê o fruto do trabalho. 

São poucos os professores que encontram os alunos depois de formados e vê 

que fez parte daquela conquista. Outra questão é a cobrança muito forte, os 

pais transferiram responsabilidades da família para escola e, quando o país 

inteiro reclama e cobra uma melhor educação, acaba frustrando os 

professores que estão nas salas de aula dando o melhor para educar as 

crianças e os jovens. E eles ainda se sentem desvalorizados (SILVA, 2015). 

 

No decorrer da pesquisa, alguns fatores se apresentam como os principais 

provocadores de insatisfação no trabalho, destacam-se: a desvalorização profissional; os 

baixos salários; estrutura física inadequada; carga horária excessiva e ausência da família no 

apoio e acompanhamento dos educandos; entre outras causas estão o constrangimento por 

meio de avaliações e ameaças explícitas ou veladas; ser obrigado a fazer o que nãoacha 

correto; falta de formação; enfrentar situações com as quais não sabe lidar, como a violência e 

a extrema pobreza e sentir-se isolado sem apoio de instâncias colegiadas. 

Há também, outro fator muito citado pelos os professores: a qualidade das relações 
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interpessoais no ambiente de trabalho. O trabalho docente se constitui em uma atividade 

centrada nas relações interpessoais e nas dinâmicas relacionais estabelecidas no ambiente 

escolar, que são determinantes do sucesso do ensino e da qualidade de vida do professor. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o relacionamento com diretores, com os demais professores 

e com os alunos é um dos principais fatores de satisfação ou insatisfação no trabalho e, 

também, o grande responsável pelo envolvimento nas atividades profissionais. 

Os dados sobre o afastamento de professores no Brasil são variados, pois acontecem 

de várias formas, pode ser total ou parcial, exoneração ou licença médica, entretanto, seja 

como for, é sempre difícil para o profissional, pois representa a ruptura com os vínculos 

estabelecidos com a escola, e com o trabalho docente, mesmo quando estes já estão 

enfraquecidos pelas dificuldades e insatisfações. Isso pode ser notado no depoimento da 

professora da rede estadual de Ensino, “[...] Apesar de tudo eu pedi exoneração com tristeza, 

foi muito doloroso, parece que eu deixei vinte anos da minha vida para trás [...] é como se eu 

não tivesse feito nada [...]abrir mão de um sonho assim é frustrante...” (A. B. L. 2014). 

A decisão pelo afastamento representa que tudo o que foi conquistado será perdido: o 

cargo, o trabalho, as pessoas. Serão perdidos também os sonhos e ideais relacionados ao ser 

professor, uma parte da identidade e uma parte da vida. 

 

Evasão em Uberlândia MG 

 

A evasão docente é um problema que atinge todas as regiões do Brasil e a situação em 

Uberlândia tem se mostrado muito preocupante. O índice de afastamento docente em 

Uberlândia é maior do que o dobro verificado em nível estadual.  As perícias para concessão 

das licenças médicas no Estado de Minas Gerais ficam a cargo da Secretaria de Planejamento 

e Gestão – SEPLAG e consta que mais de 90% dos servidores licenciados é ligado à área da 

educação, o que inclui professores e outras funções.    

As estatísticas da Secretaria Estadual de Educação não mostram o detalhamento sobre 

quais as razões para as licenças de tratamento de saúde, mas consta que 21% das licenças 

foram provocadas por transtornos mentais e comportamentais. O número de professores 

afastados na rede estadual de ensino no município equivale à quantidade total de docentes que 

trabalham nas salas de aula das escolas estaduais Bueno Brandão e São Jorge. 

Segundo dados da Secretária Municipal de Educação o problema que causa o maior 

número de afastamento de professores da sala de aula, no município é a depressão. As 

informações mostram que no primeiro semestre do ano 2014, muitos profissionais que 
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pediram afastamento para tratamento de saúde e em sua grande maioria, para tratamento 

contra a depressão. 

Figura 3 – Afastamento para tratamento contra depressão 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Jornal Correio de Uberlândia 

 

Para a secretária de educação de Uberlândia, os números significativos e preocupantes. 

 
Uma grande parcela dessas pessoassão profissionais com menos de três anos 

na rede municipal. O tipo de formação atual das licenciaturas não tem 

permitido o contato direto com o cotidiano da escola. Os profissionais 

chegam com uma expectativa e a realidade é outra, o que frustra e acaba 

levando a um quadro de depressão (NOVAIS, 2015). 

 

Para tentar amenizar esse problema algumas medidas serão tomadas a partir deste ano 

de 2015, como a realização de cursos para professores iniciantes na rede municipal de ensino, 

o incentivo a formação continuada, dentre outros. 

 

Ensino de Geografia 

 

Acreditamos que, através do ensino da Geografia, mais precisamente, da Educação 

Geográfica, o aluno aprende a ler e entender o mundoadquire uma formação educacional e 

pedagógica fundamentada em valores éticos, pode de forma autônoma e reflexiva agir sobre 

esse, minimizando aspectos negativos das crises sócios espaciais e ambientais da atualidade, 

por meio da construção de relações de reprodução dos espaços e da vida sustentáveis. 

Roberto LobatoCorrêa (2000) descreve: “A geografia tem suas raízes na busca e no 

entendimento da diferenciação de lugares, regiões, países e continentes, resultante das 

relações entre os homens e entre estes e a natureza”. 

A Geografia é uma ciência da diversidade, nos espelha como parte das relações de 

poder e nos envolve em todas as dimensões da vida vivida, no nosso cotidiano e 

principalmente dentro da sala de aula, onde sequer suspeitamos de sua existência. Onde o 

processo de aquisição de conhecimentos e a formação de cidadãos fomentam raciocínios 

criativos pautados nos mais subjetivos caminhos, ultrapassando antigos papéis 

Rede Municipal 1. 922 atestados em 2014

Rede Estadual 256 afastamentos no 1º semestre de 2014*

DEPRESSÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM UBERLÂNDIA

* Numeros de 2º semestre ainda não foram contabilizados
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desempenhados na relação professor-aluno, em prol de novas responsabilidades, formando 

alunos de perfil autônomo e de promissoras ações e atuações na sociedade, de novas 

subjetividades docentes e discentes, portanto, de acordo com Freire (1996): 

 
O saber que a prática docente espontânea ou quase, “desarmada”, 

indiscutivelmente, espontânea produz é um saber de experiência feito, a que 

falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica 

do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do saber do pensar certo 

procura. Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o 

aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é 

presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 

intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar 

certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 

comunhão com o formador. (Freire, 1996, p 42). 

 

A Geografia possui sob seu domínio umconjunto de saberes fundamentais para a 

formação do ser humano com um todo, nesse sentido a principalmente os profissionais da 

geografia tem a e responsabilidade de possibilitar a materialização desses saberes ao máximo, 

a fim de que ações humanas colaborem para um mundo melhor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostra que a escola estrutura-se do ponto de vista do poder institucional com 

níveis e hierarquias que separam os que decidem os que pensam e os que fazem a educação e 

nessa ordem o saber docente construído no ambiente escolar não é levado em consideração. 

Os construtores das práticas pedagógicas são objetos de análise dos que estão de fora da 

escola e a regulam. Sendo que as políticas voltadas para a educação não contemplam os 

problemas do cotidiano escolar como as difíceis condições de trabalho docente, a carência de 

recursos materiais, baixos salários e até mesmo o abandono da profissão.  

Percebe-se que o fenômeno da evasão não pode ser encarado como um fato isolado, 

ele engloba uma série de fatores, externos e internos, que estão na vida do estudante e do 

profissional docente e, a decisão de persistir ou não, depende dos custos e benefícios 

associados a ela.  Assim, deixar de ser professor, deixar definitivamente a profissão docente 

se mostra uma tentativa dos professores de restabelecer o seu equilíbrio, para terem a 

oportunidade de realizar-se pessoal e profissionalmente. 

É importante o entendimento por parte de todos os professores que devem estar bem 

para educar bem, sendo que a responsabilidade do bem-estar docente compete às 

administrações educacionais, aos próprios docentes e a sociedade em geral. Embora os 
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estudos não apresentem resultados conclusivos, eles enfatizam a necessidade de uma reflexão 

coletiva por parte de todos sobre o futuro da educação no país. 

A Geografia vive ·uma fase decisiva, um momento de redefinições impostas tanto pela 

sociedade em geral e pelo avançar da globalização, pela necessidade de (re) construir um 

sistema escolar, os quais esperaramvir contribuir não só para a formação de cidadãos 

conscientes e ativos, bem como as modificações possa ocorrer também na ciência geográfica. 
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RESUMO 

 

O escopo deste artigo é abordar um pouco da discussão sobre gênero dentro da ciência geográfica, a 

fim de evidenciar que tal temática não recebe o devido destaque que deveria. Os/as autores/as assim 

entendem, pois consideram o gênero como um produto cultural resultante das relações sociais, que 

justificaria sua incorporação à Geografia, já que esta ciência se ocupa do estudo das relações sociais 

no espaço geográfico, o que proporcionaria melhor compreensão deste. Este entendimento surge após 

a referenciação teórica em obras de Scott (1989), Beauvoir (1970), Bourdieu (2012), Silva & Ornat 

(2016), Cesar & Pinto (2014), Piscitelli (2009), Junckles & Silva (2009) entre outras. Após a pesquisa 

bibliográfica, os/as autores/as se ocuparam em realizar um levantamento, via on-line, de teses e 

dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da UFG, a partir do cruzamento das 

palavras-chave “mulher”, “gênero” e “geografia”. 

 

Palavras-chave: Geografia, gênero, relações sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É fato que a questão do gênero tem se tornado uma das discussões cada vez mais 

importantes na atualidade. O próprio fato da sociedade contemporânea ainda estar alicerçada 

no patriarcalismo já sugere o papel político que as discussões de gênero devem apresentar. 

Tais discussões avançaram teoricamente, principalmente a partir da chamada “segunda onda” 

do movimento feminista aquecido na segunda metade do século XX. A evolução na 

estruturação do conceito do gênero, não somente como uma categoria de análise histórica, 

mas como capaz de incluir a mulher na história, vai ser de extrema importância para a 

ramificação da Geografia em uma nova vertente: a chamada Geografia Feminista. 

Ornat (2008) comenta que este movimento surge influenciado pelo feminismo da 

década de 1970 ao mesmo tempo que serve de combustível para ele. Assim, para este autor a 

Geografia Feminista tem produzido uma compreensão da realidade através da incorporação da 

identidade ao gênero na representação social do espaço, onde, a espacialidade tem vital 

importância no entendimento dos fenômenos relativos às relações de poder. Alguns autores, 

por exemplo, buscaram explorar as relações entre capitalismo e patriarcado. 
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Isto, na verdade, só demonstra o vasto leque de opções que o cruzamento entre 

gêneros e geografia pode oferecer para o avanço da compreensão do espaço e uma reflexão 

mais abrangente, uma vez que o gênero, entendido como relações sociais de poder surgido das 

diferenças entre os sexos, insere novos elementos na análise geográfica. “A Geografia, de 

uma maneira geral, tem considerado a sociedade como um conjunto neutro, assexuado e 

homogêneo” (SILVA, 1998, p. 108), ignorando que os sujeitos possuem gêneros 

diferenciados, logo, encontram-se concebidos, inseridos e percebidos de modos também 

diferenciados. Assim, torna-se necessário reverter este paradigma de forma a considerar as 

diferenças sociais entre homens e mulheres, bem como suas diferenças territoriais. 

Discutir um pouco disso apresenta-se como objetivo deste artigo, algo que, 

consequentemente exige que se resgate o que já fora dito, por vários pensadores/as do campo 

do gênero, tanto sobre o seu conceito, quanto sobre como ele permeia a sociedade e as suas 

instituições, mais notadamente a escola. A universidade, campo do saber, também receberá 

destaque ao se constatar que ela também se encontra inserida em relações de poder que 

oferecem resistência ao avanço das pesquisas relacionadas ao gênero e sexualidades. Para 

exemplificar esta situação, foi realizado um levantamento de teses e dissertações nos 

programas de pós-graduação em Geografia da UFG, pois, embora muitos autores preconizem 

a incorporação do gênero à Geografia, não é bem essa a realidade atualmente vivenciada. 

 

Um pouco sobre gênero e patriarcado 

 

As primeiras tentativas teóricas referentes a temática do gênero surgiram, segundo 

Scott (1989), com as feministas americanas numa espécie de rejeição ao determinismo 

biológico, que, por sua vez, está mais ligado a ideia de que a dominação masculina se 

justificaria pelo pressuposto da superioridade física dos homens. Consideradas pela autora 

como simplistas e limitadas, tais teorias adotavam generalizações universais. Segundo ela, as 

teorias elaboradas neste primeiro momento assumem dois caráteres: a primeira, mais 

descritiva, relata a existência dos fenômenos sem muita preocupação de atribuí-los porquês; e 

a segunda, mais causal, tenta entender como e por quais razões tais fenômenos tomam as 

formas que têm. 

Apesar do esforço das teóricas feministas, o desafio em oferecer aos estudos de gênero 

o seu próprio estatuto de análise permaneceu durante muitos anos. Scott também comenta que 

“as preocupações teóricas relativas ao gênero como categoria de análise só apareceram no 

final do século XX (...) o gênero, como o meio de falar de sistemas de relações sociais ou 
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entre os sexos, não tinha aparecido” (SCOTT, 1989, p. 19). O conceito de gênero atualmente 

difundido apareceu mais tardiamente e Piscitelli (2009) comenta que ele visa desmontar a 

ideia de naturalização das diferenças que se atribuem aos homens e às mulheres, consideradas 

inatas, atribuindo a elas um caráter cultural. A autora ainda coloca que as formulações de 

gênero, neste sentido, tiveram maior impacto na teoria social a partir da década de 1970, 

quando o movimento feminista atuou ativamente na formulação do conceito como suporte 

teórico que fundamentasse a luta social por direitos. 

Entender o gênero como um sistema de relações sociais ou entre os sexos implica 

envolver não apenas a mulher como a única variável de análise, mas também o homem, pois 

do sistema patriarcal ele faz parte e sem ele tais relações não existiriam. Como em uma 

balança, num jogo de forças, que, diga-se de passagem, sempre pende desfavoravelmente para 

o lado feminino. Implica também entender que o gênero é, portanto, uma criação inteiramente 

social, como produto do trabalho da cultura sobre a biologia. “E isso ocorre por meio da 

‘socialização’, ou seja, pela incorporação das normas sociais relativas ao papel feminino e ao 

masculino (...) ainda que imperceptivelmente” (PISCITELLI, 2009, p. 130). Os postulados de 

gêneros acrescentam ainda a noção de “identidade de gênero” para se referir àquelas pessoas 

que nascem com traços sexuais de um sexo, mas identificam-se com o outro sexo. 

Contemplar, teoricamente, estes sujeitos é mais uma forma de evidenciar que o conceito do 

gênero busca separar no plano da cultura aquilo que se refere à biologia ─ os genitais ─, pois 

dela não se derivam (STOLLER, 1964 apud PISCITELLI, 2009). 

Ao se tratar da cultura, dos hábitos e dos aprendizados é importante notar o fator 

simbólico que eles carregam, algo que Bourdieu (2012) acrescenta à discussão; mais do que 

isso, o autor relata a existência de um esquema de percepção, pensamento e ação que são 

incorporados aos corpos de tal forma que só podem ser explicados a partir da construção 

social dada à realidade biológica destes corpos, acentuando suas diferenças ou obscurecendo 

suas semelhanças. O autor ainda considera que este trabalho de construção social, vai muito 

além de uma estruturação simbólica de representações ou de uma performance adequada para 

os corpos, ele “se completa e se realiza em uma transformação profunda e duradoura dos 

corpos (e dos cérebros) (...), em um trabalho e por um trabalho de construção prática, que 

impõe uma definição diferencial dos usos legítimos do corpo” (BOURDIEU, 2012, p.33, 

grifo do autor). 

Acrescenta-se ainda que este trabalho de diferenciação é sobretudo sexual e tende a 

excluir do universo, tanto da prática, quanto do pensável, “tudo que caracteriza pertencer ao 

outro gênero (...) para produzir este artefato social que é um homem viril ou uma mulher 
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feminina” (BOURDIEU, 2012, p.33). Ou seja, este trabalho de diferenciação implica em uma 

distinção de papéis sociais, estimulando práticas que convém ao seu sexo e desencorajando 

outras que sejam consideradas impróprias. Assim, surgem habitus claramente diferenciados 

conforme o princípio da divisão dominante, isto é, “habitus viril, e, portanto, não feminino, ou 

feminino, e, portanto, não masculino” (BOURDIEU, 2012, p.34), instituindo corpos 

socialmente diferenciados. 

Neste sentido o papel desempenhado pelas vestimentas é de, por exemplo, exercer a 

função de confinar o corpo às normas do que é masculino e do que é feminino sem censurá-

los explicitamente (BOURDIEU, 2012). Assumir este raciocínio do autor significa dizer 

também que as brincadeiras infantis, as cores das roupas, e a própria forma como meninos e 

meninas são educados podem ser entendidas como normas de masculinidade e feminilidade 

incorporadas desde o início da vida. Senkevics e Carvalho (2015) comparam as brincadeiras 

desempenhadas por meninos e meninas quando estes não se ocupam das atividades escolares. 

Enquanto as brincadeiras desempenhadas pelas meninas são notavelmente ligadas à 

feminilidade, ao imaginário materno, ao cuidado e ao ambiente doméstico, os meninos 

possuíam maiores oportunidades de lazer, com atividades que não eram associadas às 

meninas, como o vídeo game, incluindo também a liberdade de frequentar o espaço público. 

Todo este trabalho de socialização tende a impor limites ao corpo e, no caso dos 

meninos, à guisa de exemplo, visa virilizá-los, despojando-os de tudo aquilo que seja relativo 

ao feminino (BOURDIEU, 2012). Scott (1989) corrobora com este pensamento ao abordar 

que tais conceitos normativos colocam em evidência a oposição binária, que naturaliza o 

sentido de masculino e feminino. Para a mesma autora, compreender o gênero como um 

artefato social, que atribui papéis diferenciados aos sexos, é uma maneira de entender que 

existe uma imposição sobre corpos sexuados de modo que assumam identidades subjetivas de 

homem e mulher. Identidades estas que lhes empregam um sentido social que tem como base 

a diferença sexual. 

Discutindo sobre a significação que a diferença sexual assume socialmente, Simone de 

Beauvoir (1970) recorre à Strauss para comentar que a passagem do estado natural dos corpos 

para o estado cultural se dá a partir do momento que o homem adquire a aptidão de pensar as 

relações biológicas na forma de oposição. Tanto Beauvoir, quanto Bourdier e Scott 

convergem para a ideia que a oposição masculino/feminino é tão remota quanto o próprio 

aparecimento do homem moderno na Terra, enquanto espécie racional que se distingue dos 

outros animais. É possível perceber esta oposição de dualidades, como sol/lua, claro/escuro, 

bem/mal, sempre esteve presente no imaginário das sociedades, bem como “evidenciam a 
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prioridade do primeiro elemento, do qual o outro se deriva, conforme supõe o pensamento 

dicotômico” (LOURO, 2003, p. 32, grifo da autora). 

Isso justifica a fala de Beauvoir (1970), quando ela vem dizer que por mais que se 

remonte na história, as mulheres sempre estiveram em condição de subordinação em relação 

ao homem. Não há nenhum acontecimento ou marco histórico que fundamente sua 

subordinação, assim como acontecera com negros, judeus ou proletários. Uma vez que o 

poder sempre esteve em mãos masculinas, sua legitimação consolidou-se pela legislação. 

“Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a 

condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa à terra” (BEAUVOIR, 

1970, p. 16). Por este motivo, Scott (1989) vai dizer que o gênero é muito mais do que uma 

concepção social. Para esta autora, o gênero é uma forma primária de significar as relações de 

poder. 

No entanto, o que seriam estas relações de poder citadas pela autora? Mas do que isso, 

o que é “poder”? Esta questão é o cerne da discussão levantada por Raffestin (1993) ao tentar 

significar o poder e como ele está intrinsicamente envolvido em todas as relações. Por este 

motivo, é relevante resgatar as palavras do autor: “o poder está em todo lugar (...), pois é o 

alicerce móvel das relações de força, que, por sua desigualdade, induzem sem cessar a estados 

de poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 52). Desta forma, o autor considera que toda relação é o 

ponto de surgimento do poder em um processo de troca e comunicação entre os polos que 

constituem aquela relação, para, então, ser exercido a partir daí. Ele também comenta a 

existência de dois tipos de “poder”. Este primeiro já comentado, está implícito em todas as 

fissuras sociais e o segundo, que se relaciona ao “Poder” soberano do Estado, que se 

manifesta através de aparelhos complexos que controlam o território. 

Compreender como se dão as relações de poder é essencial para visualizar o que 

Beauvoir alertou e que foi supracitado: o poder masculino está legitimado de forma a garantir 

a subordinação feminina. “O poder visa o controle e a dominação sobre os homens e as 

coisas” (RAFFESTIN, 1993, p. 58), mas no caso do gênero, o poder, de grafia minúscula, 

aquele que é invisível, mas se manifesta na ocasião de cada relação, eleva-se para aquele que 

é escrito com maiúsculo, que é tangível na forma de diversos aparelhos que garantem a 

sujeição dos cidadãos e regimentam o território ─ o fato das leis serem feitas por homens já 

comprova isso. Neste caso, o “poder” e o “Poder”, que o autor esclarece, atuam juntos para 

assegurar a dominação do homem sobre a mulher, assim como o território está sujeito àqueles 

que o governa. 

É bem verdade que o poder não se distingue de forma tão mecânica e metódica. O 
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próprio fato de permear em qualquer relação já o torna habitual e presente em diversos 

âmbitos e de diferentes maneiras. Raffestin descreve o poder como duas faces de uma mesma 

moeda e que, por sua vez, contribui para o entendimento do conceito de gênero que vem 

sendo discutido até aqui. E o que talvez seja mais importante destacar na discussão que o 

autor traz sobre o assunto é que “as relações de poder são, concomitantemente, intencionais e 

não subjetivas” (RAFESSTIN, 1993, p. 53), revelando que o poder, coercitivo, é exercido em 

uma ação intencional, o que também sugere que a dominação masculina não surge do acaso; 

ela tem um propósito e por isso foi produzida e reproduzida. 

Assim, levando em consideração tudo que foi supracitado, é possível entender as 

relações de gênero enquanto uma forma de organização societária que hierarquiza o 

masculino acima do feminino, e, uma vez semeado na sociedade e legitimado pelas leis, a 

estrutura patriarcal irradia-se por diversas outras instituições sociais, como a escola, a família, 

a religião, entre tantas outras que se constituem pelas relações que também são espaciais, 

produzem e consomem espaço, e, por conseguinte, são necessárias ao entendimento da 

Geografia enquanto ciência que aborda a produção espacial. A forma como construímos as 

relações de gênero a partir do poder patriarcal determina os espaços permitidos e os espaços 

interditos estabelecendo critérios de uso e apropriação do espaço pelos sujeitos, produzindo 

geografias. 

 

O espaço da escola e a discussão de gênero 

 

Sabe-se que a escola atua como uma introdução do convívio social às crianças, e, 

como seres sociais que somos, muitos dos nossos valores e comportamentos ─ 

masculinidades ou feminilidades ─ são construídos justamente na fase da vida que coincide 

com a fase escolar. Junckles e Silva (2009) tecem considerações a respeito do espaço escolar. 

Para ele/a o espaço escolar é um espaço vivido que vai muito além daquele lugar onde se 

aprende determinado conhecimento técnico, pois nele os/as alunos/as relacionam-se de 

diversas maneiras, desenvolvem seu caráter e muitos outros elementos que servem de base 

para a vida adulta. “Em seu papel, a escola é um espaço no qual se prima pela uniformização 

e universalidade de valores” (JUNCKLES & SILVA, 2009, p. 151), dizem ainda. Por este 

motivo a escola é um espaço de doutrinação, de exclusão e invisibilização de alguns sujeitos, 

pois reproduz a ordem hegemônica do gênero e da heterossexualidade. 

Esta também é a constatação de Louro (2003). A escola delimita espaços e afirma, 

através de símbolos e códigos, o que cada um pode ou não fazer; “ela separa e institui. 
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Informa o ‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas” (LOURO, 2003, 

p. 58). Ela continua, ao dizer que a escola é responsável por incorporar em meninos e meninas 

gestos, movimentos e sentidos. Suas identidades tornam-se, segundo palavras da mesma, 

“escolarizadas”. E todas estas lições aprendidas neste ambiente produzem e confirmam a 

diferença, reafirmando a oposição binária, reproduzindo-a; reproduzindo uma relação de 

poder desigual que gera usos e apropriações espaciais excludentes. 

Mesmo com o avanço das teorias de gênero, é possível perceber um bloqueio destas 

discussões no ambiente escolar. “O trato da sexualidade no campo educacional esteve voltado 

para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a Aids, assim como a gravidez, 

deixando de lado o foco da emancipação e do reconhecimento dos direitos sexuais” 

(JUNCKLES & SILVA, 2009, p. 152). Não se nega a importância dessa temática ser 

apresentada nas escolas, no entanto, o que os/as autores/as alertam é para o silenciamento em 

torno das discussões dos estereótipos de gênero na escola, que assume o objetivo de excluir as 

pessoas homossexuais do ambiente escolar, uma vez havendo tal negligência, acaba por 

confinar os sujeitos homossexuais às gozações e insultos, reconhecidos como indesejáveis ou 

ridículos (JUNCKLES & SILVA, 2009). 

Junckles e Silva (2009) ainda questionam a capacidade de construção de estratégias 

para superação da discriminação, atrelando essa questão ao fato dos profissionais de educação 

muitas vezes serem dispositivos que incentivam tais atitudes. Uma vez que estes profissionais 

também carregam seus próprios valores e ideologias e não estão isentos da polaridade rígida 

dos gêneros que se engendra em todos os espaços, é possível supor que até mesmo o universo 

acadêmico, onde tais profissionais se formam, não consegue desconstruir totalmente esta 

constituição hegemônica. Pelo contrário, ele também é espaço para sua reprodução e neste 

sentido a ciência produzida também reflete muito bem os aspectos hierárquicos de gênero. 

 

A Geografia e a discussão sobre gênero e sexualidade 

 

Apesar de Junckles e Silva (2009) acreditarem que a Geografia possa desempenhar 

papel fundamental na problematização do espaço escolar, trazendo para a discussão uma 

pluralidade de relações socioespaciais que o compõe, ela, enquanto ciência, não está liberta 

dos grilhões do gênero e de suas relações desiguais. A Geografia evoluiu centrada nas análises 

espaciais, mas por muito tempo ignorou a variável do gênero como elemento de diferenciação 

social (REIS, 2015). Isso se dá, pois, assim como os profissionais de educação carregam 

cargas ideológicas, os cientistas trazem seus estigmas e significados, introduzindo-os em suas 
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produções intelectuais (CESAR & PINTO, 2014). Assim também diz Fourez (1995) ao 

considerar que a ciência é evidentemente condicionada pela cultura ─ diga-se de passagem, 

uma cultura patriarcal. 

Ainda recorrendo a este autor, é possível entender que as leis e modelos científicos 

partem de conceitos prévios, que, por um lado evidenciam que a ciência é subdeterminada por 

ideias pré-concebidas, e, por outro, garantem sua constatação e aceitação de tais modelos. 

Neste sentido, é possível entender a afirmação de Cesar e Pinto (2014) ao dizerem que a 

geografia brasileira está centralizada em campos hegemônicos do saber, reproduzindo 

padrões. É por este motivo, segundo estes/as mesmos/as autores/as, que a legitimação da 

geografia feminista e queer é tão difícil, pois ela encontra obstáculos nas estruturas 

ideológicas e socioculturais. 

“Quando essas representações não nos convêm, por uma razão, ou por outra, nós as 

substituímos por outras que nos sirvam melhor para fazer o que quisermos” (FOUREZ, 1995, 

p. 66). Esse caráter intencional da ciência, construída por sujeitos social e politicamente 

situados, também ajuda explicar a rejeição dos estudos da geografia feminista e queer, pois se 

assume a intenção de abandonar tais modelos na tentativa conservadorista de preservar 

determinados eixos temáticos da geografia mais tradicionais. Isso se dá pela própria tradição 

da Geografia brasileira, como afirma Silva (2014) citado em Campos, Davi e Lemos (2017) 

 

Por termos uma tradição geográfica positivista encontramos dificuldade de 

analisar processos que fogem da materialidade e descrição como, por 

exemplo, a construção de marcas espaciais de grupos que não possuem alto 

poder econômico, cultural e político. Uma sociedade dividida em classes 

aonde interesses econômicos se sobrepõe a qualquer tipo de relação entre 

sujeitos, a produção do espaço será majoritariamente construída por aqueles 

que possuem os meios de produção (SILVA, 2014 apud CAMPOS; DAVI; 

LEMOS, 2017, p. 87). 

 

Isso, na verdade, evidencia ainda mais a extrema relevância que as discussões de 

gênero podem assumir no campo da Geografia, pois a resistência a estes temas nesta ciência 

representa um contrassenso, visto que a geografia feminista inglesa assumiu importante papel 

na crítica ao pensamento positivista e a produção científica anglófona evidencia uma 

legitimação da temática de gênero e sexualidades (CESAR & PINTO, 2014; SILVA & 

ORNAT, 2016). 

Mais do que isso, as relações de gênero são fundamentais para a compreensão de 

questões referentes à divisão do trabalho, dominação, política, exploração, ideologia, entre 

outros temas relacionados à Geografia (REIS, 2015). Martínez (1995, apud SILVA, 1998, p. 

108) demonstra a amplitude que o enfoque de gênero pode ganhar na análise geográfica, 
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citando a existência de três linhas gerais de abordagem, como a) o espaço enquanto 

construção social e de gênero; b) as diferenças territoriais nos papéis e nas relações de gênero; 

e c) o fato do uso e da experiência de homens e mulheres no espaço serem diferenciadas, 

podendo ainda, ser tratadas em escalas locais ou globais. 

Embora a tradição de envolver gênero e sexualidades nas discussões espaciais na 

Geografia tenham surgido com mais força na década de 1970, nos Estados Unidos e Inglaterra 

(ORNAT, 2008), Silva & Ornat (2016) relatam que vincular Geografia e gênero no Brasil era 

uma difícil tarefa até o início dos anos 2000 e se encontravam várias barreiras para expressar 

a produção científica dessa temática, inclusive em periódicos, que se negavam a publicar 

artigos referentes ao gênero e sexualidades. A negação sempre vinha acompanhada de 

justificativas de que existia uma inadequação temática, “já que gênero e sexualidades não 

eram considerados temas geográficos por parte da Geografia hegemônica no Brasil” (SILVA 

& ORNAT, 2016, p. 47), ou ainda, uma inadequação moral, ao passo que os conteúdos e falas 

abordadas seriam inapropriadas ao discurso científico. 

Cesar & Pinto (2014) comentam que a resistência oferecida pelos grandes centros 

tradicionais do pensamento geográfico brasileiro tem base em fortes relações de poder e 

legitimam apenas alguns conhecimentos, definindo o que deve ou não ser posto como 

Geografia, favorecendo apenas determinadas concepções desta ciência. Assim, a produção 

geográfica de gêneros permanece periférica, mesmo com a expansão dos centros 

universitários pelo interior do país. Na verdade, para estes/as autores/as, as discussões de 

temas relativos ao gênero e à sexualidade, vão se concentrar principalmente em cursos de pós-

graduação recentes, fora dos grandes centros, com destaque para a UEPG, UFG, UNESP de 

Presidente Prudente, UNIR, etc. 

Neste sentido, cabe destacar a importância desempenhada pela Revista Latino-

Americana de Geografia e Gênero, criada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

UEPG, no que se refere à criação de um espaço para interlocução das discussões relativas ao 

gênero e sexualidades no âmbito da Geografia. Seu papel é fundamental, uma vez que a 

produção acadêmica ficava muito restrita à eventos temáticos ─ que no Brasil restringe-se aos 

encontros do Simpósio de Espaço e Cultura (NEPEC) ─ e a partir da criação da revista foi 

verificado uma maior diversificação de temas no Brasil (ORNAT, 2008; CESAR & PINTO, 

2014). Cesar e Pinto (2014) frisam ainda a importância de certos elementos para a expansão 

das pesquisas, como a presença de líderes locais que estruturam redes de pesquisadores, assim 

favorecendo o surgimento de novas pesquisas feministas. 

A produção geográfica de gênero, enquanto fenômeno periférico, esparso e motivada 
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por sujeitos locais é algo que pode ser percebido na própria Universidade Federal de Goiás. 

Assim afirma-se, pois, ao basear a metodologia deste artigo na leitura bibliográfica, realizada 

para servir como embasamento teórico e num posterior levantamento de teses e dissertações 

apresentadas nos programas de pós-graduação stricto sensu em Geografia da UFG, foi 

possível a comprovação do fato de que a produção de gêneros não ser amplamente difundida e 

legitimada, convergindo ao que Cesar e Pinto (2014) e Ornat (2008) também afirmam em suas 

pesquisas. 

Para isso, buscou-se, especialmente a partir de meios eletrônicos da BDTD, Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da SIBI, Sistema de Bibliotecas da UFG, e do programa de 

Mestrado em Geografia da Regional Catalão, a partir das palavras de busca “mulher”, 

“gênero” e “geografia”, por trabalhos defendidos que abordassem tal temática amplamente 

discutida neste artigo. Assim se propôs para explicitar que a Geografia na UFG também tem 

incorporado as abordagens de gênero com atraso. Os resultados podem ser melhor 

visualizados nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1 – Dissertações 

Instituição Período Dissertações defendidas 

Regional Goiânia 1997 – 2017 2 

Regional Catalão 2010 – 2017 10 

Regional Jataí 2011 – 2017 0 

Fonte: SIBI/UFG, PPGGC – UFG/Catalão. Org.: BORGES, F. A. D., 2018. 

 

Quadro 2 – Teses 

Instituição Período Teses defendidas 

Regional Goiânia 2009 – 2017 4 

Fonte: SIBI/UFG. Org.: BORGES, F. A. D., 2018. 

 

Considerando que este levantamento foi realizado em novembro de 2017, haviam 

disponíveis, ao todo, no sistema on-line da SIBI e do programa de pós-graduação de 

Geografia da Regional Catalão, dezesseis trabalhos defendidos sobre a temática pesquisada ─ 

importante ressaltar que a autoria é 100% feminina. Apesar dos programas de pós-graduação 

em Geografia da UFG terem sido instituídos em momentos distintos em cada uma das suas 

Regionais, a Regional Catalão apresenta um volume muito mais substancial de trabalhos 

feitos sob a temática do gênero, possivelmente influenciado pela presença do LEGER 

(Laboratório de Estudos de Gênero em Rede). O fato de que pouco se encontrou teses 
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defendidas na década de 1990 em Goiânia, tanto no nível de mestrado, quanto em doutorado, 

corrobora o que disse Silva e Ornat (2017) no que diz respeito à vinculação dos estudos de 

gênero e geografia. 

Percebe-se que desde a sua instituição, o programa de pós-graduação em Geografia da 

Regional Catalão apresentou trabalhos no campo do gênero em todos os anos pesquisados, 

exceto no ano de 2012. Em alguns deles, presenciou-se a defesa de mais de uma dissertação 

(2013 e 2015). A situação é totalmente inversa quando se compara com o programa de pós-

graduação da Regional Jataí, que, embora tenham sido criados praticamente juntos ─ 2010 e 

2011, respectivamente ─, os estudos de gênero tem encontrado dificuldades para serem 

incorporados nesta última. A situação observada em Goiânia também chama atenção. Apesar 

de possuir mais tradição com seu programa de pós-graduação, que inclusive inclui-se o 

doutorado, foram encontrados apenas seis trabalhos defendidos num intervalo de vinte anos. 

Assim, pelo que foi discutido até aqui, é possível entender não somente como o gênero é algo 

intrínseco na sociedade, revelando a necessidade no seu estudo junto às espacialidades, mas 

também como ele ainda não é plenamente reconhecido como um tema pertinente à ciência 

geográfica, sendo o levantamento das teses e dissertações um exemplo que ilustra muito bem 

isso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após discutir um pouco sobre o conceito de gênero é possível perceber o porquê de 

tão poucos trabalhos envolvendo esta temática na Geografia. O conceito de gênero envolve 

entender as relações sociais entre homens e mulheres a partir de significados sociais impostos 

aos corpos, fugindo da concepção de que a desigualdade entre os sexos se explica pela 

diferença biológica. Não somente traz a discussão para o campo social, cultural, como 

também implica em trazê-la para o campo geográfico, pois os sujeitos, homens e mulheres, 

espacialmente localizados, relacionam-se em função da vida em sociedade assim produzindo 

e consumindo o espaço, que por sua vez, é o cerne desta ciência. 

Apesar da resistência da Geografia brasileira em abraçar totalmente a temática de 

gênero como forma de valorizar as relações entre espacialidade, gênero e sexualidades, algo 

que explica-se pela sua própria tradição positivista, bem como por estruturas ideológicas, 

socioculturais e teórico-metodológicas, que atuam como inibidores da completa conexão entre 

o gênero e a produção geográfica, verifica-se a existência de uma produção esparsa, resultante 

do trabalho de grupos específicos de geógrafas e geógrafos que tentam avançar com a 
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discussão, ampliando as possibilidades de compreensão da ação humana na superfície da 

Terra. Ainda assim, é preciso avançar. É preciso criticar, desafiar as estruturas impostas, pois 

está mais do que claro que a epistemologia feminista tem muito o que a contribuir para a 

superação de paradigmas, para compreensão e percepção da realidade e da sua diversidade. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

NO LIVRO DIDÁTICO GEOGRAFIA EM REDE 

 

Gustavo Araújo de Carvalho – UFG/RJ 
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RESUMO 

 

Para que possamos compreender como se dá o ensino de Geografia na educação básica de ensino 

sobre determinadas temáticas, devemos fazer uma breve análise no livro didático. E dentro desta 

premissa surge uma inquietação do autor em buscar entender como se estrutura a Questão Agrária no 

Brasil a partir do livro didático aplicado no ensino médio. Essa análise se faz diante de uma visão 

dialética, aonde todos os pontos devem ser construídos a partir das múltiplas inteligências que podem 

ser encontradas em sala de aula. Por meio da análise realizada podemos encontrar discussões sobre as 

relações de produção no campo, a Reforma Agrária e até mesmo a imagem do campo que deve ser 

construída e mediada, possibilitando um ensino construtivista e de senso crítico dentro do espaço 

escolar. Contudo, é notável que alguns questionamentos sobre as questões ambientais não são 

debatidos em uma totalidade espacial, aonde o agronegócio no Brasil é apresentado como um fator 

necessário, fazendo com que se possa confundir alguns termos como renda capitalizada e lucro, além 

de tratar a indústria no campo como se fosse relacionada à agroindústria. A paisagem geográfica 

também é algo que deveria ser trabalhado com maior criticidade.  

 

Palavras Chave: Ensino, Questão Agrária, Geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Tratar do território camponês nem sempre é uma tarefa 

simples, pois a noção de território ensinada nas escolas e 

universidades refere-se, predominantemente, ao espaço de 

governança...” (FERNANDES, 2012, p.746) 

  

A Educação Geográfica é um dos elementos necessários para que se efetive a 

formação crítica do cidadão, esteja ele inserido no espaço urbano e ou rural, sendo assim, a 

função do professor de Geografia é despertar um olhar instigador do aluno em diferentes 

escalas de análise, oferecendo uma compreensão do espaço vivido a partir das temáticas 

mediadas em sala de aula, ou seja, entender as dinâmicas que se desenvolvem no espaço. 

 

(...) o ensino de Geografia deve preocupar-se com o espaço nas suas 

multidimensões. O espaço é tudo e todos: compreende todas as estruturas e 

formas de organização e interações. E, portanto, a compreensão da formação 

dos grupos sociais, a diversidade social e cultural, assim como a apropriação 

da natureza por parte dos homens deve fazer parte também dessa 

alfabetização. (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 12). 
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Diante uma inquietação após algumas disciplinas ministras na Pós Graduação, 

ministrada por doutores e pesquisadores sobre as questões agrárias, surgem algumas 

discussões necessárias diante os conteúdos relacionados ao ensino de Geografia, e um dos 

pontos relacionados a este é a presença da questão agrária no Brasil nos livros didáticos de 

Geografia do ensino médio. Para que possamos nos apoiar em conhecimentos científicos, 

temos uma colaboração de Saviani (2003, p.55) afirma que, “Os conteúdos são fundamentais 

e sem conteúdos relevantes, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se num arremedo, 

ela transforma-se numa farsa...” 

O que podemos ver na citação acima, é a nítida importância em ensinar conteúdos 

direcionadores e que possuem importância para a vivência dos sujeitos em diferentes espaços, 

a respeito desta afirmação Pontuschka (1999, p. 32) destaca que:  

 

Os conhecimentos produzidos na universidade, fundamentado em pesquisas de 

campo, de laboratório, bibliográficas e dominado pelo professor deve 

constituir o instrumental teórico a ser elaborado, recriado para transformarse 

em saber escolar...  

 

Podemos perceber que existe uma necessidade em praticar o ensino que valoriza as 

questões históricas, sócio culturais e que culminam nessa relação de domincação que 

vivenciamos nos dias atuais, ou seja, temos o ensino como uma ferramenta para entender 

como se dá as relações em diversos aspectos sociais. 

O que incomoda de fato é, como é inserido conteúdos que envolvem uma ideologia 

relacionada aos processos de lutas sociais do/no campo, e  o estabelecimento necessário 

diante a importância em falar sobre as questões agrárias no ensino de base comum. Portanto, 

quando apresento uma revisão sobre conteúdos da questão agrária dentro do livro didático, 

temos que valorizar o objeto de análise como um papel necessário para o ensino, 

reestabelecendo o mesmo como um papel direcionador para as discussões e o ensinamento 

que ocorre dentro do espaço escolar, para Chauí “a identificação de todos os sujeitos sociais 

como uma imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante. ” 

(CHAUÍ, 1997, p. 3). 

Para que possamos pensar e praticar como Geógrafos e professores de Geografia, 

devemos enfrentar a “desideologização” de alguns conceitos, na busca pela valorização da 

diversidade que podemos encontrar em diversos espaços, principalmente no campo rural, 

espaço onde iniciou todo o nosso processo histórico, social, ecônomico e cultural. Quando 

Faria no ano de 2000 realizou análises dentro de conteúdos abordados pelo livro didático, 

especificamente no conceito de trabalho, a autora argumenta que: 
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[...] o livro didático reconhece a desigualdade (atalho e estrada, pobre e rico, 

pedreiro e médico, homem e mulher, branco e preto, velho e criança, trabalho 

manual e intelectual etc.) mas não apreende. Através dos valores da burguesia, 

camufla a desigualdade, dissimula a discriminação, contribuindo para a 

reprodução da sociedade burguesa. (FARIA, 2000, p. 77) 

 

 O professor deve ser capaz em mediar os conhecimentos que são colocados em prática 

em sala de aula por meio de um ensino dialético, trazendo o que é proposto nos livros 

didáticos para a realidade dos alunos em sala de aula, quando estes conteúdos não são 

aproximados do cotidiano dos alunos, ou nem debatidos para que se possa conhecer as 

opiniões dos alunos, o conteúdo se torna algo desconexo, impedindo assim da apreensão de 

temas que podem tornar o aluno crítico em relação ao espaço vivido, e para também ir além 

deste espaço. 

 Para que a criticidade em relação à Questão Agrária no Brasil no livro didático seja 

concretizada, o autor fez uso da obra Geografia em Rede direcionado ao segundo ano do 

ensino médio vigente entre os anos de 2015 à 2017 de acordo com o Plano Nacional do Livro 

Didático. 

 

ANALISANDO O LIVRO DIDÁTICO 

 

 Para que a análise seja feita a partir de um rigor crítico, o autor prioriza um roteiro 

para que possamos dar encaminhamento sobre os conteúdos apresentados, valorizando os 

seguintes pontos a serem levantados: 

 Como se encontra as relações campo e cidade nos livros analisados? Existe uma 

valorização dos produtos do/no campo? 

 Como os autores buscam retratar sobre as diferentes formas de desenvolvimento, 

buscando elucidar a ocorrência nas grandes e pequenas propriedades? 

(Latifúndio/Agricultura Camponesa) 

Compreende-se que existe uma necessidade em seguir roteiros para que nossa análise 

seja crítica de acordo com o pressuposto da Geografia, sendo assim, para que tenhamos uma 

compreensão do livro didático analisado devemos entender o posicionamento político dos 

autores em questão, pois a valorização do/no campo é reflexo de políticas exercidas no espaço 

urbano. Em segundo momento entender a visão que os autores possuem em relação aos 

proprietários da terra, percebendo que as diferenças em termos de classe social, e as formas de 

interesse que existem sobre a terra, onde de um lado temos que os latifundiários que reforçam 
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o sistema capitalista, e em outra vertente temos os camponeses que produzem apenas para o 

sustento familiar. O que pode ser levantado é o engendramento social que estas duas classes 

criam a partir do espaço materializado. 

 Quando se trabalha a questão agrária, buscam explicar diante de uma totalidade, ou 

evidenciam todas as relações vigentes no campo? Existe uma preocupação na forma 

como trata os movimentos sociais e a luta pela terra? 

Esse pode ser compreendido a partir do roteiro elaborado acima é a forma como o 

livro aborda os fluxos que ocorrem no campo, a forma como as classes trabalham o solo, as 

questões ambientais, além da forma de apropriação do território por meio da divisão de terras 

desigual e as lutas que ocorrem pela mesma, além dos financiamentos públicos em diversas 

escalas. 

 Nos livros em análise, existe algum esclarecimento sobre a Reforma Agrária e a 

necessidade que a mesma possa ter na busca pela promoção de um desenvolvimento 

igualitário? 

Um outro momento que pode ser compreendido a partir do roteiro elaborado acima é a 

forma como o livro aborda os fluxos que ocorrem no campo, a forma como as classes 

trabalham o solo, as questões ambientais, além da forma de apropriação do território por meio 

da divisão de terras desigual e as lutas que ocorrem pela mesma, além dos financiamentos 

públicos em diversas escalas. 

 Quais são as formas de retratar a Agricultura Camponesa? 

Um outro momento que pode ser compreendido a partir do roteiro elaborado acima é a 

forma como o livro aborda os fluxos que ocorrem no campo, a forma como as classes 

trabalham o solo, as questões ambientais, além da forma de apropriação do território por meio 

da divisão de terras desigual e as lutas que ocorrem pela mesma, além dos financiamentos 

públicos em diversas escalas. Na perspectiva do que foi aprendido durante as aulas 

ministradas, podemos criar uma ligação junto ao livro didático, buscando analisar a forma 

como enfatiza a importância da agricultura camponesa e familiar, tanto como sua 

significância num aspecto econômico e social num contexto histórico e geográfico. 

 

ANÁLISE CRÍTICA AO LIVRO DIDÁTICO: elucidando a questão agrária no Brasil. 

 

Dentro deste artigo foi citado anteriormente a palavra “desideologia”, o que podemos 

entender é a necessidade em dar fim à questões ideológicas encontradas dentro do ambiente 

escolar, pois esse processo foi um elemento presente no desenvolvimento da Geografia. 
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Devemos ser críticos diante a forma como a mesma se manifesta nos livros didáticos. Para 

CHAUÍ a ideologia é “um mascaramento da realidade social que permite a legitimação da 

exploração e da dominação. Por intermédio dela, tomamos o falso por verdadeiro, o injusto 

por justo”. (1986, p. 130). 

Observando a partir do pressuposto em que a sociedade é movida por ideologia, temos 

grandes consequências relacionadas aos valores culturais, morais e sociais, sendo o modo 

como as pessoas absorvem um senso comum alienado pela mídia, e não pelo ensino que é 

aplicado nos espaços escolares, frente a esta problemática cabe realizar uma análise do livro 

didático utilizado para que possamos estabelecer o modelo agrário que vem sendo empregado 

no segundo ano do ensino médio, em parte das escolas públicas do nosso país. 

Dentro do espaço escolar encontramos várias formas de ideologia, como estrutura 

física da escola, a uniformização, a segregação separando repetentes e aprovados, a forma 

como o ensino se aplica, sendo assim, podemos perceber que são vários fatores que afirmam a 

existência da ideologia no espaço escolar. O livro didático pode ser apenas um instrumento a 

mais para reforçar um contexto ideológico, o que para Schäffer (2003, p. 136) “o livro 

didático está associado a uma função pedagógica relevante: a construção do conhecimento 

através do trabalho com texto impresso, o que permite a ampliação deste universo de 

conhecimento”. 

O livro didático Geografia em Rede, apresentado pela editora FTD (Frère Théophane 

Durand), traz o conteúdo de Geografia Agrária compactado em somente um capítulo, dando 

como título “Brasil: potência agrícola”. O que podemos elucidar a primeiro momento é a 

visão que o livros traz sobre o processo economicista, aonde os subtópicos do capítulo se 

intitulam como “A natureza geográfica da agricultura brasileira”, “A expansão fundiária 

brasileira”, “Expansão capitalista no campo”, “A produção agrícola brasileira”, “A pecuária 

brasileira”. 

Na introdução do capítulo podemos encontrar a seguinte afirmação: 

 

Entre as muitas culturas brasileiras, podemos citar cana-de-açucar, soja, café e 

cítricos como as principais culturas comerciais; arroz (plantado em quase todo 

o território nacional), feijão, mandioca e milho como as culturas básicas. 

(Furquim, L.J. Adão, E.D.S. 2013, p.249) 

 

Quando recorremos ao SIDRA(2017) – Sistema IBGE de Recuperação Automática e 

fazemos uma breve comparação com os dados de produção da Soja e do Arroz no Brasil, 

entendemos que os números são completamente diferentes, aonde a soja é cultivada em 

32.206.387 de hectares, enquanto o arroz é plantado em 2.162.178, portanto qual a 
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necessidade em citar que o mesmo é produzido em quase todo território nacional? Talvez o 

autores busquem camuflar um processo que dissemina no nosso país e que reflete numa 

produção que não é consumida por grande parte da sociedade, e esta nas mãos dos grandes 

produtores. 

 Dentro deste primeiro momento não é retratado uma economia desigual, que se alastra 

pelo país em forma de apropriação do território, mas sim como aspectos econômicos que 

influenciam a economia do nosso país. 

Adentrando ao primeiro subtópico nomeado como “A natureza geográfica da 

agricultura brasileira”, o autor faz uma breve contextualização sobre os fatores naturais diante 

a agricultura, ressaltando o avanço tecnológico que potencializa e corrigi alguns elementos 

naturais. Acredita-se que nesse momento caberia ao autor realizar algumas críticas ao uso 

extensivo dos meios naturais subordinados ao avanço da agricultura. O mesmo cita as 

características geomorfológicas favorecendo a agricultura, o clima, dentre outros aspectos 

geográficos que propiciam a inserção da agricultura em diferentes espaços brasileiros. 

Partindo ao encerramento do subtópico o autor trata apenas em um parágrafo da 

fragilidade da natureza, porém cita problemas causados no solo e ao mesmo tempo afirma que 

existem processos para a correção da acidez e escassez de recursos hídricos. Salientamos que 

existem uma variabilidade de solos em nosso país, o que o autor não busca retratar. 

No subtópico dois, aonde os autores retratam “ A estrutura fundiária brasileira” 

podemos identificar por meio da visão do autor a má distribuição que ocorre mediante desta 

estrutura, o que corresponde a uma grande concentração de terras nas mãos de poucos. Frente 

a essa premissa trazem a questão da luta pela terra como apenas um pressuposto, abordando 

por meio de uma problemática dos conflitos desencadeados por camponeses, reforçando 

sempre a necessidade em mudanças na estrutura fundiária, porém não citam e nem fazem 

vinculação aos movimentos sociais como o Movimento Sem Terra. O autor traz a reforma 

agrária somente em duas linhas aonde retrata sendo, “um dos assuntos mais delicados na cena 

política nacional e alimenta calorosos debates há décadas.” 

O que podemos perceber é que o autor faz uma valorização de um lado quantitativo, 

representando o crescimento, a economia, não discutindo de forma crítica a estrutura fundiária 

no Brasil, o que poderia ser feito seria apenas uma sinalização sobre a necessidade de uma 

Reforma Agrária em nosso país. Existe também outra crítica em relação a este momento do 

livro em relação a forma como o autor encaminha a discussão, o mesmo não possibilita 

aberturas para o questionamento do aluno, o mesmo direciona para uma compreensão que não 

seja dialética, o que de fato não produz um conhecimento crítico que a ciência geográfica 
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busca prezar. 

Dentro do subtópico que retrata a estrutura fundiária no Brasil, o autor traz um tópico 

para falar sobre as “Condições de trabalho e movimentos sociais no campo”, o que de fato 

soluciona alguns questionamentos como denominações, formas de pagamento, a maneira 

como se estrutura as classes e até cita o trabalho escravo, denominando-o como “a nova 

escravidão”. E quando o autor busca elucidar sobre os movimentos sociais no campo, o 

mesmo traz o Movimento Sem Terra como um canalizador de articulações, que é “apoiado no 

mundo acadêmico, mas criticado pela mídia, o MST passou a ser alvo de debates pela 

sociedade brasileira.” Acredita-se que neste momento cabe ao professor esclarecer os fatos 

sobre esse movimento, utilizando de apoio teórico metodológico que exemplifique a gama de 

movimentos sociais que acontecem no campo. O livro didático também traz em seguida um 

mapa retratando as mortes que ocorreram em conflito no campo, e logo após trecho de um 

poema Morte e Vida Severina, para narrar sobre a questão da Terra em determinado espaços 

brasileiros e a realidade social resultante de um processo desigual, seja na distribuição de terra 

ou econômica.  

O que podemos tirar como análise crítica nesse momento é que o manual não faz 

críticas a estrutura fundiária brasileira, o que acontece é somente uma explanação sobre as 

desigualdades que acontecem, porém quais são os problemas que essa desigualdade causa na 

sociedade brasileira. Acredita-se também que a luta de classes deveria estar mais destacada, 

que seja até mesmo por meio de imagens, e trazer reflexões sobre o modo de organização, 

processo histórico, pois esses movimentos são trazidos pela mídia como algo ruim para a 

sociedade, concretizando assim uma ideologia como dita no início deste tópico. 

Num próximo momento o autor busca retratar sobre a “Expansão capitalista no 

campo”, é notório ver os problemas causados pela expansão do capital no campo como os 

danos ambientais que de certa forma são irreparáveis. Outro fato que o autor busca trazer para 

o conhecimento dos alunos é a monocultura que se estende sobre o território brasileiro, o que 

reforça ainda mais a desigualdade na estrutura fundiária, resultando diretamente na estrutura 

da agricultura familiar e camponesa. 

Não existe uma distinção entre os modelos de produção no campo, e muito menos as 

formas de paisagem que estes modelos expressam, trazem o agronegócio como um 

multiplicador e não por características capitalista no campo, e em outro lado retratam o 

camponês como uma minoria que reside no campo, marcados por um contexto social aonde a 

terra seja somente o objeto de trabalho e de moradia. 

Existem erros relacionados a imagem da indústria no campo, onde a mesma é 
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representada pelo crescente agronegócio, o que de certo modo esconde o pequeno produtor 

em meio a essa homogeneização. É necessário evidenciar as diversas formas de agricultura, 

para que possam entender a multiplicidade que o campo pode oferecer, além de contribuir a 

uma valorização ao contraponto de uma agricultura moderna. 

No subtópico de número quatro os autores trazem uma abordagem sobre a produção 

“A produção agrícola brasileira”, o que podemos ver nessa parte do livro ocorre um destaque 

sobre a importância da agricultura na geração de empregos e consequentemente no 

crescimento do Produto Interno Bruto, o que não se encontra nesse momento é o papel que a 

agricultura camponesa desenvolve na produção agrícola. A discussão sobre a tema em si de 

certa forma é bem articulada, pois é perceptível as possibilidades problemáticas que podem 

ser trabalhadas. Quando tratam do pequeno produtor buscam caracterizá-lo como o 

responsável pela subsistência, e associam este trabalho com o uso da mecanização do 

processo produtivo. 

Posteriormente o autor trata das principais culturas do Brasil, brevemente. Abordando 

a soja como um grão necessário para que o Brasil pudesse ampliar suas escalas econômicas, 

porém não traz nenhuma crítica a esta monocultura, somente retrata os pontos positivos que 

foram capazes de favorecer ao nosso país. A cana-de-açúcar é outra monocultura apresentada, 

e neste momento o autor traz elementos que evidenciam a problemática desta monocultura, 

como as consequências causadas na fauna e flora. Em relação a este cultivo é somente tratado 

danos ao ambiente natural, colocando os mesmos em uma balança junto aos números da 

economia brasileira, o que Santos faz uma crítica à essa forma de imaginar a Geografia. 

 

O que a geografia matemática pretende reproduzir não é o espaço das 

sociedades em movimento e sim a fotografia de alguns momentos. Ora, as 

fotografias permitem apenas uma descrição e a simples descrição não pode 

jamais ser confundida com a explicação. (SANTOS, 1996, p. 53) 

 

Quando o autor abrange outras culturas, como o Café, milho, algodão, laranja 

encontramos um problema, onde o autor não busca descrever os momentos históricos ou uma 

visão com mais totalidade, o que acontece é uma exposição estatística técnica aonde os 

números representam somente o crescimento econômico. Quando a Geografia busca formar 

criticidade nos alunos, devemos propor discussões que possam assimilar a produção junto as 

relações sociais que ocorreram e ainda ocorrem no campo, além da gama de problemas 

causados pela monocultura, e a modernização a partir da renda capitalizada que acaba 

oprimindo os pequenos produtores e o camponês. 

No subtópico de número cinco o autor traz conteúdos que contribuem para o 
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conhecimento sobre a pecuária brasileira, considerando o crescimento do Brasil nos últimos 

na questão de exportação, assumindo condições relevantes no papel da economia brasileira. O 

autor também busca problematizar em um pequeno fragmento do parágrafo sobre os impactos 

ambientais causados pela expansão da pecuária bovina, porém no fim do mesmo o autor fala 

nos danos causados ao meio ambiente e reforça uma necessidade em equacionar o 

desenvolvimento agropecuário com a sustentabilidade, sendo este um dos grandes desafios 

que afrontam esse meio de produção. 

Dando uma breve ligação com a forma que ele desfecha o assunto sobre a necessidade 

em equacionar a pecuária junto a preservação ambiental, os autores trazem uma discussão 

sobre o avanço deste meio de produção sob os biomas brasileiros, e as consequências 

causadas para a sociedade, buscam trazer o Código Florestal e a sua definição para que o 

alunos tenham conhecimento, porém é algo tratado de forma rápida deixando para que o 

professor em sala de aula busque meios didáticos para desenvolver tal assunto. 

O que podemos perceber nos subtópicos em geral é que o autor traz uma visão muito 

estatística das produções brasileiras que envolvem a questão agrária, existem poucos 

momentos em que o autor traz uma visão crítica da geografia na contraposição de alguns 

fatores que capitalizam dentro do campo tornado a visão do aluno homogênea, causando um 

processo de ideologia como foi tratado início deste tópico.  

O autor encerra a temática relacionada à questão agrária no Brasil com uma pequena 

atividade de assimilação ao que foi visto, trazendo apenas uma charge do Maurício de Souza 

com o personagem Chico Bento (que retrata o homem caipira), para que os alunos façam uma 

breve análise sobre as expressões do personagem, reforçando uma ideia frente a preservação 

do meio ambiente, e sobre as reformas do código florestal. 

Agora podemos fazer uma outra crítica relacionadas as imagens que o autor traz 

dentro do conteúdo analisado, todas as imagens possuem referência ao grande produtor, ou até 

mesmo aquele que detém o conhecimento sobre a mecanização, reforçando a ideia de que 

algumas classes sociais do campo são esquecidas, nesse sentido, fazem com que os alunos 

entendam que os mecanismos sociais permitem uma produção espacial a partir do proprietário 

capitalista, escondendo outras realidades que existem na estrutura do espaço agrário. 

Para que possamos direcionar nossos questionamentos às considerações finais, 

devemos entender que para que o aluno possa entender sobre os mecanismos sociais e ser 

crítico em relação aos processos produtivos, devemos constituir no espaço de ensino bases 

que possam propor a construtivismo do senso crítico dos alunos, entretanto quando 

analisamos o livro didático encontramos falhas que podem de certa forma criar uma ideologia 
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fazendo com que o aluno desconheça a totalidade existente no espaço rural. 

Nesse sentido, podemos entender que existe uma necessidade em evidenciar as 

realidades existentes no campo, valorizando um olhar que busque representar a totalidade, 

inserindo contextos que promovam a indagação da sociedade vigente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 É notável por meio da contribuição de diversos autores a significativa importância do 

ensino de Geografia, aonde os alunos aprendem sobre conceitos que estão intimamente 

ligados ao seu dia a dia, fazendo com que o mesmo tenha mecanismos para articular sob o seu 

cotidiano, criando competências para o desenvolvimento crítico do aluno. 

 Diante da análise do livro didático, podemos considerar que a questão agrária no 

Brasil, em sua grande maioria apenas reforça os estereótipos já construídos na sociedade, a 

importância do latifúndio e suas monoculturas, trazendo a pequena propriedade apenas como 

um espaço de subsistência, o que de certa forma diminui a importância do camponês perante 

ao processo histórico ligado ao campo. Todo o momento histórico ligado à divisão de terras 

no Brasil, é deixado de lado, o que seria certamente responsabilidade de séries anteriores (7º 

ano do ensino fundamental 2), porém caberia ao autor fazer uma revisão, permitindo adentrar 

à temáticas envolvendo a luta pela terra, além de outros movimentos sociais que ocorrem no 

campo. 

Podemos concluir que o livro didático não contribui com a pluralidade de temas que 

devem ser retratados sobre as questões agrárias no Brasil, o que de certa forma dependerá da 

capacidade do professor em articular outros materiais metodológicos para que se tenha uma 

construção de um conhecimento que reflita sobre as condições estruturais que ocorrem no 

campo.  

Deve ser priorizado uma maior apreensão dos fatos sociais, um olhar sobre a 

totalidade, o que tanto debatemos neste artigo, permitindo assim um desvendar das realidades 

que pairam sobre o capitalismo. Para que esses objetivos possam ser alcançados, devemos 

articular sobre os nossos objetivos, conjugando os saberes dos alunos, professores, e até 

mesmo o Parâmetro Curricular Nacional, dando um maior sentindo da Geografia para a 

comunidade escolar, naturalizando o conhecimento científico, na busca mais uma vez da 

efetivação daquilo que denominamos, teoria e prática.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho caracteriza-se como relato de experiências de atividades desenvolvidas e 

vivenciadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto 

Geografia da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Porto Nacional, durante um curso de 

capacitação de professores da educação básica realizado no município de Ipueiras/TO. A prática 

educativa foi realizada a partir da temática Geografia do Brasil, destacando os aspectos políticos, 

físicos, populacionais, culturais e regionais. O objetivo do trabalho é apresentar a metodologia e os 

resultados alcançados com a prática de ensino para refletir sobre a importância da formação 

continuada de professores da rede de ensino. 

 
Palavras-chaves: Geografia Escolar, Formação de Professores, Educação Básica 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo tem como objetivo divulgar a experiência vivida no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no âmbito da Universidade Federal do Tocantins 

curso de licenciatura em Geografia, a partir das atividades realizadas conjuntamente com a 

Secretaria de Educação do município de Ipueiras/TO em curso de formação continuada para 

os professores da rede de ensino.  

Pela primeira vez a Secretaria Municipal de Ipueiras convidou o PIBID para falar com 

os professores da rede, e trabalhar com eles as atividades de práticas educativas que 

comumente são realizadas com os alunos da rede. Com essa iniciativa houve um avanço na 

aproximação dos professores da educação básica, com as práticas que vem sendo 

desenvolvido pelo PIBID. Foi um grande desafio trabalhar a ciência geográfica com esses 

professores, principalmente, porque todos eram formados em outras áreas; português, 

biologia, pedagogia e todos atuando no ensino fundamental I. A distorção da formação e 

atuação é um fato corriqueiro nas escolas do Tocantins. O intuito na elaboração das atividades 

com os professores foi apresentar novas possibilidades de metodologias, atividades práticas, 

resolução de problemas, jogos e brincadeiras que podem ser usadas em aulas de Geografia na 
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aprendizagem de temas variados.  

Dentre várias atividades desenvolvidas no curso de Formação Continuada para os 

professores, este trabalho está direcionado ao relato da oficina Trilha Geográfica, e, na 

contribuição da prática educativa para o ensino de Geografia. 

O subprojeto Geografia da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Porto 

Nacional, vem atuando ativamente no desenvolvimento de práticas pedagógicas no ensino de 

Geografia. O grupo é composto por oito bolsistas alunos do curso de Geografia licenciatura, 

uma coordenadora de área professora da IES e uma supervisora professora da educação 

básica. Dentro deste contexto, desenvolveu-se a prática pedagógica Trilha Geográfica, que 

surge com o intuito de apresentar as possibilidades de trabalhar inúmeros temas.  

Partindo dos pressupostos descritos anteriormente, apresentaremos as experiências 

durante o texto, que trata tanto da formação inicial de professores, quanto da formação 

continuada de professores. 

 

O PIBID e a formação inicial e continuada de professores 

 

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas à Geografia escolar, principalmente 

abordando o tema de formação inicial de professores, tem sido relevante nas pesquisas de 

Cavalcanti (2008), Callai (2003) e Castellar (2006) que contribuem no desenvolvimento 

teórico sobre o assunto tão pertinente de ser debatido nos cursos de licenciatura.  

O PIBID surge com a função de aperfeiçoamento da profissão docente, pois, faz com 

que bolsista tenha contato contínuo com a sala de aula, o seu futuro local de trabalho. Esse 

projeto que consolida o elo entre a universidade e escola, fortalecendo assim a formação 

inicial de professores.  

Partindo desse pressuposto de ressaltar o significado que a geografia escolar possui na 

formação inicial e continuada de professores, que, se faz necessário o entendimento da ciência 

geográfica, buscando compreender seu objeto de estudo. 

Aqui, compreende-se que o objeto de estudo da Geografia é o espaço geográfico, 

entendido como um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 1996). 

Esse entendimento possibilita a análise da sociedade, natureza e suas diversas relações. Essa 

compreensão faz com que os indivíduos possam assimilar as principais categorias 

geográficas, sendo elas; território, lugar, região e paisagem.  

O domínio por parte dos professores em relação às categorias geográficas é de total 

relevância para o fortalecimento do seu embasamento teórico metodológico. A partir desse 
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entendimento, ainda, busca-se relacionar o saber cotidiano com o saber científico, para que 

possam entender e refletir sobre o mundo do presente. Nessa perspectiva que salientamos a 

necessidade de  

Pensar a importância do ensino de Geografia faz com que o professor 

observe e analise os meios que encaminhará para auxiliar o aluno a 

compreender as modificações do espaço em que vive, as relações da 

sociedade com esses espaços, e como os objetos e as ações interagem na 

construção e organização do espaço habitado por essa sociedade. 

(CASTELLAR; MORAES; SACRAMENTO, 2011, p.256) 

 

Em geral o atual período do processo de formação inicial de professores é marcado 

pelo amplo debate teórico da Geografia acadêmica e, ainda, com poucas reflexões sobre a 

Geografia escolar e suas contribuições referentes à forma de abordagem de conteúdos 

estudados na academia e as suas possibilidades de práticas em sua atuação profissional 

(CAVALCANTI, 2008). 

Todo processo de formação inicial de professores é realizado a partir das grades de 

disciplinas dos PPC – Projeto Pedagógico de Curso, dos cursos de Geografia licenciatura das 

IES – Instituições de Ensino Superior de grande parte do país. Esses cursos são compostos 

com diversas disciplinas teóricas, que são específicas da ciência geográfica, que pouco 

apresentam possibilidades didáticas. Em outro viés existem as poucas disciplinas de práticas 

pedagógicas e estágios supervisionados que possibilitam uma reflexão sobre a formação de 

identidade da profissão docente e seus desafios como mediador do conhecimento. 

Apesar da grande dicotomia existente na ciência geográfica em separar bacharelado e 

licenciatura, humana e física, em pensar que somente os cursos de bacharelado fazem 

pesquisa, o fato é que as duas formações têm a mesma capacidade intelectual de produção e 

ambas contribuem para o avanço da ciência e da pesquisa, em que pese a distinção de 

ação/atuação e foco. 

 

Se considerarmos a docência como atividade intelectual e prática, revela-se 

necessário ao professor ter cada vez maior intimidade com o processo 

investigativo, uma vez que os conteúdos, com os quais ele trabalha, são 

construções teóricas fundamentadas na pesquisa científica. 

(PONTUSCHKA, PAGANELLI E CACETE, 2009, p.95). 

 

Existe um conjunto de variáveis essenciais na formação inicial de professores desde a 

sua concepção teórica a prática escolar. Um programa que vem fomentando a capacitação do 

futuro profissional docente através da pesquisa, reflexão teórica e prática pedagógica é o 

PIBID, que assegura o licenciando a ter um contato constante com o ambiente escolar durante 

o curso. 
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O PIBID tem como objetivo aprimorar a formação inicial de professores 

subjacente às práticas escolares vivenciadas no contexto deste programa. 

Para isso, são submetidas à CAPES propostas de ações coordenadas por 

professores dos cursos de licenciatura e supervisionadas por professores da 

educação básica. O PIBID tem como base a concepção dialética de práxis, 

de modo a articular a teoria e a prática, concebidas como indissociáveis na 

construção do ensino-aprendizagem de seus sujeitos envolvidos. (FREITAS, 

TERAMATSU E STRAFORINI, 2015, p. 77) 

 

O PIBID que tem a função de aperfeiçoamento da profissão docente e, também sua 

importância na relação da universidade com a escola. O programa surge para incentivar o 

licenciando a estar presente na escola, o local de trabalho da sua futura profissão. Com 

objetivo de relacionar a teoria estudada em seu curso com a prática pedagógica da sala de 

aula, tendo contato com os desafios da profissão docente. 

 

Portanto, a formação acadêmica deve proporcionar a esses futuros 

professores uma melhor articulação entre os campos teórico e prático, com 

atividades de pesquisa e inserções no futuro campo de atuação docente 

durante todo o curso de graduação, pois ser professor é atuar, agir e 

influenciar sobre um ambiente rico em estímulos e altamente complexo, uma 

vez que envolve a interação entre diferentes sujeitos com diferentes histórias 

de vida. (SILVA, 2009, p.90) 

 

Ao iniciar o debate sobre formação continuada precisam-se restabelecer os vínculos 

dos professores da educação básica com o saber científico da universidade. Assim como 

afirma Cavalcanti (2008, p.60) “Salienta-se hoje a necessidade de formação contínua de todo 

e qualquer profissional, o que vale, certamente, com muita propriedade para o professor, pelas 

peculiaridades de seu trabalho ao lidar cotidianamente com o conhecimento e a formação de 

humanos.”. Esse processo de formação viabiliza o professor a se atualizar com conteúdos e 

práticas às vezes desconhecidos, esse tipo de formação faz com se estabeleça um elo da 

universidade com a escola. 

As funcionalidades das formações continuada para o professor de Geografia da 

educação básica deveria ser baseada na busca de uma escola voltada para aprendizagem, mas 

para que isso aconteça, uma grande parcela dessa finalidade é realizada por professores bem 

preparados, capaz de ensinar os alunos para transformação do futuro, pois a educação é um 

investimento em longo prazo. 

Os debates teóricos que cercam esse assunto situam em destaque que a mesma supere 

as práticas didáticas ultrapassadas, que faz com que o aluno não se motive nas explicações de 

conteúdos e absorvam práticas voltadas na concepção de formação do cidadão, não apenas 

voltada no ensino de conteúdos. Assim como afirma Castellar (2006, p. 12 e 13) destacando 

que “ensinar na perspectiva da construção dos saberes não é apenas dominar conteúdos, mas 
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ter, ao mesmo tempo, um discurso conceitual organizado com uma proposta adequada de 

atividades, buscando superar os obstáculos da aprendizagem.”. 

 

Percurso metodológico da Formação Continuada 

 

O trabalho foi iniciado com levantamento bibliográfico para o embasamento teórico e 

conceitual deste trabalho. Foram analisados textos sobre o espaço geográfico, formação inicial 

de professores, formação continuada de professores, PIBID e elaboração de materiais 

didáticos.  

As atividades deste trabalho foram realizadas durante um curso de formação 

continuada para professores da educação básica da escola municipal Maria Angélica Martins 

de Souza, localizada no município de Ipueiras/TO (Figura 1). A oficina foi oferecida em dois 

dias, totalizando uma carga horária de 8 horas e foram realizadas durante os dias 26 e 27 de 

outubro de 2017. 

Figura 1: Mapa de localização de Ipueiras/TO 

 
Elaboração: Pereira (2018) 
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O planejamento da Oficina e de todo material didático foi desenvolvido no 

Laboratório de Práticas e Metodologias de Ensino de Geografia (LEGEO), do curso de 

Geografia Licenciatura da UFT – Universidade Federal do Tocantins Campus de Porto 

Nacional. Após a definição do tema norteador da oficina Trilha Geográfica foram utilizados 

os seguintes materiais: perguntas impressas sobre os referidos temas trabalhados, papel pardo, 

pincel para separar as casas da trilha, papel A4 com impressão dos números e comandos da 

trilha, e também caixa de papelão e E.V.A que serviu para confeccionar o dado de 6 lados, e 

por fim utilizamos latas de refrigerante que foram enfeitadas com E.V.A que serviram para 

marcar em qual casa os participantes estavam.  

A oficina foi realizada com professores de ensino fundamental l, onde participaram 

cerca de 38 professores da educação básica municipal nos dois dias de atividades. 

A oficina “Trilha Geográfica” abordou conteúdos de Geografia do Brasil, enfatizando 

aspectos políticos, populacionais, físicos, regionais e locais. Com objetivo de trabalhar de 

forma dinâmica e participativa os conteúdos acima referidos para o ensino de Geografia. 

Para iniciar a oficina foi realizada uma breve explicação de quais conteúdos iriam ser 

abordados, de como foi elaborada a trilha, de como era o funcionamento desse jogo lúdico e 

do potencial da oficina em trabalhar com os alunos de forma dinâmica, participativa e 

coletiva. A trilha também tem diversas formas de uso, pois pode ser utilizada em todos os 

níveis da educação básica e de forma multisseriadas e interdisciplinar.  

A prática pedagógica se desenvolveu com a separação dos participantes em duplas, 

feito isso começou o jogo lúdico com perguntas e respostas dos referidos aspectos 

geográficos, caso os participantes acertassem poderiam jogar o dado e dependendo do número 

que tirassem poderiam andar as casas da trilha, casos contrários permaneciam no mesmo 

local. Em perguntas mais complexas houve uma breve contextualização e explicação sobre o 

tema abordado, para que houvesse uma breve discussão. 

Pela oficina ter sido ministrada no pátio da escola, logo de início os professores 

ficaram curiosos em saber como era o desenvolvimento da proposta a ser apresentada. A 

dinâmica desenvolveu-se com todos os participantes em pé, que fez a oficina tornar-se 

dinâmica e participativa. 

De início, após a explicação do andamento da oficina e sobre a possibilidade de 

trabalhar não exclusivamente com a Geografia, mas com qualquer outra matéria e outra 

série/ano (Figuras 2 e 3). Percebeu-se que os professores se sentiram motivados em 

compreender os materiais utilizados para construção e a forma de elaboração da trilha. No 

andar da oficina houve muitas dúvidas referentes às perguntas da oficina, pois a maioria deles 
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não tinha domínio sobre os conteúdos geográficos abordados. Com isso, a cada pergunta que 

os participantes não sabiam as respostas, eram orientados através de uma pequena explicação 

e debate sobre o tema de abordagem da pergunta. Toda essa explicação concebeu o 

desenvolvimento da criatividade em elaborar propostas pedagógicas. 

 

Figura 2: Apresentação da Oficina 

 
Fonte: Acervo PIBID 

 

Figura 3: Apresentação da Oficina 

 
Fonte: Acervo PIBID 

 

A sequência didática continuou e a cada jogada os participantes se sentiam mais 

desafiados, pois a trilha é um jogo que tem ganhador, com isso, surgiu um ambiente de 

disputa que fez com que os professores se esforçassem ainda mais para responder as 
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perguntas (Figuras 4 e 5). A cada jogada era uma tensão em querer tirar uma boa quantidade 

de números no dado. 

As perguntas estavam armazenadas em uma caixa e na medida em que os participantes 

iam jogando, tiravam uma pergunta da caixa. A cada pergunta era feito um debate sobre o 

tema abordado na questão. Para o andamento do debate os professores tiveram uma 

participação importante no levantamento de suas inquietações e exposições de conhecimento. 

 

Figura 4: Momento da oficina 

 
Fonte: Acervo PIBID 

 

Figura 5: Momento da oficina 

 

Fonte: Acervo PIBID 
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Ao final tivemos um amplo debate sobre os possíveis temas que poderiam ser 

trabalhados em sala de aula. Fizemos também uma reflexão sobre os conteúdos das perguntas. 

Os professores avaliaram essa proposta de forma positiva, pois os mesmos sentem essa 

falta de trabalhar conteúdos de forma prática. Com apresentação da prática eles se sentiram 

instigados em elaborar essa atividade para também trabalharem de forma dinâmica. Em 

avaliação formal, através de um questionário respondido de forma manuscrita os professores 

deram retorno favorável e agradeceram pela apresentação da proposta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar uma atividade de formação continuada no âmbito da formação inicial 

enfrentamos o distanciamento histórico da universidade com a escola, e a dificuldade de 

trabalhar práticas educativas que não sejam interpretadas como receitas prontas e acabadas. O 

trabalho foi permeado do planejamento a execução pelo cuidado com as práticas e 

metodologias de ensino e principalmente norteado pela busca do aprimoramento profissional 

docente em saber lidar com a escola do presente e com os desafios da escola do futuro. 

A abordagem feita neste trabalho enfatizando a importância da prática para os 

professores como forma de aperfeiçoamento da profissão docente foi apresentada a partir das 

possibilidades que o PIBID fornece para a educação básica, tanto no contato permanente com 

a escola quanto no desenvolvimento de pesquisas na busca de uma educação pública de 

qualidade. O programa possibilita à aproximação da educação superior com a educação 

básica, da Geografia acadêmica com a Geografia escolar e do saber científico com o saber 

cotidiano. 

As experiências adquiridas na formação inicial de professores durante o processo de 

formação continuada de professores serviram para se familiarizar com o cotidiano escolar e os 

desafios encontrados na profissão docente e, ainda trocas de experiências que contribuíram 

para reflexão sobre o futuro da escola. Essa proximidade adquirida nessas atividades serviu 

para formação indenitária do futuro profissional docente e também no refinamento de ensino 

dos professores que estão em sala de aula.  

Os professores sentiram-se instigados na elaboração de materiais didáticos para prática 

pedagógica, pois a mesma tem forte potencial de ser trabalhada com todos os níveis de 

educação. 

O PIBID tem um papel importante na formação inicial de professores e também se 

mostrou capaz de colaborar com a formação continuada e com a consolidação do elo entre a 
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universidade e a escola, fazendo com que os sujeitos dessas duas instituições sejam afetados 

de forma positiva através do ensino-aprendizagem. 

No final da prática apresentada houve uma avaliação escrita e oral por parte dos 

professores participantes, a maioria deles avaliou positivamente relatando a importância 

dessas apresentações de propostas pedagógicas para o uso das mesmas em sala de aula, 

trabalhando com os alunos do ensino fundamental I de forma lúdica. Através dessa 

capacitação os professores tiveram a oportunidade de aproximar os conteúdos da Geografia 

escolar com práticas pedagógicas que incentivam os alunos buscando uma aprendizagem 

significativa. 

Por fim destacamos a importância desta aproximação da universidade com a escola 

para aperfeiçoamento de estudantes e também dos professores que estão atuando nas escolas 

públicas de nosso país. 
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RESUMO 
 

O presente texto tem como objetivo relatar uma experiência didática e pedagógica nas aulas de 

Geografia de uma escola pública em Taguatinga-DF tendo como tema a crise hídrica no Distrito 

Federal. A Geografia Escolar foi abordada segundo (CASTELLAR, 2010; CALLAI, 2000; 

CAVALCANTI, 2008, 2012, 2013; LEITE, 2012; STRAFORINI, 2008). Nesta perspectiva, o 

cotidiano é valorizado como possibilidade relevante para problematizar temas, conteúdos e conceitos. 

A perspectiva geográfica trabalhada junto aos alunos teve por base (MOREIRA, 2011; KAERCHER, 

2013) abordando a crise hídrica de forma integradora e valorizando a cidadania territorial. Percebeu-se 

que a estratégia foi importante e contribuiu para ressignificar os conteúdos/conceitos utilizados pela 

Geografia Escolar e reconstruir junto aos alunos a importância social da Geografia. 

 

Palavras-chave: Geografia Escolar; Crise hídrica; Ensino de Geografia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ensinar é uma habilidade complexa, não depende exclusivamente do domínio de uma 

dada área do conhecimento. O professor além de um conhecedor de seu campo de atuação, de 

dominar o conteúdo pertinente precisa de habilidades outras, dentre elas a que o permita 

compreender os seus alunos, se apropriar das percepções de mundo expressas por eles e 

formular perguntas a partir das quais eles construirão o caminho até o conhecimento que se 

pretende ensinar.  

Essa relação é dialógica, posto que, se ensina visando à aprendizagem, e esse binômio, 

torna-se cada vez mais indissociável à medida que se objetiva o exercício exitoso da docência. 

O ser docente pressupõe a criação de uma “ponte para uma relação dinâmica entre professor e 

aluno” num exercício contínuo e deliberadamente planejado de “escuta atenta” e 

“perguntação” (KAERCHER, 2013). 

Usar o cotidiano dos alunos para problematizar questões na sala de aula e assim 

construir os conceitos relativos à disciplina, em nosso caso a Geografia, tem sido uma 

recomendação presente entre os autores da chamada Geografia Escolar (CASTELLAR, 2010; 

CALLAI, 2000; CAVALCANTI, 2008, 2012, 2013; LEITE, 2012; STRAFORINI, 2008). A 

partir desse pressuposto, entende-se que há uma maior chance de se obter êxito junto ao 
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alunado, tendo em vista que, “levar em conta o mundo vivido dos alunos implica apreender 

seus conhecimentos prévios e sua experiência em relação ao assunto estudado” 

(CAVALCANTI, 2013 p.148). 

E nesse contexto que a Crise hídrica surge na sala de aula, uma temática praticamente 

inescapável para quem viveu no Distrito Federal em 2017. Todos os habitantes em maior ou 

menor medida sentiram o seu impacto, haja vista a importância da “água, como recurso vital e 

econômico múltiplo, utilizada como fator fundamental de saúde pública e de desenvolvimento 

econômico” (CUSTÓDIO, 2006 p.176).  

Desde o anúncio até a efetiva implantação do racionamento no abastecimento público 

de água, a população de modo geral e a escola em particular, passaram a discutir um assunto 

que era mais afeto aos órgãos governamentais, técnicos e especialistas, a crise hídrica. O 

problema deixou de ser uma informação distante e ocupou as discussões diárias. Indagações 

sobre as causas, sobre a legitimidade e a veracidade dos anúncios do governo foram 

levantadas. As palavras e expressões relacionadas ao evento inédito no Distrito Federal até 

então, também se tornaram mais comuns, as notícias a respeito do tema traziam os termos: 

reservatórios, recursos hídricos, rede de abastecimento, regime de chuva, área de recarga, 

lençol freático, adutoras, mananciais, pressão na rede, bacia hidrográfica e etc., impelindo os 

mais atentos a compreender os seus significados.  

Chamava a atenção também o fato de que a implantação inicial do racionamento se 

deu de forma desigual, atingindo somente as áreas diretamente ligadas ao Reservatório do 

Descoberto, responsável pelo abastecimento de aproximadamente 60% da população do 

Distrito Federal poupando, por exemplo, a região administrativa 01 abastecida pela Represa 

de Santa Maria. Por que uma medida tão importante para lidar com um problema por demais 

severo, não exigiria sacrifícios da população que residia na área mais nobre? A redução da 

água disponível não deveria atingir a todos indiscriminadamente?  

Com o decorrer do tempo, entender o problema para além do senso comum, tornou-se 

crucial, e a escola como espaço da educação formal, mobilizadora de habilidades, 

conhecimentos e valores (FREIRE, 1994) deve colaborar para uma participação ativa, 

transformadora e cidadã de seus alunos. Ou ainda como pondera Leite (2012), a educação e, 

por conseguinte a escola devem ser instrumentos que propiciem a formação de mentalidades e 

condutas diante da realidade cada vez  mais complexa. 

Desse modo, tendo como cenário uma crise de abastecimento de água, como tornar 

esse evento um conteúdo escolar interessante? Segundo Gasparin (2012) nenhum conteúdo é 

a princípio atrativo. Não há um processo automático de despertamento do interesse, ele 
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surgirá mediante a (re) contextualização do conteúdo. 

É aqui que a Geografia escolar dá sua contribuição. Como cada ciência tem o seu 

modo de ler a realidade ou utilizando um neologismo de (KAERCHER, 2013) “verler” o 

mundo, a Geografia tem o seu e é dessa perspectiva que se quer tratar aqui. 

Este texto, é o relato de uma experiência didática e pedagógica nas aulas de Geografia 

em uma escola pública em Taguatinga no Distrito Federal que teve como temática a crise 

hídrica. As reflexões aqui apresentadas compõem parte do trabalho desenvolvido numa 

pesquisa de mestrado que pretende analisar a maneira pela qual os conteúdos/conceitos 

relativos às temáticas físico-ambientais são abordados na Geografia Escolar. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. Problematizando a crise hídrica nas aulas de Geografia. 

 

A Geografia escolar é uma Geografia da escola, do professor, dos alunos. Não é uma 

simplificação da Geografia ensinada na universidade, embora se referencie na academia, 

possui um contexto de produção, organização e finalidades próprias. Ela tem o papel de 

escolher e ressignificar conteúdos oriundos do meio acadêmico de modo a se aplicarem à 

realidade com vistas à formação cidadã (CARVALHO SOBRINHO, 2016; SUESS, 2016; 

LEITE, 2012). 

Segundo Cavalcanti (2008) a Geografia Escolar: 

 

é o conhecimento geográfico efetivamente ensinado, efetivamente veiculado, 

trabalhado na sala de aula. Para sua composição concorrem a geografia 

acadêmica, a geografia didatizada e a geografia da tradição prática. Esta 

composição é feita pelos professores no coletivo, por meio dos 

conhecimentos que constroem sobre geografia escolar. Nele tem papel 

relevante as crenças adquiridas no plano vivido pelo professor como 

cidadão; o conjunto de concepções, crenças adquiridas na vida, incluindo aí 

a formação universitária (a inicial e a continuada); as práticas de poder e a 

prática instituída na própria escola (CAVALCANTI, 2008 p. 28). 

 

Desse modo, é no ambiente escolar, que os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem, professores a alunos constroem a Geografia que acontece de fato na educação 

básica. A disciplina inscreve seu papel na realidade em que se encontra. O que se espera é que 

ela consiga propiciar aos alunos o desenvolvimento de habilidades inerentes à Geografia: 

compreender a espacialidade dos fenômenos, se dar conta de sua extensão, das conexões 

estabelecidas, atribuir diferentes escalas de análise (MOREIRA, 2011), pensar a relação dos 
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seres humanos com o ambiente no qual ele ocorre, identificar causalidades e desdobramentos 

são abordagens, não exclusivas, mas sobretudo, geográficas.  

A realidade é vista pela Geografia como um arranjo, “um todo socioespacial-

ambiental”  que configura o espaço  como o “ambiente socionatural da vida do homem”. 

Desta maneira, a Geografia concebe o chamado espaço geográfico, um produto, uma 

condição, um meio. É o “produto- reprodutor” visto que funciona também como “elemento 

regulador de sua própria reprodutibilidade estrutural” (MOREIRA, 2012 p. 105; 31).  

A crise hídrica é um fenômeno localizado no tempo e espaço, circunscrito a uma 

determinada espacialidade, com condicionantes físico-ambientais e sociais, que a 

caracterizam e também explicam. Há portanto, uma geografia que ajuda a entender a escassez 

de água. Dito isto, como iniciar um diálogo que aproxime os alunos dessa compreensão? 

Pode-se sugerir a seguinte pergunta aos alunos: Por que falta água neste local, neste momento, 

neste contexto? Certamente a resposta a esta pergunta suscitará mais questionamentos, e esta 

troca entre professor e aluno exigirá conteúdos-resposta. É a partir dos conteúdos que chega 

aos conceitos. Espera-se que estes sejam construídos na relação ensino-aprendizagem, e, uma 

vez apreendidos funcionam como instrumentalizadores do pensamento espacial 

(CAVALCANTI, 2012). 

Como um fenômeno geográfico, a crise hídrica só pode ser entendida conciliando os 

diferentes elementos do espaço, os físico-naturais e os sociais. Por opção metodológica, uma 

vez que em realidade não é possível, pode-se abordar ambos em conjunto ou em sucessão. O 

fato é que essa abordagem conciliadora é indispensável. Do contrário, repete-se a ineficácia 

do ensino fragmentário e dicotomizado da Educação informativa e bancária (FREIRE, 1997).  

Neste sentido, se o caminho didático inicial escolhido é desvendar a natureza social do 

fenômeno, ainda assim, é importante identificar a sua relação metabólica com a lógica 

ambiental a que se circunscreve. Se, de outra maneira, opta-se por começar pelos aspectos 

físicos do espaço geográfico, os conteúdos relativos às temáticas físico-ambientais delineiam 

a questão. Não obstante, os argumentos que compõem a chamada Geografia Humana, deverão 

ser mobilizados para analisar e caracterizar o modo pelo qual se dá a interação socioambiental 

na (re) produção do espaço. 

Sendo assim, as questões postas de início. Por que aqui? Por que agora? Como? A 

depender das respostas-conteúdos dadas pelos alunos, permitirão, enveredar mais para um 

campo do conhecimento do que para outro. Pode-se começar a falar por exemplo, de balanço 

hídrico, bacias hidrográficas e regime pluviométrico. Bem como de urbanização, ocupação 

desordenada e gestão de recursos hídricos. Os caminhos são variados e é possível fazê-los 
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ensinando Geografia.  

.É importante frisar que o itinerário definido é somente uma estratégia didática, pois, a 

ausência de diálogo entre o que se chama natureza/ambiente e o humano/sociedade, não 

configura uma abordagem geográfica. Não se estuda o meio físico a não ser em função das 

pretensões humanas. Sem o ser humano não existe Geografia. 

Sobre o fenômeno crise hídrica no Distrito Federal e sua manifestação espacial, ela 

possui uma extensão e uma localização, pois, um conjunto de regiões administrativas, que são 

efetivamente as cidades desta unidade federativa, foram atingidas pelo racionamento, e estão  

diretamente implicadas por conta do mau uso, ou uso irresponsável. O conjunto de 

residências, de estabelecimentos comerciais, agrícolas, industriais e de Instituições, atingidos 

pelas pela crise, todos localizáveis e mapeáveis podendo assim  espacializar os 

desdobramentos deste fenômeno. 

De igual modo, há um conjunto atual e anterior de decisões e ações, de contextos de 

natureza física, política, social e econômica que premeiam o entendimento da situação. O 

espaço geográfico para além de uma abstração conceitual na sala de aula, passa assim a uma 

manifestação concreta, em que o professor pode,olhando para ele, buscar as evidências do 

conjunto dos desdobramentos das decisões acima referidas.  

A respeitos do uso dos conteúdos/conceitos relativos às temáticas físico-ambientais 

nas aulas de Geografia para pensar a crise hídrica é importante a observação feita a seguir 

sobre a cidade: 

 

A cidade como expressão máxima da capacidade social de transformar o 

espaço natural, não deixa, em função disso, de ser parte da natureza e estar 

submetida às dinâmicas e processos naturais. Seu espaço topográfico por 

exemplo, deve ser visto à luz de sua formação geológica e um conjunto de 

condições geomorfológicas, bem como no contexto da bacia ou das bacias 

hidrográficas que desenham essa topografia”. (SPÓSITO, 2003 p.359) 

 

Assim sendo, a área urbana ainda que fortemente artificializada, não obstante, está 

compreendida e submetida ao tempo da natureza, que via de regra é mais lento que o tempo 

social da extração, produção e transformação. E por mais que os seres humanos tenha se 

tornado um força capaz de provocar mudanças que se imprimem na paisagem na podem 

alterar os ciclos naturais. Logo, as decisões sobre o território urbano que desconsideram os 

princípios de funcionamento da natureza, criam um descompasso e em consequência os 

problemas ambientais urbanos. A desarmonia pode não significar a finitude de um elemento 

natural, mas a incapacidade dos empreendimentos humanos se relacionarem harmonicamente 

com estes em suas dinâmicas próprias. Em outras palavras, pode faltar água onde não há 
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justificativa natural para tal.  

Caberia perguntar aos alunos também, uma vez que compreendam que no Distrito 

Federal existe esse descompasso: Isto afeta as reservas de água superficiais ou subterrâneas, 

ou o fornecimento de água? Se sim, em que medida e qual relação têm com a crise hídrica? 

Vemos aqui além da extensão e localização as causas vinculadas.  

No que diz respeito às escalas de análise da crise hídrica é didático considerar a 

multiplicidade escalar deste fato uma vez identificado sua dimensão, localização, atores e 

ações envolvidos, é possível pensar a parte e o todo até se chegar à totalidade resultante.  

Pode-se analisar desde seus efeitos imediatos como o racionamento na residência, 

narua do aluno, às consequências no circuito econômico local, as condições urbanas do 

entorno da escola (com ou sem planejamento, com ou sem excessiva impermeabilização, mais 

ou menos adensado) que possam ter relação com o evento. Em um contexto regional pode-se 

abarcar desde os corpos hídricos mais próximos até sua inserção nas redes hidrográficas 

maiores, enfatizar o papel do governo na gestão previsão e solução de problemas vinculados à 

água no Distrito Federal e no centro oeste. Do ponto de vista nacional ou até continental fazer 

e analisar conjecturas como, por exemplo, da possível interferência de fenômenos climático-

oceânicos como El niño e La niña no regime pluviométrico. Busca-se aqui fazer conexões do 

evento com os seus entornos, dos mais próximos aos mais distantes além de trabalhar 

multiescalarmente. 

Essas possibilidades de encaminhamentos didáticos problematizam a crise hídrica 

numa perspectiva geográfica, contempla em grande medida os princípios lógicos geográficos 

abordados por autores como Moreira (2011), em suas palavras: 

 

Tudo na geografia começa então com os princípios lógicos. Primeiro é 

preciso localizar o fenômeno na paisagem. O conjunto das localizações dá o 

quadro da distribuição. E com a rede de conexão das distâncias vem a 

extensão, que já é o princípio da unidade do espaço (ou do espaço como 

princípio da unidade). A seguir vem a delimitação dos recortes dentro da 

extensão, surgindo o território. E, por fim, do entrecruzamento desses 

recortes surge a escala e temos o espaço constituído em toda a sua 

complexidade (MOREIRA, 2011 p.117). 

 

Como sugestão, não esgota os caminhos, posto que, as respostas dadas pelo professor 

aos seus alunos e os questionamentos formulados por eles vão suscitar conteúdos distintos, e, 

por conseguinte também percursos diferentes. Além do mais, as especificidades dos sujeitos 

envolvidos gera configurações distintos. Os objetivos, conteúdos e métodos na condução do 

ensino, ainda que de temas comuns são tão diversos quanto diversas são as realidades, no 
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entanto o nos une é a perspectiva geográfica de análise da realidade. 

 

2.2. Nós propomos Taguatinga: uma experiência de educação geográfica tendo como 

tema a Crise hídrica do Distrito Federal. 

 

A Universidade de Lisboa por meio do Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território promovem a alguns anos o Projeto "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na 

Educação Geográfica". Nascido da iniciativa do professor Sérgio Claudino este projeto visa 

uma participação efetiva e cidadã de alunos e professores a partir escala local de atuação 

destes sujeitos, numa perspectiva de governança e sustentabilidade. 

A iniciativa já alcançou milhares de alunos e professores em Portugal constituindo-se 

num o grande projeto nacional no âmbito da disciplina de Geografia. Por ser exitoso o projeto 

rompeu fronteiras internacionais chegando à Espanha e ao Brasil através de parcerias com 

Universidades Federais. Dentre elas, está a Universidade de Brasília onde a professora 

Cristina Maria Costa Leite coordena os trabalhos. No Distrito Federal a exemplo da iniciativa 

portuguesa, o foco são alunos e professores de Geografia que atuam na Educação Básica em 

escolas públicas, integram a equipe de professores parceiros o presente autor, que ora 

compartilha parte desta experiência. 

Este iniciativa em especial se dirigiu a alunos do 2º ano do Ensino Médio  do Centro 

de Ensino Médio Ave Branca (Cemab) na região administrativa de Taguatinga- DF. Foram 4 

turmas totalizando 120 participantes. O objetivo do projeto no Cemab era que os alunos sob a 

mediação do professor, pudessem, na perspectiva da Geografia escolar, analisar a Crise 

hídrica no Distrito Federal tanto no sentido de compreendê-la como propor soluções para esta 

problemática em diferentes escalas de análise. O projeto Nós Propomos, caracteriza-se 

exatamente por valorizar a cidadania territorial, analisando realidades locais e propondo 

soluções para os problemas encontrados. Especificamente objetivou-se também identificar as 

principais causas da crise hídrica iniciada em 2016, caracterizar este fenômeno a partir de 

aportes teóricos viabilizados pela Geografia escolar, propor medidas preventivas e 

amenizadoras dessa problemática a partir dos impactos gerados no cotidiano dos educandos, 

além de propor medidas preventivas e amenizadoras dessa problemática. 

A realização do projeto ocorreu em três etapas. A primeira consistiu num conjunto de 

aulas expositivas, debates e seminários (quadro 1) em que o exercício principal foi produzir 

um consenso sobre a crise hídrica no que se refere às seus aspectos naturais, sociais e 

governamentais. Nesta etapa exercitamos a análise geográfica do fenômeno, se atentando para 
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as causas, extensão, localização, escalas de análise, conexões com outros contextos para além 

do Distrito Federal. As discussões realizadas suscitaram temas que foram alvos de pesquisa e 

posterior apresentação na forma de seminários.  

A segunda etapa compreendeu atividades que permitiram o contato com técnicos e/ou 

especialistas na escola (figura 1), com a organização de pequenos colóquios que muito 

colaboraram com o projeto, além da participação em eventos externos como o 1º Seminário 

temático do Instituto de Ciências Humanas da Unb, intitulado: Crise hídrica: apurando 

responsabilidades sócio ambientais do passado presente e futuro (Figura 2).  

 

Figura 1. Realização de colóquio temático sobre a crise hídrica no distrito 

federal realizado no cemab com convidados da Secretaria de Meio Ambiente-

DF, UnB e Sindágua-DF. 

 
Fonte: fotos produzidas pelo autor. 
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Figura 2. Participação de alunos representantes do Cemab no seminário 

sobre crise hídrica na Universidade de Brasília 

 

Fonte: fotos produzidas pelo autor. 

 

Quadro 1. Exemplo de atividade realizada na etapa 1 da implantação do projeto. 

ATIVIDADE NÓS PROPOMOS - ORIENTAÇÕES PARA O SEMINÁRIO SOBRE A CRISE HÍDRICA 

COM PERSPECTIVAS A PARTIR DE TAGUATINGA 

Roteiro: caracterizar a situação de Taguatinga conforme tema; relacionar o “problema” com os conteúdos 

trabalhados nas últimas aulas de geografia; fotografar ou coletar na internet imagens que possam ilustrar a 

situação; indicar causas, relações, extensão e propor soluções para os problemas estudados; apresentar à turma os 

resultados. 

TEMAS 

Situação dos 

corpos hídricos que 

cortam Taguatinga 

Processo de 

ocupação/urbani

zação de 

Taguatinga. 

Caracterização das 

microbacias que ocorrem em 

Taguatinga do ponto de vista 

do uso do solo. 

 

Usos inadequados 

da água por 

pessoas/empresas. 

 

Situação das 

nascentes que 

existem em 

Taguatinga 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A terceira etapa foi a culminância, quando os resultados obtidos nas etapas anteriores 

embasaram as proposições feitas pelos. As turmas participantes construíram um plano de ação 

e apresentaram à comunidade escolar. 

A leitura geográfica da Crise hídrica por meio do ‘Nós propomos’, nas aulas de 

Geografia, permitiu uma ressignificação de conteúdos da Geografia escolar colaborando 

eficazmente para uma boa relação entre teoria e prática, para uma melhor interação e 



902 
 

cooperação entre os alunos na reflexão sobre suas vivências, o que contribuiu para 

compreenderem a cidade em que vivem e seus problemas, e desenvolverem uma postura 

crítica e propositiva (LIBÂNEO, 1994). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A abordagem geográfica de eventos do cotidiano é extremamente importante para 

ressignificar os conteúdos/conceitos utilizados pela Geografia Escolar. Na escola, marcada 

muitas vezes por um ensino informativo e fragmentário que distancia os alunos da realidade 

imediata, a Geografia como componente curricular, tem a oportunidade de reencontrar e 

reconstruir sua função social e importância, tão esquecida na sociedade de modo geral. A 

crise hídrica vista a partir dos seus aspectos físico-ambientais e sociais numa perspectiva 

geográfica mostrou-se uma oportunidade didática e pedagógica bastante proveitosa para o 

ensino de Geografia, sobretudo numa perspectiva de formação cidadã. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA CHAVE PARA ENTENDER  

AS DINÂMICAS SOCIAIS DA CIDADE 
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212

  

Arnaldo Ferreira de Araújo Filho
213

 

Gustavo Araújo de Carvalho
214

 

 

RESUMO 

 
O ensino de Geografia é uma das chaves que podem contribuir com a formação social cidadã, fazendo 

com que o aluno possa interagir dentro do cotidiano social em que está inserido, portanto devemos 

pensar nas práticas que são inseridas dentro do espaço escolar, entendendo que as mesmas podem 

refletir em diversos processos e dinâmicas sociais, entre elas a inclusão. As práticas em sala de aula 

devem ser relacionadas com os cotidianos vividos, e a inclusão é um debate que já faz parte de todo 

um conjunto social, para tanto o artigo busca trazer um debate sobre a formação do professor as 

práticas que envolvem a as práticas cotidianas do aluno, emergindo assim um e ensino que faça 

sentido diante da espacialidade vivida. 

 

Palavras Chave: Geografia, ensino, cotidiano, prática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Entender que a Geografia é uma das ciências primordiais para a formação cidadão, 

para tanto SILVA, GOMES, et. al (2015, p. 3) “O ensino da geografia torna-se necessário 

inserir os alunos a compreender as dinâmicas espaciais e entender suas contradições, 

fragmentações e dimensões territoriais do meio em que se encontram”. 

 É necessário que pensemos sobre as práticas relacionadas ao ensino de Geografia a 

partir das categorias e conceitos que a ciência é responsável, sendo assim temos uma 

fundamentação teórica acerca de várias autores como Gimeno Sacristán (1998), Cavalcanti 

(2012), Cunha (2006), Kaercher (2000). Entende-se que é importante fazermos essa 

fundamentação para que possamos dar consistência ao pensamento geográfico quando 

relacionamos ao ensino de Geografia, a educação geográfica e suas práticas, propiciando 

assim uma boa formação cidadã, além de uma possível valorização do cotidiano do aluno. 

 Quando a Geografia busca concretizar a formação cidadã por meio do ensino e das 

múltiplas vivências, temos espaço como a principal lente de análise, onde o mesmo é o 

resultado de uma expressão social, moldado pelas dinamicidades, formando então dimensões 

                                                      
212
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reais sobre o cotidiano vivido. De acordo com Santos (1994) o espaço é um conjunto de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, onde os sistemas de objetos são representados pelos 

fixos, sendo eles as infraestruturas urbanas; e os sistemas de ações são representados pelos 

fluxos, pelas relações sociais que são estabelecidas. O espaço geográfico é o resultado das 

relações que nele acontecem. Relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Os diversos 

autores estudados demonstraram estas relações. A força que move relações é a ação humana 

impregnada de interesses históricos, culturais e de poder. 

 A escola e o espaço escolar deve ser pensado como um agente transformador do 

espaço Geográfico, formado por sujeitos em construção do conhecimento, fazendo com que 

possam intervir nesta construção, ou seja, uma dimensão espacial que propicia a troca de 

vivências e experiências, que atuam consequentemente juntos, ou seja, é impossível pensar no 

espaço geográfico e retirar do mesmo a importância que a escola e o ensino de Geografia 

possui diante sua construção. 

 Ao nosso ver, temos o espaço geográfico como algo inacabado, pois ele é construído a 

partir das relações que se criam e recriam, entretanto, devemos pensar que os alunos assim 

que inseridos de forma crítica no espaço em questão, devem saber se localizar, entender os 

fenômenos e se situar diante dos mesmos. 

Que então sejamos capazes de pensar nas práticas que são exercidas sobre o espaço escolar, e 

muito mais do que necessário saber a quem dirigimos estas práticas, pois para Sacristán 

(1998)  

 

O problema da relação teoria e prática não pode resolver em educação 

valendo-se de uma proposição na qual se conceba que a realidade – a prática 

– é causada pela aplicação ou pela adoção de uma teoria, de conhecimentos 

ou de resultados da investigação. Dito de outra forma, não podemos nos 

instalar em um mundo no qual caiba a esperança de que, uma vez 

disponhamos de um sistema teórico, poderemos configurar a realidade 

globalmente de outra forma, que podemos governa-la de acordo com as 

determinações que possamos deduzir desse sistema. (SACRISTAN, 1998, 

p.33) 

 

 Sendo um dos pontos práticos para a Geografia, talvez tenha até se tornado a primeira 

visão que possui-se da ciência, que é trabalhar com questões relacionadas a localização, 

situação espacial, cartografia dentre outros aspectos e temáticas que são de sua 

responsabilidade, além da ciência Geográfica ter por objetivo proporcionar não somente uma 

descrição, mas também a interpretação de alguns conteúdos e conceitos, de maneira precisa, 

ordenada e racional, do caráter variável de todo o espaço geográfico.  

 Frente a um paradigma que estamos vivendo em pleno século vinte e um, que é a 
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situação da Geografia diante as políticas de ensino e as novas bases curriculares que vem 

sendo pensada, aonde devemos abrir portas para uma ciência que possa ser interdisciplinar, e 

que coopere para o rendimento não só dos alunos como também para o aprimoramento do 

espaço escolar. Será mesmo, que devemos colocar a Geografia de forma interdisciplinar, 

fazendo com que a mesma possa perder o real significado e ciência única e acabar entrando 

em estado metamórfico junto a outras ciências humanas? É um ponto interessante a ser 

pensado, e posteriormente debatido em a classe de professores da ciência em foco. 

 Entende-se que a boa qualidade do ensino só se faz quando os objetivos são atingidos, 

perante a isso podemos ver que existe uma necessidade da escola e do professor por meio da 

mediação, contextualizar o cotidiano do aluno dentro do espaço escolar, fazendo com que o 

sujeito compreenda que sua vivência está ligada ao ensino de Geografia, sendo assim o que 

pode ser oferecido como professores, é uma gama de práticas e metodologias que valorizam a 

vida cotidiana, onde podemos contribuir em meio a extensa pluralidade de escolhas sociais 

que ocorrem diante da realidade espacial escolar, onde para Cavalcanti (2012, p.86) afirma 

 

A discussão sobre a formação profissional parte, em geral, do pressuposto 

básico de que se trata te dotar o profissional de bases teóricas para que ele 

possa atuar correta ou adequadamente na prática, baseando-se, por sua vez, 

em uma compreensão do que é teoria, do que é prática e da relação entre 

elas. 

 

 Em relação a formação do professor, podemos perceber que o mesmo deve ser capaz 

de “praticizar” os conteúdos em sala de aula, aproximar o espaço vivido em Geografia 

ensinada, contribuindo para o espaço em que o aluno esteja inserido, a Geografia passa a 

atingir metas que possam mediar uma ligação entre o conhecimento e o desenvolvimento, 

para que o ambiente escolar e o aluno estejam constantemente interligado por meio de 

aspectos sociais, culturais e até mesmo a nível pessoal.  

 Por meio destas realidades que são aprimoradas diante do espaço escolar, podemos 

entender que a Geografia é um ciência que contribui para o desenvolvimento das habilidades 

e das possíveis capacidades do aluno, atingindo o êxito que é a educação geográfica, e de 

acordo com Cavalcanti, 2012 “a Geografia escolar lida com os conhecimentos sobre o espaço, 

visando ao raciocínio espacial, necessário ao exercício da cidadania”, podemos ver claramente 

a relevância sobre a importância do ensino de conceitos e sua aplicabilidade diante a 

dimensão do espaço vivido.  

Sendo assim, frente a problemática que atinge o cotidiano do aluno, Cavalcanti também 

afirma que, (2011, p.43) 
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Sem querer simplificar essa problemática, arricsco-me a dizer que um dos 

caminhos para uma melhor relação com o aluno é a compreensão do próprio 

aluno, de sua subjetividade, de seus desejos, de suas práticas cotidianas, em 

seus diferentes momentos e espaços, na escola e na cidade, entre outros 

espaços. 

 

 Neste artigo, encontram-se análises e reflexões sobre o processo de ensino aliado do 

Estágio Supervisionado e a aproximação da sala de aula, pautando a importância do ambiente 

escolar. 

 

CONHECENDO A PRÁTICA NA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA  

  

A prática na formação em licenciatura pela Geografia, vem dividida em vários 

momentos sendo resultado de muitas disciplinas como as didáticas de ensino, elaboração de 

material didático entre outras, porém a prática entre aluno e espaço escolar geralmente se 

efetiva a partir do estágio supervisionado, aonde o mesmo se caracteriza como uma disciplina 

capaz de possibilitar o aluno vivenciar a prática à docência no espaço escolar. 

 Através desta aproximação dos alunos licenciados e o campo de ensino, podemos ver 

que os mesmos voltam a Universidade com um maior número de questões direcionadoras, ou 

seja, conhecem parte da realidade estabelecidas pela capacidade analítica e crítica do aluno. 

Para entender a contribuição desta aproximação Pimenta & Lima (2009 p.76) onde afirma 

que, “O estágio realizado com pesquisa e como pesquisa contribui para uma formação de 

melhor qualidade de professores e pedagogos”. Para Kaercher (2000, p.80), 

 

Tanto o bacharel quanto o licenciado deveriam ter a mesma formação básica, 

no sentido de conhecer o que seja a epistemologia da ciência, de ter os 

referenciais teóricos fundamentais que permitem decodificar a análise dos 

espaços concretos e fazer as escolhas metodológicas capazes de dar conta de 

interpretar a realidade da sociedade em que vivemos a partir da análise 

espacial, que dizer, com um olhar espacial. Especificamente o técnico 

deveria ter a capacidade de dar conta de fazer análises e relatórios técnicos, e 

o licenciado, de saber como desencadear a aprendizagem nos alunos da 

escola básica. E esta especialização na formação poderia acontecer através 

das práticas e estágios propostos no currículo. (KAERCHER, 2000, p. 80) 

 

Complementando a citação acima, Carvalho (2017, p.148) afirma que,  

 
As formas como o licenciando atua diante o estágio depende da dedicação 

que o mesmo realiza dentro da graduação, isso pode variar de acordo com a 

grade curricular, algumas instituições de ensino superior trabalham com a 

formação das titulações Bacharel e Licenciatura, fazendo com que muitos 

que decidem ser bacharéis não se empenham em realizar atividades didáticas 

nos momentos dedicados ao espaço escolar. 
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 Hoje como Geógrafos licenciado, pode ser percebido que o estágio e outras disciplinas 

práticas nos revela um campo de ensino que é diferente das teorias aplicadas em sala de aula, 

talvez seja pelo distanciamento que se encontram teoria e prática, porém quando se observa o 

espaço geográfico, o mesmo nos revela verdades que podem ser trabalhadas em diversas 

situações, portanto o estágio vem com essa proposta, revelar parte de um todo remodelando 

uma perspectiva diferente das que são reveladas por grande parte das teorias apresentadas no 

espaço universitário.  

 Outro fator que pode ser percebido após a junção entre teoria e prática é a visão dos 

alunos diante a valorização da profissão docente, onde muitos conhecem a realidade do 

profissional perante a sociedade, direcionando suas práticas, confrontando opiniões e outros 

saberes que envolvem a multiplicidade que compõe o ambiente escolar e suas finalidades. 

 Para que as práticas metodológicas tenham bons resultados, é necessário que propicie 

a criticidade e a reflexão dos alunos estagiários, é preciso ter conhecimento das possibilidades 

e os limites que envolvem todas as indagações que envolvam o processo de ensino escolar, 

além de interesse por parte do licenciando em trabalhar com o ensino, levando em 

consideração todos os fatores – econômicos, sociais – que exprimem o contrário para o 

professor. 

 Traça uma meta em relação ao contexto escolar, a valorização do espaço de vivência 

dos alunos dentro da sala de aula. A partir desse contexto a teoria é um dos alicerces a seres 

utilizados, pois é um dos instrumentos que facilitam o processo de investigação. 

  O estágio dentro das atividades curriculares não deve ser entendido como apenas uma 

disciplina a ser aprovado, deve ser compreendido como um articulação matricial entre 

Universidade e Escola, entre Licenciando e Professor, exigindo constantes atualizações. 

 Segundo Oliveira & Pontuschka (2007, p. 119) “Que aprendizagem prática tem um 

estagiário tradicional, além da confirmação do mito da desnecessidade do estágio?” Diante do 

espaço na Universidade ainda encontramos alguns discursos afirmando a mínima necessidade 

do estágio na licenciatura, não veem que o estágio constitui de algo que podemos denominar 

construção de um conhecimento a partir das teorias, Passini (2007, p.34) afirma que “a 

construção do conhecimento em rede que ocorre na escola desafia os sujeitos e nos faz 

perceber outros ângulos do nosso trabalho, o da negociação e o da importância de saber 

trabalhar com os pontos de conflito e tensão”. 

 Os Estágios funcionam como um revelador da prática docente, onde em muitas 

Universidades ele se divide em várias disciplinas que estimulam a leitura de teorias que 

envolvem o ensino e a aproximação do ambiente escolar, além do levantamento bibliográfico 
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que faz com que o aluno possa refletir sobre o campo de ensino. 

 

ABRINDO AS PORTAS PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ E A INCLUSÃO NO 

COTIDIANO DO ALUNO 

 

 Lidar com o espaço escolar nos dias atuais é uma das grandes dificuldades que 

podemos enfrentar, porém o debate sobre o ensino de Geografia vem ganhando um maior 

espaço para que possamos pensar na pluralidade social, para tanto a Geografia se preocupa em 

abordar temas que vão para além das categorias e conceitos geográfico, ela se preocupa no 

ensino fragmentado do mundo, contendo temas e itens teóricos isolados da geografia. Por este 

motivo a geografia trabalha com a interdisciplinaridade, e com temas auxiliados por outras 

áreas de conhecimentos, ofertadas por outras disciplinas. De acordo com SILVA, GOMES, et. 

al (2015), as práticas de ensino, 

 

utilizam-se da exposição dos temas com a realização de trabalho, leitura, 

pesquisas e registros dos conteúdos, fazendo com que os alunos observem e 

percebam o meio natural e o espaço geográfico. Mas, existem critérios de 

seleção para os conteúdos a serem apresentados em sala de aula sempre 

levando em consideração a formação social e intelectual do aluno (SILVA, 

GOMES, Et. al 2015, p. 3) 

 

 Pensemos então na ideia de que a Geografia é capaz de estar ligada com o cotidiano 

do aluno, sendo assim, podemos inserir a inclusão de forma concreta nos debates geográficos, 

para isso Guimarães (2004, p. 31), aponta que  

 

O processo de formação de agentes críticos deve passar por um processo que 

envolva uma grande articulação entre teoria e prática, onde a didática faz 

com que se tenha um ótimo desenvolvimento nas articulações fazendo com 

que diminuam as distâncias que podem ser encontradas na relação 

professor/aluno. Todo esse processo de formação dos alunos, não envolve 

somente o professor mas sim uma gestão e uma organização da sociedade 

escolar, e que envolva os recursos humanos e técnicos em prol do ensino de 

qualidade e na formação de agentes críticos em relação ao espaço inserido. 

(2004, p.31) 

 

 Deve ser levado em consideração que o professor deva se capacitar e ter uma 

sensibilização para que possa atuar efetivamente diante das necessidades especiais, desta 

forma é possível criar um espaço consciente das questões sociais que envolvam as 

diversidades diante das políticas de inclusão. Sendo assim, podemos citar Denari (2006, p.36) 

onde o mesmo diz que “[...] ampliando este horizonte, estes aspectos deveriam ser incluídos já 

na formação do educador, principalmente em cursos de licenciatura e pedagogia”. Podemos 



910 
 

claramente ver a necessidade de discutir a inclusão diretamente nos cursos que formam 

professores, começando desde cedo o processo de sensibilização diante do “novo” contexto 

escolar e social. 

 Cavalcanti (2012) em uma de suas obras, elucida seis pontos para que necessários para 

atuarmos como profissionais no ensino de Geografia, sendo eles “saber Geografia”, “saber 

ensinar”, “saber para quem vai ensinar”, “saber quem ensina Geografia”, “saber para que 

ensina Geografia”, “saber como ensinar Geografia para sujeitos e contextos determinados”. 

Todos estes pontos elucidados, temos uma clara ideia de que para ser professor seja de 

Geografia ou outras ciências, deve-se ter conhecimento sobre a ciência e sobre para quem 

estamos mediando a mesma. 

 Para Bento e Cavalcanti (2009, p.11) 

 

à preocupação de temas indispensáveis à Geografia urbana escolar, quais 

sejam: o lugar como importante escala de análise, o lugar enquanto campo 

de estudo que dá vazão à vida cotidiana, a articulação global-local – 

“entender o lugar para compreender o mundo”, formação de conceitos 

geográficos a partir de saberes científicos e saberes provenientes do 

conhecimento cotidiano, além da inclusão de temas emergentes para a 

compreensão da espacialidade moderna. 

 

 O que podemos assim entender é que um dos objetivos do ensino da geografia é 

inserir o aluno nas dinâmicas socioespaciais, então porque não inserir o debate sobre a 

inclusão no ensino de Geografia, para que possam compreender e entender todas as realidades 

e as contradições no contexto no qual estão inseridos, tenho conhecimento de que esse 

movimento é totalmente desigual e que está presente em seu cotidiano que, a princípio, está 

mascarada e necessita de uma análise mais detalhada para chegar a uma possível compreensão 

das relações do espaço geográfico, que se encontra globalizado, que existe e se faz presente.  

 Podemos ver que existe a necessidade do conhecimento teórico para que possamos 

valorizar a prática docente que insira a inclusão no cotidiano dos alunos, e nesse momento o 

professor pode fazer análise dos alunos com qual trabalha, podendo criar instrumento didático 

importante no ensino de Geografia, uma ciência que se encarrega de explicar os fenômenos 

resultantes da relação sociedade/espaço. Temos que buscar o entendimento a partir do que 

afirma Callai (2014, s/p)  

 

[...]e seu ensino (de Geografia) se caracteriza pela possibilidade de que os 

estudantes reconheçam sua identidade e o seu pertencimento a um mundo 

em que a homogeneidade apresentada pelos processos de globalização trata 

de tornar tudo igual. 
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 Complementando a citação acima, temos a concreta certeza de que os alunos devem 

conhecer o espaço em que estão inseridos e com quem estão socializando, e para a Geografia 

o conhecimento de um todo é primordial, o que segundo Compiani e Carneiro (1993, p. 90) 

esta ferramenta desempenha na prática educativa quatro funções:  

 

Ilustrativa, cujo objetivo é ilustrar os vários conceitos vistos nas salas de 

aula; motivadora, onde o objetivo é motivar o aluno a estudar determinado 

tema; treinadora, que visa a orientar a execução de uma habilidade técnica; e 

geradora de problemas, que visa orientar o aluno para resolver ou propor um 

problema (COMPIANI e CARNEIRO 1993, p. 90). 
 

 Os projetos desenvolvidos que unem Universidade e Escola criam oportunidades em 

oferecer conteúdo que valorizam a realidade concreta do aluno, e propiciar a inclusão, porém 

como Geógrafo recém formado, pôde ser percebido que não existe um debate sobre a inclusão 

no processo de formação. Consideramos então que este é um dos grandes problemas, como 

lidar com os alunos, sendo que não fomos preparados na graduação? O que pode ser 

respondido nesse momento é a Geografia nos ensina a lidar com as diferenças e aprender com 

as mesmas, oferecendo um grande passo para a consolidação de um ensino crítico que 

envolve uma educação Geográfica. Para o ensino de Geografia tenha efetividade no cotidiano 

do aluno, desenvolvemos novas metodologias que superem um modelo de ensino tradicional e 

de fato inclua, e até mesmo viabilize a superação de um modelo integrador, ajudando até 

mesmo a entender o papel da Geografia que é o estudo de do espaço como um todo. 

 Carvalho(2017), afirma que, 

 

Quando fazemos pesquisa e levamos essa ferramenta para a sala de aula, 

buscamos mediar a prática libertadora e crítica do aluno, ou seja, buscar 

conhecimentos que vão além do livro didático e dos muros da escola. (2017, 

p.154) 

 

 Podemos entender é que a educação geográfica se faz além da sala de aula buscando 

reconhecer as espacialidades junto aos fenômenos sociais, objetivando num modo em que a 

formação cidadão realmente se efetive nos âmbitos em que o aluno possa frequentar, ou seja, 

o aluno seja capaz de compreender e ler os espaços e o mundo em que vive. 

 Quando elucidamos a cidade dentro desse contexto, valorizando a formação cidadã, 

temos uma ideia de que os alunos vivenciam todos os espaços sociais propostos a eles, junto a 

isso podemos pensar sobre como os espaços se estruturam para receber as pessoas com 

necessidades especiais, o que Cavalcanti (2011) afirma que os alunos, “marcam a cidade, 

escrevem na cidade, se inscrevem na cidade, ou seja, eles são responsáveis por uma parte da 

produção da paisagem, dos lugares, dos território e do espaço urbano.” (p.50) 
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 Diante do exposto, pode ser percebido que entender a inclusão é de fundamental 

importância para o bom entendimento do aluno e também para o mesmo possa conviver com 

a pluralidade de realidade que encontramos nos dias atuais, assim como o reconhecimento da 

dialética cotidiana, além de ser uma prática que pode ser concretizada facilmente, exigindo do 

professor apenas conhecimento sobre a ciência e o espaço geográfico e vontade em exercer 

mudanças no ensino de Geografia. Visto que o objetivo do trabalho de campo é ilustrar a 

teoria que foi ou será vista em sala de aula, a fim de relacionar a teoria com a prática. 

 

PARA NÃO CONCLUIR... 

 

 Para que possamos entender o ensino de Geografia, devemos pensar nas práticas que 

são exercidas dentro do ensino superior, pois é por meio delas que nós professores de 

Geografia, aprenderemos a lidar com o espaço escolar, buscando contribuir para a formação 

do senso crítico dos diversos alunos.  

 O que podemos direcionar a um possível conclusão, é que no ensino superior deve ser 

ampliado as dinâmicas sobre a prática, deixando com que o ensino de Geografia torne algo 

que esteja intimamente ligado com o cotidiano do aluno, propiciando interações que vão além 

dos muros da escola, porém não deve ser esquecido as epistemologias da Geografia e muito 

menos “desafirmar” a importância que esta ciência tem quando é aplicada junto ao espaço de 

vivência do aluno. 

 A cidade apresenta diversos aspectos e possibilidades para o ensino de Geografia, 

principalmente para que possamos fazer com que o aluno compreenda e aprenda alguns 

conteúdos mediados em sala de aula, podemos então salientar diversas percepções sobre o 

cotidiano fornecendo elementos de ligação entre o cotidiano e o teórico. 

 Entendemos que o movimento que envolve o ensino de Geografia deve ser capaz de 

construir a reflexões críticas que possam ser fundamentadas na vivência, alimentada pela 

experiência, surgindo novos espaços de construção para novos conhecimentos, novas práticas 

e metodologias, integrando os diferentes saberes que envolvem a Universidade e a escola de 

ensino regular e ou especial. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA:  

A DIFICULDADE DE LIDAR COM O ENSINO INCLUSIVO 

 

Ludimila Novais Marquez
215

 

 

RESUMO 

 

O referido artigo trata da questão do ensino atual inclusivo e complexo, comenta-se no texto todas as 

principais dificuldades para alcançar um ensino inclusivo de referência, concentrando-se em um relato 

de experiência de uma turma específica de 7º ano de escola pública municipal em Uberlândia (MG), 

onde são listados alguns problemas e laudos reais com nomes fictícios para se ter a real dimensão dos 

fatos e mostra-se ainda dois projetos realizados na área de geografia que obtiveram grande êxito com 

todos os alunos, conseguindo mostrarem-se trabalhos inclusivos de grande eficiência.  

 

Palavras–chave: Relato. Ensino. Inclusão 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo Piaget (1984, p. 62): “Educar seria estimular a estruturação de formas de 

ação (motora, verbal e mental) cada vez mais móveis, mais amplas e mais estáveis, com a 

finalidade de extensão progressiva do organismo. [...].” Portanto sabe-se que educar é a arte 

de estimular “o aluno” a se autodesenvolver, para que se torne mais hábil às competências 

exigidas pelo mundo global atual moderno, sendo capaz, versátil e crítico. 

Desta maneira a educação se faz extremamente necessária na vida de todos para uma 

melhor colocação no mercado de trabalho e no convívio social, levando a uma melhor 

qualidade de vida. 

O educando como pensante, determinado, que se identifica no meio em que é inserido 

é o orientador, que direciona e conduz a aprendizagem, nunca esquecendo que ele próprio 

também é partícipe deste processo, também é aprendiz. (Freire, 1996) 

Ainda de acordo com Freire (2002), quando desafiados por um educador crítico, os 

alunos começam a compreender que os reconhecimentos das coerções as fazem poder ser 

superadas. Então descobrem que devem se tornar cada vez mais críticos, percebem que é 

impossível negar o poder constitutivo de sua consciência na prática social de que participam. 

E ao professor de geografia, devido ao seu conteúdo de trabalho e estudo, cabe abrir ideias 

para esta inserção no mundo globalizado. 

                                                      
215
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Com o professor investigador, crítico, proponente e com bom conteúdo e práxis os 

alunos são levados a evolução intelectual e consequentemente convivências sociais mais 

harmônicas e equitativas, assim como aumento das possibilidades sócio-econômicas-culturais 

dos mesmos. 

A boa coordenação cultural-intelectual faz com que o ente sempre melhore e evolua, 

fazendo-o agir mais como cidadão e auxiliar a sociedade de uma forma mais conexa como um 

todo a partir de suas atitudes e apontamentos expostos. 

A educação é a base atual para a constituição de um cidadão de sucesso, 

especificando-se a área geográfica, isso se torna ainda mais impactante, visto que esta 

disciplina foca na criticidade do cidadão e na sua formação social global moderna e 

atualizada, como é melhor apontado no fragmento abaixo: 

 

A geografia defronta-se, assim, com a tarefa de entender o espaço geográfico 

num contexto bastante complexo. O avanço das técnicas, a maior e mais 

acelerada circulação de mercadorias, homens e idéias distanciam os homens 

do tempo da natureza e provocam um certo “encolhimento” do espaço de 

relação entre eles. Na sociedade moderna, baseada em princípios de 

circulação e racionalidade, há um domínio do tempo e do espaço, 

mecanizados e padronizados, que se torna fonte de poder material e social 

numa sociedade que constitui à base do industrialismo e do capitalismo (...) 

(CAVALCANTI, 2005, p. 16).  

 

Ainda dentro da geografia, assim como de todas as outras disciplinas, atualmente, tem-

se a busca da inserção da educação inclusiva, obrigatória por legislação vigente no interior das 

escolas regulares, na qual todos devem ser inseridos no processo de socialização. 

 

De acordo com site Assistiva lê-se que Sartoretto  Mara Lúcia; Bersch , 

Rita(2017; p. 1) a educação inclusiva supõe a disposição da escola de 

atender a diversidade total das necessidades dos alunos nas escolas comuns, 

por meio de um ambiente que tenha altas expectativas a respeito de seus 

alunos, que seja seguro e acolhedor e que entenda a diferença como um fator 

positivo, uma escola que se ajuste a todas as crianças. Introduzindo o aluno 

no mundo social, cultural e científico, capaz de orientar o ensino e a 

formação, tendo em vista a cidadania, deixando claro que o ser humano é 

superior ao conteúdo acadêmico. 

 

Assim sendo, fica claro que não basta informar, é necessário uma evolução de todos, 

independentemente de sua situação e suas limitações. Deve-se lembrar aqui ainda que alguns 

laudos de determinadas doenças deixam claro a regressão futura do discente, então como 

fazer evoluir um aluno que medicamente está fadado a involução, mantendo o exigido em 

lei!? Todos devem ser incluídos, socializados!? E os casos de alunos agressivos por distúrbios 

variados ou por mudança de medicamentos!? Aprender deve ocorrer na medida das 
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possibilidades, mas nem sempre cabe ao professor ser multifacetado, mesmo que este seja por 

vezes polivalente e multifuncional, abrangendo inclusive áreas ademais as de sua formação 

original para conseguir esta façanha, ele não pode atuar também como médico, enfermeiro, 

assistente social, psicólogo, terapeuta, segurança... os discentes na busca da educação 

inclusiva procuram ou deveriam procurar maiores estudos, práticas adaptáveis, aulas variadas, 

maior conhecimento sobre as variáveis relativas a cada aluno e suas necessidades especiais ou 

não. Entretanto não contam na avassaladora maioria das vezes com apoio maior e 

investimentos em aperfeiçoamento, práticas e didáticas e materiais pedagógicos, com o apoio 

escolar adequado, da comunidade e por vezes também da área de saúde. 

 

A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola 

regular e transforma a escola em um espaço para todos...Há, entretanto, 

necessidades que interferem de maneira significativa no processo de 

aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola 

como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para 

garantir a aprendizagem de todos os alunos. 

Para fazer a inclusão de fato e garantir a aprendizagem de todos os alunos na 

escola regular é preciso fortalecer a formação dos professores e criar uma 

boa rede de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e 

profissionais de saúde que atendem as crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais (ALONSO, Daniela, 2017; p. 1) 

 

E mesmo se tivessem todo preparo e infraestrutura, não há profissional que abranja 

todos os tipos de deficiência, então como exigir isso do professor!? Como exigir de um 

geógrafo que faça um aluno com graves problemas mentais ter uma noção crítica!? A 

educação brasileira está em crise! Necessitamos não de leis absurdamente difíceis, para não 

dizer em alguns casos impossíveis, de serem seguidas e sim de aparatos, pessoal, dedicação e 

a invenção de uma nova educação diferenciada para que cada qual tenha cidadania 

independentemente da relatividade do termo “evolução”. 

O objetivo geral deste relato de experiência é tornar públicos alguns projetos que 

foram um sucesso em conteúdo específico de geografia e inclusão. 

Sendo a problemática do artigo a exposição e busca de metodologias inclusivas e adaptáveis 

na área de geografia. 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiramente foi necessário escolher uma turma com grande diversidade de alunos, 

sendo alguns especiais, participantes ou não do Ensino Alternativo contra turno da escola ( 

AEE ), e outros tantos com grande dificuldade de aprendizagem. 
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Após escolhida a turma foi realizada uma avaliação diagnóstica aplicada em sala de 

aula, a qual após análise detalhada conseguiu-se entender as noções básicas gerais de cada 

aluno em geografia e na língua portuguesa como um todo e assim focou-se para elaborar os 

projetos nas facilidades e dificuldades de cada discente, buscando uma maneira que pudesse 

abranger o entendimento de todos. 

Então coube a professora escolher temas considerados essenciais no conteúdo de 

geografia para o 7º ano de acordo com o Currículo Básico Comum ( CBC ) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais ( PCN ) e foram escolhidos os conteúdos de Vegetação e Direções 

para serem focos dos projetos a serem realizados. 

Após escolhido os temas a professora começou a elaborar de quais maneiras deveriam 

ser abrangidos os conteúdos para que todos compreendessem mesmo aqueles com maior 

dificuldade cognitiva ou algum déficit. 

Após elaboradas as ações, atividades do Projeto de cada um dos conteúdos, foi 

realizado passo a passo as ações e atividades planejadas e ao final realmente ficou claro por 

resultados excelentes de todos os alunos em prova escrita e oral que apesar do grande tempo 

gasto e esforço os projetos foram um sucesso. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Será feito agora um relato de experiência no ensino de geografia com casos de difícil 

progressão. Estes relatos terão alunos com nomes fictícios, para preservar a integridade dos 

mesmos. A escola em questão trabalhada é uma escola pública da rede municipal de ensino de 

Uberlândia (MG) e a turma era de 7º ano, na disciplina de geografia. 

A turma em que forma realizados os projetos em questão possuía 35 alunos, sendo 32 

frequentes, dois com laudos de alunos especiais acompanhados pelo Ensino Alternativo da 

Escola (AEE) e sete hiperativos sendo dois ainda com déficit de atenção, porém que não 

faziam parte do AEE. Os pais tem dificuldade em aceitar facilmente o perceptível, e se negam 

a procurar ajuda médica ou psicológica especializada, na maioria não admitem os filhos terem 

comportamento ou aprendizado relativamente diferente dos demais e por este motivo alguns 

alunos  não tem laudo médico de análise e por isso não podem participar do auxílio do AEE. 

Maiores informações sobre AEE e suas normativas estão constando no Diário Oficial do 

Município de Uberlândia nº 3667 de sexta-feira, 20 de maio de 2011. 

Tem-se exposto no parágrafo anterior o primeiro grande problema: a falta de laudos 

médicos exatos. Os responsáveis que admitem ser possível que o filho tenha algum tipo de 
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dificuldade a mais que outros reclamam que ficam anos na fila do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para conseguir uma consulta com neurologista ou psiquiatra, visto ainda que são 

paupérrimos neuropediatras, que é na verdade o especialista correto para análise destes 

alunos. Após a consulta para uma boa avaliação o médico necessita pedir vários exames para 

fazer a análise do caso, os quais quase sempre não são feitos pelo SUS a não ser em casos 

emergenciais, e laudos infantis para escola não são considerados preferenciais ou 

emergenciais para terem prioridade, Portanto se esperar muitos anos para conseguir a 

consulta, outros muitos anos para conseguir os exames e depois mais muitos outros anos para 

conseguir retorno para análise do médico e aí então o mesmo fazer um laudo para escola 

poder utilizar avaliando o que realmente se pode e deve fazer para ajudar aquele aluno. O 

tempo para se conseguir tudo isso é tão longo que a maioria dos responsáveis desistem no 

meio do processo e o aluno permanece sem laudo e a escola sem saber qual o problema 

daquele discente e portanto sem meios para trabalhar com o mesmo adequadamente. Segundo 

o jornal NH de 17 de Abril de 2018 “pacientes chegam a aguardar dois anos por exames pelo 

SUS”. 

O desenvolvimento do aluno depende do aprendizado na escola, de acordo com 

legislação vigente, porém sem o laudo médico exato os profissionais da escola não tem como 

saber qual a deficiência para então elaborar um plano de aula que consiga intervir no 

aprendizado daquele aluno em específico fazendo com que o mesmo consiga aprender. Até 

que se consiga um laudo médico exato, quando se consegue, o aluno já passou da idade do 

ensino básico e fica desfocado e desinteressado para finalmente progredir. Vale aqui ressaltar 

que responsáveis por alunos de escolas públicas quase sempre não tem condição financeira 

elevada e portanto não conseguem custear um laudo médico psíquico particular, que aí sim 

seria rápido, para o aluno. 

Os alunos de laudo médico em 2017 na turma do relato de experiência possuem os 

seguintes parâmetros em relatório do AEE: 

 Alberto: 12 anos, sexo masculino, hiperativo, com transtorno comportamental, traços de 

autismo, atraso de aprendizagem, acompanhado pela escola e pelo atendimento especial. É 

agitado, nervoso, não aceita autoridade, não olha nos olhos, não é afetuoso, não gosta de 

toque. Possui grande prejuízo nas interações sociais, considerado cegueira mental, não faz 

amizades, se irrita com facilidade, somente se fixa em jogos de computador. Não consegue se 

concentrar, é alfabetizado, lê e interpreta, não tem problemas cognitivos, é inclusive muito 

inteligente, porém não faz as atividades por não aceitar autoridade e não querer. Não há 

problemas de fala, e sim de comunicação, não gosta de conversar. Não gosta de escrever, só 
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de desenhar. A família é estruturada e presente, porém o aluno não tem noção do que venha a 

ser família. Não gosta de barulho, nem de convivência, quando irritado ou entusiasmado faz 

movimentos repetitivos e bruscos e tende a ficar violento. 

 Bárbara: 16 anos, sexo feminino, escolarizada, acompanhada pela escola, atendimento 

especial e analisada pela mesma professora desta análise desde o início de 2016 

constantemente.  Possui má formação, atrofia das mãos e nenhum funcionamento do tronco 

para baixo, tem dificuldade de raciocínio e de coordenação motora fina, é cadeirante, 

possuindo cadeira motorizada e não necessitando de auxílio para se locomover com a mesma, 

sendo inclusive muito versátil em sua locomoção. De família unida, religiosa e compreensiva, 

condição financeira favorável. Não frequenta ambientes externos com exceção da escola. A 

aluna é calma e alegre, por vezes faz comentários e apontamentos em momentos 

desnecessários e que atrapalham o bom andamento da aula. Não é esforçada, não é 

alfabetizada, não consegue acompanhar o conteúdo. Gosta de aparecer para os colegas, 

fazendo gracinhas, não apresenta progresso em questão de conteúdo, porém apresentou 

grande progresso em socialização, relação interpessoal e autoestima. Teve problemas de 

autoestima no ano anterior, os quais foram superados. 

Segundo os responsáveis por estes alunos nos dois casos os relatórios médicos vieram 

de atendimentos particulares, visto estes serem dependentes de plano de saúde. 

Observe ainda que são alunos opostos, um com problemas somente de socialização, 

porém grande capacidade intelectual e outra com boa socialização, até exacerbada mas 

problemas de aprendizagem.  

Ressalta-se também que o menino possui comportamento agressivo e não aceita 

regras, e portanto pode representar riscos aos demais colegas tanto de sua turma como da 

escola de modo geral, visto confraternizações escolares e recreio conjunto, além de risco a 

seus professores e demais pessoas da escola, fato que inclusive já ocorreu. 

Esses alunos têm o direito a frequentar as aulas regulares, estarem na escola e serem 

inseridos. Mas como inserir um aluno agressivo que não obedece a regras? E como no caso 

específico da geografia conseguir criticidade de uma aluna analfabeta, que não será por laudo 

médico nunca capaz de alfabetizar-se e não tem raciocínio lógico? Com certeza existem 

vários casos que com metodologia de aula correta os alunos conseguiriam aprender, mas 

deve-se considerar a possibilidade do problema ser grave o suficiente para que o aluno não 

tenha capacidade de aprendizagem e no caso como o AEE ou o professor podem resolver ou 

ajudar? 

Pense que os discentes desta turma precisam ensinar o conteúdo e fazer a evolução de 
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32 alunos, sendo dois nestes casos acima explicitados, vários outros em casos também graves 

de hiperatividade, déficit de atenção e déficit intelectual perceptíveis, mas que não tiveram 

condição financeira de pagar seus laudos e estão no aguardo há anos para consegui-los no 

SUS. Esses discentes recebem ajuda do AEE contra turno e em sala de aula algumas vezes, 

quando possível, visto que o governo contrata um auxiliar a cada aluno com laudo, porém 

somente com alguns laudos específicos, muitos laudos complicadíssimos não têm direito por 

lei a atendimento particularizado escolar em sala de aula.  

A turma de forma geral é extremamente agitada, conversa muito, fala alto e não possui 

bom comportamento, não é uma turma educada em questão comportamental, porém é uma 

turma com facilidade mediana de entendimento de conteúdo. As legislações vigentes para 

diminuição de alunos em turma com alunos acompanhados por laudos não é cumprida. Os 

alunos de laudos têm problemas vastos os quais exigem acompanhamento constante para o 

bom andamento da aula, o que como já mencionado nem sempre é conseguido. 

As dificuldades não param por aí, além de laudo e análise médico-profissional, faltam 

ainda acompanhante, disciplina, respeito, educação, infraestrutura, material didático 

apropriado, estrutura familiar adequada, acompanhamento psicológico e de assistente social 

em vários casos. Problemas de origem familiar, física, psicológica, governamental, além da 

falta de formação, informação e preparo específico dos professores para trabalhar com estas 

salas inclusivas dentro de sala de aula regular. Até porque são tantos problemas diferentes e 

tantos casos que fica inviável para o profissional atender a todos com qualidade. 

 

Segundo Cardoso (2009, p.247) apud SANTOS (2009): A compreensão do 

professor acerca do transtorno e das questões educacionais implicados trará 

benefícios para o diagnóstico multidisciplinar e para o aluno. Novos 

paradigmas surgirão ao tecer parceria entre a saúde e a educação. Conforme 

a realidade cotidiana vem se apresentando, caberá ao profissional de 

educação ampliar seus conhecimentos sobre o comportamento dos alunos em 

contexto escolar para que adquira capacidade de sinalizar os sintomas 

característicos da desatenção, hiperatividade e impulsividade, expressos em 

sala de aula. 

 

Repare que no fragmento acima o autor indica que o profissional da educação deve 

conseguir analisar as especificidades de déficit dos alunos, ou seja, indica que além de 

repassar conhecimentos, o professor do futuro terá de ter uma base neuro-psicológica na sua 

formação, caso contrário a posição defendida pelo autor se torna inviável. Ou haver vários 

profissionais da área da saúde na escola para analisar a todos os alunos e laudar caso a caso.  

Na turma em questão existem variados focos-problemas passíveis de observações para 

efetivação de uma estrutura de aula e planejamento que devem ser adaptáveis em diferentes 
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variantes se analisados todos os alunos caso a caso. Não se pode fazer trabalhos em grupos, 

que melhoram a socialização dos alunos, pois têm-se aluno agressivo e que não aceita ser 

contrariado, podendo gerar risco. Ao passar uma atividade, alguns farão rapidamente, pois 

não tem nenhuma dificuldade, outros com alguma dificuldade demorarão um pouco mais, e 

outros, inclusive analfabetos no 7 ºano definitivamente não conseguirão fazer a atividade, 

portanto ao passar atividades se constrange os mais lentos e com dificuldade parcial ou total, e 

os “melhores” por já terem terminado começam a conversar, distrair e atrapalhar o raciocínio 

dos que já tem dificuldade. De todas as formas pensadas com a escola inclusiva atual como é 

não se vê saída, a não ser uma nova educação inclusiva a nível federal, completamente 

diferente e bem baseada.  

Repercutindo ainda sobre a análise da sala super agitada e sem laudo de hiperatividade 

possível em muitos casos e a análise do parágrafo anterior tem-se novamente de acordo com 

Cardoso (2009, p. 249) apud Santos (2009): 

 

Mattos (2003), Goldstein, S.; Goldstein, M. (2003) dentre outros autores, 

revelam que, em geral, as crianças com TDAH apresentam maior dificuldade 

em concluir tarefas monótonas, repetitivas e que exigem um tempo 

prolongado para a sua realização, situações que vão além da capacidade de 

tolerância dessas crianças. O desafio do professor está em aumentar as 

chances do aluno com TDAH de ser bem sucedido na área acadêmica e 

social, minimizando as consequências do transtorno no ambiente escolar. 

Para diminuir os impactos do TDAH é importante que o professor reveja o 

estilo que adota para administrar as situações de conflitos, do processo 

ensino e aprendizagem e de interação social com os alunos em sala de aula. 

Benczik (2000), reforça a diferença existente entre os estilos pessoais dos 

professores e fala da importância do professor se conscientizar do seu 

próprio estilo para que possa buscar as intervenções que mais se adequem a 

sua realidade. 

 

Novamente um autor indica que o professor faça funções alheias as suas, no texto 

acima pede para que o professor seja “inventor” de novas técnicas de ensino para conseguir 

intervir e superar os casos mais complicados, função atual dos pesquisadores e cientistas 

teóricos e práticos universitários a nível educacional, além de pedir que o professor também 

assuma a função de “psicólogo” administrando os conflitos em sala que são causados pelo 

excesso de alunos e reunidos a diferentes distúrbios psíquicos-mentais ou comportamentais 

em diversos casos. 

Voltando ao Aluno Alberto com laudo e relatório de acompanhamento que mostra 

forte transtorno comportamental tem-se por Rodríguez (2009, p. 270) apud Santos (2009) 

que... 
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Este transtorno requer uma reeducação onde se conscientize ao menor do 

incorreto de sua conduta e lhe seja ensinado mecanismos para modificar essa 

hierarquização errônea na qual prevalece seu individualismo, seu egoísmo, e 

onde o que importa é “ele” por sobre os demais e, portanto, para alcançar 

seus fins, atropela aos outros, sem remorso, sem sentir culpa, porque 

primeiro é “ele” e o que é “dele”. 

 

E mais uma vez a função de atuação com este tipo de aluno não é a função trabalhada 

pelas habilidades curriculares do professor, mostra-se necessário um psicólogo, um terapeuta 

infantil, um psicopedagogo, além da colaboração enfática da família, o que em muitos casos 

não acontece. 

Foram realizados dois projetos nesta turma com enorme aprovação e satisfação tanto 

do professor quanto dos alunos, que levou os educandos de forma inclusiva, todos sem 

exceção, a uma grande compreensão do conteúdo. Devido a grande dificuldade de boas 

práticas totalmente inclusivas estas serão abordadas de forma a serem disseminadas. 

O primeiro projeto a ser considerado de grande avanço a educação inclusiva de 

geografia na turma estudada em questão foi o de “Vegetação”, sua metodologia foi a seguinte: 

 Explicação do tema; 

 Resumo do tema e dos tipos de vegetação existentes no Brasil com mostra de desenhos dos 

mesmos e explicações para cópia dos alunos; 

 Os alunos foram então levados ao laboratório de informática onde pesquisaram imagens de 

cada um dos tipos de vegetação e a partir desta pesquisa fizeram desenhos coloridos e suas 

próprias explicações escritas sobre cada tipo de vegetação brasileira; 

 A seguir a professora em sala vistou os cadernos e corrigiu e explicou um a um os erros 

existentes em alguns desenhos e explicações; 

 Finalizando os alunos mostraram seus desenhos uns aos outros e puderam discutir entre 

eles sobre o que mais gostaram ou menos gostaram e quais características acharam mais 

visíveis e importantes em cada vegetação brasileira. 

 Após tudo isso a professora pôde observar que todos conseguiram assimilar o conteúdo e 

também a partir do mesmo fazer seus próprios apontamentos inclusive em práticas reais, 

reconhecendo o sucesso deste trabalho. 

O segundo projeto de geografia realizado de forma inclusiva nesta sala com grande 

sucesso foi o de Direções, que funcionou da seguinte maneira: 

 Primeiramente a professora passou o desenho da rosa-dos-ventos no quadro para cópia dos 

alunos; 

 Em seguida explicou os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais; 
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 Treinou então com os alunos em sala os pontos cardeais e colaterais; 

 Fez então uma dinâmica para que os alunos dissessem o que estava na direção perguntada, 

podendo ser consultada a rosa-dos-ventos; 

 Outra dinâmica, agora sem consulta da rosa-dos-ventos, para que os alunos acertassem 

qual colega estava na direção pedida a partir do centro de referência sendo outro colega, 

tudo a ser escolhido na hora dinamicamente pela professora; 

 Em ambas as atividades o aluno que errasse faria novamente com treino individual com a 

professora e outra direção até entender e obter acerto; 

 Finalmente os alunos fizeram sem consultar a rosa-dos-ventos individualmente todas as 

direções de pontos cardeais e colaterais para professora treinando novamente quando 

erravam com a mesma, até acertarem sozinhos; 

 Ao final, todos, sem exceção conseguiram êxito, assim como obviamente a atividade em 

questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conseguir dar uma boa aula com todas essas dificuldades? Querem que o 

professor consiga, porém não dão auxílio suficiente e por vezes nem insuficiente. E mesmo 

que dessem será mesmo que esta estrutura de tamanha quantidade de alunos diversos 

aprenderem conteúdos iguais, sendo cada qual um ser individualizado e ainda com casos 

conjuntos de grande dificuldade inclusive médica? O professor não é um mártir! Não é à toa 

as divulgações constantes na mídia de afastamento de professores do cargo por depressão e 

outras doenças de ordem psíquica, além de ainda casos correlacionados a suicídio, surto 

psicótico, dentre outros. A própria autora deste texto já teve devido ao grande índice de stress 

sofrido crise parcial de ausência e acidente vascular cerebral (AVC) e toma constantemente 

ansiolíticos para superar e suportar a situação, tendo feito ainda terapia por um ano 

exclusivamente para conseguir se firmar e ajudar seus alunos numa sala do ano anterior de 6º 

ano com 6 laudos diferenciados, além dos alunos regulares considerados “normais”. 

Apesar das terapias, ansiolíticos, estudos, grupos de apoio da Universidade Federal de 

Uberlândia – LAGEPOP, ensinos diferenciados em educação especial por textos postados 

pela pós graduação da UNINTESE, apoio do AEE, supervisão, vice-direção, direção e demais 

funcionários da escola em todo o ano de 2017 a professora autora deste relato de experiência 

só conseguiu fazer dois trabalhos realmente inclusivos que atingissem a todos os alunos, 
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utilizando apenas de sua boa vontade, muita paciência e tempo além de “invenção” para 

conseguir resultados positivos. 

Fica comprovado que o apoio do governo auxiliando com pessoal adaptado e 

auxiliares, materiais didáticos inclusivos e adaptáveis, infraestrutura adaptada e específica e 

treinamento de professores como cursos para explicação de deficiências específicas para cada 

caso aluno a aluno em sala de aula, e explicações e experiências práticas modernas e que 

obtenham sucesso em qualquer meio e situação são necessárias para o bom desempenho do 

professor, a boa assimilação do conteúdo e evolução crítica-intelectual e social dos docentes é 

quase inexistente. 

O auxílio da base familiar e da comunidade também é de suma importância para 

evolução pessoal de cada aluno, fato que novamente ajuda muito o professor em seu processo 

de ensino, além de facilitar a equidade e formação do aluno enquanto cidadão. A comunidade 

escolar e a família devem cobrar do governo toda a estrutura, avaliação específica com 

médicos, psicólogos, exames, laudos, acompanhamento psicopedagógico, de assistência social 

e medicamentos adequados, facilitando o avanço dos alunos. 

O apoio da direção, supervisão e auxílio do atendimento especial faz ainda toda a 

diferença para a liberdade de práticas de ensino que sejam amplas e consigam realmente 

chegar ao foco principal que é o aprendizado de conteúdo, evolução mental e social dos 

alunos e precisa ser ainda maior. 

Espera-se fazer mais trabalhos de projetos práticos amplamente inclusivos com os 

alunos e obter a maior quantidade possível de êxito, sendo o sucesso de aprendizado dos 

alunos o fator essencial. Comprovando que trabalhos inclusivos são possíveis, apesar de 

árduos, difíceis de adaptar, e com utilização de grande prazo de tempo, incentivo, stress e 

persistência. 

Espera-se ter gerado aqui algumas ideias que facilitem a vida dos educandos e 

educadores, melhorando as atividades inclusivas em sala de aula. 
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RESUMO 

  

O turismo atualmente desponta como atividade econômica interessante e interessada, possuindo a 

especificidade de ter no espaço geográfico seu objeto de consumo, de sorte que, suas tradicionais 

definições não abarcam toda a complexidade atual das disputas de poder refletidas no espaço. É nesse 

contexto que, as unidades de conservação como espaços de preservação do meio natural podem 

desempenhar um importante papel, pois, se constitui objeto de uma prática turística e, por isso, 

socioespacial ao passo que pode ser utilizada como prática educativa contribuindo para a formação de 

conceitos como o de meio ambiente, lugar e mesmo sustentabilidade. Nesse ímpeto, advoga-se, por 

meio de uma revisão, pelo potencial de uso das unidades de conservação, em geral, e do Parque 

Nacional das Emas (PNE), em específico, para a construção de conceitos geográficos pelos alunos.  

Palavras-chaves: Turismo. Prática social. Prática educativa. Parque Nacional das Emas (PNE). 

Conceitos geográficos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo como pratica social promoveu no começo do século XXI intensas 

transformações, engendradas pela globalização e a nova divisão social, técnica e territorial do 

trabalho que prove a busca e especialização de determinados lugares na oferta de serviços 

especializados que, no caso do turismo rural ou de natureza, destoem da vida nas grandes 

metrópoles ou, ao menos, que sirvam de subterfúgio a indústria do medo vendida pela grande 

mídia (RODRIGUES, 2008). 

Assim, o turismo delineia um papel na prática social capaz de ordenar o espaço 

geográfico e promover relações de solidariedade (SANTOS, 2006), sendo vetores de uma 

territorialização e promoção de mudanças na paisagem. Todavia, há ainda uma negligência e 

mesmo o preconceito (ou pré-conceito) recebido pela temática, uma vez que, tem-se um 

estigma social que atrela a prática turística a uma elite econômica e, num país onde grande 

parte da população não tem suas necessidades básicas atendidas, não deveria ser estudada, em 

vista de outras pautas mais urgentes. 
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Contudo, acredita-se que o turismo enquanto prática social se coloca para além de uma 

prática elitista e, mesmo que sua esteja relacionada a um grupo social específico, pode-se 

valer dela para a articulação de uma educação que seja contra-hegemônica (SANTOS, 2005). 

É nesse ímpeto, portanto, que se vislumbra o turismo como prática social e educativa 

capaz de despertar o alunado para demandas sociais e ambientais. Para isso, toma-se como 

exemplo o Parque Nacional das Emas localizado no Sudoeste de Goiás, municípios de 

Mineiros e Chapadão do Céu, e Nordeste de Mato Grosso do Sul, município de Costa Rica, 

tem sua área limitada pela agricultura capitalista de grãos. 

Dessa forma, para compreender a potencialidade educativa por meio do turismo 

naquela unidade de conservação, parte-se de uma discussão do que seja o turismo enquanto 

prática social, passando por uma discussão de prática educativa e, por fim, apontando as 

relações que se podem estabelecer entre uma prática social e educativa para a construção de 

conceitos como meio ambiente e lugar pelos alunos. 

 

O turismo como prática social 

 

O turismo enquanto prática social cujo objeto de consumo é o próprio espaço, tem sua 

definição oficial preconizada pela Organização Mundial do Trabalho (OMT), sendo uma 

prática de deslocamento parcial que implica uma mobilidade superior à 24h, incluindo um 

pernoite, e menor que um ano, podendo ter inúmeras motivações como negócios, saúde, etc. 

O problema desta definição, contudo, é que está pautada em preceitos estritamente 

econômicos, causando um superestimava estatística, uma vez que, todo deslocamento superior 

a um dia implicaria na configuração de uma ação de turística, fato este que não corresponde à 

verdade (CRUZ, 2003). 

Um ponto importante dessa discussão é o entendimento da prática turística como 

prática social, estritamente correlacionada à cultura, mudando, tanto os espaços valorizados 

pelo turismo, como também o senso turístico da população, seja pela faixa etária, grupo de 

pertencimento, condição social, entre outros fatores (CRUZ, 2003). 

Portanto, entende-se o turismo como uma prática social, interessada e interessante 

pela/para economia e o mercado, vinculada a uma cultura e incidente sobre uma porção do 

espaço, sendo, capaz de produzir e/ou alterar as formas e estruturas, não podendo ser vista 

como uma prática desvinculada das demais práticas sociais, especialmente, das econômicas 

(RODRIGUES, 2008). 

Ademais, é imprescindível que não se perca de vista o fato de que a incidência do 
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turismo, em determinada localidade, causa uma concentração de infraestruturas (rodovias, 

hotéis, restaurantes, bares, etc.). Destaca-se, assim, o papel das vias de circulação, os fluxos, o 

que aproxima a Geografia do turismo daqueles estudos dos fluxos e das redes urbanas, com 

amplo destaque ao planejamento, ambiental, urbano e do turismo. 

As discussões desses impactos ambientais em atividades de turismo, rural ou urbano, é 

bastante enfatizada, principalmente, em aspectos negativos, porém, cabe indicar que todo 

ações humanas sobre o meio é causadora de um impacto, seja ele positivo ou negativo. 

Associa-se a isso também, o fato de que a análise do impacto causado é sempre permeada por 

uma avaliação ideológica (RODRIGUES, 2008). 

A prática turística, portanto, se apresenta de forma contraditória ao passo que pode 

tanto prejudicar como preservar o meio natural, além de permear o imaginário social. 

Lembrando-se de que as problemáticas ambientais nada mais são do que a materialização, no 

espaço, das distorções e contradições existentes nas relações sociais, sendo, qualquer medida 

que não vise à igualdade entre os sujeitos, paliativa: de nada adianta preservar um rio se a 

população que vive as margens dele morre de fome. 

É, nesse âmbito de desigualdades que, muitas vezes, a pobreza e a miséria funcionam 

como um duplo: ora como atrativo turístico, como nas favelas brasileiras, ora como elemento 

de repulsa do turismo. Como elemento atrativo, a miséria e a pobreza funcionam como um 

aspecto exótico, quase animalesco que instiga no turista, especialmente nos ricos, aquele 

sentimento de curiosidade e pavor. Como elemento de repulsa, por sua vez, ela é expressa 

pela violência e aspectos estéticos. A violência, por sua vez, é fruto de uma situação de 

desigualdade expressa pela concentração de renda que exclui a maior parte da população do 

acesso a benesses da sociedade. (CRUZ, 2003).  

 

O turismo em unidade de conservação: o Parque das Emas 

 

O turismo em unidade de conservação, por sua vez, corresponde àquelas práticas 

turísticas ocorridas dentro de Parques, Estação, Reservas ou similares, sejam nacionais, 

estaduais ou municipais. Geralmente, controlada por algum órgão público. 

A história do PNE (mapa 01) resume em um pequeno espaço a trajetória da ocupação 

humana de forma geral para toda a região compreendida no domínio Cerrado, iniciando-se 

com os indícios de ocupação, a 11.000 anos, no município de Serranópolis/GO, perpassando 

pelas ocupações recentes no final do século XVIII e início do século XIX, como as tribos 

indígenas (Kaiapó, Xavante e Bororo) que ocuparam boa parte do sudoeste goiano (FLEURY, 
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2008). 

 

Mapa 01 – Localização e delimitação do Parque Nacional das Emas 

 
Fonte: IBGE, 2017; SIEG, 2017. Organização: FRANÇOZI, 2018. 

 

Durante o século XVIII e meados do século XIX, com a chegada das Bandeiras, os 

ciclos de mineração e missões desbravadoras, a região passou a caracterizar-se pela pecuária 

extensiva e com grandes propriedades rurais, utilizando principalmente as pastagens nativas e 

o plantio de subsistência. 

Adentrando ao século XX e as transformações “pré” revolução verde, a qual 

transformaria a dinâmica produtiva do até então “terreno improdutivo”, Filogônio Garcia, [...] 

para isentar-se do imposto territorial, resolveu doá-las a União. Então mediante, o Decreto 

Federal nº. 49.874, de 11 de janeiro de 1961, foi instituído pelo governo de Juscelino 

Kubitscheck o Parque Nacional das Emas (FLEURY, 2008, p.45). 

Com o advento tecnológico provindo da revolução verde, bem como o avanço e 

modernização da agricultura, principalmente após os anos de 1975 quando os municípios 

puderam ter acesso ao POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados). 

Segundo (SANTOS e SILVEIRA, 2001), o Sudoeste de Goiás foi pioneiro no Centro-Oeste 

ao adotar os processos técnicos, sementes, insumos e linhas de crédito rural que confluíam 

para gerar altos rendimentos principalmente de grãos, tornando-se frente de expansão. 
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Contudo, a delimitação da área do parque se deu apenas em 1972 com o Decreto 

Federal 70.376, excluindo parte das áreas da cabeceira dos rios Araguaia e Jacuba, 

constituindo uma gleba única de 132.941 hectares, firmando-a como unidade de conservação, 

sendo reconhecida como área prioritária para conservação da biodiversidade e elevada no ano 

de 2001 como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

Conforme Inciso I, do Artigo 2º da Lei nº 9.985/2000 responsável por instituir o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), entende-se como unidade de 

conservação: 

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000). 

 

Outro fator relevante que permeia o PNE foi à criação em 1981 do Plano de Manejo 

do Parque para que se aprimorassem os conhecimentos científicos sobre a unidade e elaborar 

estratégias de manejo ecológico (FLEURY, 2008). O Plano ainda preconizou uma Zona de 

Amortecimento de 02 a 10 km contíguos ao parque. Nessa faixa deveriam ser adotadas 

algumas restrições de utilização do solo, bem como proibição da pulverização de agrotóxicos, 

ressalvando os classificados como Faixa Verde. 

Essa medida gerou diversos conflitos e embates com os proprietários rurais do entorno 

do parque, que afirmavam ser medidas “autoritárias e desrespeitosas” e que com a sua adoção 

“inviabilizaria completamente a manutenção da prática agrícola em suas propriedades” 

(FLEURY, 2008, p.47). 

É nesse contexto de embates e disputas por poder que se pode evidenciar e expressar a 

importância do PNE para a construção de conceitos de meio ambiente, lugar e 

sustentabilidade, entendendo-o e ressaltando-o como uma prática pedagógica da qual a 

ciência geográfica pode se apropriar. 

 

O turismo e a educação 

 

O turismo como prática pedagógica corresponde à possibilidade de se evidenciar na 

prática aqueles elementos até então apenas comentado em sala de aula, ou seja, ele permite 

uma junção entre teoria e prática, constituindo uma práxis social. 
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Neste sentido, é uma metodologia inovadora relacionando a teoria à prática, 

oportuniza os estudantes conhecer de forma multidisciplinar. Além disso, 

possibilita a aplicabilidade e a verificação conceitual, uma vez que são os 

componentes do ambiente da aprendizagem que dão origem à estimulação 

para o aluno (RENK e PANKE, 2015, p. 22097). 

 

Pode-se ainda colocar que a visita a unidades de conservação, em geral, e ao PNE, em 

específico, contribui para o aprendizado e formação do aluno, pois,  

 

É uma atividade não apenas física, mas, principalmente mental, de 

elaboração, que apela para conhecimentos e habilidades já adquiridos e os 

enriquece, de modo que o aluno volte à escola modificada, mais rica em 

conhecimentos e experiências (LIBÂNEO, 2013, p. 189-190). 

 

Nesse sentido, além de inovar na metodologia adotada e quebrar a monotonia da sala 

de aula, as visitas técnicas permitem a criação e significação para os estudantes de espaços até 

então desconhecidos ou ignorados, seja devido à construção no imaginário social de um 

estigma sobre a unidade de conservação, como é o caso do PNE. 

A escola deve mediar processos criativos tanto em pesquisas de valor pedagógico 

quanto em pesquisas de caráter epistemológico, para que o educando se instrua durante o 

processo de construção do conhecimento (NUNES; RIVAS, 2012). Essas novas linguagens e 

metodo logias trazem grandes transformações para o ensino-aprendizagem, e torna o ensino 

de Geografia uma prática contextualizada, uma vez que propicia ao aluno uma postura 

investigativa e ativa aos estímulos e as dificuldades externas. 

Essa possibilidade de romper com o conteudismo e com planejamentos exteriores à 

realidade da escola e dos que estão envolvidos, abre-se um caminho interessante para 

interligar a escola com o cotidiano. Além do mais, não há dúvidas que, com o rompimento de 

tais entroncamentos, da obrigatoriedade de determinados conteúdos e da estrutura curricular, 

favorece uma avaliação mais qualitativa, tratando de questões externas da realidade e do 

interesse dos alunos. 

Como dito na seção anterior, o PNE tem sua maior área localizada no município de 

Mineiros (GO), área de domínio de uma agricultura capitalista, mecanizada e pautada nas 

grandes propriedades, estando às áreas do parque limitado pelas lavouras de soja. 

Tudo isso, cria no imaginário social uma estereotipo do PNE como um obstáculo ao 

desenvolvimento do município, sendo, muitas vezes, atribuído ao PNE um status de 

impedimento ao agronegócio (carro chefe da economia local). 
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A construção de conceitos: meio o ambiente 

 

A Geografia como ciência, em geral, ou, em específico, a Geografia escolar, tem por 

objetivo levar o aluno a construir conceitos e a partir de sua articulação se inserir de forma 

efetiva na vida social, política e no mercado de trabalho. 

Para isso, tem a Geografia como 

 

Um campo do conhecimento que sintetiza e sistematiza formulações 

históricas e sociais, tendo como referência a definição da perspectiva 

espacial, sendo, portanto, ela mesma uma construção social, coloca 

requisitos para a formação de seus professores (...). Ou seja, os professores 

serão mediadores conscientes de seu papel na aprendizagem dos alunos, se 

eles pensarem teoricamente esse papel, se eles tiverem uma adesão a essa 

proposta e se, mais que tudo, eles próprios tiverem conceitos geográficos 

abrangentes (CAVALCANTI, 2012, p. 156-157). 

 

Assim, conforme coloca a autora, o conhecimento não pode ser transferido, sendo 

apenas criado/construído em um processo de mediação pedagógica em que o professor 

desempenha um importante papel, mediando à formação de conceitos. 

Esse processo de mediação, por sua vez, ocorre a partir da linguagem e de objetos 

(VIGOTSKY, 1993), sendo, as unidades de conservação e o turismo como prática pedagógica 

orientada pelo professor uma importante ferramenta, pois permite construir conceitos de meio 

ambiente e lugar. 

O entendimento do lugar, por exemplo, se faz necessário, pois, mesmo que as 

determinantes que concorrem para a materialização de um fenômeno sejam globais, sua 

materialização se dá no local, numa porção específica do território. Assim, global e local 

mantém uma relação dialética, de sorte que, o esforço para entendimento de um implica 

igualmente no outro, ou seja, entender a existência de áreas produtoras de grãos nos limites do 

PNE é entender ao mesmo tempo uma determinante local e global. 

Desse modo,  

 

Estudar e compreender o lugar, em Geografia, significa entender o que 

acontece no espaço onde se vive para além das suas condições naturais ou 

humanas. Muitas vezes, as explicações podem estar fora, sendo necessário 

buscar motivos tanto internos quanto externos para se compreender o que 

acontece em cada lugar (CALLAI, 2014, p. 72). 

 

O lugar, sendo assim um dos conceitos básicos da Geografia, não está distante da 

Geografia Escolar. Desta maneira Cavalcanti (2005), fazendo referência a teoria Vygotskyana 

sobre o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, destaca que “o 
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desenvolvimento do pensamento conceitual [...] é função da escola e contribui para a 

consciência reflexiva do aluno" (CAVALCANTI, 2005).  

Ainda segundo a autora,  

 

Os experimentos realizados por Vygotsky e colaboradores revelaram que a 

formação de conceitos é um processo criativo e se orienta para a solução de 

problemas. O desenvolvimento dos processos que resultam na formação de 

conceitos inicia-se na infância, mas as funções intelectuais básicas para isso 

só ocorrem na puberdade. É relevante, pois, para a reflexão sobre o ensino, 

considerar que os conceitos começam a ser formados desde a infância, mas 

só aos 11, 12 anos a criança é capaz de realizar abstrações que vão além dos 

significados ligados a suas práticas imediatas. Mas isso não se dá pela idade 

simplesmente, é preciso levar em conta a experiência. Ou seja, o contexto 

histórico-cultural do indivíduo vai colocando as situações em que, pela 

atividade intersubjetiva do sujeito, seja a criança ou o adulto, ocorre a 

apropriação de significados da linguagem que, por sua vez, forma conceitos 

desse sujeito. [...] A relação entre o indivíduo e o contexto é interdependente, 

dialética, contraditória; ou seja, a apropriação de significados depende de 

contextos determinados, mas, da mesma forma, depende da atividade, da 

participação de sujeitos determinados (CAVALCANTI, 2005, p. 196). 

 

A formação do conceito de meio ambiente, por sua vez, faz-se necessário, uma vez que, deve-

se colocar para muito além do mito de uma natureza inabitada, pura. Ao contrário, ele se faz 

imprescindível devido as constantes interferências humanas ao avanço constante, gradativo e 

predatório do meio técnico-científico-informacional e da globalização (SANTOS, 2002) sobre 

áreas de proteção e de comunidades tradicionais. 

É nesse âmbito que o turismo como prática social e educativa que tem no espaço seu 

objeto de consumo (ZABULON, 2013) contribui para a formação de um conceito de lugar, 

meio ambiente e mesmo sustentabilidade que estejam para além das determinantes do 

capitalismo e sua fomentação no imaginário social de um meio ambiente como recursos 

econômicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do caminho percorrido, delineia-se e ressalta-se a possibilidade da apropriação 

pela Geografia das práticas turísticas com vistas à construção de conceitos geográficos como 

meio ambiente, lugar e sustentabilidade. 

Para isso, entende-se o turismo como uma prática social que tem como objeto de 

consumo o espaço geográfico, pressupondo para isso a existência de vias de circulação, bem 

como equipamentos de restauração. 

Especificamente, no caso em tela, têm-se as disputas territoriais que envolvem o 
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Parque Nacional das Emas (PNE), pois se encontra numa área de agricultura capitalista 

mecanizada já consolidada figurando como um obstáculo ao desenvolvimento do “progresso” 

do agronegócio. 

É, em meio a tudo isso, que a Geografia apropriando-se da discussão e do turismo 

pode levar o aluno a construir conceitos, fato que possibilita-o reelaborar suas representações 

sociais, além de permitir uma educação voltada para a cidadania e uma inserção efetiva no 

mercado de trabalho. 

Ainda, podem-se abordar temáticas para além dos conceitos de meio ambiente, lugar e 

sustentabilidade como a apropriação desigual engendrada pelo capitalismo e mesmo disputas 

fundiárias, uma vez que, a produção de grãos é o principal limite do parque, não havendo 

qualquer área de amortecimento. 
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RESUMO 

 

O presente artigo busca registrar uma prática interdisciplinar a partir da análise da obra literária 

“Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Um dos focos do trabalho é discutir o papel da 

Geografia na escola e a interface entre diferentes áreas do conhecimento a partir da perspectiva da 

análise das espacialidades produzidas pelos processos humanos. O trabalho permitiu a 

ressignificação de conteúdos da própria ciência a partir do olhar interdisciplinar e a sensibilização 

dos alunos para a realidade apresentada pela obra e existente no território do Distrito Federal. Cabe 

ressaltar que o presente trabalho não tem a ambição de apresentar métodos para abordagens 

pedagógicas em Geografia Escolar, e sim, registrar uma prática interdisciplinar a partir da análise de 

uma obra de grande relevância para a literatura brasileira. 

 

Palavras-chave: Educação em Geografia, Interdisciplinaridade, Literatura brasileira. 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive uma série de dilemas ambientais, econômicos, 

políticos e sociais. A juventude inserida nessa realidade se apresenta ao mesmo tempo 

bombardeada por informações a todo instante, graças ao grande acesso às tecnologias de 

informação, porém, carente de conhecimentos aprofundados sobre o contexto em que vivem. 

Apesar da natureza tipicamente questionadora dos jovens, já destacada por Sócrates 

desde a antiguidade, percebe-se que há atualmente grande insensibilidade destes em relação 

aos desafios impostos pela modernidade. Essa apatia coletiva está diretamente relacionada à 

massificação das informações, à banalização das violências e da miséria; e às relações de 

consumo vivenciadas por esses jovens, que impõem através do consumismo a ideia de que o 

ter é mais importante que o ser. 

A escola, como ambiente de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, é peça 

fundamental no modo como os jovens vivenciarão e compreenderão as vicissitudes derivadas 
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do processo de modernização. A prática educativa é uma atividade que prepara os indivíduos 

para que participem de modo ativo da vida em sociedade (Libâneo, 1994). Para que ocorra 

essa participação, é necessário que os currículos das escolas propiciem a construção do 

conhecimento de forma crítica, porém ampla no que diz respeito às habilidades e 

competências a serem construídas. Não somente conduzir e orientar a aquisição-construção de 

conhecimentos dos estudantes, mas também construir uma posição significada da própria 

ação. É a partir da significação dos conteúdos e práticas pedagógicas que os jovens escolares 

passam a se perceber como inseridos nos dilemas contemporâneos e compreendem o 

desenrolar histórico-espacial desses dilemas (Pereira, 2013). 

A Geografia é fundamental na construção do conhecimento acerca da modernidade e 

dos problemas envolvidos no processo de globalização. Para Cavalcanti (2002), pode-se dizer 

que a Geografia tem como objeto empírico de estudo a sociedade, e nesse sentido ela está 

integrada ao conjunto das ciências sociais; sendo seu objeto específico o espaço geográfico. É 

justamente a dimensão espacial que dá à Geografia seu caráter integrador, permitindo a 

interface entre diferentes áreas do conhecimento. O “olhar geográfico”, assim chamado por 

Cavalcanti, é instrumento de combate à visão fragmentada do mundo e, consequentemente, do 

conhecimento. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a disciplina de Geografia 

habilita o aluno a realizar uma leitura do mundo (Brasil, 1997). Para Vilhena (2015), cabe à 

Geografia Escolar a contextualização do complexo panorama em que vivemos, o que lhe 

confere um peso enorme, pois os docentes se tornam elo entre o pensamento científico, o 

cotidiano e o pensamento escolar. 

Para a construção do “olhar geográfico”, não basta que sejam trabalhados os conceitos 

básicos da ciência, suas categorias de análise e suas especificidades de ciência acadêmica. É 

necessário que o aluno seja instigado a perceber a Geografia em todas as relações da 

sociedade e da natureza ao seu redor. A Geografia se dá na manifestação das espacialidades 

produzidas pela relação entre o homem e seu meio. Para Santos (1985), a Geografia opera 

com a compreensão do mundo, o que significa reflexão, explicação, detalhamento no 

entendimento de fenômenos humanos e físicos. Ou seja, seu fim não é em si mesma e em seus 

conceitos próprios. A obra lida pela Geografia é o mundo que é provido de inúmeras relações. 

Essas, ao serem decifradas promovem descobertas que fluem em leituras diversas e permitem 

textualizar um pensar diferenciado sobre inúmeras leituras (Costella, 2008), sobretudo com 

estudantes jovens de classe média alta, que foi o público-alvo do trabalho em questão. 

Portanto, ela deve ser, para os estudantes, um instrumento de análise do mundo que o cerca e 
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das relações nele vivenciadas. 

O ensino de Geografia deve capacitar os alunos para a compreensão das conexões 

entre os fenômenos e os processos. Para Shulman (2005), o professor pode transformar a 

compreensão de um conteúdo, habilidades didáticas ou valores em ações e representações 

pedagógicas. Essas ações, segundo o autor, podem ser jeitos de falar, mostrar, interpretar ou 

representar ideias de maneira que sejam compreensíveis àqueles que se pretende ensinar. O 

processo de construção do conhecimento não parte somente da vontade do aluno em aprender, 

mas também da reflexão sobre o conhecimento já existente para promover a desequilibração, 

equilibração e assimilação por parte do estudante. Portanto é papel do professor propor novas 

ações coordenadas que possam auxiliá-lo nesse processo (Costella, 2008). 

 Para isso, os professores devem se apropriar de diferentes meios e linguagens que 

favoreçam a compreensão e o interesse dos alunos, sem que com isso haja perda de qualidade 

ou de profundidade conceitual. Deve-se atentar aos riscos de se investir nos recursos de 

“atração” da atenção dos alunos em detrimento do investimento na compreensão real dos 

conteúdos. Nesse contexto, o presente artigo busca registrar uma prática interdisciplinar a 

partir da análise da obra literária Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 

 

2. Disciplinas, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

 

No intuito de promover o ensino da Geografia de forma ampla e fundamentada nos 

conceitos e categorias próprios dessa ciência, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

podem ser caminhos para a abordagem dos conteúdos. O termo disciplina corresponde a uma 

categoria que organiza o conhecimento científico e que institui a divisão e a especialização do 

trabalho pela delimitação de suas fronteiras, linguagens, técnicas e teorias que lhe são próprias 

(Morin, 2002). A multidisciplinaridade estaria hierarquicamente no primeiro nível de 

integração entre as disciplinas, quando comparada à inter e à transdisciplinaridade. A 

interdisciplinaridade ocupa posição intermediária entre a multi e a transdisciplinaridade, com 

a ocorrência de intercâmbios e enriquecimentos mútuos entre as disciplinas (Bicalho e 

Oliveira, 2011). 

De maneira geral, em todos os níveis do ensino no Brasil predomina a perspectiva 

multidisciplinar, na qual as várias áreas do conhecimento abordam seus conteúdos de maneira 

independente e fragmentada entre si. Para Cavalcanti (2002), essa organização disciplinar 

gerou uma hiperespecialização e uma separação mecânica entre as áreas do conhecimento. 

Não há integração entre os conteúdos estudados em cada uma das matérias, e isso ocorre 
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mesmo quando disciplinas díspares tratam de conteúdos próximos. Por exemplo: no Sexto 

ano do Ensino Fundamental, a disciplina de Ciências Naturais trata das propriedades básicas 

dos gases, enquanto a Geografia trata na mesma série dos diversos aspectos da atmosfera. Na 

atual perspectiva multidisciplinar, mesmo tratando de assuntos tão próximos entre si, cada 

ciência tratará do assunto sob sua ótica, seus métodos. 

Como solução à fragmentação do conhecimento, o ensino sob a perspectiva 

interdisciplinar permitiria o diálogo entre as disciplinas para a criação das bases de um projeto 

de educação transdisciplinar, no qual o foco seriam os conteúdos e processos. Para Cavalcanti 

(2002), a interdisciplinaridade cria o intercâmbio, a cooperação entre as disciplinas por meio 

de projetos com base em objetos de conhecimento transdisciplinares. A transdisciplinaridade 

seria atingida quando houvesse a superação das barreiras disciplinares, uma fusão de 

conhecimentos onde os conteúdos são compreendidos como partes integrantes e 

indissociáveis de um todo que englobaria os saberes de todas as áreas do conhecimento 

humano. Apesar de utópica, a ideia da transdisciplinaridade deve ser pensada como um 

objetivo a ser buscado. Nesse contexto, a interdisciplinaridade é uma perspectiva plausível e 

deve ser colocada como guia para os planejamentos de aulas em todas as disciplinas escolares. 

Na interface do ensino da Geografia e as abordagens interdisciplinares do 

conhecimento, alguns questionamentos vêm à tona: qual a importância da perspectiva 

interdisciplinar para a Geografia escolar? Quais disciplinas e/ou conteúdos escolares podem 

interagir com a Geografia? De que forma prática pode ocorrer a interdisciplinaridade nas 

escolas? Quais linguagens podem contribuir para o ensino interdisciplinar? Como integrar a 

Geografia às outras áreas do conhecimento sem que esse processo resulte na perda do foco na 

espacialidade dos processos? Essas questões guiaram o presente trabalho para a proposição de 

uma abordagem da obra literária “Quarto de Despejo”, da autora Carolina Maria de Jesus. 

 

3. Um olhar geográfico sobre a obra e a autora 

 

Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 na zona rural da cidade de Sacramento, em 

Minas Gerais. Frequentou a escola por tempo suficiente somente para aprender a ler e 

escrever. Após perder a mãe em 1937, muda-se para São Paulo e passa a trabalhar como 

catadora de papéis. Dez anos após sua chegada à capital paulista, muda-se para a Favela do 

Canindé, localizada na Zona Norte da cidade, ao longo do rio Tietê. Carolina permanece 

trabalhando como catadora de papéis durante aproximadamente quinze anos, registrando em 

cadernos que encontrava no lixo seu cotidiano de moradora da favela, poesias, romances e 
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marchinhas de carnaval de sua autoria. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas visita a Favela 

do Canindé e conhece Carolina, que apresenta a ele seus escritos. 

Os diários de Carolina Maria de Jesus foram publicados em forma de livro com o 

auxílio de Audálio Dantas. A obra de caráter documental “Quarto de Despejo” foi traduzida 

em 14 idiomas, com mais de um milhão de exemplares vendidos desde sua publicação em 

1960. Após sua obra inaugural, publicou também Casa de Alvenaria (1961), Provérbios 

(1963) e Pedaços da Fome (1963). Como retratada por Machado (2006), Carolina se 

apresenta como polo centrífugo de muitos pontos interessantes: escritora negra, semi-

analfabeta, migrante, mãe solteira, chefe de família, exemplo de figura emergida nos “anos 

dourados”, abordada nos “anos de chumbo”, progressivamente reabilitada na “abertura 

política”. 

Ainda de acordo com Machado (2006), até o surgimento de Carolina como autora, o 

“povo” não aparecia nos círculos literários; sendo no máximo o tema de crônicas policiais ou 

personagens (assumidas ou inventadas) tratadas como marginais ou folclóricas. É certo que a 

autora é considerada por muitos como uma “invenção”, um “produto mercadológico”, sendo, 

inclusive, questionada a autoria total de seus relatos. No entanto, a despeito de tais críticas 

(algumas infundadas, outras carregadas de preconceito classista), Carolina Maria de Jesus 

conseguiu imprimir um novo olhar para as populações marginalizadas do Brasil 

(especialmente as mulheres nessas condições); algo que escritoras da época como Nélida 

Piñon, Cecília Meireles, Lygia Fagundes Telles, Rachel de Queiroz e Clarice Lispector pouco 

ou nada se debruçaram a fazer. Esta última, inclusive, é duramente criticada por conteúdo 

racista, machista, estereotipante e desumanizante ao representar uma personagem negra 

africana no conto ‘”A Menor Mulher do Mundo”.  

Para Platt (1992), a auto-identidade de Carolina como mulher negra reflete tanto o 

orgulho em seu gênero e raça, quanto o reconhecimento das experiências particulares de 

sofrimento sofridas e superadas. De acordo com a autora, as comparações entre Lispector e 

De Jesus podem ser analisadas da seguinte forma: 

 

De Jesus apresenta sua própria vida como uma mulher afro-brasileira e 

favelada com uma visão política e pessoal aguda e empolgante, desenvolvendo 

uma auto-representação para mulheres afro-brasileiras que contrasta 

fortemente com o retrato de Lispector da mulher africana (...). As mulheres 

afro-brasileiras aparecem como empregadas domésticas em outros textos de 

Lispector, e mulheres brancas de classe média são suas protagonistas 

universais. De Jesus fala de uma posição de impotência. Como vítima de 

opressão racial, de classe e de gênero; sua voz desafia e subverte seus 

opressores (PLATT, 1992, p.52). 
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No livro “Quarto de Despejo”, Carolina Maria de Jesus traz um relato contundente 

sobre as condições de vida da população residente nas favelas do Brasil na década de 50, 

podendo ser facilmente transponíveis à realidade atual de algumas localidades. Dentre as 

questões sociais tratadas pelo livro estão: a miséria humana gerada pela pobreza extrema, a 

fome, a violência doméstica, o analfabetismo, o desemprego, o alcoolismo, o risco social a 

que muitas crianças são expostas, a desigualdade na distribuição da renda, o racismo e o 

machismo. São ainda expostos problemas de ordem ambiental como a destinação do lixo, e os 

riscos da falta de saneamento básico e da ocupação das margens alagáveis de rios. Todos 

esses temas, atuais e relevantes, foram discutidos pela autora ainda na década de 1950. 

A principal obra de Carolina Maria de Jesus apresenta diversas problemáticas que 

podem ser abordadas nas aulas de Geografia por meio do “olhar geográfico” sobre essas 

questões. Como defendido por Caso e Gurevich (2017), o enfoque sócio-crítico dos conteúdos 

disciplinares procura transmitir conhecimentos e saberes sobre um conjunto de problemas-

chave dos países capitalistas periféricos, vinculados à desigualdade, à exclusão e os conflitos. 

Contudo, pode-se ir além da “transmissão” de conhecimentos e saberes propostos pelas 

autoras. É possível, nessa perspectiva crítica, construir uma rede de saberes econômicos, 

históricos, sociológicos, antropológicos e ambientais; onde a Geografia se ligaria a todos e 

seria o elo entre todos, permitindo uma abordagem próxima ao que se deseja em uma prática 

transdisciplinar. 

Embora tenha adquirido pouca educação formal, Carolina produziu extenso material 

de cunho geográfico ao representar o seu espaço de vivência. A escolha do livro “Quarto de 

Despejo” como referência para o diálogo entre a Geografia e outras disciplinas se deu pela 

análise dos relatos carregados de “vivências geográficas”; necessitando apenas de uma 

transposição didático-pedagógica para que os estudantes identifiquem os conceitos próprios 

da Geografia, tarefa que precisa ser mediada pelo professor da disciplina. 

 

4. Experiência didática interdisciplinar: O nosso Quarto de Despejo 

 

Por iniciativa da professora de Geografia, o livro referenciou um trabalho 

interdisciplinar que envolveu as disciplinas de Geografia, Literatura, Redação, História, 

Filosofia e Sociologia com alunos do nono ano do Ensino Fundamental em uma escola da 

rede privada de ensino do Distrito Federal. Para a elaboração do trabalho, cada um dos 

professores responsáveis pelas disciplinas supracitadas realizou a leitura da obra “Quarto de 

Despejo” e fizeram um levantamento dos aspectos e conteúdos que poderiam ser abordados 
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em suas áreas do conhecimento a partir dos relatos da autora e foi elaborada uma matriz de 

referência (Quadro 1). 

Quadro 1 

Geografia: 

 

· Processo de expansão urbana desordenada, ocupações 

irregulares e favelização; 

·    Mudanças no padrão de consumo da população brasileira; 

·    A questão do lixo e o consumismo     

História: 

·   A importância da obra como fonte histórica; 

·   Análise do contexto em que a obra foi escrita: fim da “Era 

Vargas”, governo JK, industrialização e urbanização brasileira. 

Literatura: 

·    Protagonismo feminino na literatura brasileira; 

·    A obra e os movimentos literários; 

·    Comparação da obra com “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo. 

Filosofia e 

Sociologia: 

·    Temas subliminares: racismo, machismo, preconceitos de 

classe, relações de consumo, pobreza e riqueza, obsolescência 

programada, consumismo, relações de identidade (‘o ser e o 

ter’). 

Redação: 
·    Avaliação do trabalho; 

·    Produção de textos a partir das temáticas propostas. 

Fontes: Dados levantados pelos autores. Organizado pelos autores. 

 

Após o levantamento de conteúdos e temas a serem trabalhados por cada disciplina, os 

professores se reuniram para promover a realização de uma aula interdisciplinar interativa, na 

qual cada um apresentou questões relativas aos seus componentes disciplinares específicos. 

No entanto, a experiência foi de fato interdisciplinar por ter permitido intervenções em 

diferentes momentos por cada um dos professores, de forma que os alunos puderam perceber 

as conexões existentes entre os diferentes assuntos abordados.  

A interatividade foi atingida durante o evento a partir de questões colocadas para os 

alunos, onde, a partir das respostas obtidas, direcionava-se os pontos a serem tratados. Os 

alunos foram encorajados a não só responderem aos questionamentos que surgiam a partir da 

análise da obra, como também participaram ativamente na elaboração de novas questões até 
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então não dimensionadas pelos professores. 

No que tange a dimensão geográfica do trabalho, Lessa e Sobrinho (2017) consideram 

a análise espacial instrumento imprescindível para a compreensão da realidade social. Assim, 

fez-se necessária a identificação espacial dos alunos para com a obra. Os relatos de Carolina 

Maria de Jesus se passam em uma favela da cidade de São Paulo, enquanto o público-alvo do 

trabalho são jovens de classe-média alta de Brasília. Portanto, o desafio foi o de levar os 

alunos a tornar lugares, outros lugares onde ele nunca esteve (Costella, 2008), nesse caso, a 

Cidade Estrutural serviu como referência. Além de não terem vivência do espaço onde se 

passa a obra, não têm experiências vinculadas à realidade social das populações subalternas 

tratadas pela autora; baseando-se apenas no senso-comum obtido a partir do imaginário 

construído pela mídia.  

Para promover a familiaridade dos alunos com o lugar vivido pela autora, foi 

necessário que a professora de Geografia trabalhasse paisagens similares àquelas de São 

Paulo, mas que estivessem nas imediações do Distrito Federal, que geralmente é reduzido ao 

espaço de poder da Esplanada dos Ministérios. Assim, foram utilizadas fotos, mapas, vídeos e 

relatos acerca da Cidade Estrutural. 

A Cidade Estrutural é uma Região Administrativa do Distrito Federal que ainda possui 

partes de seu território ocupadas de maneira irregular. Sua população aproximada é de 25.800 

habitantes (Lessa e Sobrinho, 2017). Sua ocupação iniciou-se na década de 50, a partir da 

construção do Aterro Sanitário do Jóquei. Em meados da década de 90 a ocupação da área 

teve um crescimento significativo devido às políticas habitacionais equivocadas e eleitoreiras 

do governo à época.  

De maneira similar à Favela do Canindé onde vivia Carolina Maria de Jesus, a Cidade 

Estrutural se desenvolveu nos arredores do aterro sanitário, e parte de sua população durante 

algum tempo viveu da coleta de materiais recicláveis e da retirada de qualquer material ou 

objeto que pudesse ser vendido para a obtenção do sustento das famílias. Além dos problemas 

relacionados à questão do lixo, a Cidade Estrutural apresenta baixos indicadores sociais de 

desenvolvimento e altos índices de criminalidade. 

Após a caracterização da Cidade Estrutural e a análise comparativa de sua paisagem 

com aquela apresentada pela obra de Carolina Maria de Jesus, foi proporcionada aos alunos a 

oportunidade de perceberem as semelhanças entre os locais e as condições socioeconômicas 

de populações tão distantes histórica e geograficamente. Essa comparação permitiu a 

construção da crítica dos estudantes acerca das políticas de inclusão social e distribuição da 

renda, tendo em vista a percepção da manutenção das estruturas socioeconômicas por tão 
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longo período. 

A avaliação do trabalho se deu por intermédio da disciplina de Redação, na qual foi 

solicitado aos alunos que, logo após a aula interdisciplinar, escrevessem um parágrafo com 

críticas e sugestões, bem como relatassem como a experiência contribuiu para a compreensão 

da obra literária. Dos 132 alunos participantes, 93 afirmaram que a experiência permitiu que 

pudessem entender melhor a obra literária e suas ligações com os conteúdos das outras 

disciplinas. Do total, 120 fizeram uma avaliação positiva da aula interdisciplinar e afirmaram 

que a atividade deveria ocorrer novamente com outras obras literárias e envolvendo outros 

componentes curriculares. 

 

5. Discussão 

 

O ensino e a aprendizagem são duas faces do processo de escolarização de crianças e 

jovens. Esse processo não deve ser resumido apenas à mera transmissão de conteúdos 

fragmentados entre si e destacados de um contexto histórico e espacial. Para Cavalcanti 

(2017), o ensino e a aprendizagem exigem do docente saberes não somente da matéria de 

referência; ele requer reflexão teórica e filosófica sobre a sociedade, conhecimentos 

específicos na área de educação e da didática, e investigação sobre seu campo profissional. 

Num mundo tão complexo como hoje se apresenta, não há como a escola se manter à margem 

das mudanças. 

Um dos papéis atribuídos à Geografia Escolar é a construção da “leitura de mundo”, a 

que Cavalcanti (2002) chama de “olhar geográfico”. Para Silva (2014), o fazer geográfico é o 

conjunto de ações que desempenhamos em nosso cotidiano vivido, no exercício da aula, da 

gestão e da pesquisa; na nossa relação com os sujeitos que constroem suas histórias e visões 

de mundo a partir do cotidiano. No âmbito da atuação escolar da ciência geográfica, para 

Cavalcanti (2017), seu objetivo seria contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

espacial do aluno para que ele possa pensar e agir sobre o mundo considerando a 

espacialidade das coisas, nas coisas.  Esse fazer geográfico na escola toma a dimensão de 

instrumentalização do aluno para uma que possa compreender o mundo, seus processos 

sociais e econômicos e as espacialidades geradas pelas relações humanas. 

As práticas escolares da Geografia há muito vêm sendo repensadas, buscando a 

significação e ressignificação de conteúdos anteriormente pensados de maneira estanque, 

destacados da realidade dos alunos e vazios de sentido para eles. Porém, o esforço não se dá 

somente na mudança das práticas, como também na necessidade de documentação dessas 
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práticas inovadoras.  

Para Shulman (2005), uma das frustrações do ensino como ocupação e profissão é a 

extensa amnésia individual e coletiva, a consistência com que as melhores criações dos 

educadores são perdidas por seus pares, tanto contemporâneos como futuros; ao contrário de 

outros campos do conhecimento. A não-documentação dessas práticas de ensino contribuem 

para a desvalorização dos profissionais de educação devido à visão equivocada da profissão 

docente como reprodutora de práticas ultrapassadas e arcaicas. 

Não se pode afirmar que a prática descrita no presente trabalho foi necessariamente de 

grande inovação no campo do ensino e aprendizagem da Geografia, mas deve-se reconhecer 

que na elaboração de currículos escolares em todos os níveis, especialmente nas escolas da 

rede privada de ensino, se verificam poucas práticas e trabalhos no sentido de uma abordagem 

interdisciplinar dos conteúdos. Isso se deve principalmente à restrição do papel do professor à 

mera transmissão massiva de conteúdos que devem ser apreendidos de maneira passiva pelos 

estudantes.  Para essas instituições de ensino, o foco são os resultados obtidos em grandes 

exames de avaliação standardizados e o ranqueamento das instituições, o que influencia 

diretamente na quantidade de matrículas e, consequentemente, no lucro dessas instituições. 

Assim sendo, é importante que, mesmo que o professor esteja lotado numa instituição nessa 

modalidade, o fazer geográfico na escola não perca seu caráter crítico e integrador. 

O trabalho foi avaliado de maneira positiva pelos alunos participantes. Verificou-se a 

aprendizagem significativa dos conteúdos propostos, o aumento do interesse pela obra 

literária apresentada e por outras do mesmo gênero; além da retomada de conteúdos 

geográficos não abordados no nono ano do Ensino Fundamental como a urbanização 

brasileira e a questão do lixo. Os alunos conseguiram realizar a transposição das realidades 

representadas pela obra e pelo espaço geograficamente próximo (Cidade Estrutural) e 

puderam compreender melhor a realidade social que os cerca e os processos socioeconômicos 

que resultam na favelização de áreas de grandes cidades. Os professores envolvidos no 

trabalho também avaliaram positivamente a experiência por permitir maior integração da 

equipe e por poderem apresentar seus conteúdos para os alunos de maneira dinâmica e 

participativa. Também foi relatada pelos docentes a possibilidade de aprenderem mais sobre 

as outras áreas do conhecimento, inclusive com a perspectiva de incluírem em suas aulas 

aspectos e conceitos de outras disciplinas, principalmente da Geografia. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papel da Geografia na escola, além de promover o conhecimento acerca dos 

conceitos geográficos, é a realização de interface entre as diferentes áreas do conhecimento a 

partir da perspectiva da análise das espacialidades produzidas pelos processos humanos. 

Dessa maneira, o trabalho permitiu a ressignificação de conteúdos da própria ciência a partir 

do olhar interdisciplinar e a sensibilização dos alunos para a realidade apresentada pela obra e 

existente no território do Distrito Federal.  

A utilização da obra literária como recurso didático faz com que os conteúdos sejam 

trabalhados de forma mais dinâmica e contribuem para a assimilação da interdisciplinaridade, 

se mostrando eficaz, pois o aluno se encontra presente dentro do contexto social apresentado 

pela obra.  

Cabe ressaltar que o presente trabalho não tem a ambição de apresentar receituário 

para abordagens pedagógicas em Geografia Escolar, pretendendo apenas registrar uma prática 

interdisciplinar a partir da análise de uma obra literária relevante para a cultura brasileira. 
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RESUMO:  

 

Este artigo tem como objetivo tratar sobre o ensino de Geografia e da Geografia escolar na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), e os desafios encontrados pelos docentes no exercício de sua profissão, 

destacando também a formação de professores. Para tal discussão utilizou-se das principais referências 

que discutem tal assunto, como Cavalcanti (2005); Callai (2010); Pontuschka (2009) e outros. A 

discussão gira em torno da importância da Geografia Escolar e sua contribuição para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem nessa modalidade de ensino, discutindo também as 

transformações por quais passaram a Geografia e o ensino no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Ensino de Geografia, Geografia Escolar, Educação de Jovens e Adultos, Formação 

de Professores. 

  

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo faz parte de um recorte feito a partir do trabalho de conclusão de curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, intitulado 

DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: as 

contribuições do Ensino de Geografia e da Geografia Escolar. O objetivo deste Artigo é 

compreender como ocorreu o desenvolvimento educacional no Brasil e as contribuições do 

ensino de Geografia para este campo. Em decorrência das várias mudanças que o Brasil 

atravessou até a contemporaneidade, em todos os setores, e na educação não foi diferente, o 

que se aplicava antes talvez não se aplique hoje, numa época em que a tecnologia é 

dominante. Este artigo também tem a intenção de observar quais os desafios os professores 

enfrentam no exercício de sua profissão, a relação da formação inicial desses professores com 

Geografia escolar e sua aplicação na Educação de Jovens e Adultos levando em conta as 

especificidades dessa modalidade de ensino.  

Este artigo, procurou abordar uma discussão a respeito do desafio da profissão docente 

em ensinar a Geografia nas escolas brasileiras com a atual conjuntura que enfrenta o ensino 
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nos dias contemporâneos, com fundamento em propostas teóricas presentes no campo 

acadêmico. Essa abordagem inicial possibilita um entendimento do trabalho docente em 

Geografia e sua relação com o processo de ensino/aprendizagem. Tendo por finalidade 

atender ao objetivo de caracterizar o Ensino da Geografia na Educação de Jovens e Adultos e 

entender quais as especificidades dessa modalidade. 

Algumas transformações começaram com a industrialização, fortalecendo a idéia de 

que educação e mão de obra qualificada seriam tudo o que a população precisava para ter uma 

garantia de emprego. Essa idéia de uma possível melhoria na qualidade de vida era latente, a 

necessidade do reconhecimento perante os seus e a sociedade era enorme. Hoje, com a 

tecnologia e as mudanças na maneira de produção, modificou-se a necessidade de mão de 

obra nas indústrias, e também no campo.  

 Contudo, com a revolução tecnológica e a globalização, a educação necessita ser 

repensada a cada dia, de maneira que os indivíduos tenham uma formação consciente, crítica, 

para enfrentarem, sobretudo, as dificuldades do dia a dia de forma a entender que são 

responsáveis por tudo a sua volta.  

Por isso, o ensino escolar se torna tão relevante no processo de formação social do 

sujeito, ou seja, na escola se desenvolve práticas que propicia ao sujeito a se inserir na 

sociedade, possibilitando que ele adquira uma leitura de mundo de maneira ampla em 

aspectos políticos, sociais e ambientais. E para que todos os aspectos em relação ao ensino e 

uma educação de qualidade aconteçam se torna tão importante a questão da formação dos 

professores, e como o ensino de Geografia pode corroborar de maneira positiva para que tal 

realidade se efetive.  

 

Ensino de Geografia e Formação de Professores 

 

O Ensino de Geografia proporciona aos indivíduos obter uma visão mais ampla em 

relação ao que acontece no mundo, da relação e interação Homem/Natureza/Sociedade, e 

como as modificações feitas por ele impactam no meio social. Com as novas tecnologias o 

mundo tem se transformado de maneira muito veloz, se tornando cada dia mais complexo, um 

campo rico para se ensinar e aprender, principalmente, a Geografia. 

 A importância de se criar a vertente acadêmica da Geografia se deu por ser necessário 

buscar status social, na área do conhecimento, e também pela demanda em relação à formação 

docente. De acordo com Pontuschka (2009) ocorreu em 1934 a fundação da Faculdade de 
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Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (FFCL/USP), e do departamento de Geografia, em 

1946. 

Essas instituições tiveram papel fundamental no desenvolvimento da ciência 

geográfica e na formação de professores licenciados para ensinar a disciplina no país, e 

simultaneamente a criação da USP, ocorreu a fundação da Associação de Geógrafos 

Brasileiros (AGB), a qual tem influenciado até a contemporaneidade a todos os pesquisadores 

e estudiosos da ciência geográfica no Brasil. 

 A mudança no perfil do professor de Geografia e História se deu a partir da criação da 

FFCL/USP, em que surgiu o profissional Bacharel e Licenciado, o aluno ao completar sua 

formação inicial tornava-se professor de Geografia e Historia, dando-lhes a possibilidade de 

abrir espaço no mundo profissional. As disciplinas se desmembraram em 1957, passando a 

haver vestibulares específicos para cada curso, conforme revela Pontuschka (2009). 

Em relação ao assunto tratado, o mundo passou e passa por várias modificações, a 

Geografia também como ciência se reestruturou ao longo dos tempos, abrangendo uma 

pluralidade de assuntos, mas o foco sobre o seu objeto de estudo o espaço, precisa ser 

abstraído a partir de uma construção teórica concebida como categoria de análise que permita 

compreender a dimensão espacial do mundo em sua totalidade. 

Na década de 1970 a Geografia também passou por uma importante e significativa 

mudança na área do ensino, que de certa forma trouxe danos a uma geração inteira de 

estudantes, que foi a imposição de uma legislação com a intenção de transformar a Geografia 

e a História em inexpressivas e fragmentadas, resultado da Lei 5.692/71, que trazia em sua 

“grade” curricular a disciplina Educação Moral e Cívica e Estudos Sociais. Pontuschka (2009) 

relata que  

 

A legislação, imposta de forma autoritária, tinha mesmo a intenção de 

transformar a Geografia e a História em disciplinas inexpressivas e no 

interior do currículo e ao mesmo tempo, fragmentar mais ainda os 

respectivos conhecimentos. (PONTUSCHKA, 2009, p.60). 

 

Tal acontecimento já havia sido relatado na Lei de Diretrizes e Bases (1961) com a 

introdução dos Estudos Sociais no antigo curso primário substituindo a Geografia e a Historia, 

inspirados em modelos pedagógicos americanos. 

Ainda na década de 1980, vários debates e publicações evidenciaram a dificuldade de 

transpor o processo de renovação do pensamento geográfico e sua aplicação no plano de 

ensino da Geografia, e substituir um ensino desvinculado da realidade. Nesta década, estados, 

federações e municípios é que elaboravam suas propostas de ensino, assunto, no qual não 
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aprofundaremos neste tópico, mas que trataremos em outro mais especificamente como 

ocorreu. 

Para uma boa elaboração de um plano de ensino várias questões devem ser 

respeitadas, mas a questão central da educação é a construção de conhecimento, e para que ela 

ocorra juntamente com o aprendizado, dependem das condições objetivas e subjetivas da vida 

social, vinculadas a teoria (conhecimento) e a prática (ação).  

Contribuições de Vygotsky (1988) esclarecem que o conhecimento decorre das 

interações do sujeito e de suas estruturas internas, com o objeto (realidade objetiva) 

desencadeando uma infinita construção do saber. Cavalcanti (2005, p. 189) baseada no autor, 

contribui dizendo que “a formação da consciência, das funções psicológicas superiores, 

ocorre, então, a partir da atividade do sujeito, com a ajuda de instrumentos socioculturais, que 

são os conteúdos externos, da realidade objetiva”.  

Desta maneira, valorizando a epistemologia Construtivista numa relação mediada 

entre o sujeito e o objeto, uma oportunidade de superar aquela forma antiga da geografia 

decorativa, como nos esclarece Castrogiovanni (2007) dizendo que 

 
A epistemologia Construtivista e a prática relacional superam a simples 

memorização/descrição, aparecendo dissolvida nos processos mentais mais 

elaborados com a comparação/relação e análise critica acreditamos ser neste 

momento o melhor caminho para se objetivar com sucesso o ensino de 

geografia com um conjunto de conhecimentos produzidos /refletidos na 

interação sujeito/objeto como resultado de processo de construção 

objetivo/subjetivo nas trocas cotidianas com as condições da vida, como um 

processo de síntese, um resultado da interação. (CASTROGIOVANNI, 

2007, p.18). 

 

É de total relevância o papel da aprendizagem no desenvolvimento do indivíduo, e 

nesse processo a linguagem assume importante papel metodológico no estabelecimento de 

relações dialógicas no ensino. Cavalcanti (2005) aponta “que essas e outras orientações 

metodológicas têm sido atribuídas a uma visão sociocostrutivista do ensino, na qual se 

considera esse processo como construção de conhecimentos pelo aluno”. 

Na teoria de Vygotsky, ele aponta que, há uma interdependência entre o processo de 

desenvolvimento do sujeito e o processo de aprendizagem, sendo a aprendizagem um 

importante elemento mediador da relação do homem com o mundo, interferindo no 

desenvolvimento humano. O autor ainda argumenta que o “ensino escolar não pode ser 

indicado como desenvolvimento, mas sim, que se realizado de maneira eficaz adiantará os 

processos de desenvolvimento intelectual do aluno.” (CAVALCANTI, 2005 p. 194). 
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Ainda sobre a argumentação anterior de Cavalcanti (2005), essa teoria tem ocorrido 

em vários desdobramentos para o ensino de Geografia, em que o aluno é sujeito ativo no seu 

desenvolvimento intelectual, o professor é mediador nesse processo de formação, favorecendo 

e propiciando uma inter-relação entre sujeito (aluno) e objeto (conteúdo escolar), mediação 

que deve levar em conta o conhecimento do aluno, fator importante para o processo de ensino 

aprendizagem. 

Então acordada com a autora destaco a importância desta teoria trazida por ela, pois, 

julgo necessário elaborar uma profunda reflexão a respeito do processo de ensino 

aprendizagem e da construção do conhecimento, e ela nos dá uma visão clara do quão 

importante é o papel do professor como mediador nesse processo. 

A tecnologia e a ciência se desenvolveram bastante, de maneira que na atualidade 

circulam uma grande quantidade de informações variadas sobre diferentes tipos e assuntos, e 

se chega a essas informações num espaço-tempo muito rápido, dessa forma alguns chegam até 

a questionar a função social da escola e da aprendizagem. Uma vez que é importante 

considerar os processos formativos fora do ambiente escolar. Mas a função social da escola 

deve ser mantida, pois sua idéia central é a formação integral de indivíduos, que possam ter a 

oportunidade de desenvolvimento intelectual, emocional e político. Cavalcanti (2013) 

argumenta sobre isso quando afirma que 

 

O ensino escolar não é meramente uma formalidade institucional que se 

cumpre, mas, uma atividade complexa, preocupada em ajudar no projeto de 

desenvolvimento do pensamento dos alunos e de sua prática social. E os 

diferentes saberes disciplinares, as diferentes disciplinas escolares deve ter 

como referência esse papel do ensino. (CAVALCANTI, 2013, p. 46).  

 

Baseado nessas afirmações, o Ensino de Geografia não se dá somente de maneira a 

cumprir com as atividades formais estabelecidas pelos currículos, pelos conteúdos do livro 

didático e para a obtenção da certificação escolar, mas, também pelas premissas de manter sua 

relevância, com envolvimento e participação de todos os agentes da escola (professores, 

coordenadores, e demais funcionários) num processo de formação geral do indivíduo (aluno), 

mediados pelos professores, uma vez que os conteúdos geográficos ajudam na compreensão 

de mundo, oferecendo a oportunidade de consciência e criticidade para com a dinâmica social. 

A autora ainda chama a atenção para o ensino de Geografia, indagando no sentido de 

que: A Geografia seria a chave para superação dos problemas da contemporaneidade? Para 

responder a esta pergunta a autora utiliza das contribuições de Augé (2010) para explicar que 

diante de um mundo acelerado o domínio do conhecimento é cada vez mais dinâmico. 



954 
 

Pensando nisso, qual seria o objetivo do ensino e, sobretudo, do Ensino de Geografia 

para essa questão, uma vez que ensinar não é meramente a reprodução de conteúdos para 

assimilação, e há vários estudiosos como exemplo cita-se Cavalcanti, Callai e outros que 

defendem que ensinar Geografia é ajudar o aluno a se desenvolver, e com a utilização desses 

conteúdos, o aluno desenvolva um pensamento geográfico capaz de orientar suas práticas 

cotidianas. Como fazer com que o ensino, neste caso, o Ensino de Geografia, contemple todas 

essas expectativas. Cavalcanti (1998) esclarece que 

 
Sem querer negar a importância desses objetivos para o estudo da Geografia 

(conhecer o mundo em que vivem, localizarem alguns pontos nesse mundo, 

representá-lo lingüística e graficamente), é preciso acrescentar que sua 

função não se resume a eles. Tais motivos são apontados porque é próprio do 

cotidiano pensar o imediato, fazer juízos provisórios. Mas é necessário não 

se contentar com o que são, na verdade, pré-requisitos para a função mais 

importante da Geografia, que é formar uma consciência espacial, um 

raciocínio geográfico. E formar uma consciência espacial e mais do conhecer 

e localizar, é analisar, é sentir, é compreender a espacialidade das práticas 

sociais para poder intervir nelas a partir de convicções particulares, ao nível 

do humano genérico. (CAVALCANTI, 1998, p.128). 

 

Callai (2010) vem reforçar dizendo que pensar uma escola de qualidade além dos 

aspectos de maior necessidade, a qualidade dos professores também deve ser pensada, de 

maneira que ele seja comprometido com os aspectos técnicos e políticos da profissão, ela 

afirma que “para definir esse processo de formação do educador entende-se necessário 

considerar três aspectos: a sociedade, a realidade do ensino fundamental e médio e a ciência”. 

(CALLAI, 2010, p. 192) 

Estudiosos, pesquisadores e professores da área do Ensino têm sido fortemente 

desafiados a desenvolverem diferentes propostas para a área da Geografia escolar. É inegável 

que a Geografia Escolar é de grande importância, pois nela se desenvolvem estudos desde a 

área física, social, cultural e ambiental, isso desde uma pequena escala, que parte do lugar de 

vivência do aluno, até uma escala maior, que é a mundial e vice versa.  

Desta maneira possibilita que o aluno entenda o funcionamento da prática de cada 

indivíduo, e como cada ação reflete na sociedade como um todo. Ou seja, o aluno deve fazer 

parte das aulas, participar e não ser apenas um espectador. Nesta questão Callai (2010) 

esclarece que 

 
A geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como 

participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem são 

resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo 

de desenvolvimento. [...] o aluno deve esta dentro daquilo que se esta 

estudando e não fora, deslocado e ausente daquele espaço, como é a 
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geografia que ainda é muito ensinada na escola: uma geografia que trata o 

homem como um fato a mais na paisagem, e não como um ser social e 

histórico. (CALLAI, 2010, p. 58). 

 

Mas se olharmos a maneira como a educação se estabeleceu no Brasil, desde a época 

em que era uma colônia, fica mais fácil entender como e porque ainda nos dias atuais 

enfrenta-se tanta dificuldade para estabelecer um ensino público, de qualidade e igualitário 

para todos. No Brasil colônia os jesuítas eram os responsáveis por catequizar os índios, ou 

seja, eram mais preocupados em difundir a fé, e também uma educação clássica e humanista, 

ideários da época na Europa, como afirma Xavier (1980). Este ensino se estendeu para várias 

cidades do país, introduzindo um ensino com uma tradição dogmática de submissão, ao 

contrário de formar homens de pensamentos livres e de visões igualitárias. 

Depois do Brasil colônia, o país tem passado por várias estruturações educacionais, e 

três foram marcantes: O movimento Escola-novista na Primeira Republica; depois com as 

reformas de Francisco Campos (1931-1932) e Gustavo Capanema (1942-1946); e no pós 1946 

que culminou com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no governo de João Goulart em 1961. 

Em um destes períodos é que se tem pela primeira vez, como afirma Neto (2008, p. 

10), na constituição de 1934 um reconhecimento em caráter nacional da educação como 

direito de todos sendo responsável a família e os poderes públicos. O Plano Nacional de 

Educação determina prioridade ao ensino primário integral, gratuito e de freqüência 

obrigatória, estendido aos adultos, o que reafirma o direito de todos e o dever do Estado para 

com a educação. 

Além da questão do ensino e, sobretudo, do ensino de Geografia, temos também a 

questão da formação dos professores, quando surgiu e de que maneira se deu o aparecimento 

deste profissional. De acordo com Sousa (2013) pode-se então afirmar que desde períodos 

antigos já havia professores de Geografia, pois eram esculpidos desenhos em peles e pedras 

nos sítios, as rotas de caça, demarcação do território, segundo ele já se ensinava a Geografia.  

O recorte temporal é importante para nós neste momento, mas se nos pautarmos a 

partir do surgimento dos professores licenciados, estaremos nos esquecendo dos professores 

que os formaram, ou seja, daqueles ainda sem título, pois já existia professor de Geografia 

desde que foi criada a disciplina Geografia escolar. 

Segundo Fernandes (2013, p. 243) no Brasil, sobre a questão da formação de 

professores “paira um enorme silêncio com respeito à história da nossa prática profissional, 

que não está relacionada stricto sensu à formação de professores, mas inscrita em toda essa 
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imbricada e complexa teia, tecida de conceitos e práticas, livros e currículos, preceitos e 

dogmas, discursos e interdições discursivas”. 

A esse respeito muito do aconteceu no passado faz de certa forma parte do presente, 

porque muito da formação de professores de Geografia se deu através de Congressos 

Nacionais e Internacionais de Geografia, que contribuíram para mudanças conceituais nos 

currículos escolares, e diversos exemplos que podemos citar, que sem o conhecimento do 

passado torna-se difícil interferir no presente, Sousa (2013). Sem nos esquecermos que os 

primeiros professores Licenciados formaram-se na Universidade de São Paulo. 

Ainda na história da formação do professor relatam os autores o quanto essa categoria 

de profissional teve que transpor obstáculos, principalmente por contadas várias 

reformulações que passou o sistema nacional de ensino, se falando principalmente no período 

de 1967-1968, época da plena ditadura militar, que culminou na desvalorização da carreira do 

docente.  

 O autor ainda reforça que os valores dados a escola e ao professor está diretamente 

ligado a cultura, e ao que é prioridade para uma sociedade, onde estão envolvidos o Estado, a 

família, as organizações comunitárias, os meios de comunicações e outros.  

E sabendo disso, nas décadas passadas o Estado, tratou logo de desenvolver projetos 

para o país no qual ficasse claro qual era a prioridade social enfatizando deste modo o “Brasil 

como uma grande potência”, em que não era dada importância necessária ao sistema de 

ensino, em que os ensinos de Geografia, e de outras Ciências Humanas, não tinham nenhuma 

importância. E o professor de Geografia começou a ganhar menos do que os de outras 

disciplinas, devido à diminuição da sua carga horária e do seu status dentro da escola. 

Deste modo, acredita-se que estas relações sociais que envolvem a profissão docente, a 

formação e o trabalho do professor repercutem na formação do seu pensamento e como ele 

realiza seu trabalho. De acordo com Oliveira (2008), os conjuntos de problemas relacionados 

à profissão, formação e trabalho do professor contribuem para a fragilização epistemológica 

em relação aos fundamentos teóricos metodológicos da Geografia escolar. 

Em relação à profissão do professor temos a sua desvalorização, isso tanto na questão 

salarial e na questão de status, em que concentra a precarização das condições materiais de 

trabalho, e temos também as concepções da sociedade em relação à identidade social da 

profissão, pontos que vem dificultando o ingresso de alunos nos cursos de licenciatura, ou 

seja, investimento na formação inicial, e posteriormente na formação continuada.  

Em todas as profissões a questão salarial é de relevância quase que principal para sua 

escolha, o que não é diferente na profissão docente, pois a sobrevivência da maioria das 
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pessoas é proveniente de seus rendimentos. Assim, a luta pela melhoria das condições de 

trabalho tem tido impacto negativo, porque a visão que permeia é que ser professor hoje não 

vale à pena, pois se tem remuneração baixa. Visão que repercute na desvalorização do 

professor, por todas essas questões tratadas acima, acaba impactando no ingresso a 

universidade quanto na formação continuada, e enquanto professores atuantes. 

Sobre a questão do trabalho, em relação a sua estruturação, no caso, a lógica 

disciplinar de espaço/tempo, e o livro didático como único recurso pedagógico, faz com que 

ocorra a territorialização do trabalho docente na escola, porque esse professor precisa cumprir 

a carga horária que lhe é estipulada assumindo várias salas de aula por turno, com tempo de 

começo e final de cada aula, assumindo uma quantidade enorme de alunos, o que não lhe 

sobra tempo para a reflexão de suas aulas, dos conteúdos e até mesmo sobre seus alunos, uma 

vez que, segundo o CNTE (2016), vários Estados e municípios ignoram o tempo que é 

previsto por Lei para que o professor prepare suas aulas. 

Assim, neste contexto, quase sempre o livro didático tem assumido papel importante 

como recurso pedagógico, como uma fonte de conteúdos já selecionados. E em alguns casos o 

livro didático tem assumido, muitas vezes, o papel de mediador entre a Geografia escolar e os 

alunos. 

Santana Filho (2010), diz que as ações dos professores tendem a mudar conforme o 

livro didático que utilizam, de forma a dificultar a formação da identidade desse professor, 

uma vez que o mesmo não consegue realizar a educação geográfica de uma perspectiva 

própria. 

Outro fator agravante é que professor de escola pública lida diariamente com 

indivíduos (alunos) com vários problemas, do tipo social, moral, físico, cultural e outros, e 

por essas situações serem tão complexas, a realidade é que o professor não consegue tempo 

para se dedicar a reflexão sobre seus alunos, quais conteúdos devem ser ensinados de acordo 

com as concepções de ensino que lhes é assegurado por Lei. 

Esse modelo de escola que é adotado pela política pública brasileira, a partir da década 

de 1990, escola para a solidariedade, que preza pelo acolhimento social, inclusão, 

flexibilidade na avaliação e redução das reprovações, para Libâneo (2012), a escola do 

princípio do conhecimento vem dando lugar a escola do princípio da convivência, ou seja, 

uma escola do acolhimento social para os pobres, mantendo as desigualdades sociais, porque 

tem baixos investimentos na formação profissional dos professores e nas condições de 

trabalho, mantendo baixos salários para esses professores. 

Toda essa problemática relatada no parágrafo anterior, de acordo com os autores acima 



958 
 

citados com certeza contribuem para a fragilidade epistemológica dos professores em relação 

à Geografia escolar, sem nenhum estimulo em relação a sua carreira e estabilidade financeira, 

alguns tem deixado de investir na sua profissão, e esses não são os únicos problemas a serem 

considerados. 

Outro aspecto que também contribui para tal argumentação de acordo com Callai 

(2010), é que  

 

No caso do aluno trabalhador-estudante enfrenta-se uma situação mais 

difícil, pois além de desconhecimento sobre a dinâmica escolar, via de regra 

encontra empecilhos, quanto à dispensa de horário em seus empregos, para o 

desenvolvimento de estágios e/ou outras atividades junto a rede escolar. 

(CALLAI, 2010, p. 194). 

 

Conforme a autora, aspectos que devem ser levados em conta são, de que alunos que 

optam pelas licenciaturas às vezes chegarem aos cursos com possíveis deficiências em suas 

formações intelectuais, devidos a origem de classes, vindos de escolas públicas carentes. Mas 

a autora é contundente em dizer que diante de tanta adversidade, deve-se avançar naquilo que 

é possível, não se imobilizar diante desse quadro encarando a questão da formação desses 

professores. 

De acordo com os autores, hoje com a atual estruturação das escolas públicas, permite 

que professores cada vez mais entrem em conflito com as dificuldades sociais de seus alunos, 

e com a imposição do cumprimento do conteúdo determinado pelo currículo escolar, o 

professor acaba não tendo um tempo para refletir sobre seus alunos, qual seria a metodologia 

a ser aplicada diante de tanta diversidade. Libâneo (2001) chama a atenção quando diz 

 
[...] não existe aluno em geral, mas um aluno vivendo uma sociedade 

determinada, que faz parte de um grupo social e cultura determinada, sendo 

que estas circunstâncias interferem na sua capacidade de aprender [...] um 

bom professor que aspira ter uma boa didática necessita aprender a cada dia 

como lidar coma subjetividade dos alunos, sua linguagem, suas percepções, 

sua prática de vida. Sem essa disposição, será incapaz de colocar problemas, 

desafios, perguntas relacionadas com o conteúdo, condição para se conseguir 

uma aprendizagem significativa. (LIBÂNEO, 2001, p. 3).  

 

Essa não é uma tarefa fácil para professores iniciantes, até mesmo para os com mais 

tempo na profissão, pois cada vez mais os alunos apresentam multiplicidades variadas, se 

levarmos em consideração os vários problemas sociais que poderiam ser elencados aqui, 

devendo haver sempre um diálogo entre professores e alunos para estabelecer uma relação de 

convivência com diferentes expressões do ser humano, sendo respeitada a individualidade de 

cada um. Assim, nós professores antes de tudo devemos ter um olhar humanitário para 
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compreender os obstáculos que esses alunos enfrentam todos os dias até chegarem dentro das 

salas de aula, como bem nos lembra Paulo Freire. 

O caminho que cada professor percorre ao longo de sua vida para adquirir 

conhecimentos e competências, perpassa por vários acontecimentos, bons e ruins, porque ele 

acerta, erra, e aprende com os erros. Podendo haver até momento de hesitação quanto à 

aplicação de alguma prática. Então, cada um passa por experiências diferentes e as carrega 

consigo.  

Por esse motivo se torna muito difícil dizer qual método funciona para todos, 

verdadeiramente cem por cento, assim para cada professor, a sua prática está diretamente 

ligada a sua pessoa, não podendo ser separada, sabendo que a historia social e psicológica do 

sujeito é formadora. Assim Valente e Viana (2011) reforçam que 

 
[...] Cada professor tem sua historia de vida, de formação e de atuação 

profissional, deste modo, nenhum professor desempenha sua prática 

exatamente como o outro, mas cada um pode contribuir, compartilhando 

suas experiências entre si, e assim, possam melhorar a capacidade de 

profissionalização de suas atividades, desenvolvendo competências para uma 

prática docente mais efetiva. (VALENTE; VIANA, 2011, p.07). 

 
 

Visto que vários estudos apontam que existe a necessidade de que o professor seja 

capaz de refletir sobre sua prática e direcioná-la, segundo a realidade em que atua voltada 

para o interesse e as necessidades dos alunos. Freire (1999, p. 43) afirma que, pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática. 

Sempre que possível ao final de cada aula o professor deve refletir sobre ela, quais 

foram os pontos altos e baixos, para que posteriormente a aula possa ser reformulada de 

acordo com esta análise, tudo está passível de ser melhorado, e uma aula sempre pode ser 

acrescida de fatos novos que possam vir a corroborar com o ensino aprendizagem do aluno e 

até mesmo do próprio professor. Todo dia se aprende coisas novas, uma vez que a sociedade é 

dinâmica e constante. 

Para Perrenoud (2000), o professor precisa desenvolver a capacidade de resgate de 

experiências vividas, validar como eficazes ou não métodos e procedimentos que foram 

utilizados, organizar alguns esquemas de ação buscando respostas que sejam adequadas para 

novas situações que possam surgir no processo de aprendizagem. 

Assim, o processo de ensino aprendizagem exige que o professor esteja sempre atento, 

devendo sempre estar preocupado com o desenvolvimento de seu aluno e dele próprio, o que 

sem duvida é um desafio constante, manter seu aluno capaz de pensar criticamente, um ser 
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capaz de ser inserido na sociedade de forma ativa. Ou seja, não devendo o professor observar 

somente as metas que são propostas de maneira quantitativas, e sim no desenvolvimento 

pleno do aluno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo fica claro que, para se discutir o problema da formação dos professores 

deve se levar em conta a questão das condições do exercício do trabalho docente, pois ambos 

se entrecruzam de forma relacional. É clara também a lógica de que a formação condiciona o 

trabalho docente, ou seja, uma boa formação constitui-se necessária para se desenvolver um 

trabalho docente de qualidade satisfatória, e que o inverso, consente em uma qualidade de 

repercussão negativa do trabalho docente. E através das leituras foi possível entender que a 

Geografia tem muito a colaborar na área do ensino, no entendimento da cidade, da vida 

cotidiana urbana, pois ela faz perceber que as desigualdades sociais não são naturais, mais que 

em alguns casos, são consequências das escolhas que fazemos. E embutidas nestas escolhas 

estão as decisões das escolhas dos nossos governantes, que são as pessoas que formulam e 

aprovas as Leis no nosso país.  

Portanto, a pesquisa aponta que, para obter resultados favoráveis à educação são 

necessários serem aplicados investimentos reais na educação como um todo, principalmente 

na valorização do professor, melhorando suas condições de trabalho, como a melhoria das 

estruturações das escolas, com melhores salários, agregando vários outros profissionais nas 

escolas como, por exemplo, psicólogos e interpretes de Libras e outros mais que possam vir a 

agregar melhorando os recursos didáticos para que as escolas possam realmente atender os 

alunos realmente de forma inclusiva, para sim obter um melhor ensino aprendizagem em 

todas as escolas e em todas as modalidades de ensino, com o auxílio da Geografia.  
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GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR 
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RESUMO 

 
A Geografia é uma disciplina que instiga no aluno o observar, analisar, interpretar e pensar 

criticamente a realidade, visando sua transformação. A Educação Ambiental possui, atualmente, um 

dos debates mais contundentes no que tange a educação formal no Brasil e no mundo. Com o avanço 

das pesquisas, usos de tecnologias de ponta, concluiu-se que a humanidade está destruindo as 

possibilidades de continuidade da vida na Terra e cabe a esta e às próximas gerações ensinar e 

aprender formas de consumo consciente, procurando reparar, preservar e prevenir danos maiores. Este 

trabalho tem como objetivo mostrar o exemplo do Colégio Estadual de Aplicação Professor Manuel 

Caiado e de como ocorre à abordagem da educação ambiental em seu Projeto Político Pedagógico 

relacionando as práticas realizadas pelo corpo docente e discentes no cotidiano daquela instituição. 

 

Palavras-chave: Geografia; Educação Ambiental; Espaço escolar 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Geografia é uma ciência que se dedica ao estudo das relações entre a sociedade, a 

natureza e as mudanças realizadas pelas sociedades, estabelecendo novos valores sociais, nos 

novos espaços geográficos criados pelo homem. Também estuda a distribuição e as causas 

dos fenômenos físicos, biológicos e humanos, dentro do espaço geográfico. 

O presente trabalho tem como objetivo de refletir acerca da importância da Educação 

Ambiental no espaço escolar e a sua contribuição para a formação do cidadão crítico e ativo 

na sociedade, tornando esses cidadãos capazes de refletir os seguintes problemas encontrados 

nas escolas e nas salas de aula. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou identificar as relações 

entre o conteúdo da Geografia e as práticas educativas relacionadas à Educação Ambiental 

nas séries finais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de Aplicação Professor Manuel 

Caiado. 

Nessa perspectiva, a Geografia Escolar, instiga no aluno o observar, analisar, 

interpretar e pensar criticamente a realidade, visando sua transformação. Sabendo que essa 

realidade é uma totalidade que envolve sociedade e natureza, cabe à Geografia levar a 
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compreender o espaço produzido pela sociedade em que vivemos, relacionando suas 

desigualdades e contradições, bem como as relações de produção que nela se desenvolvem e a 

apropriação que essa sociedade faz da natureza. 

Justamente por ser de caráter interdisciplinar e participativo a Educação Ambiental 

pode contribuir muito para renovar o processo educativo, trazendo a permanente avaliação 

crítica, a adequação dos conteúdos à realidade local e o envolvimento dos educandos em 

ações concretas de transformação desta realidade. Já que a abordagem utilizada em Educação 

Ambiental traz como base o pensamento sistêmico, a alfabetização ecológica, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano, desenvolvendo o planejamento e a 

ação coletiva transformadora, a construção ativa do conhecimento e a liderança 

compartilhada, assim: Educação Ambiental é um processo permanente na qual os indivíduos e 

a comunidade tomam consciência de seu Meio Ambiente e adquirem conhecimento, valores, 

habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas 

ambientais, presentes e futuros. 

 

Evolução histórica da educação ambiental 

 

A compreensão da dimensão das transformações realizadas pelos seres humanos no 

meio se dá a partir do entendimento das relações sociais destes entre si e das necessidades que 

estas relações requeriam do meio natural. Assim, de acordo com Oliveira (2006) as primeiras 

grandes intervenções sobre a natureza teriam ocorrido há 20 mil anos atrás, com a 

domesticação de animais e cultivo de vegetais, logo: 

 

A partir daí, iniciaram o processo de transformação dos habitats naturais em 

pastagens, imprimindo diversas e, em algumas regiões, profundas 

modificações na paisagem. Até este estágio, caracterizado pela domesticação 

de espécies animais e denominado por vários autores como pastoreio, os 

seres humanos viviam em uma sociedade sem classes, mantinham uma 

relação de equilíbrio com a natureza, a qual eles se sentiam pertencentes 

como ser biológico (OLIVEIRA, 2006, p. 154). 

 

Já a agricultura e o uso de animais como força motriz teria ocorrido entre 11 mil anos 

até final da Idade Média. Nesse período, marcado pelo início do controle humano sobre a 

natureza, iniciam também as atividades nocivas nos ecossistemas. Entretanto, é inegável que 

esses fatores se tornaram mais visíveis graças às Revoluções Industriais, ao sistema capitalista 

de produção e à superpopulação mundial por eles geradas (OLIVEIRA, 2006).  

Inúmeros fatores cooperaram para a questão ambiental ter mais atenção no século XX, 
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precisamente a partir da década de 1970, dentre os quais, pode-se citar: a estabilidade política 

ocidental (apesar de conviver com a Guerra Fria), haja visto que até a década de 1960 ainda 

vivia-se as graves consequências das Guerras Mundiais; avanços tecnológicos e científicos 

(que também foram impulsionados pelas mesmas guerras) que propiciaram  melhor análises 

sobre as probabilidades e estimativas de sobrevivência desses ecossistemas; a globalização 

dos meios de comunicação, que tornou possível a rápida difusão das informações e, 

sobretudo, o fato de terem tornado tais questões um problema mundial, de 

corresponsabilidade de todas as nações. 

Em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, a ONU realizou a Conferência Mundial 

sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). De acordo com Tannous e Garcia (2008, 

p. 185), esta teria reunido 113 países e a pauta seria “estabelecer uma visão global e princípios 

comuns para a preservação e melhoria do ambiente humano”, mas o principal destaque da 

mesma teria sido a evidencia das posições antagônicas demonstradas pelos países 

desenvolvidos e os em desenvolvimento: 

 

Os países desenvolvidos estavam preocupados com os efeitos da devastação 

ambiental sobre a Terra, propondo um programa internacional voltado para a 

conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, pregando que 

medidas preventivas teriam que ser encontradas imediatamente, para que se 

evitasse um grande desastre. Por outro lado, os países em desenvolvimento 

argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, com graves 

problemas de moradia, saneamento básico, atacados por doenças infecciosas 

e que necessitavam desenvolver-se economicamente (TANNOUS; 

GARCIA, 2008, p. 185) 

 

Deste encontro, resultou os próximos eventos sobre a temática, dentre os quais, a 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, com as principais responsabilidades desses 

países, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente-PNUMA, em 

Nairobi, no Quênia, bem como a exigência da participação financeira de instituições como o 

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (TANNOUS; GARCIA, 

2008).  

Depois da Conferência de Estocolmo, os estudiosos afirmam que a Conferência 

Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 20 anos após a anterior, 

no Rio de Janeiro (1992), teria sido a mais significativa. O destaque estaria na menção ao 

desenvolvimento sustentável, feito no 12º principio estabelecido na Declaração do Rio-92: 

“Os Estados deveriam cooperar para promover um sistema econômico internacional favorável 

e aberto que levará ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável de todos os 

países”. 
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Geografia e educação ambiental: uma análise do colégio estadual de aplicação professor 

Manuel Caiado 

 

À priori entendemos ser necessário apresentar a instituição, campo das investigações 

analisadas nesse trabalho, para então, correlacionar o Currículo Referência para a Geografia 

do Ensino Fundamental e o Projeto Político Pedagógico do Colégio de Aplicação Professor 

Manuel Caiado.  

 O respectivo colégio surgiu na cidade de Goiás, em 2006, a partir da junção de duas 

instituições, o Colégio de Aplicação, fundado em 1997 e do Colégio Professor Manuel 

Caiado, instalado em 1973 (embora o histórico remonte a primeira década do século XX). É 

uma instituição pública estadual, que oferta Ensino Fundamental e Médio, atendendo boa 

parte da população da cidade.  

 Das orientações pedagógicas do colégio, o PPP (2017) afirma ter por base teóricos 

como Paulo Freire, Vygotsky, Libâneo, Ferrero e Candau. Deram continuidade ao slogan do 

antigo Aplicação, que é “Educação para a vida” e correlacionaram este com a forma como 

trabalham a relação entre a escola e a comunidade. O PPP constantemente afirma a 

necessidade de que os conteúdos trabalhados em sala de aula sejam significativos e que 

voltem à sociedade como ações, intervenções, logo, que seus estudantes saiam capazes de 

refletir e transformar a realidade em que vivem.  

 Para a Geografia, apontam que esta é a ciência responsável pelo conhecimento do 

espaço e os fenômenos que nele ocorrem, a partir da dinâmica entre seres humanos e natureza. 

Como ideia norteadora do ensino de Geografia no Colégio, apontam: 

 

Acredita-se que para despertar o interesse do aluno pela geografia e 

possibilitar uma aprendizagem efetiva é necessário aproximar, o máximo 

possível, os conteúdos trabalhados com a realidade cotidiana, respeitando o 

nível cognitivo dos alunos para aprofundamentos mais abrangentes. É 

importante compreender que, os resultados dos avanços tecnológicos a nível 

local e mundial se interpenetram. [...] O local é o ponto de partida e de 

chegada para que o aprendizado tenha significado (PPP, 2017). 

 

O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás (GOIÁS, 

2013, p. 8) apresenta propostas de definir conteúdos específicos, por disciplina, a serem 

trabalhados em cada bimestre. Ressalta, ainda, que: 

 

Ao mesmo tempo, será um instrumento pedagógico para orientar, de forma 

clara e objetiva, aspectos que não podem se ausentar no processo ensino 

aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Assim, 

busca-se referenciar uma base comum essencial a todos estudantes, em 
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consonância com as atuais necessidades de ensino identificadas não somente 

nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, 

mas também nas matrizes de referências dos exames nacionais e estaduais, 

bem como a matriz curricular do Estado de Goiás. 

 

No que tange à Geografia, especificamente, a apresentação do currículo referência 

enfatiza a compreensão do espaço e cartografia em detrimento de outros temas pertinentes à 

disciplina. A educação ambiental só aparece como conteúdo, de fato, na primeira série do 

Ensino Fundamental. Nesta série, ela é trabalhada ligada a higiene e saúde, partindo da 

compreensão do corpo para o espaço e então, no último bimestre, dentro dos conteúdos de 

Preservação e Ambiência e Educação Ambiental. 

Na escola de Aplicação Professor Manuel Caiado, segundo o PPP, a educação 

ambiental perpassa o cotidiano dos alunos e da comunidade escolar, ou seja, transcende a sala 

de aula e os conteúdos previamente estipulados, como pelo Currículo Referência. Já na sala 

de aula, é efetivada com projetos e temas transversais. 

Como projetos, o PPP afirma que a escola trabalha com o Projeto Aplicação 

Sustentável, no qual partem da interdisciplinaridade e da ideia de espaço ecologicamente 

sustentável e, como visto anteriormente – considerando que a aprendizagem só se torna 

significativa quando parte do conhecimento prévio, do ambiente próximo dos estudantes – 

este projeto é efetivado, incialmente, dentro da escola, considerando a educação ambiental 

como parte da responsabilidade cidadã dos indivíduos. 

 

Assim, todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem vem 

questionando sobre como trabalhar a questão da Educação Ambiental e 

Cidadania no cotidiano escolar, de como envolver os alunos e todos os 

servidores nesse processo. 

Daí surgiu a ideia de implantar o Projeto: Aplicação Sustentável – na 

perspectiva dos 5 Rs, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar – o 

qual será desenvolvido na escola, envolvendo toda a comunidade escolar, 

pais ou responsáveis, a fim de traçar metas e desenvolver ações práticas e 

essenciais que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre os 

alunos e o meio ambiente. Dessa forma, a consciência ambiental é 

considerada de suma importância para o desenvolvimento sustentável, e é 

fundamental que o trabalho escolar tenha continuação na família (PPP, 

2017). 

 

Várias dessas ações e propostas que o PPP do colégio apresenta estar efetivando, ou 

que planeja ainda efetivar, aparecem já delineadas, como expressam os estudantes da amostra 

investigada, os professores e as imagens do respectivo colégio.  

Logo, tendo conhecido a abordagem de educação ambiental pela respectiva instituição, 

o próximo tópico se atém à noção de educação ambiental por parte dos professores de 
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Geografia e de uma amostra de alunos.  

 

A percepção dos docentes e discentes da escola 

 

Após as análises sobre a abordagem da educação ambiental no Projeto Político 

Pedagógico da escola em questão, foi elaborada uma série de questionários aplicados a alunos 

e professores da instituição. O primeiro questionário, subjetivo, buscava compreender a 

formação, compreensão e opinião dos professores de Geografia sobre a educação ambiental 

no Colégio de Aplicação Professor Manoel Caiado.  

Ocorre, como visto anteriormente que, comumente, recai a responsabilidade dessas 

temáticas, aos professores de Geografia, daí o recorte. Na instituição, há dois professores, 

atualmente, que ministram essa disciplina e ambos responderam ao questionário. 

A segunda amostra é composta por estudantes de duas turmas do nono ano do Ensino 

Fundamental, recorte escolhido em função da já eminente transição para o médio, de forma 

que estes já possuem vasta experiência institucional, seja nessa ou em outras escolas por que 

passaram, e, sobretudo, pela maturidade cognitiva, já tendo passado por vários professores e 

suas respectivas formas de introduzir temas de meio ambiente em sala de aula.  

As turmas do Ensino Médio, devido aos compromissos escolares, como processos 

seletivos, provas, não estavam disponíveis para a aplicação do mesmo. Assim, o questionário 

objetivo foi aplicado em duas salas, entretanto, de cerca de quarenta alunos, apenas 26 

devolveram os mesmos respondidos, logo, a primeira amostra se compõe de 26 jovens em 

idades de 15 a 18 anos. 

A terceira amostra é menor porque o questionário subjetivo demanda tempo, atenção e 

disposição, logo, daqueles quase quarenta, 14 se dispuseram a responder. Os questionários 

foram aplicados em dois dias consecutivos, com permissão da administração da instituição e 

auxílio dos professores regentes. Não foi requisitada a identificação dos alunos nos 

questionários a fim de dar-lhes maior liberdade nos apontamentos.  

 

Os discentes 

Dos 26 jovens abordados para a pesquisa, oito possuíam idade de quinze anos, seis 

estavam com dezesseis, quatro com dezessete, três com dezoito. Observa-se, então, que a 

maioria dos estudantes que se apresentaram aos questionários, também a maioria últimos anos 

do Ensino Fundamental do respectivo colégio, se constitui de estudantes ainda menores de 

idade, sendo poucos os com mais de dezessete anos. Nessa faixa já é esperada certa 
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consciência crítica, visão questionadora da realidade, principalmente aquela que os cercam, 

como da comunidade escolar. Cinco optaram por não responder. 

Na primeira questão, foi abordada a predisposição dos docentes da instituição na 

abordagem de temas sobre educação ambiental: seus professores costumam propor trabalhos 

sobre meio ambiente? Normalmente esses trabalhos são mais teóricos (em sala, escritos, por 

exemplo), ou mais práticos (com visitas de campo, intervenção física, etc.)? Para as respostas 

direcionadas, tinham as opções “não”, “Sim, são mais teóricos” e “Sim, são mais práticos”. 

Os resultados estão na Figura 1:  

 

Figura 1: Abordagem dos docentes sobre a educação ambiental 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. Oliveira, 2017 

 

Como visto no gráfico anterior, o trabalho com a temática de educação ambiental no 

Colégio de Aplicação dá continuidade às metodologias das demais instituições de ensino, ou 

seja, é realizado predominantemente de forma teórica, com exposições, análises, produções de 

textos, etc. Esse resultado recai ainda nos problemas usuais da educação brasileira, ou seja, 

falta de recursos para atividades de extensão, visitas técnicas, bem como no comodismo, 

desmotivação dos envolvidos e ao demasiado apego ao conteudismo e dependência dos livros 

didáticos. 

A segunda questão abordada se referiu às disciplinas que normalmente trabalham 

educação ambiental na escola, ou seja: Quando há trabalhos, eventos, ações em prol do meio 

ambiente, quais professores estão mais envolvidos? Das opções de respostas tinha-se: 

“Todos”, “Os de Geografia”, “Os de Ciências e Geografia”, “Os de Artes”, “Outros (Quais?).  

 Como era de se esperar, os estudantes apontaram como responsáveis pelo trabalho de 

educação ambiental majoritariamente os docentes de Geografia, seguidos pelos de Ciências. 

Alguns disseram que todos os professores, de alguma forma conseguem inserir essas 

temáticas no cotidiano escolar e o surpreendente foi que, quanto a outros professores 
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específicos, citaram o/a de Português. Esse fato serve até mesmo de estímulo para os demais 

que possam justificar a ausência dessa temática em seus planejamentos por não encontrarem 

ligações com os conteúdos programáticos; possivelmente o/a docente de Português tenha 

trabalho com interpretação de texto, análises, etc.  

Assim, os de Física podem trabalhar em projetos de sistema de irrigação, de cálculos 

dos efeitos das ondas de calor na vegetação (auxiliados pelas compreensões e fórmulas 

ensinadas pelo/a docente de Matemática), ou do calor e da humidade na população, etc.; o de 

Química pode propor estudos das reações de elementos emitidos no ar, no solo, ou mesmo 

dos outros elementos que podem ser usados a fim de amenizar os danos ambientais, etc.; o/a 

de História pode relacionar eventos políticos e sociais históricos que decorreram ou 

resultaram em grandes alterações do meio, como foram as Revoluções Industriais, por 

exemplo. Enfim, são inúmeras as possibilidades que dependem essencialmente da boa 

vontade e criatividade do corpo docente.   

O fato é que, não é por ter mais afinidade com os demais conteúdos de Geografia e 

Ciências que as reponsabilidades de trabalhar meio ambiente em sala de aula deve recair 

somente a esses docentes. Ao contrário, é justamente por ser mais desafiador às demais 

disciplinas e docentes, que outros projetos tendem a ser melhor recebidos pelos estudantes.  

A terceira questão tratou de como o meio ambiente é trabalhado na escola: Você 

identifica ações voltadas para a conscientização dos estudantes sobre proteção, preservação do 

meio ambiente na sua escola? Para as respostas, tinham as opções: “Se sim, quais?”, 

“Atividades de pesquisa sobre causas e consequências das ações humanas no meio”, 

“Análises das realidades locais da cidade de Goiás como exemplos de danos e proteção 

ambiental”, “Programas e propostas na escola, como coleta seletiva de lixo, reutilização de 

água, adubação orgânica, etc.”, “Atividades de extensão, como propostas de ações em lugares 

fora da escola, como rios, hortas comunitárias, outras instituições, etc.”. Assim eles 

responderam: 
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Figura 2: Metodologias e didáticas de abordagem da educação ambiental 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Org. Oliveira, 2017 

 

Tendo apontado, anteriormente, que seus professores trabalham mais teoricamente a 

educação ambiental, nessa questão, corroboram ao ressaltarem que a metodologia mais 

escolhida pelos docentes é a pesquisa sobre causas e consequências das ações antrópicas no 

meio.  

Exemplos das realidades ambientais locais e visitas técnicas a rios, hortas 

comunitárias, etc., seguem em segundo lugar, que demonstra certa preocupação dos docentes 

com a práxis, ou seja, ligar os conteúdos teóricos didáticos às realidades da comunidade, que 

torna a relação de ensino aprendizagem mais significativa. Compreender a realidade, a partir 

dos conhecimentos obtidos em sala de aula, deve ser o propósito de toda educação 

institucional: 

 

Por outro lado, a sala de aula deve ser entendida como um espaço de 

aprendizagem do debate argumentado, das regras necessárias à discussão, da 

tomada de consciência das necessidades e dos procedimentos de 

compreensão do pensamento do outro, da escuta e do respeito às vozes 

minoritárias e marginalizadas. A aprendizagem da compreensão ocupa lugar 

de destaque na sua concepção de aprendizagem democrática (IOSIF, 2007, 

p.103).  

 

Sobre como eles utilizariam esses conhecimentos em suas casas, as opções de 

respostas eram: “Não utiliza”, “Na conscientização de outros moradores, familiares e 

colegas”, “Na economia dos recursos naturais”, “Na coleta seletiva do lixo” e “Outros 

(Quais?). Segue a Figura 3 com os resultados: 
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Figura 3: Continuidades da educação ambiental em casa 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. Oliveira, 2017.  

 

Se a aprendizagem da compreensão, como ressaltou Iosif (2007) deve ser priorizada 

para que os estudantes consigam analisar suas realidades e atuar sobre estas transformando-as, 

essas ações e iniciativas dos docentes do Colégio Aplicação Professor Manoel Caiado, ainda 

que isoladas, vem tendo êxito satisfatório.  

De acordo com a amostra, esses conhecimentos têm sido úteis para os alunos, tanto na 

economia dos recursos naturais, em casa, como na extensão daqueles ensinamentos à 

comunidade, como familiares, amigos, etc. A coleta seletiva do lixo vem por último, mas já 

mostra o interesse dos mesmos em dar continuidade às práticas da escola, já que, como será 

exposto no próximo tópico, a mesma realiza essa coleta.  

O questionário subjetivo foi aplicado a 14 jovens escolhidos aleatoriamente, como 

visto no início do tópico, e nesse foram trabalhadas quatro questões explicitadas a seguir de 

acordo com as respectivas análises dos estudantes. Por suas idades, assim foram distribuídos 

de forma que se teve três alunos de 18 anos, um de 17, quatro de 16 e outros quatro de 15.  

Como no questionário objetivo (até porque em alguns casos os mesmos estudantes 

responderam os dois), o subjetivo apresenta maioria dos respondentes com idades entre 

quinze e dezesseis anos, entretanto já aumenta no número de alunos maiores de idade. Assim, 

o questionário contou com quatro questões, cujas análises serão apontadas à seguir.  

Quanto ao valor político dos bens naturais, em geral focaram apenas nos danos e não 

nas possíveis causas, assim, elencaram: uso abusivo dos bens naturais, desmatamento, 

queimadas, falta de água, poluição, despejo de dejetos e descartes industriais em rios, entre 

outros. Ressaltaram os seres humanos como os responsáveis e que, na procura por formas de 

explorar o solo, a água, a vegetação, se esquecem das consequências, ou as ignoram.  

Outros citaram o fato de alguns recursos naturais não renováveis estarem em perigo 

11% 

37% 
37% 

15% 
Não utiliza

Na conscientização de outros
moradores, familiares e colegas

Na economia dos recursos naturais

Na coleta seletiva do lixo
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eminente, enquanto houveram os que sabiam que os bens naturais possuem valor econômico, 

mas não souberam explicar qual, e seus efeitos sociais e ambientais. 

Alguns apontamentos dos discentes demonstram certa consciência das relações entre 

exploração ambiental e política: apresentaram noções básicas de extrativismo, das falhas de 

fiscalização de empresas e a corrupção existente para acobertar os danos ambientais; outros 

dois atentaram para o uso de agrotóxicos na agricultura que prejudicaria espécies e solo.  

Por fim, dois questionários problematizaram o fato de os principais donos de 

produções de monoculturas, de pecuária para exportação, serem os detentores de poder e os 

que “fazem as leis” e que “aliviam” tanto na fiscalização quanto nas penas, quando há, 

possivelmente se referindo ao Senado, Congresso Federal e a demais governantes.  

Sobre a relação entre Geografia e meio ambiente e as experiências em sala de aula que 

já tiveram, a maioria dos estudantes, em suas falas, demonstrou crer nessa relação (talvez pela 

afirmativa do enunciado), mas não conseguem explica-la. Destacam, quando muito, que a 

Geografia trabalha o espaço e, consequentemente, tudo que nele há.  

Quanto à experiência pessoal enquanto aluno de uma disciplina de Geografia, um dos 

estudantes destaca que tem notado que os professores de Geografia não conseguem relacionar 

os conteúdos com a educação ambiental, enfatizando, ao contrário, temas relativos a 

organização política, relações internacionais, conflitos mundiais (especificamente cita que não 

entende por que estudar a Guerra Fria em outro continente e não o desmatamento da 

Amazônia no Brasil).  

Outro/a estudante afirma saber que existe uma relação porque ouve muito falar, na 

geografia, sobre o meio ambiente, clima, relevo, fauna e flora. Por fim, um/a último/a 

estudante destaca que, no ambiente escolar, só tem informação e não ação, por isso não 

acredita que a escola possa contribuir com a comunidade de alguma forma.  

Para a relação entre os conteúdos trabalhados em sala e a realidade local, é notória a 

insatisfação dos discentes quanto a ideia de “utilidade” dos conteúdos abordados pelas 

disciplinas, inclusive, um deles cita que o que se estuda em sala de aula não auxilia a 

transformar a sociedade, a mudar a realidade e que esse seria um dos motivos do desinteresse 

dos alunos.  

Os estudantes continuam apontando que a distância entre o que se aprende e o que se 

pratica teria como consequência, dentre outros, os danos ambientais. Assim, citam, como 

necessários, a melhoria da relação entre o meio e os seres humanos, a consciência ambiental, 

como não poluir, não jogar lixo na rua, controlar o uso de água e a reciclagem.  

Outro estudante citou que ouve sempre em conversas corriqueiras, que lê nas redes 
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sociais, sobre problemas ambientais locais e projetos de recuperação de matas e rios na 

comunidade. Para outro, têm-se que mostrar exemplos que de fato impactaram e mudaram a 

realidade; discutir os assuntos em sala de aula; primar por mais informação e, sobretudo, 

investir em fiscalização.  

Quando indagados sobre o papel da escola na conscientização e incentivo à proteção 

ambiental, os estudantes, em geral, apresentaram posicionamentos similares, destacando, 

como possíveis contribuições das instituições de ensino, a ampliação das atividades práticas 

de educação ambiental, bem como aumentar-se a carga horária para trabalhar essa temática 

(seja na disciplina de Geografia ou em outras), criar e expandir projetos de informação, 

pesquisa, experimentos e incentivo à proteção ambiental, coleta seletiva, uso correto de 

recursos naturais, reciclagem, etc. Alguns alunos citaram ainda as ações já praticadas na 

respectiva escola, como a limpeza e preservação da vegetação da mesma e a coleta seletiva.  

Outra ação bastante requerida pelos estudantes é a visita de campo, ou seja, criticaram 

a ausência de mais atividades em que possam ver e analisar, pessoalmente, os danos, as 

atividades preventivas e as soluções. Sobre as visitas, Polli e Signorini (2012, p. 98) apontam:  

 

Visitas técnicas a lixões, a áreas degradadas, a estabelecimentos rurais que 

utilizam técnicas tradicionais, orgânicas e altamente tecnológicas, e a 

estações de tratamento de água e de esgotos são boas ferramentas para que 

os educandos percebam os malefícios da sociedade de consumo e visualizem 

alternativas sustentáveis para a resolução de tais problemas ambientais. 

 

Para o papel da escola na educação ambiental, os mesmos autores relembram que, no 

ambiente escolar, o docente está trabalhando com diversas subjetividades e deve estar atento 

para conhecer e planejar formas de abordagem desses assuntos, haja visto que a escola pode 

se tornar um “espaço educador propício para a formação de identidades ecológicas, ao passo 

que também pode ter formação predatória, visto que depende dos valores predominantes no 

contexto” (POLLI; SIGNORINI,, 2012, p. 91).  

 

 Os docentes 

Para os docentes, foi elaborada uma questão a ser trabalhada de forma dissertativa, na 

qual se propunha que contassem as experiências sócio afetivas, políticas e educacionais 

durante as ocupações de 2015 e sobre as ações ambientais realizadas dentro da escola. 

Houveram continuidades. Também indagou-se sobre a existência de projetos ligados ao meio 

ambiente local e como os mesmos percebiam o papel social da educação, no que tange ao 

meio ambiente 
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Segundo os professores, licenciados em Geografia, há ações conjuntas com os 

estudantes, de manejo ambiental, das quais destacam a coleta seletiva do lixo, principalmente 

pelo controle de focos de procriação do aedes aegypti, bem como a limpeza do colégio, poda 

das plantas, manutenção e cuidados com a horta, algumas visitas de campo, por exemplo, no 

rio que corta a cidade, o Rio Vermelho, entre outros. Um dos professores destaca, ainda, a 

produção, em 2016, de um curta metragem realizado pelos discentes sobre a preservação do 

Cerrado.  

O outro docente, visivelmente desmotivado e apreensivo para com a realidade geral da 

educação brasileira, destaca que a maioria das ações planejadas pelos docentes, esbarram na 

burocracia, na falta de recursos, nos interesses políticos locais, bem como no distanciamento, 

nas instituições, da administração em relação ao corpo docente.  

O mesmo docente ressalta que é praticamente impossível implementar projetos 

escolares de médio e longo prazo porque as relações políticas locais, as trocas de 

coordenação, direção, secretarias acabam esmiuçando todo o aparato idealizado para a 

continuidade das atividades. Assim, segundo o professor, essas intenções recaem em ações 

isoladas, sem a interação dos demais estudantes, sem o apoio da comunidade escolar.  

Sobre como esses problemas afetam diretamente o profissional da educação, 

adicionados à desvalorização e à baixa remuneração, Iosif (2007) aponta que nos últimos 

anos, é cada vez mais comum os mesmos abandonarem as profissões, tirarem licenças 

médicas contínuas em virtude do estresse ou não continuarem suas formações, ou seja: 

 

Todos esses fatores interferem diretamente na prática docente do professor 

da Educação Básica da escola pública e provoca, uma situação de 

impotência, ansiedade e estresse, que muitas vezes leva-o a deixar a 

profissão ou a partir para um mestrado ou doutorado no intuito de exercer o 

Magistério no Ensino Superior e não na Educação Básica, caso contrário, o 

professor mesmo continuando na profissão acaba se acostumando com os 

problemas, admitindo sua impotência diante da solução de alguns deles e 

reforçando a exclusão desses alunos (IOSIF, 2007, p.12u). 

 

No caso da educação ambiental, ele ressalta que questões como mudanças dos 

módulos da disciplina, a carga horária, acabam prejudicando e desmotivando-o a implementar 

os projetos. E conclui que “infelizmente essas escolas não estão preparadas para ações de 

médio prazo e somos obrigados a desenvolver atividades isoladas e sem continuidade”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que é de grande importância a promoção da Educação Ambiental no âmbito 
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escolar, mas é somente com a elaboração dos PCNs, que os temas transversais receberam um 

tratamento diferenciado e deveriam ser amplamente discutidos e abordados em sala de aula. 

Eleitos como urgentes e necessários, esses temas deveriam ser tratados como pontes entre os 

conhecimentos científicos e o senso comum. Nesse contexto, o tema meio ambiente foi usado 

pelos documentos oficiais como um tema transversal e poderiam perpassar pelas diferentes 

disciplinas que compõem a grade curricular das escolas, principalmente a Geografia abrange 

um “leque” de conteúdos que podem estar relacionados aos temas ambientais.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o ensino de Geografia ao congregar conteúdos e 

metodologias relacionados ao tema transversal meio ambiente, pode estar contribuindo na 

promoção da Educação Ambiental no contexto escolar. Entendemos tornar-se necessário que 

o ensino de Geografia ao fazer uso das diferentes práticas e teorias, favoreça aos discentes 

uma aprendizagem significativa, seja em termos de construção de conhecimentos ou no 

incentivo a uma leitura crítica do espaço geográfico a partir das questões ambientais. 

Por fim, gostaríamos de registrar algumas das dificuldades para a realização da 

pesquisa, sendo a principal delas, o acesso às informações na escola campo. Embora 

concedida a presença e a pesquisa na escola, pelos gestores, também notou-se a 

indisponibilidade dos mesmos em colaborar com a pesquisa. Entretanto, de modo geral, 

conseguimos alcançar os objetivos outrora traçados. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho surgiu como fonte alternativa de aprendizagem sobre o conteúdo 

Paisagem. Buscamos levar aos alunos da Escola Estadual Maria das Dores Campos, na cidade 

de Catalão/GO, juntamente com a intervenção do PIBID, uma atividade baseada no conteúdo 

do 1° bimestre letivo do ano de 2017: paisagem, espaço e lugar, trazendo os mesmos para 

uma realidade local, no próprio bairro em que se localiza sua escola. Com objetivo incentivar 

os alunos a aprender e assimilar os conteúdos cartográficos e o conceito de paisagem obtendo 

uma melhor absorção dos mesmos através de atividades lúdicas, nesse caso o jogo de 

tabuleiro. Os resultados apontaram, que com essa atividade lúdica os alunos conseguiram 

assimilar de uma forma mais profunda os diferentes tipos de paisagens, pois através de uma 

brincadeira divertida, foi possível ter resultados bem satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Jogo de tabuleiro. Geografia. Lúdico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A geografia é uma ciência holística, que aborda os mais diversos aspectos físicos, 

naturais e humanísticos, e todos esses aspectos se moldam em umas das suas principais 

categorias geográficas: A paisagem. Observar e compreender a paisagem é essencial para 

nossas vidas, principalmente para os profissionais de Geografia, pois a mesma esta ensejada 

de aspectos históricos e atuais, que remontam cenários do nosso passado até o cotidiano, 

indicando tantos para os aspectos naturais quanto para os antropizados, apontando a 

intervenção do homem no meio natural. 

E pensando por esse viés, tendo em vista que o ensino de Geografia se encontra 

defasado, se faz necessário buscar meios os quais facilitem a compreensão do conteúdo 

geográfico por parte dos alunos, pois muitas vezes apesar de ser passado o conteúdo em sala 
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de aula os alunos se mostram confusos e consequentemente não conseguem compreender e 

diferenciar os diferentes tipos de paisagens. 

Buscando então ser facilitadores do ensino-aprendizagem, objetivamos com este 

trabalho incentivar os alunos a aprender e apreender o conceito de paisagem de uma forma 

diferenciada e descontraída, pois juntamente com a intervenção PIBID, na Escola Estadual 

Maria das Dores Campos, utilizaremos como ferramenta mediadora as atividades lúdicas no 

ensino de Geografia, com intuito que dessa forma faça-se instigar a curiosidade dos alunos, 

despertando o interesse  pelos conteúdos geográficos, saindo da monotonia do modo 

tradicional de ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O presente trabalho surgiu como fonte alternativa de aprendizagem sobre o conteúdo 

Paisagem, estabelecido para a série 6º ano da Rede Pública Estadual de Ensino. Buscamos 

levar esses alunos da Escola Estadual Maria das Dores Campos, na cidade de Catalão/GO, 

juntamente com a intervenção do PIBID, uma atividade lúdica baseada no conteúdo do 1° 

bimestre letivo do ano de 2017: paisagem, espaço e lugar, trazendo os mesmos para uma 

realidade local, no próprio bairro em que se localiza sua escola.  

Partindo do macro para micro, buscamos despertar nos alunos a percepção de 

paisagem a partir da sua realidade local, na qual eles estão familiarizados, paisagens essas que 

estão ensejadas de histórias e modificações que muitas vezes os próprios alunos desconhecem. 

Na perspectiva de que cada aluno traz consigo o seu modo de pensar, relacionar e analisar a 

paisagem, Chiapetti (2009) salienta: 

 

Uma paisagem, então, é o resultado de uma percepção dinâmica, construída 

a partir do olhar de um observador a um lugar qualquer do espaço em um 

determinado momento. Contudo, é um olhar com subjetividade, com 

história, com valores culturais, com seus modos de vida e com seu ponto de 

vista, sobre aquilo que é observado. (CHIAPETTI, 2009, p. 103). 

 

Desta forma, observamos que a percepção da paisagem parte da individualidade de 

cada um, suas vivências, experiências e constatações, uma percepção dinâmica associada a 

diversos fatores que contribuem para esta realidade. Os alunos inseridos naquele local passam 

a visualizá-lo com uma perspectiva diferente de cada um, associando seus valores culturais e 

seu modo de vida ás suas observações diárias. 
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Optamos por trabalhar a percepção da paisagem por meio da leitura das mesmas com o 

objetivo de ajudar estes alunos a desenvolverem as capacidades necessárias para aguçar o 

olhar espacial de cada um. Diante disso Coelho (2008) acrescenta: 

 

A possibilidade de exercitar a leitura de imagens como instrumento na 

interpretação da paisagem mostra-se uma experiência muito enriquecedora, 

pois, a paisagem sendo interpretação, se oferece à leitura como forma de 

interpretá-la em busca de extrair suas informações. [...]. Ao decifrar os 

múltiplos significados de uma paisagem, abre-se uma porta que permite 

compreender diversos processos sociais e culturais, bem como trazer à luz as 

evidências que nos informam sobre os significados contidos em uma 

paisagem. (COELHO, 2008, p.20). 

 

Mas então o que estes alunos devem considerar nessa leitura da paisagem? O que deve 

ser levado em consideração? Callai (2005) estabelece que: 

 

Importa então considerar as características culturais dos povos e os 

interesses envolvidos para a realização da leitura da paisagem. [...]. Assim 

como a paisagem está cheia de historicidade, o sujeito que a lê também tem 

o seu processo de seleção do que observa. [...]. Desse modo, fazer a leitura 

de paisagem pode ser uma forma interessante de desvendar a história do 

espaço considerado, quer dizer, a história das pessoas que ali vivem. 

(CALLAI, 2005, p.228). 

 

O sujeito observador carrega tanto aspectos históricos quanto a paisagem observada, 

contribuindo assim na forma que o mesmo faz a sua leitura daquele lugar específico, 

objetivando de uma forma desvendar o processo histórico do local e das pessoas que ali se 

estabelecem. E para estimular as percepções dos alunos sobre os diferentes tipos de paisagens 

vamos introduzindo as atividades lúdicas como ferramenta no processo ensino aprendizagem. 

Pois entendemos que os meios convencionais de ensino se encontram cada dia mais 

defasados, e as atividades lúdicas entram nesse contexto como um diferencial no processo de 

construção do conhecimento. Pois para as crianças tudo por ser transformado em jogo e 

através dele elas imaginam, descobrem, constroem e descontroem, utilizando a criatividade e 

aplicando-a nos jogos a partir de seus conhecimentos e realidade. Pois como afirma Vigotsky 

(1987, p. 149) “o jogo é considerado um estímulo à criança no desenvolvimento de processos 

internos de construção do conhecimento e no âmbito das relações com os outros”. E nesse 

mesmo caminho ele ainda acrescenta: 

 

A criança começa com a situação imaginária, que é uma reprodução da 

situação real, sendo uma brincadeira muito mais a lembrança de alguma 

coisa que realmente aconteceu, do que uma situação imaginária nova. Á 

medida que a brincadeira se desenvolve, observamos um movimento em 

direção à realização consciente de seu propósito. Finalmente surgem as 
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regras que irão possibilitar a divisão do trabalho e o jogo na idade escolar. 

(VIGOTSKI, 1987, p.118) 

 

Nesse mesma perspectiva KISHMOTO, acrescenta: 

 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria 

criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza 

do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem 

como auxiliar da ação docente buscam-se resultados em relação à 

aprendizagem de conceitos e noções. Nesse caso, o objeto conhecido como 

brinquedo não realiza sua função lúdica deixa de ser brinquedo para se 

tornar-se material pedagógico. (KISHIMOTO, 1999, p. 78) 

 

Os jogos lúdicos afunilam a relação professor-aluno e contribuem para maior interação 

e desenvolvimento da criança tanto no ensino da Geografia quanto das demais áreas de 

conhecimento, pois propiciam uma atmosfera renovadora na maneira de ensinar e os alunos 

passam enxergar o espaço em que estão inseridos a partir de suas próprias concepções e 

vivências. 

Entretanto é muito importante o professor entender que os jogos lúdicos são 

mediadores positivos no processo ensino-aprendizagem, por isso não remetem 

competitividade pois o intuito do jogo é fazer um desafio no geral para despertar o interesse 

de “aprender a apreender”, ou seja, os jogos e brincadeiras atuam como uma forma de mediar 

o conhecimento, visando por meio de uma maneira mais descontraída, os alunos desenvolvam 

suas percepções e capacidades cognitivas de uma forma mais prazerosa. 

Para Antunes (2006) na Geografia os docentes podem utilizar os jogos que explorem 

as inteligências pessoais e naturalistas, que é necessário fazer com que os alunos conheçam os 

espaços geográficos e construam conexões que os permitam perceber a ação do homem em 

sua transformação e em sua organização do espaço social. 

No ensino de Geografia há diversas maneiras de explorar esses espaços geográficos 

através das atividades lúdicas, os relacionando com as paisagens tanto global, regional e local. 

Pois as modificações na paisagem, tendem a despertar a curiosidade dos alunos, como 

observamos nesta presente pesquisa, explorar esses pontos através da ludicidade, é 

fundamental para o desenvolvimento das percepções dos alunos. 

Nos últimos tempos os jogos lúdicos tem tido uma boa aceitação por parte dos alunos, 

principalmente em conteúdos os quais apresentam uma certa dificuldade. No ensino de 

Geografia jogos se inserem como uma poderosa ferramenta eles entram como facilitadores 

para mediar o conhecimento geográfico. É claro que as atividades entram no campo inovador 

e tem um longo caminho a percorrer pois muitos professores, estão entrelaçados ao método 
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engessado do ensino tradicional, mas como isso não uma totalidade se pode esperar os 

resultados mais promissores aos que adotam os métodos das atividades lúdicas. 

 

Metodologia 

 

A proposta levada até a Escola Estadual Maria das Dores Campos, na cidade de 

Catalão (GO), foi apresentar aos alunos do 6º ano do ensino fundamental, juntamente com o 

PIBID, uma atividade baseada no conteúdo do bimestre letivo: paisagem, espaço e lugar. 

Visando estimular uma melhor compreensão do conteúdo geográfico, através das atividades e 

dinâmicas elaboradas pelos bolsistas do PIBID. 

A princípio, passamos uma lista para saber quais o nomes e idades dos alunos, a 

professora regente da turma, que esteve presente todo o momento da aplicação da atividade, 

nos informou que havia 32 alunos matriculados nos quais 30 estavam presentes, incluindo um 

aluno com necessidades especiais, todos participaram e se divertiram com a brincadeira.  

Foi elaborado um plano de aula com interações dinâmicas utilizando a seguinte 

sequência: 

1° passo: perguntar o que os alunos entendem como paisagens e seus diferentes tipos; 

2° passo: revisão bibliográfica sobre o conteúdo, conceituando os diferentes tipos de 

paisagens; 

3° passo: apresentar o banner da avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar em Catalão 

(GO);  

4° passo: jogo de tabuleiro; 

5° mapa mental. 

A princípio perguntamos aos alunos se eles sabiam nos falar o que seria paisagem, 

pois os mesmos já haviam visto o conteúdo. Alguns responderam que sim se referindo há 

paisagens bonitas como florestas, campos e montanhas, outros falaram que a cidade era 

paisagem, entretanto para a maioria a ideia de paisagem é tida como algo belo. Então 

começamos a explicar que a paisagem é tudo aquilo que podemos enxergar, e eles começaram 

a questionar se a visão da escola, da rua e dos próprios coleguinhas eram paisagem, e 

explicamos que sim. 

Logo em seguida conceituamos os diferentes tipos de paisagem, paisagem natural e 

paisagem modificada, e os alunos se mostraram surpresos, e a princípio tiveram uma certa 

dificuldade de diferenciar as mesmas, pois para a maioria paisagens natural era tudo aquilo 

que tivesse relacionado com vegetação e não estive inserido no meio urbano. Então 
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explicamos e diferenciamos cada tipo de paisagem elencando os exemplos do cotidiano dos 

alunos. 

Posteriormente apresentamos o Banner, com as modificações da paisagem na Avenida 

Dr. Lamartine Pinto de Avelar nos últimos 50 anos. Escolhemos essa avenida pois fica 

próximo e escola Maria das Dores Campos, e todos os alunos conheciam a mesma, eles 

ficaram curiosos e mal acreditavam nas modificações que haviam ocorrido na paisagem.  

Apresentamos então cada figura conforme seu respectivo ano, e pedimos que eles nos 

falassem se havia tido modificações de uma para outra, assim como qual tipo de paisagem 

estávamos observando no Banner, então os mesmos identificavam e relatavam com muito 

entusiasmo.  

Em sequência, aplicamos o jogo de tabuleiro (conforme as fig.1 e 2). A dinâmica da 

atividade se deu da seguinte maneira: 

1° pedimos para os alunos formar dois grupos; 

2° escolhíamos uma figura que estava no cartaz, e pedíamos para o aluno nos falar 

qual tipo de paisagem ela se referia: humanizada ou natural; 

3° Se o aluno acertasse ele progrediria 3 casas a frente, e se errasse voltaria 3 casas; 

4° final quem chegasse primeiro no último ponto ganhava o jogo. 

 

Figura 1: Cartaz com os diferentes tipos de paisagens 

 
Org.: SANTOS, L.K. Fevereiro, 2017. 
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Figura 2: Jogo de tabuleiro 

 
Org.: SANTOS, L.K. Fevereiro, 2017. 

 

Para iniciar o jogo formou-se dois grupos, e foram divididos entre meninos e meninas, 

isso a critério dos próprios alunos, então para estabelecer quem começaria, houve um sorteio 

no qual a professora, em meio a dois papeis dobrados, escolheu um, que determinou que as 

meninas iniciariam a brincadeira.  

 

Resultados e discussões 

 

Os resultados apontam, que com essa atividade lúdica os alunos conseguiram assimilar 

de uma forma mais profunda os diferentes tipos de paisagens, pois através de uma brincadeira 

divertida, foi possível ter resultados bem satisfatórios. Todos os alunos participaram da 

brincadeira e se mostraram bastante empolgados, se organizaram e conseguiram responder e 

acertar quase todas as vezes. 

Colocamos paisagens que aparentemente continha aspectos naturais, para dificultar um 

pouco a atividade, como a figura de praia artificial e outra onde havia construções em seu 

entorno, como também uma plantação de monocultura. As demais imagens, estavam no 

contexto do meio urbano, então ficava bem clara a que tipo de paisagem se referia. 

Mas houve apenas dois erros durante toda a brincadeira, um referido a praia artificial, 

onde o grupo das meninas classificaram como paisagem natural, então explicamos que, apesar 

de ser uma praia, não era uma paisagem natural, pois foi construída a partir de uma 
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intervenção humana. E o segundo erro foi pela parte dos meninos que classificaram a figura 

de plantação de soja como natural, e explanamos que não era natural, pois a paisagem havia 

sido modificada para dar lugar a plantação. Todos foram muito receptivos a atividade 

(conforme a fig.3). 

 

Figura 3: alunos do 6° ano, participando da atividade 

 

Org.: SANTOS, L.K. Fevereiro, 2017. 

 

Ao final da atividade pedimos para os alunos que fizessem um mapa mental, 

representando o percurso da sua casa até a escola, visando desenvolver a percepção da 

paisagem local, assim como elementos cartográficos como orientação. Os alunos 

desenvolveram os mapas e alguns ainda destacaram modificações na paisagem, como por 

exemplo, algumas construções realizadas ao longo do percurso casa/escola, onde antes havia 

terrenos vazios. 

No termino da atividade todos os alunos estavam satisfeitos, e nos perguntaram qual 

seria a “brincadeira” que traríamos na próxima aula, pois tinham gostado muito do jogo, 

mostrando assim a eficácia da atividade na aplicação do conteúdo paisagem, espaço e lugar. 

Então para finalizar perguntamos se eles realmente tinham aprendido os diferentes tipos de 

paisagem, eles responderam que sim e falaram corretamente as definições de cada tipo de 

paisagem.  
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CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista como se encontra o ensino de geografia nos dias de hoje, vários 

professores de Geografia recorrem a alternativas pedagógicas como jogos lúdicos para 

colaborar de forma positiva com o processo de ensino-aprendizagem. Introduzindo recursos 

didáticos que visem estimular a curiosidade do aluno e despertar o interesse pelos conteúdos 

geográficos.  

E essa inserção ocorre desde as primeiras séries do ensino fundamental, pois é nesse 

período onde as crianças estão em fase de expansão de conhecimentos, e tudo se torna 

curioso, elas visam desvendar o mundo ao seu redor. Quando apresentadas a atividades que 

despertem e instigam a sua curiosidade, elas se mostram receptivas e empolgadas, pois tudo 

se torna brincadeira. É claro que no processo de formação do conhecimento os jogos lúdicos a 

“brincadeira” traz consigo um real significado que é aprendizagem mediada pela ludicidade, 

não apenas uma brincadeira sem sentido apenas por diversão. 

Nessa perspectiva as atividades lúdicas como recurso pedagógico, agem de uma forma 

diferencial no ensino-aprendizagem, pois os alunos conseguem melhor assimilar o conteúdo 

proposto, como podemos constatar mediante esta pesquisa, com ótimos resultados, as crianças 

do 6° ano nos mostraram que apenas a exposição do conteúdo na lousa não é suficiente para a 

compreensão dos conteúdos, pois cada criança aprende em ritmo diferente, e que as atividades 

lúdicas as levam ao mundo novo de descobrimento, fora do engessado e convencional método 

de ensino tradicional. 

Com a aplicabilidade da atividade lúdica que expomos nesse trabalho, observamos a 

eficácia desse método, pois com a aplicação do jogo de tabuleiro, os alunos conseguiram 

associar o jogo ao que se estava sendo exposto em sala de aula. Mostrando que a perspicácia 

dos professores de Geografia em trazer para sala de aula atividades práticas e dinâmicas, 

constitui ema poderosa ferramenta, para o ensino de Geografia, pois a ludicidade associada ao 

ensino, traz resultados realmente significativos. 
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RESUMO 

 

Pulverizar as mais diferentes formas de ensinar a Geografia utilizando práticas geográficas que 

estimulem o desenvolvimento crítico, científico e social dos alunos e valorizar a relação 

estudante/professor não pode ser visto e muito menos empregado como práticas ultrapassadas e 

retrógadas, mais sim atuais, envolventes e fascinantes, tornando o ensino de qualidade e de extrema 

interação entre todos os aspectos que compõem este processo. Assim, detectamos uma maior interação 

entre aluno, conteúdo e professor e em consequência uma aplicabilidade mais funcional e objetiva de 

todo o conteúdo estudado em sala de aula. Além de todas estas características previamente citadas 

podemos destacar também o impacto positivo entre as relações existentes a partir do âmbito escolar, 

promovendo maior interação neste meio e nos demais aos qual o estudante e o professor são 

submetidos, enaltecendo todo o processo e desmistificando o ensino que até então seria taxado como 

ultrapassado. 

 

Palavras-chave: Educação. Práticas pedagógicas. Geografia. Estudante. Professor. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância de se desenvolver e aplicar práticas pedagógicas específicas ao ensino 

de Geografia vai além do interesse do professor em querer ensinar o conteúdo específico de 

sua disciplina, pois o mesmo não se limita a apenas transmitir o que o material didático lhe 

propõe, mas sim facilitar a assimilação, discussão e compreensão do estudante ao que lhe é 

proposto, além da sua aplicabilidade física, científica, econômica, política e social.  

Por meio desta perspectiva e com um olhar social e geográfico local o professor parte 

da ideia de que este conteúdo trabalhado em sala de aula possibilita tanto ao aluno como a 

quem convive com o mesmo uma nova leitura e compreensão de mundo, tendo como base o 

referencial teórico discutido na escola. O uso de metodologias interativas, trabalhos 

expositivos e aulas práticas são alguns dos exemplos que podem ser utilizados para conseguir 
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obter êxito no processo de ensino/aprendizagem de forma descomplicada e de elevada 

qualidade em todo esse trajeto percorrido pelo estudante.  

Outra prática pedagógica bastante contemporânea e altamente eficaz na relação 

ensino/aprendizagem, mas que ainda assusta muitos profissionais, se dá a partir do uso de 

recursos tecnológicos, promovendo assim, maior interação entre os envolvidos neste processo. 

Ressaltando outro determinante que nos leva à eficácia do uso destas metodologias é o fato de 

que a maioria dos discentes já estão familiarizados com estas ferramentas tecnológicas e 

principalmente virtuais, elevando assim a assimilação e compreensão dos mais diversos 

conteúdos propostos pelo professor. 

Confrontar de modo prático todo o conteúdo discutido em sala de aula dá maiores 

condições de compreensão por parte de quem se propõe a aprender e, em consequência, 

permite ao professor medir a eficácia de determinada metodologia em decorrência do 

conteúdo aplicado em exercício.  

Conduzido desta forma detecta-se que desenvolver aulas que estimulem influência 

mútua não apenas com os colegas de classe e o professor, além é claro do conteúdo em 

evidência, mas também em nexo a comunidade ao qual o aluno está inserido tem sido um dos 

desafios do professor de Geografia, este que, por sua vez, necessita traçar, desenvolver e 

aplicar métodos e práticas de ensino que envolvam de fato o cotidiano destes estudantes, uma 

vez que a Geografia se trata de uma ciência que está intimamente ligada a todos os fenômenos 

que envolvem o homem.  

Ao elevar as suas ramificações e maximizar as mais diferentes formas e oportunidades 

de se ensinar a disciplina geográfica cria significado para todos os envolvidos. Logo, percebe-

se a importância de usar os mais diversos tipos de práticas pedagógicas dentro do ambiente 

escolar e detecta-se que os usos destas metodologias proporcionam aos discentes e docentes o 

convívio mais harmonioso e inclusivo e é o que se pretende apresentar.  

O objetivo desse estudo é melhorar o processo de aprendizado e interesse dos alunos 

não se limitando aos recursos impostos pela entidade escolar, instigando os professores a 

buscar novas metodologias, práticas pedagógicas, uso de recursos tecnológicos que aguçam os 

interesses dos estudantes e que eles compreendam de fato os conteúdos de forma simples, 

harmoniosa, relevante, fácil e que consigam mantê-los focados nos diversos assuntos 

estudados de acordo com o cronograma escolar é o principal objetivo proposto ao discutir 

práticas pedagógicas dentro do contexto escolar de ensinar Geografia. 

Desse modo, justifica-se como componente da formação acadêmica, da necessidade de 

se desenvolver habilidades aplicáveis e com finalidade de orientar professores, acadêmicos do 
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curso de Geografia e profissionais afins, da importância de se utilizar recursos pedagógicos e 

tecnológicos que estimulem a criatividade, assimilação, discussão, interesse em aprender e já 

pensando no Estágio Supervisionado com suas regências e futuros profissionais da docência.  

Ressalta-se que, além da importância de se fazer úteis estes recursos são 

imprescindíveis para que o orientador construa juntamente com seus discentes o 

conhecimento. É na interatividade que a aprendizagem cria significado para quem ensina e 

para quem aprende, justificando assim práticas pedagógicas que auxiliam o Ensino de 

Geografia. 

 

Metodologia 

 

Pode-se dizer que este trabalho é de cunho etnográfico, pois contempla a prática da 

observação, da descrição e da análise das dinâmicas comunicativas e também interativas, 

assim, foi desenvolvido com base nas vivências escolares de todos os componentes do grupo, 

não desmerecendo nenhuma experiência já vivenciada pelos mesmos dentro da comunidade 

escolar, salientando as suas experiências em sala de aula com a presença e também com a 

ausência de recursos metodológicos que vão além do livro didático e do quadro-giz, de modo 

que se constata a eficácia da utilização dos recursos tecnológicos e das mais diversas práticas 

pedagógicas no processo de ensino/aprendizagem, colocando em evidência os seus 

conhecimentos adquiridos durante todo seu processo de formação, desde o ensino básico até o 

ensino superior. 

A Licenciatura conduzida na UEG Câmpus Quirinópolis consegue, mesmo nos 

períodos iniciais, oportunizar um repensar de como se efetivará a profissionalização docente 

e, dentro destes parâmetros, o como fazer se antecipa em comparação com as vivências. 

Assim, o fazer se torna concreto nas apresentações de seminários, nas dinâmicas e didáticas 

aprendidas, nas rodas de conversa, ou seja, nas tentativas de assegurar um novo profissional 

com a consciência de novas práticas pedagógicas. 

 

Referencial Teórico  

 

O Ensino de Geografia pode ser caracterizado como atraente e funcional a partir do 

uso adequado de métodos e práticas pedagógicas que possibilitem ao estudante desenvolver 

seu senso crítico, social, científico e intelectual que, posteriormente a isso, lhe dê condições 

de se pontuar de forma crítica em relação a determinado assunto que tenha elo com a 
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Geografia. 

Dentro destes métodos e práticas pedagógicas incluem-se as novas tendências 

tecnológicas, bem como o uso e aplicabilidade das mesmas, assim tornando mais uma 

ferramenta facilitadora dos conteúdos abordados pela disciplina de Geografia. Portanto, é 

nítido que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e as 

mesmas se tornam agentes facilitadoras dos mais diversos meios de interação e aqui destaca-

se a educação, esta que por sua vez hoje se vê indissociável a estas novas didáticas e 

tecnologias, as quais se fazem indispensáveis no processo de ensino/aprendizagem, seja por 

aspectos sociais, culturais ou até mesmo instrucionais.  

Nesta mesma perspectiva, Douwbor (2001, p.19), afirma que “não é apenas a 

educação que se defronta com novas tecnologias: estas mesmas estão gerando impacto em 

todo universo social e criando novas dinâmicas aonde o conhecimento vai se tornando 

gradualmente central”. Toda essa dinâmica no processo de ensino/aprendizagem desta 

disciplina se dá por meio da importantíssima ligação entre professor e estudante, relação essa 

que se aproxima e se torna mais facilitadora do conhecimento em consequência da 

metodologia utilizada pelo instrutor em sala de aula.  

Dessa forma, visualiza-se de forma explícita e empolgante o resultado positivo das 

aplicações desta metodologia quando certificado por meio da produção de conhecimento 

juntamente com os discentes tendo como referência todo o conteúdo utilizado pelo docente. 

O professor de Geografia compreende que enquanto educador precisa ir além do 

quesito dominar o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, pois necessita desenvolver 

técnicas, práticas e as entender em sua atualidade. Assim, conectando as mais diversas formas 

de interação e aprendizagem que são oferecidas, em que aprende aquele que consegue 

interligar os temas discutidos em sala de aula com os que estão norteando o seu meio. 

Seguindo esta linha de pensamento pode-se citar Aranha (1996, p. 101) que formula 

um raciocínio a partir dos pressupostos de Comênio de que “o ensino deve ser feito pela ação 

e estar voltado para a ação, só fazendo aprendemos a fazer”. Além disso, é importante não 

ensinar o que tem valor apenas para a escola, mas sim o que serve para a vida toda.  

Partindo dessa ideia certifica-se de que além de ser um agente transformador da 

sociedade e do homem a educação pode ser caracterizada como contempladora de toda 

formação vivenciada por determinado indivíduo durante toda a sua trajetória de vida, assim 

sendo um pouco mais específico pode-se enxergar o professor de Geografia como o 

profissional do conhecimento que, além de transmitir determinado conteúdo em sala de aula, 

também consegue inserir estes mesmos saberes no cotidiano individual de cada estudante. 
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A partir do momento em que o estudante consegue materializar aquilo que é discutido 

em sala de aula ou mesmo transmitido por meio dos livros didáticos e pelo professor em algo 

concreto e de alta absolvição, então garante-se que de fato o objetivo almejado pelo professor 

contemporâneo foi alcançado. 

Dentre outras arestas do seu oficio é a de ser um facilitador do conhecimento e de um 

formador de opinião a função do professor, segundo Veiga (1989, p. 117), “é, ainda, na sala 

de aula que o professor cria e recria a sua própria didática: toma decisões quanto à concepção 

ou preparação, à execução, à avaliação e revisão do seu processo de ensino”, logo, salienta-se 

aqui a importância de transmitir o conteúdo de forma com que todo o grupo consiga filtrar o 

conhecimento adquirido de forma clara e objetiva, caso se entenda necessário mudar a 

metodologia, podendo conscientemente adotar outra prática como sendo a mais cabível para 

se fazer uso dentro de sala de aula.    

Para tanto, trabalhos práticos, trabalhos de campo, confecção de maquetes, aulas 

expositivas com livre acesso à discussão do conteúdo aplicado, jogos, estudo do meio, aulas 

reflexivas, uso de gravuras, gráficos, painéis, uso de recursos tecnológicos, além de outros 

métodos eficazes de ensino são práticas pedagógicas que facilitam o processo de 

ensino/aprendizagem em Geografia e que melhoram a aplicabilidade desta disciplina na vida 

de cada estudante são fundamentais no processo de ensino/aprendizagem. 

Dentro deste processo é plausível caracterizar e identificar a Universidade como um 

local altamente preparado para transformar e interferir no meio em que está inserida. É 

durante a formação que o futuro professor vai se assegurando do profissional que pretende 

ser; durante a formação se encoraja, adquire iniciativas e imagina a sala de aula que pretende 

administrar. Fernandes (2008, p.18) salienta que “a aula é antes de mais nada, sonho e 

trabalho, imaginação criativa e dança, poesia e luta”. 

 Desta forma, certifica-se que o ensino de Geografia não se limita estreitamente ao fato 

de acompanhar o cronograma imposto pelas instituições de ensino, muito menos ao simples 

fato de transmitir conhecimento, mais sim em tornar estes estudantes/cidadãos mais 

politizados e ativos na sociedade, edificando assim o papel desta disciplina e, 

consequentemente, a compreensão de que a universidade que formou estes profissionais os 

tornaram aptos ao mercado de trabalho. 

Assim, fica explícito que o ensino de Geografia é mais que ler ou interpretar símbolos, 

gráficos, mapas, conceitos, metodologias ou assimilar conteúdo. Nesse sentido, a docência em 

Geografia é um importante instrumento para fazer uma leitura do mundo que concretiza 

princípios que pautam as ações que envolvem o homem e o seu meio e são importantes para o 
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esclarecimento das ligações e essências entre teoria e prática e entre prática e teoria, por meio 

da qual se ampliam reciprocamente. Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 97): 

 

Além de dominar conteúdos, é importante que o professor desenvolva a 

capacidade de utilizá-los como instrumentos para desvendar e compreender a 

realidade do mundo, dando sentido e significado à aprendizagem. À medida 

que os conteúdos deixam de ser fins em si mesmos e passam a ser meios 

para a interação com a realidade, fornecem ao aluno os instrumentos para 

que possa construir uma visão articulada, organizada e crítica do mundo. 

 

Nesta perspectiva, pode-se analisar as práticas pedagógicas voltadas ao ensino de 

Geografia como envolventes, facilitadores do saber, simpatizantes às novas tendências 

tecnológicas, bem como a aplicação das mesmas no convívio ao qual os integrantes desta rede 

de conhecimentos estão inseridos, fortalecendo assim a relação entre docente e discente e em 

paralelo a isso a comunidade escolar e a comunidade na qual a escola está inclusa, 

englobando assim todos os sujeitos que compõem estes ciclos, ao qual a educação e todos 

estes outros aspectos ligados a elas são de fato os precursores e protagonistas deste processo. 

Nesta linha de raciocínio Penteado (1994, p. 28) afirma que “na convicção de que 

nosso processo de aprendizagem realiza-se de maneira mais acessível e eficiente quando se 

caminha da parte para o todo”; nota-se que as atividades desenvolvidas de forma dinâmica e 

interativa são agentes imprescindíveis deste processo inclusivo e facilitador do acesso ao 

conhecimento, reafirmando a ideia de que o saber pode acontecer de forma natural e ao 

mesmo tempo universal, mas lembra-se que nem sempre quem conhece o assunto, sabe como 

ensinar. 

Para tanto existe a necessidade da pesquisa na formação docente; o ato de pesquisar 

práticas pedagógicas, elaborar e apresentar se antecipa e faz com que o futuro docente ganhe 

segurança e domínio do que está fazendo.  

Há perspectiva de que o processo educacional de maneira bastante interativa é mais 

que isso, pode-se dizer que de modo inclusivo, em que a Geografia não minimiza pontos 

impostos e ditos pela sociedade como menos importantes no seu processo de universalização, 

pelo contrário, todas as linhas de raciocino, pesquisa e interação desta disciplina fazem com 

que estes pontos menos abordados pela sociedade como um todo sejam amplamente vistos e 

discutidos, em especial dentro do ambiente escolar quando se percebe a importância de se 

discutir melhorias em relação ao processo de inclusão, independente de qual premissa seja. 

Quanto à formação deste profissional sabe-se que são inúmeras as incumbências 

direcionadas e que o condutor deste saber já sistematizado necessita estar em contínuo 

aprendizado também, pois o fazer pedagógico é construído com o tempo visualizando assim 
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novas práticas pedagógicas que, posteriormente, serão adotadas em sala de aula. Silva, Costa 

e Medeiros (2016, p.155) salientam:  

 

Os desafios e as possibilidades que os cursos de licenciatura oferecem, 

merecem reflexão e tomadas de atitudes que conduzam a práticas mais 

seguras e eficazes. Principalmente quando se tem a compreensão da 

educação como direito de todos. [...] atividades práticas que criam 

habilidades e competências profissionais.  

 

Portanto, exercitar e difundir práticas pedagógicas que garantam incluir todos em um 

mesmo processo de forma harmoniosa e competente além de garantir ao professor aperfeiçoar 

as suas habilidades e competências é um dos desafios do docente. Os educadores desta 

disciplina levam consigo os pilares da formação transformadora que tanto a universidade 

defende, em que a educação se torna uma importante ferramenta na mudança destas 

realidades, seja em pequenas ou grandes escalas, colocando o sujeito, de fato, no centro dos 

acontecimentos, porém não de forma majestosa, uma vez que todos os aspectos que envolvem 

este também estão centralizados na mesma óptica. 

Logo, quando o docente faz essa ligação entre discente, comunidade escolar, sociedade 

e as suas mais variadas relações com o auxílio de recursos pedagógicos e tecnológicos que 

permitem uma maior veracidade e atratividade ao desenvolver destas atividades todo o 

processo de ensino/aprendizagem se torna um momento ímpar de aprendizagem. De fato, o 

conhecimento chega até a vida destes estudantes e não se limita apenas aos que aprendem e 

discutem em sala de aula, edificando assim a função da universidade enquanto agente 

transformadora da sociedade. 

Dessa forma, sinaliza-se com clareza o impacto positivo no processo de 

ensino/aprendizagem em Geografia quando o professor se mostra um ativo inovador e 

fomentador de práticas pedagógicas voltadas a essa disciplina que permite ao aluno alcançar 

melhores resultados que vão além das fronteiras da educação. Logo abaixo, identificam-se 

maquetes que foram construídas para apresentação de seminários de modo prático e funcional, 

elaborado coletivamente e demonstram criar significado para quem o elabora e, 

consequentemente, para os que presenciam a apresentação conforme as Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Maquete para identificação de Falhas Geológicas 

 
Fonte: Laboratório de Geografia – UEG/Quirinópolis 

 

Figura 2: Maquete para identificação do Relevo 

 
Fonte: Laboratório de Geografia – UEG/Quirinópolis 

 

Maquetes elaboradas a partir de oficinas e miniaulas e posteriormente levadas aos 

campos de Estágio em regências do Curso de Geografia dão alcance ao objetivo proposto, 

além de facilitar a sistematização do conhecimento e reafirmar quanto o significado ao 

ensino/aprendizagem.  
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Resultados Obtidos 

 

Esta publicação abre possibilidades de ampliar a pesquisa e consciência crítica quanto 

às práticas pedagógicas para o ensino de Geografia e das mais diversas licenciaturas, o que 

confirma o resultado e a relevância não só para os acadêmicos da disciplina, mas também para 

os profissionais já licenciados nesta área e em áreas afins, da importância do uso de práticas 

pedagógicas funcionais e criativas que permitam uma melhor compreensão do conteúdo 

desenvolvido em sala de aula de acordo com a série a ser ministrada e a disciplina, estimando 

assim a relação estudante/professor/ conhecimento. 

No quesito formação acadêmica para a licenciatura é possível observar a segurança e a 

consciência de se antecipar a prática pedagógica com eficiência e eficácia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de toda a abordagem discutida, um ponto a reafirmar é de que o processo de 

ensino/aprendizagem em Geografia se dá de forma mais atrativa para os estudantes e também 

para os professores a partir do momento em que se faz uso de práticas pedagógicas que 

exerçam o papel de condutoras deste saber, assim, é importante reafirmar a importância de se 

utilizar estes diferentes recursos e que os mesmos estão disponíveis a todos os profissionais da 

educação, independente da realidade em que os mesmos estão inseridos, seja em instituições 

de ensino públicas, filantrópicas ou privadas e priorizam o aprendizado por meio de 

tendências de ensino contemporâneas e envolventes.  

Desta forma, certifica-se que o uso destes recursos tecnológicos, bem como das mais 

diversas oportunidades didáticas ampliam as possibilidades para o professor na maneira de 

apresentar os conteúdos e dinamicidade que estes possuem. Por outro lado, para o aprendiz 

torna-se mais prazeroso, pois este já convive com estas tecnologias no dia a dia. 

Logo, quando o professor desenvolve suas práticas desvelando o conhecimento com o 

auxílio de recursos pedagógicos e tecnológicos que permitem uma maior veracidade e 

atratividade todo o processo de ensino/aprendizagem se torna um momento ímpar de 

aprendizagem, em que de fato o conhecimento chega e não se limita apenas aos que aprendem 

e discutem em sala de aula, edificando assim a função da universidade enquanto agente que 

propõe, forma e transforma a sociedade. A partir destas premissas identifica-se a necessidade 

de aprofundar na investigação de novas práticas e habilitar o futuro profissional docente da 

Geografia, o qual fazendo uso das atividades pedagógicas e das tecnologias nas práticas 
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educativas escolares se compreende e se torna competente.  
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RISCO AMBIENTAL NO ENSINO DE GEOGRAFIA:  

PROPOSTA DE TRABALHO DE CAMPO NA CIDADE DE CATALÃO (GO) 
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231
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232

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca refletir a importância do trabalho de campo como instrumento no ensino de 

Geografia. Tendo em vista formar alunos críticos e atuantes em suas próprias vidas, a proposta do 

trabalho de campo subsidiado pela teoria pertinente ao tema transversal meio ambiente e risco permite 

abordar a realidade vivida. A categoria de análise elegida paisagem teve suma importância na 

aplicação do trabalho de campo.  O objetivo do trabalho de campo é promover a reflexão sobre o que 

está posto, partindo da realidade vivida os alunos poderão analisar e verificar se o Complexo Clube do 

Povo realmente funciona como um “oásis de conservação”. 

 

Palavras chave: Trabalho de campo; paisagem; risco ambiental; 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é lugar de diversidade e saberes científicos que se relacionam com o 

cotidiano dos educandos. Nela, se dá o ensino de diferentes matérias escolares. A metodologia 

e os procedimentos de ensino devem ser pensados em função de formar cidadãos atuantes e 

críticos, que venham intervir na sociedade, utilizando o saber sistematizado para contribuir 

nas soluções de problemas cotidianos. 

 Nesse sentido, ensinar Geografia é abrir espaço na sala de aula para o conhecimento 

empírico e os diferentes saberes geográficos compartilhados pelos agentes do processo de 

ensino: educandos e educadores.  

Para trazer a realidade do aluno o trabalho de campo apresenta-se como importante 

ferramenta, visto que é possível propor discussões as quais os educandos se sentem à vontade 

para participar devido já ter vivenciado o objeto de estudo em questão. O trabalho de campo 

tem como principal categoria de análise paisagem, pois a partir de sua observação se pode 

compreender os fenômenos visíveis e ainda intenta-se refletir os aspectos invisíveis que a 

influenciam. 

A prática docente deve visar a formação não apenas de profissionais, mas também de 
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cidadãos capazes de perceber os fenômenos que permeiam sua realidade e transformá-la, ou 

seja, como agentes ativos e conscientes de sua história. Assim o trabalho de campo proposto é 

dividido em quatro etapas que partem da seleção de bibliografia até sua aplicação. 

O objetivo do trabalho de campo é promover a reflexão sobre o que está posto, 

partindo da realidade vivida os alunos poderão analisar e verificar se o Complexo Clube do 

Povo realmente funciona como um “oásis de conservação”. É esperado que os alunos 

analisem a paisagem e refletir sobre o visível em busca do que está implícito na paisagem.  

O estudo das relações homem natureza são característicos da disciplina Geográfica 

que oferece subsídio ao abordar o ensino ambiental, importante para provocar reflexão sobre 

o modo de vida do homem que se vê externo a natureza, e portanto, não lhe dá atenção 

necessária. 

Trabalho de Campo no ensino de Geografia 

É observada a banalização do trabalho de campo nas escolas devido fatores como 

mobilizar a coordenação da escola os professores e custo do transporte. O trabalho de campo 

no ensino de Geografia poderá contribuir com a interdisciplinaridade e o processo de ensino 

aprendizagem dos educandos. Através do trabalho de campo em Geografia é possível revelar 

as diversas possibilidades de recortar, analisar e conceituar o espaço, de acordo com os 

objetivos definidos pelo educador em sala de aula. Nessa perspectiva o trabalho de campo 

seria um dos instrumentos fundamentais para ensinar sobre áreas de risco, pois é um método 

para sair da abstração da palavra em sala de aula e conhecer a realidade local. 

Mudar o enfoque das aulas, saindo sempre que exequível do tradicional pode 

favorecer a compreensão dos educandos. Por meio do trabalho de campo é possível levar os 

alunos a perceberem a realidade a qual fazem parte e torná-los agentes ativos no meio. Isto se 

torna possível nas disciplinas especificas, nas quais o professor tenta criar novas 

possibilidades ou de maneira integrada por meio da interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade.  

A interdisciplinaridade serve como principal complemento no conhecimento escolar, 

pois se entende que as ciências estabelecem diálogo entre si e em muitos momentos se 

complementam, construindo bases mais sólidas a respeito de um conhecimento. Até mesmo a 

relação entre professores muda com a interdisciplinaridade, pois se aproximam para propor 

novas soluções para o ensino, que muitas vezes é deficitário, promovendo projetos, tendo 

como principais beneficiados os educandos. Como apresentado nos PCNs(2002), 

 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 



999 
 

que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano 

de intervenção. Nesse sentido ela deve partir da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, 

prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um 

olhar, talvez vários. (Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. 

Brasília: MEC, 2002, p. 88 e 89). 

 

Na possibilidade de o trabalho de campo estar integrado à outras disciplinas pode 

despertar nos educandos descobertas consideráveis, pois eles começam a relacionar fatos, há 

uma troca de experiências, na qual podem colocar seus conhecimentos, enfim se estabelece 

uma interação, não só entre educador-educando, mas também educador-educando-objeto.  

Para Filho e Almeida (1991), cabe também à Geografia, juntamente com outras áreas 

do conhecimento, desenvolver nos educandos a capacidade de observar, analisar, interpretar e 

pensar com criticidade a realidade, tendo em vista sua transformação. Nesse sentido, a 

temática ambiental insere-se como um dos desafios pedagógicos no ensino dessa disciplina.  

O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1998, da Lei Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81) diz:  

 

(...) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, 1988, P. 

127). 

 

Então, o trabalho de campo realizado no Clube do Povo é planejado tendo em vista 

refletir sobre a conservação das áreas de risco ambiental e o modo como a sociedade se 

relaciona com a natureza, buscando os princípios da sustentabilidade. Para isso os alunos 

confeccionarão cartazes para conscientizar a população acerca dessa relação. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):  

 

A principal função do trabalho com o tema Meio ambiente é contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

sócio-ambiental, de um modo comprometido com a vida, o bem estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Por isso e necessário que mais do que 

informações e conceitos a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com 

formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. Esse é 

um grande desafio. (Brasil, 1997 p. 187)  
 

Assim a escola é item fundamental na formação dos fturos cidadãos e considerando a 

importância atribuída aos livros didáticos para a prática pedagógica, que muitas vezes assume 

o papel de “guia” do processo de ensino e de aprendizagem, consideramos pertinente à análise 

dos conteúdos conceituais, dos procedimentos e atitudes relativos à abordagem dos impactos 

ambientais urbanos. 
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Ao conduzir uma prática pedagógica voltada sobre a perspectiva geográfica, o trabalho 

de campo procura valorizar os elementos presentes nas paisagens, dentro dos conteúdos 

programáticos curriculares, estabelecendo uma conexão entre a experiência de vida que os 

educandos trazem com os conteúdos, facilitando a assimilação do conhecimento científico. 

O ensino de Geografia compreende um processo importante para a interpretação de 

fenômenos sociais e naturais, os quais se encontram expressos no espaço geográfico e 

correspondem a elementos que possibilitam problematizar situações do cotidiano, como a 

formação de áreas de risco. 

 

A importância da categoria geográfica paisagem no campo 

 

A paisagem exerce papel fundamental no ensino de Geografia, pois a partir de sua 

observação torna-se possível à percepção do objeto a ser estudado pelo educando, facilitando 

a assimilação dos conteúdos expostos em sala de aula. Segundo Santos (2008), “tudo aquilo 

que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem”, apresentando se como um conjunto 

de elementos naturais e artificiais, tendo tamanho, volume, cor, cheiro e utilidade. 

Vale ressaltar que cada indivíduo perceberá a paisagem de forma singular, por ser um 

processo seletivo de apreensão, tendo como referência seu próprio ponto de vista que é dado 

pelo acúmulo de experiências vivenciadas, desse modo o educador é muito importante no 

processo de ensino-aprendizagem, pois irá junto com os educandos interpretar a paisagem 

vislumbrada, a fim de compreender o espaço por ela representado. 

Podemos observar que na Geografia, o conceito de paisagem, ampliou-se pautado, em 

princípio, na concepção naturalista, com uma extensão objetiva, isto é, a noção de paisagem 

vinculada ao aparente, observável para compreender a forma natural, constituindo-se na 

paisagem natural.  Alexander Von Humbolt foi o precursor, um viajante, um naturalista que 

procurava observar as paisagens e relacioná-las, sendo este um dos iniciadores do trabalho de 

campo e introduz um conceito base: o de meio. 

A partir do contato visual com a paisagem, percebendo seus elementos, é possível 

compreender a organização do espaço geográfico, que se dá conforme as necessidades do 

processo produtivo, assim a paisagem segundo Carl Sauer (1998) passa a se dividir em 

paisagem natural e paisagem artificial, a primeira é a que ainda não foi modificada pela ação 

do homem e a segunda aquela que foi transformada. Essa transformação ocorre com as 

relações estabelecidas entre homem e meio, devido à necessidade do homem de transformar a 

natureza para a manutenção de sua vida. 
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Ao longo da história do homem habitando a Terra havia uma unicidade entre homem e 

natureza, em que seus ritmos eram um só, retirando dela os alimentos e instrumentos 

necessários à sua subsistência. Com o acúmulo de conhecimento e domínio das técnicas 

algumas sociedades naturais se tornaram capitalistas, havendo uma ruptura no ritmo homem 

meio, pela apropriação da natureza. Segundo Moreira (2005) “A natureza-Terra é a condição 

da produção/reprodução das relações entre os homens. Seu controle é a base do poder sobre 

os homens”. O desenvolvimento econômico impondo seu ritmo à sociedade dá inicio a uma 

série de transformações na paisagem. 

Há então uma transformação ideológica do valor, passando a exercer um valor 

simbólico, em que é vista apenas como recursos naturais, onde se pode ir e retirar o que se 

quer, sem pensar nos danos que podem ser causados. 

Por vários momentos a categoria de paisagem foi confundida com região, esse fato 

pode ser explicado ao longo do processo histórico da Geografia que em 1850 se estabeleceu 

como ciência, lançando os fundamentos teóricos para concepção científica da paisagem. Na 

metade do século XIX, na Alemanha se inicia as abordagens que formam o pensamento 

geográfico sobre o ponto de vista científico. Essa exploração vem acompanhada de inúmeras 

mudanças no espaço geográfico. 

 

PAISAGEM: Ensino de geografia 

 

No ensino de Geografia, os objetos de conhecimento são os saberes escolares 

referentes ao espaço geográfico. São os resultados da cultura geográfica elaborada 

cientificamente pela humanidade e considerada relevante para a formação do aluno. Propostas 

atuais de um ensino crítico de Geografia são pautadas na necessidade de se trabalhar com os 

saberes escolares sistematizados de forma crítica, criativa, questionadora, buscando favorecer 

sua interação e seu confronto com outros saberes. A escola é um lugar de diversidade e 

saberes científicos que devem se relacionar com o cotidiano dos educandos. 

Na escola, portanto, o ensino das diferentes matérias escolares, a metodologia e os 

procedimentos de ensino devem ser pensados em função de formar cidadãos atuantes e 

críticos, que venham intervir na sociedade, utilizando o saber sistematizado para contribuir 

nas soluções de problemas. Nesse sentido, ensinar Geografia é abrir espaço na sala de aula 

para o conhecimento empírico e os diferentes saberes geográficos compartilhados pelos 

agentes do processo de ensino: alunos e professores. 

Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem os conceitos geográficos, 



1002 
 

pois ao circularem na sua cidade contemplando as paisagens conseguem identificar seus 

elementos e consequentemente as transformações dos bairros, identificando as paisagens mais 

e menos agradáveis na cidade, assim delimitam seus territórios, formando espacialidades 

cotidianas em seu mundo vivido e vão contribuindo para a produção de espaços geográficos 

mais amplos. Milton Santos denomina-o como uma instância da sociedade. Segundo o autor, 

 

(...) o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, 

uma estrutura subordinadasubordinante. É como as outras instâncias, o 

espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa 

autonomia. (SANTOS, 1978, p. 145).  

 

Para Milton Santos, o espaço precisa ser considerado como totalidade: conjunto de 

relações realizadas através de funções e formas apresentadas historicamente por processos 

tanto do passado como do presente. 

Ao lidar com os conceitos da paisagem urbana, como conteúdos educativos, o 

professor propicia aos alunos possibilidades de confronto entre as diferentes imagens da 

cidade, as cotidianas e as científicas, tal como se manifestam nas experiências e 

conhecimentos que compartilham. A prática cotidiana dos educandos é desse modo, plena de 

espacialidade e de conhecimento dessa espacialidade. Cabe à escola trabalhar com esses 

conhecimentos nos seus espaços, discutido e ampliado, alterando com isso, a qualidade das 

práticas dos educadores, no sentido de uma prática reflexiva e crítica. 

O espaço produzido, mas aparentemente desorganizado, é de difícil compreensão para 

o cidadão, sendo necessário um conhecimento mais integrado do espaço de vivência o que 

requer, instrumentos conceituais que tornem possível apreender o máximo dessa 

espacialidade; daí a preocupação em organizar conteúdos buscando a formação de conceito 

paisagem no ensino geográfico. 

Assim destaca-se a necessidade do professor ir além do estudo dos fatos, das 

definições e, especialmente, da valorização exclusiva dos aspectos cognitivos do ensino. O 

ensino é um processo que atua na formação humana em sentido amplo, apanhando todas as 

dimensões da educação: intelectual, afetiva, social, moral, estética, física. Para isso, deve estar 

voltado para além da construção de conceitos, para o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades para se operar esses conhecimentos e para a formação de atitudes, valores e 

convicções ante os saberes presentes no espaço escolar.  

A paisagem, um dos conceitos estruturantes da disciplina, revela uma dinâmica que 

combina tempo e múltiplas ações conduzidas por diversos agentes. Por isso, é importante 

levar os educandos a percebê-la, observá-la e descrevê-la, interpretando seus significados 
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objetivos e subjetivos, sendo que nesse processo o educador exerce papel de suma relevância, 

mediar o processo de apreensão da paisagem.  

Segundo o geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan (2012), em seu livro intitulado 

“Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente”, apresenta análises 

sobre os sentimentos e sensações que um ser humano pode ter em um determinado lugar, que 

desenvolveu metodologias de percepção ambiental, a observação leva a construções de 

imagens sobre nosso meio ambiente e, consequentemente, traduz os graus de compreensão 

que temos da paisagem.  

Esse processo também pode conduzir a leituras destorcidas e a atribuição de valores 

ligados a uma percepção estereotipada, o complexo clube do povo a principio parece ser um 

oásis de preservação não se percebe-se os impactos ambientais.  

O impacto ambiental é desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem 

com o meio ambiente (Sánchez, 2006).Apesar de não ser a paisagem dominante na cidade, os 

educandos reproduzem visões simplificadoras. Foi o que constatamos nos relatos obtidos em 

sala de aula sobre o lugar onde vivem e em especial o “Complexo Clube do Povo” que é um 

local destinado às práticas de esportes e preservação ambiental.  

A urbanização crescente da segunda metade do século XX trouxe profundas alterações 

ao meio ambiente criando um ciclo de impactos onde o excesso de lixo, cujo tratamento muito 

aquém do desejável é a principal causa das enchentes MUCELIN e BELLINI (2008) temos os 

seguintes trechos:                                                                                                                               

 

Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir do 

lixo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de disposição 

inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou 

cursos d’água. Essas práticas habituais podem provocar, entre outras coisas, 

contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de 

vetores transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, 

moscas, vermes, entre outros. Some-se a isso a poluição visual, mau cheiro e 

contaminação do ambiente MUCELIN e BELLINI (2008, p. 113)   
 

Na cidade os impactos ambientais como a poluição de rios, do ar, ocupação 

desordenada, construção de casas em locais impróprios ou áreas de preservação tais como 

encostas e margens de rios precisam ser verificados atentando para que a ocupação humana de 

ambientes urbanos mais saudáveis exija do cidadão a responsabilidade inerente da condição 

de agente principal no processo de interação com o meio. 

Debater em sala de aula as transformações ocorridas nesse recorte espacial nos últimos 

35 anos resgatando a historicidade do bairro: Em 1980, Catalão possuía menos de 40 mil 
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habitantes e o perímetro urbano da Cidade praticamente terminava antes do início da Mata do 

Setor Universitário que no período de 1982 a 1988, o Excelentíssimo Prefeito Haley Margon 

cria o “Complexo Clube do Povo” com o planejamento feito inclusive para a implantação de 

uma ciclovia próxima ao Cerrado de formação florestal. Posteriormente, em 1992 o ex-

prefeito Dr. Aguinaldo Mesquita ouvindo apelos de professores e alunos do Curso de 

Geografia da UFG/Catalão, do Clube Ecológico Chico Mendes, do IBAMA, de Maçonarias e 

diversos outros segmentos sociais, impede a destruição de um terço da Mata do Setor 

Universitário que tinha sido loteada. 

O volume de problemas ambientais decorrentes da urbanização e da industrialização 

não é recorrente apenas na cidade de Catalão mais uma realidade do Brasil que veio crescendo 

bastante ao longo dos anos. Em contrapartida, as lentas atitudes tomadas pelas autoridades 

responsáveis têm tornado a qualidade de vida da população péssima, pois todos sofrem com 

problemas como enchentes, poluição do ar e das águas, excesso de lixos nas ruas, sendo estas 

situações que afetam e põe em riscos os agravos socioambientais. Assim MOREIRA (2005) 

esclarece sobre o consumo de energia nas aglomerações urbanas e as emissões de poluente, 

então: 

 

Estima-se que em média, o espaço consumido pela cidade seja pelo menos 

dez vezes maior que aquele ocupado por sua malha urbana. As grandes 

aglomerações urbano-industriais consomem enorme quantidade de energia e 

matérias-primas e, assim, produzem toneladas de subprodutos, resíduos 

sólidos (lixo), líquidos (esgoto) e gases (fumaças e gases), que por não ser 

serem reaproveitados, acumulam-se no solo, nas águas e no ar, causando 

uma série de desequilíbrio no meio ambiente. (MOREIRA; SENE, 2005, p. 

499). 

 

Para Mucelin e Bellini (2008) um fator que tem contribuído bastante para esses 

impactos ambientais, são as constantes criações das cidades e as crescentes ampliações das 

áreas urbanas, geralmente providas das migrações entre regiões pobres e as grandes 

metrópoles. 

Após resgatar a historicidade do “complexo clube do povo” será possível trabalhar o 

conceito paisagem, os agentes transformadores e todas as transformações ocorridas com o 

passar do tempo no local. Perguntas serão feitas aos educandos para pensar o espaço de forma 

crítica, por exemplo, perguntar como seria a paisagem da mata do setor caso houvesse o 

loteamento em 1992? Quais as consequências sofridas pelo meio ambientes? Haveria toda 

aquela biodiversidade? Assim os educandos chegaram à várias conclusões. 

O entendimento de ambiente será formulado a superar tendência dominante que 

enfatiza o meio físico e o confunde com a categoria natureza. O objetivo é o de construir com 
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os educando, uma consciência ambiental pautada na ética ambiental que oriente práticas 

democráticas, solidárias com a natureza e com o ambiente construído. O objetivo é o de levar 

o educando a entender a lógica que alimenta a intensificação das áreas de riscos ambientais 

atuais e levá-lo a uma atitude de responsabilidade com esses problemas. 

 

Aplicação do Trabalho de campo 

 

O trabalho proposto é para os alunos do fundamental II, o campo objetiva mostra a 

conscientização ambiental e a utilização dos espaços públicos de lazer, como possível solução 

de conter áreas de risco que se multiplicam nas cidades decorrente do crescimento do núcleo 

urbano sem um planejamento “integrado” ou em “conjunto” com estudos geográficos, os 

quais consideraram a dimensão física e humana do espaço. Como consequência, verifica-se a 

ocupação em locais inadequados física e socialmente, gerando áreas de riscos, as quais 

passam a demandar gerenciamento.  sendo assim o campo será no Complexo Clube do Povo 

em Catalão – GO. 

 

Imagem1 - Complexo Clube do Povo em Catalão (GO). 

 
Fonte: Google imagens 

 

O Complexo Clube do Povo oferece a comunidade atividades gratuitas, além do lazer 
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como, aulas de hidroginástica, dança, academia, lutas, handball e futebol entre outros. 

Como procedimentos metodológicos fizemos levantamento e revisão bibliográfica 

parcial, para reunir obras que embasaram nossa pesquisa, em fontes como: biblioteca da UFG 

Regional Catalão, internet e acervo pessoal. Com relação ao conceito de paisagem nos 

baseamos, principalmente, em autores como: Corrêa (1997); Sauer (2004); Holzer (1999); 

Melo (2001); e Schier (2003). A respeito do ensino de Geografia utilizamos autores como: 

Callai (2003); Kaercher (2003) e PCNs (BRASIL, 1998). Para leitura de paisagem usamos: 

PCNs (BRASIL, 1998); Santos 2008); Moreira; 48) Schaffer (2003); Callai (2005) e Coelho 

(2008). E, por fim, para aula de campo como metodologia de ensino, buscamos autores como: 

PCNs (BRASIL, 1998); Schaffer (2003) e Neves (2010).  

O trabalho de campo terá quatro etapas, são elas: 

1ª etapa - Objetivo geral: o estudo e registro fotográfico do local escolhido   

identificando os problemas que assolam o Complexo Clube do Povo. Fazer um levantamento 

dos problemas ambientais e de acessibilidade no Complexo Clube do Povo. O ponto de 

partida foi visitar os cursos d’água que alimentam a represa, os mesmos mostraram-se 

bastante poluídos pelo despejo indevido de resíduos oriundos dos domicílios, indústrias e 

pequenas lavouras próximas aos cursos d’água.  

Por conseguinte, a pesquisa realizada será relacionada as aulas práticas e teóricas para 

facilitar o entendimento dos alunos a respeito da sua região. Percebe-se então a necessidade 

de partir da macro escala para uma microescala, promovendo discussões sobre a 

problemática, aguçando a percepção para os problemas existentes e se eles conseguiam 

identificar outros.  

Poderá ser trabalhado atividades lúdicas, vídeos, oficinas de cartazes e músicas 

referentes ao tema que trata a conscientização ambiental e mobilidade urbana, fazendo com 

que os alunos desenvolvessem propostas para intervir no Complexo Clube do Povo, trazendo 

uma eficácia positiva acerca da problemática exposta. 

2ª etapa (duração prevista: 50 minutos ou uma aula) - Objetivo geral: rodas de 

conversas, debates e pesquisas sobre a temática, construir com os alunos, os conceitos de 

paisagem natural e paisagem cultural, a importância do homem nas transformações das 

paisagens e sobre os riscos ambientais provocada por essas relações. Metodologia: o professor 

explicará o objetivo da aula de campo, ressaltando a importância de se estudar uma paisagem 

que faz parte da vivência dos educandos e identificar os riscos ambientais, pois nos livros 

didáticos as imagens lhes são desconhecidas, já que representam paisagens da região de 

outros estados. 
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Levar fotos de paisagens do Complexo Clube do Povo e junto com os alunos fazer a 

interpretação dos elementos oferecidos pela paisagem a analisar, os problemas ambientais do 

local.  Observou-se a dificuldade do acesso ao Complexo Clube do Povo por meio de 

transporte público, por consequência da inexistência de uma linha que passe pela represa, 

restringindo as comunidades mais afastadas do centro de usar os benefícios que lá são 

oferecidos, outro aspecto notório é a ausência de lixeiras para manutenção do espaço. 

3ª etapa (duração prevista: 02h30min ou 03 aulas) - Objetivo geral: Fazer com que os 

alunos sugerissem maneiras de intervenção para solucionar os problemas identificados na 

segunda etapa. Metodologia: Após a observação das paisagens realizar uma discussão acerca 

dos problemas levantados na segunda etapa para instigar os alunos, assim sera pedido que 

pensem em maneiras de solucionar os problemas ambientais no Complexo Clube do Povo. 

Será trabalhado documentários, oficinas de cartazes e músicas referentes ao tema que 

trata a conscientização ambiental e mobilidade urbana, fazendo com que os alunos 

desenvolvam propostas para intervir no Complexo Clube do Povo, trazendo uma eficácia 

positiva acerca da problemática risco ambientais. 

As atividades desempenhadas iniciarão com documentários com assuntos como, 

sustentabilidade, mobilidade urbana e poluição do meio ambiente. Será realizado roda de 

conversas sobre os documentários, fazendo um paralelo com o clube do povo objetivando 

identificar o senso crítico do aluno a partir do seu cotidiano. Desse modo foram surgindo 

maneiras de intervenção para melhoria do Complexo Clube do Povo.  

4ª etapa (duração prevista: 01h40min ou 02 aulas) - Objetivo geral: e por fim cabe ao 

professor elaborar e realizar um trabalho de campo, levando os alunos até a represa do clube 

do povo para que eles possam visualizar na prática as paisagens analisadas pelas fotos, 

espalhar os cartazes feitos nas oficinas e também usufruir, conscientemente, do local. 

Esta etapa conta com a presença do professor de Geografia, que supervisionará todo o 

trabalho de campo. Para a realização do trabalho de campo será preciso: 

 Fazer uma preparação com a turma, esclarecendo o que iria ser trabalhado em 

campo e que o assunto está sendo estudado em sala; 

 Conversar com a coordenadora e a professora da disciplina de Geografia, 

explicando o objetivo do trabalho de campo; 

 Definir com o coordenador, dependendo do tamanho da turma, a necessidade 

de um monitor; 



1008 
 

 Que os pais autorizem os alunos a participar de uma aula em outro espaço, 

fora da escola; 

 Estabelecer com os alunos o que poderá ser levado no trabalho e as regras a 

serem seguidas; 

 Qual tipo de transporte será usado; 

 

CONCLUSÕES 

 

Pesquisar e escrever sobre paisagem é uma experiência enriquecedora para nós, 

professores, pois desenvolvemos um assunto que é concreto para nós,  educadores em 

Geografia. A intenção com esse artigo foi mostrar a possibilidade de se trabalhar com leitura 

de paisagem para identificar áreas de riscos ambientais, utilizando não somente livros 

didáticos e sala de aula. Utilizar o trabalho de campo como ferramenta do ensino e 

aprendizagem geral.  

Nossa proposta de aulas de Geografia para as várias series do ensino fundamental, 

com metodologia de aula de campo para os alunos aprenderem a leitura das paisagens do seu 

lugar, indicando um roteiro urbano, que comtemple várias paisagens, contribuiu com a práxis 

pedagógica, em especial os educadores da cidade de Catalão (GO).  

A aula de campo é uma metodologia relevante para dar significado às aulas de 

Geografia do fundamental II, no que se refere ao conteúdo paisagem. Essa metodologia 

aplicada para a leitura da paisagem do Complexo Clube do Povo é importante, primeiro, 

porque paisagem é um dos conceitos-chave da Geografia que pode ser trabalhada além da sala 

de aula. 

Segundo, paisagem é um conteúdo que faz parte do cotidiano dos alunos; e terceiro, 

porque quando os alunos aprendem a ler as paisagens do seu lugar e reconhecer as diversas 

formas dos riscos ambientais, conhecendo os elementos naturais e culturais e a transformação 

da paisagem ao longo do tempo, eles passam a compreender a dinâmica que as envolve, 

sentindo-se sujeitos participantes da produção/organização do espaço geográfico de Catalão.  

Os alunos passam a entender que também são agentes transformadores da paisagem do 

lugar em que vivem. Por fim, é prazeroso e gratificante estudar este tema, porque podemos 

pesquisar algo que conhecemos e que faz parte de nosso dia-a-dia, explorando paisagens do 

nosso lugar, paisagens estas que ajudamos a construir.  
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RESUMO 

 

A implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como objetivo assegurar uma 

formação básica comum aos cidadãos brasileiros. No entanto, é preciso levar em consideração que o 

contexto da reformulação do ensino inclui reformas mais abrangentes no sentido de uma concepção 

neoliberal, que se relaciona com a BNCC pela finalidade de maior controle. Há de se questionar os 

valores que presidem essa formação comum, entre eles, a necessidade da do tema Educação Ambiental 

(EA) nos conteúdos, a partir do momento que constitui-se como tema transversal nas políticas 

nacionais de educação ambiental e, nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de uma abordagem 

socioambiental que de fato interfira na atual crise ecológica, como coloca CARVALHO (2004) e, que 

não está desconectada de uma verdadeira reformulação da educação, para além do Capital, como 

coloca MESZÁROS (2005).  

 
Palavras chaves: Base Nacional Comum Curricular/ Educação Ambiental/ Ensino Básico/ Reforma 

do Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Base Nacional Comum Curricular propõe-se responsável por definir a composição 

da grade curricular do ensino básico de forma padronizada para todos os estados, municípios e 

distrito federal, e a nortear as competências a serem desenvolvidas por cada estudante no 

decorrer de sua formação básica. Na Constituição de 1988 a BNCC já é visada a partir de uma 

determinação que busca atender aos cidadãos brasileiros, garantindo-os a educação pública e 

de responsabilidade do estado: “[...] serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). No entanto, é preciso levar em 

consideração que a efetivação de uma Base Nacional Comum Curricular acompanha uma 

série de impasses em relação a sua implantação definitiva e padronizada, dificuldade essa que 

é potencializada devido ao país possuir dentro de uma área continental, vasta pluralidade 
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cultural e alto índice de desigualdade social. 

Diante disso, foi estabelecida a leitura e análise da 3ª versão do documento da Base 

Nacional Comum Curricular e das Leis e Diretrizes das Políticas Educacionais no Brasil, bem 

como, pesquisas em artigos críticos que pautam sua inserção dentro de um contexto histórico-

político-educacional de reformas que teve início no campo educacional brasileiro na década 

de 1970. Isto para compreender o contexto em que a reforma do ensino está inserida para, 

então, realizar uma análise sobre a abordagem e a perspectiva da educação ambiental como 

tema transdisciplinar na BNCC, uma vez que estabelecida pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (LEI N
o
 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999). 

 

Desenvolvimento 

 

Contexto histórico político educacional e a BNCC 

 

A Base Nacional Comum Curricular é uma das estratégias estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) para “melhorar” a educação básica. Em setembro de 2016, o 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) apresentou a proposta preliminar que vem sendo 

discutida por meio de um sistema virtual, o que já deixa claro o caráter excludente e pouco 

mobilizador do processo de tramitação das reformas educacionais. Esta forma de condução da 

elaboração de currículos tem sido prática constante no Brasil, com resultados inócuos no que 

diz respeito à construção de processos de ensino-aprendizagem significativas. Assim, 

consideramos essencial o entendimento e análise do contexto em que se insere a proposta da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica, que o MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO colocou em “consulta pública”. 

De acordo com PEREIRA, as mudanças na educação brasileira por meio da aprovação 

de leis educacionais, políticas, programas e ações, sobretudo a partir da década de 1990, 

inserem-se em um percurso mais amplo de articulação a organismos multilaterais (Banco 

Mundial, FMI, UNESCO, entre outras) e acordos e compromissos assumidos pelo Brasil 

(MERCOSUL, UNASUL, Cúpula Das Américas, entre outras) que exercem influência na 

formulação e implementação das políticas educacionais brasileiras. Esse é um movimento 

gerado pela globalização em que agências internacionais, financeiras ou não, formulam 

recomendações sobre políticas públicas para países emergentes ou em desenvolvimento, 

incluindo formas de regulação dessas políticas em decorrência de acordos de cooperação entre 

esses países, a partir da década de 1990, com a afirmação da lógica neoliberal de gestão do 
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estado capitalista no Brasil. 

Partimos do entendimento de que não há mudanças significativas de conteúdo. E 

focamos nossa crítica na tentativa de aprofundar a centralização curricular com o objetivo de 

ampliar o controle de professores e estudantes. O que apresenta-se como uma nova estrutura 

de regulação, de concepção neoliberal, na qual os sentidos hegemonizados para a educação de 

qualidade relacionam-se ao controle do que será ensinado e aprendido. Assim, tramita no 

Congresso Nacional o PL 4486/2016, para aprovar a Base como lei naquela instância e não 

mais apenas no CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. É certo que temos novas 

roupagens, novas orientações e ressignificações dos mesmos sentidos políticos. 

Não podemos esquecer que a Reforma do Ensino Médio, através da medida provisória 

nº 746/2016, já transformada em norma jurídica altera as leis nº 9.394/ 1996 referente às 

diretrizes bases da educação nacional, e a lei nº 11.494/2007 referente ao Fundo de 

Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da 

educação (CONGRESSO NACIONAL, 2016), e antecede as mudanças estabelecidas pelo 

terceiro texto da Base Nacional Comum Curricular com o objetivo primordial de apartar e 

contemplar a instalação da BNCC no ensino médio integral. 

É importante salientarmos como a dialética entre a Reforma do Ensino Médio e a 

BNCC são importantes quando pensamos nas políticas educacionais e currículo a serem 

ofertados aos alunos do ensino médio. Dentro do sumário executivo da norma jurídica 

referente a reforma do Ensino Médio é entregue a responsabilidade da aplicação de temas 

transversais a BNCC, no entanto é apresentada a revogação do art. 29 da Lei nº 12.608, de 10 

de abril de 2012 que incluía no ensino fundamental e ensino médio “princípios da proteção e 

defesa civil e a educação ambiental”.  

 

Aplicação da Educação Ambiental e unidades temáticas em que se habilita  

 

Ficaria a cargo da BNCC a abordagem da Educação Ambiental, já que a exclusão da 

obrigatoriedade dentro da Reforma do Ensino médio não implica na liberdade da presença da 

educação ambiental como um tema “transversal” de ensino. No entanto, dentro do terceiro 

texto da BNCC os temas relacionados a Educação Ambiental são omitidos dentro do Ensino 

Médio. Acompanhando a negligência a áreas do conhecimento que não sejam a Língua 

Portuguesa e Matemática através da proposta de que as instituições de ensino do Estado 

tenham autonomia para a flexibilização do currículo dentro do plano de ensino através dos 

chamados “itinerários” de aprendizado a cargo da escolha do aluno.  
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O desenvolvimento de uma análise crítica do mundo é potencializado dentro dos 

conteúdos presentes nos livros didáticos do Ensino Médio. Fato que é comprovado a partir de 

qualquer leitura, mesmo que supérflua, do que se é apresentado ainda no sumário dentro dos 

módulos, capítulos e tópicos dos livros didáticos disponibilizados gratuitamente aos alunos do 

ensino fundamental e médio nas escolas do Estado e Município. Dentro do 6º ano do ensino 

fundamental, os conceitos são apresentados de forma denotativa e literal, ficando a cargo do 

professor uma análise crítica do assunto.   

De forma gradual os conceitos passam a possuir teor crítico dentro dos textos 

presentes no livro didático de ano para ano. A desvalorização de áreas do conhecimento como 

a Geografia, Biologia e História no Ensino Médio implicam em uma ruptura da construção 

crítica da análise do mundo em suas várias escalas.  A contextualização crítica de temas 

relacionados ao ambiente é fundamental para a formação cidadã, habituação do espaço-lugar e 

da identidade do aluno. A implantação da carga negligente da BNCC é fator atenuante para a 

decadência de um ensino que humanize o aluno como parte integradora do espaço e não como 

topo de uma cadeia.  

A Educação Ambiental, apesar de assumir o princípio de transdisciplinaridade, no 

ensino fundamental a sua abordada é restringida às disciplinas de Ciências da Natureza e 

Geografia. Em Ciências da Natureza tem como objetivo central o “letramento cientifico”, que 

busca desenvolver a visão crítica do aluno em relação às dinâmicas do mundo dentro de 

perspectivas sustentáveis e de bem comum. Já na área de Ciências Humanas, entre as 

competências exigidas para aplicação dos conteúdos de Geografia se mantiveram referências 

a temáticas ambientais, sobretudo na unidade temática “Natureza, ambientes e qualidade de 

vida”, como podemos observar nas tabelas a seguir. 
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Quadro 1: Competências especificas das disciplinas de Ciências da Natureza e de Geografia 

para o ensino fundamental. 

Competências específicas para o ensino fundamental 

Geografia Ciências da natureza 

Construir argumentos com base em 

informações geográficas, debater e 

defender ideias e pontos de vista que 

respeitem e promovam a consciência 

sócioambiental e o respeito à 

biodiversidade e ao outro, sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

Compreender conceitos fundamentais e 

estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, 

práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no 

debate de questões científicas, tecnológicas, 

socioambientais e do mundo do trabalho, 

continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

Utilizar os conhecimentos geográficos para 

entender a interação sociedade/natureza e 

exercitar o interesse e o espirito de 

investigação e de resolução de problemas 

Avaliar aplicações e implicações políticas, 

socioambientais e culturais da ciência e de 

suas tecnologias para propor alternativas aos 

desafios do mundo contemporâneo, incluindo 

aqueles relativos ao mundo do trabalho 

Agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, propondo ações 

sobre as questões sócioambientais, com 

base em princípios éticos, democráticos, 

sustentáveis e solidários. 

Construir argumentos com base em dados, 

evidências e informações confiáveis e 

negociar e defender ideias e pontos de vista 

que promovam a consciência socioambiental 

e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo 

e valorizando a diversidade de indivíduos e 

de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

  

Agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza para 

tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da 

saúde individual e coletiva, com base em 

princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários. 

     Fonte: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. 2017. 
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Quadro 2: Unidades Temáticas e Habilidades em Educação Ambiental na disciplina de 

Geografia no ensino fundamental. 

Habilidades 

Ano Unidade Temática Geografia 

2° 

Conexões e Escalas  

Comparar diferentes meios de transportes e de 

comunicação, indicando seu papel na conexão entre 

lugares, e discutir os riscos para a vida e para o 

ambiente e seu uso responsável. 

Mundo do trabalho 

Descrever as atividades extrativas (minerais, 

agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, 

identificando os impactos ambientais. 

Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 

identificando seus diferentes usos (plantação e extração 

de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos 

desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 

3° 

Formas de representação e 

pensamento espacial 

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola 

aos problemas causados pelo consumo excessivo e 

construir propostas para o consumo consciente, 

considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso 

e reciclagem de materiais consumidos em casa, na 

escola e/ou no entorno. 

Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque 

para os usos da água em atividades cotidianas 

(alimentação, higiene, cultivo de plantas, etc), e discutir 

os problemas ambientais provocados por esses usos 

Identificar os cuidados necessários para utilização da 

água na agricultura e na geração de energia de modo a 

garantir a manutenção do provimento de água potável 

Comparar impactos das atividades econômicas urbanas 

e rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os 

riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. 

4° 
Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Identificar as características das paisagens naturais e 

antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios, etc) no 

ambiente em que vive, bem como a ação humana na 

conservação ou degradação dessas áreas. 

5° Conexões e Escalas  

Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 

mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas 

pelo seu crescimento 
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Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Reconhecer e comparar atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, 

marés negras, etc). 

Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, 

indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico, 

etc) propondo soluções (inclusive tecnológicas) para 

esses problemas 

Identificar órgãos de poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções 

para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como 

meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) 

e discutir as propostas implementadas por esses órgãos 

que afetam a comunidade em que vive. 

6°  
Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de 

terras, terraceamento, aterros, etc) e de apropriação dos 

recursos hídricos (sistemas de irrigação, tratamento de 

redes de distribuição), bem como suas vantagens e 

desvantagens em diferentes épocas e lugares 

Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição dos componentes 

físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo 

Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das 

principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, 

enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Analisar consequências, vantagens e desvantagens das 

práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor, 

etc). 

7° Mundo do trabalho 

Discutir em que medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam impactos 

ambientais, assim como influem na distribuição de 

riquezas, em diferentes lugares. 

8° Mundo do trabalho 

Analisar a importância dos principais recursos hídricos 

da América Latina e discutir os desafios relacionados à 

gestão e comercialização da água. 



1017 
 

Natureza, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

Analisar características de países e grupos de países da 

América e da África no que se refere aos aspectos 

populacionais, urbanos, políticos e econômicos e 

discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 

pressões sobre a natureza e suas riquezas, o que resulta 

na espoliação desses povos. 

      Fonte: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. 2017. 

 

Diante do apresentado nos quadros, além de observar que no 1° e 9° ano a Educação 

Ambiental não é abordada. É também possível identificar o que Carvalho (2004) coloca como 

educação ambiental ingênua, como que sugerindo que a boa intenção de respeitar a natureza 

seria premissa suficiente para fundamentar uma educação que interfira na atual crise 

ecológica. Como exemplo, no conteúdo abordado no 3° ano: “Relacionar a produção de lixo 

doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas 

para o consumo consciente”, ou ainda “Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque 

para os usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc), e 

discutir os problemas ambientais provocados por esses usos”. Ou seja, sem levar em 

consideração a real essência dos problemas socioambientais, o avanço desenfreado do sistema 

capitalista. 

Por outro lado, no 5° e 8° ano são apontados alguns debates mais interessantes, tais 

como “Gestão pública da qualidade de vida”, entre outros, mencionando a habilidade de 

perceber problemas além dos impactos sobre a natureza, envolvendo questões básicas para a 

qualidade de vida como moradia, direito à cidade, desigualdades sociais e econômicas. E, 

ainda, apontando para a identificação de órgãos de poder público e canais de participação 

social como meio de buscar soluções e melhorias. 

Mesmo a simples referência às temáticas ambientais necessita ser mais ampla no 

sentido da compreensão da crise ambiental como um todo, do ponto de vista econômico, ético 

e mesmo filosófico. A preocupação com uma sustentabilidade socioambiental como um tema 

transversal, abrangendo outras áreas de conhecimento, é defendida nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (EA) e pautamos a necessidade do mesmo constar no texto da BNCC. Além disso, 

as poucas referências à Educação Ambiental presentes se restringem ao ensino fundamental, 

enquanto deveriam “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988 apud 

BRASIL, 2012). A aplicação desses preceitos, uma vez na BNCC, pressupõe a instituição de 
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práticas escolares, projetos com a comunidade escolar, entre outras ações, ou seja, 

trabalhando-se a Educação Ambiental tanto formal quanto informal. 

Dessa forma, como também ressalta a Associação de Geógrafos Brasileiros, um dos 

primeiros elementos que a leitura nos suscita é de que não há, no documento, preocupação de 

estabelecer diálogo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que estão em vigor no 

país há quase 20 anos, no sentido de avançar em relação a eles. Ainda de acordo com a 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB), há uma ausência do debate teórico-

metodológico de forma geral no texto, sendo assim, tampouco haveria uma fundamentação 

adequada para a Educação Ambiental. 

Assim, entendemos que a nova versão da BNCC apresenta um conhecimento que 

hegemoniza a visão ocidental de mundo, sendo esta uma abordagem fora da nossa realidade. 

Defendemos a construção de uma visão socioambiental que corresponda a uma Educação 

Ambiental crítica, tal que deveríamos buscar nos conhecimentos e na produção de lutas 

territoriais de povos originários, comunidades quilombolas, atingidos por barragens, entre 

outros, que têm enfrentado diversas problemáticas socioambientais. Sendo que cada sujeito 

aprende a partir da relação entre os conhecimentos científicos e o reconhecimento dos saberes 

tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiente, 

natural ou construído, no qual as pessoas se inserem. Mas pelo contrário, a BNCC não cria as 

condições para isso, a partir da centralização curricular. 

Salvo todas as demais críticas à Base Nacional Comum Curricular, frisamos a 

necessidade de incorporação pela BNCC dos PCNs e Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, e dos princípios e 

objetivos fixados pela Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA.  

 

CONCLUSÃO 

 

A Educação Ambiental escolar, presente nos currículos a partir da década de 1990 

(ainda que de forma tímida), com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – que 

trazem o tema Meio Ambiente como transversal ao ensino de todas as disciplinas escolares – 

sempre teve como fortes aliados os professores de Geografia e de Ciências Naturais. É 

possível compreendermos a essência da negligência na abordagem da Educação Ambiental ao 

passo que entendemos os interesses institucionais-políticos-econômicos das reformas do 

ensino, sendo que, como coloca PEREIRA e CEZARI (2017) in apud (SORRENTINO et al., 

2005, p. 287): “cabe à educação ambiental a transformação social por meio da superação das 
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injustiças sociais, da apropriação capitalista e funcionalista da natureza e da própria 

humanidade”.  

Dessa forma, como aponta MESZÁROS (2005), a educação é parte de um processo 

maior e complexo que envolve a necessidade, por parte do capital, de manutenção ativa dos 

trabalhadores. Ou seja, o ensino está situado no âmbito da história, mostrando as suas 

limitações e seu comprometimento, em última instância, com os limites impostos pela 

sociedade do capital, em reproduzir os valores para a permanente existência deste sistema. 

Assim, MESZÁROS fala da construção de outro projeto de educação, para além do Capital, 

cujo o seu papel seja a construção de possibilidades de contribuir na mudança social. 

Concluímos que devemos ter a clareza de que as alterações não representam uma 

qualidade maior na educação brasileira, o que ela oferece é a tentativa de controle dos 

professores e estudantes. Ao contrário da discussão sobre a implantação de uma BNCC, 

precisamos avançar no debate sobre a melhoria para a educação através da pontuação de 

políticas de formação e qualificação de professores, a valorização dos profissionais da 

educação (incluindo a adequada remuneração) e a autonomia das escolas em construir o seu 

próprio currículo escolar, conteúdo que parta do cotidiano e dialogue com a realidade de cada 

território e das problemáticas locais buscando superá-las. E, não existe forma melhor de se 

aplicar a Educação Ambiental senão desta forma, pois, estes sim, ao contrário do ideário 

neoliberal, são pontos fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. 
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RESUMO 

 

O presente artigo aborda sobre a construção da educação escolar indígena no Brasil a partir das leis, 

fazendo uma breve abordagem histórica das mesmas e analisando como se dá os avanços da educação 

escolar indígena por meio da legislação brasileira a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). 

Além de analisar e debater sobre como o ensino de Geografia,mediante as suas diferenciadas e 

significativas abordagens,pode contribuir na autoafirmação de consciência cultural e social indígena, 

além da construção e efetivação da educação intercultural, ajudando-os a construir seus conceitos e 

valores. 

 

Palavras-chave: Indígena; Educação Escolar; Legislação; Ensino; Geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é consequência de parte uma pesquisa que teve inicio em 2016 para a 

elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “A Globalização no 

Contexto da Escola de Ensino Médio da TI Karajá Xambioá – Santa Fé do Araguaía- TO,que 

teve como um dos objetivos analisar as reformas políticas educacionais indígenas no contexto 

da globalização. O resultado deste artigo é a discussão de apontamentos que surgiram no 

curso da pesquisa é que não puderam ser discutidos de forma mais ampla no projeto inicial. 

Dentro da história podemos contatar que os povos indígenas vêm encarando diversos 

problemas referente a sua manutenção e permanência na sociedade brasileira, mesmo havendo 

várias leis que garantem os seus direitos, ainda tem-se enfrentado vários desafios a cerca das 

suas culturas, ensino, saúde, entre outros. A pesquisa visa a discussão por volta da construção 

da educação escolar indígena por meio da legislação brasileira, enfocando nos períodos 

antecedente e posteriora promulgação da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), e como 

essas implementações modificaram esse cenário educacional, além de considerar como o 

ensino de Geografia pode auxiliar na educação diferenciada prevista por lei, ajudando na 
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construção dos valores socioculturais dos estudantes indígenas evidenciando e afirmando a 

sua cultura e identidade na sociedade. 

 

Um Breve Levantamento Histórico das Leis e os Avanços na Educação Escolar 

Indígenas no Pré e Pós Constituição de 1988 

 

Pré-Constituição 

 

A educação indígena passou e vem passando por várias adversidades no decorrer da 

história, podendo ser dividida em duas partes, anterior e posterior a Constituição. Na primeira 

parte a educação indígena era, de acordo com as concepções de Paulo Freire (2004), 

puramente natural, a forma dos indígenas de transferirem seus conhecimentos e vivências era 

oral, sem escritas, onde se encontrava uma sociedade: “[...] sem escola, onde não havia 

situações sociais exclusivamente pedagógicas, a transmissão de saberes era feita no 

intercâmbio cotidiano, por contatos pessoais e diretos. A aprendizagem se dava em todo o 

momento e em qualquer lugar” (FREIRE, 2004, p. 15).Ainda não existia uma educação 

escolar indígena, somente uma educação indígena, onde os conhecimentos eram passados de 

gerações a gerações por meio do conhecimento empírico.  

Posteriormente, o primeiro contato dos índios com a educação escolar foi na época da 

colonização, quando o indígena se deparou com os Jesuítas que os sujeitaram, por questões 

políticas, a “aceitarem” uma educação imposta, educação está que só beneficiava os interesses 

sócios religiosos com visão etnocêntrica. O intuito desse tipo de sujeição educacional era 

puramente integracionista, que visava enquadrar os indígenas a um padrão de vivência 

cultural dos ocidentais, deixando de lado as diferenças culturais, tradições, costumes e os 

conhecimentos próprios de cada comunidade, marginalizando, assim a cultura indígena e 

criando a partir daí o atual preconceito aos costumes e tradições enfrentadas pelos indígenas 

nos dias de hoje (FREITAS&SILVA, 2014). 

Com o passar dos anos foi-se vendo a necessidade de implantações de leis que 

englobassem os indígenas, assim, em 1910 foi criada pelo Decreto-Lei n.º 8.072, o Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) essa instituição deu 

uma nova perspectiva à população indígena no Brasil, essa lei visava tanto a proteção e 

integração dos índios quanto a fundação de colônias agrícolas que se utilizariam da mão de 

obra encontrada pelas expedições oficiais. Essa lei visava a integração dos indígenas à 

sociedade brasileira, porém de maneira inadequada, modelando a educação indígena e outros 
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aspectos de acordo com os desejos eurocêntricos deixando de lado as diferenças culturais de 

cada comunidade, modificando assim, somente a metodologia para que se lograsse a 

integralização do índio à cultura ocidental que os jesuítas tentaram
239

.  

Em 1967 a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) se originou a partir do SPILTN por 

meio da Lei no 5.371, de 1967 se tornando a instituição mais importante para o meio indígena 

na atualidade, pois a mesma aplica a política indigenista oficial monitorando juntamente com 

os indígenas o cumprimento do que está determinado pela legislação brasileira, com ela o 

quadro em que se encontrava a população indígena foi se modificando (FUNAI, 2017). 

No que diz respeito à educação, a FUNAI deu prioridade ao ensino bilíngue nas 

escolas indígenas buscando amenizar as diferenças culturais entre os indígenas e o não índio 

(BRASIL, 2007). Ainda nesse período em 1957 foi adotada a Convenção 107 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) que alavancou o processo de reconhecimento da diversidade 

indígena e proteção contra o preconceito. (BRASIL, 2011) 

A partir dos anos 1960 a 1970 surge o aparecimento de ONG’s que lutavam a favor da 

melhoria da educação escolar, da cultura, e muitos outros aspectos que fortaleceram os 

movimentos de autonomia e autodeterminação indígena em escala mundial, modificando 

assim o quadro existente (BRASIL, 2007). A criação dessas entidades e grupos que 

colaboravam e estabeleciam uma articulação entre os povos indígenas e organizações não 

governamentais, de acordo Luciano (2006), são os chamados movimentos indígenas 

brasileiros e buscavam a afirmação dos direitos indígenas exigindo mudanças com o objetivo 

de defesa dos territórios e de luta por outros direitos, ou seja, "uma agenda comum de luta, 

como é a agenda pela terra, pela saúde, pela educação e por outros direitos" (LUCIANO, 

2006, p. 61). 

Ainda em 1973 foi lançado O estatuto do Índio, lei n° 6.001/1973 que trata sobre 

vários aspectos necessários para os indígenas, inclusive também trata sobre a educação 

escolar indígena beneficiando-os com a alfabetização na língua portuguesa e materna, 

evidenciando a educação diferenciada e de qualidade. 

Com a intensificação dessa mobilização brasileira formou-se organizações, como a 

União das Nações Indígenas (UNI), criada no ano de 1979 de grande importância para a 

comunidade indígena ajudando no reconhecimento da identidade indígena por parte dos 

brasileiros não indígenas, ganhando maior reconhecimento dos seus direitos, tanto 
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nacionalmente como internacionalmente
240

. 

E por fim a fase da década de 1980, que antecede a Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988), que é marcada com a percepção indígena a cerca da inadiável indispensabilidade de 

considerar e promover os direitos intrínsecos dos seus povos, colocando em evidencia a 

necessidade de uma auto administração nos processos educacionais, estruturas políticas, 

econômicas, espirituais, territoriais, sociais, históricas e ambientais (BRASIL, 1998).  

Sabemos que o caminho que a educação indígena percorreu ao longo dos anos é 

bastante relevante, pois possui um histórico intenso de luta por valorização do índio e 

coletivamente da comunidade indígena. O modo de como os indígenas se encontra desde o 

período pós-colonização é bastante específico, após anos e anos de massacre contra os povos 

indígenas, sujeições, aprisionamento cultural, dentre outras atrocidades, o índio tem a 

liberdade de criar e retomar pautas que lhes dão o direito de liberdade, manter sua identidade 

e projetos sociais étnicos (BRASIL, 1998). 

 

Pós-Constituição 

 

Em meio a intensas reivindicações por parte da população indígena, o resultando deu 

na promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), que além de muitas coisas, 

garantem aos indígenas estabelecer a melhor maneira de como construir a educação escolar 

nas suas aldeias, e a partir daí as medidas pós-Constituição passaram a se pautar no respeito e 

conhecimentos das tradições, culturas de cada comunidade, evidenciando o prezo e a 

consolidação das identidades étnicas, passando ao Ministério da Educação a responsabilidade 

de coordenar e definir as regulamentações educacionais (BRASIL, 2007, p.16). 

Passando a ser percebido que para o índio seja incluído em um sistema educacional ele 

não precisa despir-se de seus hábitos culturais e muito menos ser distanciado de seu local de 

origem, onde o índio tem seus vínculos socioambientais, mas sim que haja uma interação 

entre os conhecimentos já adquiridos pelos índios, seus conhecimentos empíricos, com os 

conhecimentos científicos. Ou seja, que a educação seja realizada de maneira bilíngue, com a 

língua materna do índio e a língua portuguesa, e mais, de forma intercultural, pois somente 

assim o indígena terá a possibilidade de se relacionar com o não índio de acordo com as 

necessidades do seu povo (BRASIL,1998). Como podemos ver na citação a seguir: 
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A referida constituição é explícita quanto à garantia dos direitos dos povos 

indígenas ao reconhecer suas culturas, tradições, línguas, organizações 

sociais, crenças, enfim, o direito de continuarem vivendo segundo suas 

culturas e suas livres escolhas, sendo-lhes garantido, inclusive o direito de 

ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, superando a ideia 

de incapacidade civil, mental e política desses indivíduos e povos (BRASIL, 

2007, p. 05). 

 

Assim se constata a grande mudança estabelecida pela constituição, o direito garantido 

da utilização das línguas maternas na educação escolar, além da promessa da utilização de 

"processos próprios de aprendizagem", percebendo-se assim a necessidade de uma educação 

escolar diferenciada e autônoma por parte dos indígenas, assim como também é colocado 

como dever do Estado a garantia dos direitos culturais das comunidades. 

Com a Constituição de 1988, o Brasil além de reconhecer o cidadão “índio” como 

pessoa, também passa a reconhecer os direitos dos povos indígenas de se manterem como tais 

e de se perpetuarem culturalmente. Percebendo-os como membros de uma coletividade e 

como donos de seus direitos coletivos e especiais. Pela primeira vez no Brasil, por meio da 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), houve uma regulamentação entre as relações estatais e 

as sociedades indígenas, deixando os indígenas livres de uma política integracionista que já 

levava quase cinco séculos, deixando-os com o direito de praticar as suas formas culturais 

próprias. 

Também é outorgada ao Ministério da Educação (MEC) a responsabilidade de 

incorporar a educação escolar indígena aos sistemas de ensino, assim como no Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) (BRASIL, 1998): 

 

[...] atribui ao MEC a competência para integrar a educação escolar indígena 

aos sistemas de ensino regular, coordenando as ações referentes àquelas 

escolas em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo Decreto 

atribui a execução dessas ações às secretarias estaduais e municipais de 

educação, em consonância com as diretrizes traçadas pelo MEC (BRASIL, 

1998, p.32). 

 

De acordo com as leis os povos indígenas ganharam direitos coletivos de poder sobre 

seu território e aos recursos naturais presentes em seu território, como também o direito de 

decidir sobre outros aspectos, como: histórico, identitário, político, social, filosófico, 

religioso, entre outros, reconhecendo e valorizando as diversidade das culturas, 

conhecimentos, saberes e práticas que foram negadas pelo poder hegemônico, abrindo 

espaços para a aceitação da diferença e do pluralismo. 

Ainda existem várias leis que deram sustentações à educação escolar indígena e 

contribuíram para a sua ampliação, como as leis n° 10.172 de 2001, n° 10.639 de 2003, 
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n°11.645 de 2008, leis essas que enfatizaram a introdução da diversidade cultural indígena no 

currículo escolar, com a temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”, tornando 

obrigatório tanto em instituições públicas como em instituições privadas (BRASIL, 2001, 

2003 e 2008). 

Com todas essas evoluções nas leis a cerca da educação escolar indígena, e a 

necessidade encontrada para que houvesse currículos escolares mais realistas do ponto de 

vista do indígena, começaram a serem elaborados parâmetros que auxiliariam os professores 

na elaboração de seus planos de atividades em sala de aula. 

 Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996) nos artigos 

78-79 estabeleceu regras para a Educação Escolar Indígena, reafirmando sobre a educação 

bilíngue intercultural é um direito dos povos indígenas, colocando na responsabilidade da 

União a organização plena da escola indígena. E em 1998 foram criados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's) (BRASIL, 1998) que deram possibilidade da construção 

curricular nas escolas indígenas, estruturando os ensinamentos, determinando como se devia 

guiar a educação e suas relações sociais além de auxiliar na elaboração dos materiais didáticos 

próprios dos indígenas (BRASIL, 1996 e 1998). 

Além do PCN (BRASIL 1998 e 2000) que ajuda a compor a grade curricular do 

sistema de ensino, os indígenas também tiveram o apoio do Referencial Curricular Nacional 

para as Escolas Indígenas (RCNEI) (BRASIL, 1998) criado em 1998 e é composto por uma 

série de Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) sendo traçado de acordo com a 

LDB (BRASIL, 1996), que enfatiza uma escola diferenciada e inclusivra, principalmente pelo 

cumprimento da diversidade cultural que encontramos em cada comunidade e por sua 

interculturalidade. Esses parâmetros propostos pelo RCNEI servem como exemplo na prática 

educacional indígena, quebrando as padronizações do modelo de ensino ereiterando a 

concepção dos conhecimentos indígenas mostrando que devem ser guiadas a partir da 

interação da sua realidade, transmitindo isso para a experiência do cotidiano escolar dos 

alunos e professores.  

Por isso o RCNEI é um dos documentos mais importantes dentro da educação 

indígena, trazendo maneiras que como elaborar o currículo escolar de acordo com as 

experiências existenciais de cada comunidade, ajudando nos métodos de ensino dentro da 

realidade de cada escola das diferentes comunidades existentes no Brasil (BRASIL, 1998). A 

função do RCNEI no ensino é fazer com que as diferenças indígenas, tais como, 

multietnicidade, pluralidade e diversidade, sejam evidenciadas na sociedade, ou seja, 

incentivando a premisse de pensar a escola a partir das concepções de mundo dos indígenas e 
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suas próprias formas de organizações, tornando as construções pedagógicas de cada unidade 

escolares indígenas autônomas. 

Sabendo que o ensino escolar indígena precisa ser diferenciado de acordo com as 

necessidades particulares de cada aldeia indígena, é de suma importância que os ensinos. 

 

A Educação Escolar Indígena e a Geografia 

 

O homem é um agente transformador de paisagens e espaços geográficos, essa 

transformação se dá através das práticas e suas relações com a sociedade e a natureza. Essa 

interação vai se modificar de acordo com o contexto histórico em que o homem está inserido, 

ou seja, vai variar conforme o tempo e o espaço que o agente está atuando, essas práticas 

serão diferentes em concordância com a técnica, cultura e natureza, resultando em povos 

diferentes que entende o seu espaço e sua realidade de maneiras diferentes. 

 

Seja onde for que viva um povo, ele se relaciona com o seu espaço e cria um 

modo de entendê-lo e explicá-lo, ou seja, a sua geografia. Cada um tem a sua 

maneira de entender e de se relacionar com a terra, com as águas, com as 

plantas, com o céu, com a chuva, com o vento, com o sol e com outros 

povos, outras formas de interpretação do espaço. (BRASIL, 1998, p.225) 

 

Sabemos que a geografia está presente no nosso cotidiano, dentro e fora da escola, por 

isso há a necessidade de expor as normas e as leis institucionais dentro da educação indígena 

para que se possa entender como as mesmas estão baseadas na concepção geográfica de 

ensino, ajudando o docente a perceber o contexto diferenciado que as leis propõem, 

fornecendo recursos para fomentar uma prática estimulante no ensino de geografia. Essa 

compreensão é fundamental para ajudar o docente e os alunos a entender o espaço escolar 

indígena e seus principais traços, além de destacar aspectos legais, jurídicos e institucionais, 

bem como a abordagem da Geografia no Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas (RCNEI) (BRASIL, 1998).  

A importância da educação escolar indígena diferenciada acordado por lei é grande, 

pois as necessidades das populações indígenas são numerosas e características de cada etnia, 

levando em consideração que as diferenças culturais de cada grupo são enormes, necessitando 

de uma especificidade na área da educação que abrange cada uma em suas diferenças, 

tornando a educação escolar indígena um grande desafio para os docentes.  

O ensino de Geografia ajuda a transpor as barreiras mentais dos alunos no intuito de 

esclarecer que mesmo o aluno vivendo em uma comunidade afastada, no caso das aldeias 
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indígenas, todos são responsáveis e estão ligados aos acontecimentos que ocorrem no mundo, 

e todas essas interações estão comprometidas historicamente com os valores humanos. Essa 

prática vai ajudar na autoafirmação do indígena como cidadão brasileiro, abrindo as portas 

para que esse indígena possa se encontrar dentro de um grande espaço que até então era 

taxado como inapropriado para ele.  

A ação de problematização do espaço geográfico feita na Geografia é essencial para a 

construção do conhecimento do aluno, somente assim o aluno consegue ordenar 

conhecimentos adquiridos por diferentes sujeitos em variados lugares por meios de suas 

experiências vividas, por diferentes grupos sociais, culturais, e com isso buscando os 

"porquês” que as coisas acontecem “para quê” e “para quem”, tornando a observação do 

cotidiano com um olhar mais crítico deixando de lado as “normalidades”, ou seja, uma 

desconstrução das noções de certo e errado, havendo una análise mais imparcial da sociedade. 

As problematizações implicam em colocar em xeque várias questões habituais de forma a 

questionar essa normalidade na busca de uma resposta subliminar das questões, ajudando, 

assim, a desenredar as realidades locais e temporais que influenciam na vida cotidiana do 

aluno. 

No ensino de Geografia deve prevalecer a construção de conhecimentos e que essa 

construção resulte no dialogo e respeito às diferenças étnicas encontradas, afirmando a si 

mesmos como agentes transformantes de sua própria vivência e espaço. De acordo com 

Cavalcanti (1998, p. 24) o ensino de geografia, “[...] ajudar a formar raciocínios e concepções 

mais articulados e aprofundados a respeito do espaço”, tornando mais ampla a abordagem do 

vários temas articulados entre a natureza e as sociedades. Por isso é de suma importância o 

seu ensino na sala de aula, pois somente com ela o aluno indígena irá compreender os espaços 

em que está inserido e compreender assim os espaços dos outros. 

Outro aspecto da Geografia que é fundamental e decisivo na formação do cidadão são 

os estudos sobre o espaço geográfico. Sabendo que cada comunidade tem seu estilo de vida, 

sua maneira única de viver, a geografia ajuda a estabelecer relações e semelhanças com seus 

lugares e paisagens modificando o seu espaço geográfico no decorrer do tempo. De acordo 

com as particularidades de cada comunidade, os indígenas criam seus costumes, usam o seu 

território, constroem seu espaço geográfico, “a geografia é isso: o povo, os lugares e suas 

paisagens, e a relação do povo com seu espaço em um determinado tempo histórico” 

(BRASIL, 1998, p. 212). Estudar Geografia ajuda a reconhecer o seu espaço, o espaço do 

outro, a entender o mundo, sendo assim, essa troca recíproca de conhecimentos enriquece 

tanto a cultura como passa-se a ter mais propriedade em defender seu espaço, defender sua 
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cultura, seu território, se aprende a lutar contra os preconceitos,esses conhecimentos passam a 

servir como armadura aos processos da globalização (BRASIL, 1998). 

Cada indígena entende o seu espaço de forma diferente, cada um tem sua maneira de 

se relacionar com o mesmo, porém a noção de espaço não é somente sobre a sua utilização e 

modificação, mas também as correlações com os sentimentos afetivos, imaginário, tudo isso 

se torna membro da visão de mundo peculiar de cada um (BRASIL, 1998). 

O espaço geográfico para os indígenas é um espaço sagrado, em razão de seu contato 

com a sociedade e a natureza, pois é nela que o correm as construções culturais, de trabalho e 

a forma de apropriação do espaço. Com o currículo “aberto” para ser produzido de acordo 

com a escola indígena, conforme as experiências diferentes em razão dos diferentes lugares e 

paisagens na qual se inter-relaciona, a experiência escolar também se tornam bem peculiar, já 

que essa interação aluno-escola se dar de formas e em instantes diferentes. “Da vida de cada 

povo nasce uma geografia” (BRASIL, 1998, p. 216) cada aluno tem seus conhecimentos 

geográficos mesmo sem fazer parte de uma escola, e é esse conhecimento que deve ser 

utilizado na escola quando se inicia a vida escolar, usando essa percepção para compreender 

melhor os aspectos do mundo fora da comunidade e para que se conquiste o poder de dialogar 

com esse mundo, compreendendo que a sua geografia é tão importante quanto a geografia do 

não índio. A geografia proporciona a descoberta do mundo por intermédio do espaço 

geográfico, guiado pelas noções de Paisagem, Lugar e Território, essa compreensão permite 

apresentar aos alunos os diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, possibilitando que os 

estudantes construam compreensões novas e mais complexas a respeito do assunto. 

De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998), as seleções feitas para os temas 

preferencialmente as serem estudados nas escolas indígenas na disciplina de geografia são 

bastante criteriosas, os temas devem trazer a valorização das particularidades indígenas, 

trazendo ainda a comparação de outras particularidades, tanto da mesma aldeia como das 

aldeias vizinhas e nas cidades. Com esses exercícios os estudantes serão capazes de fazer 

ligações com aspectos próximos, assim como analisar criticamente os aspectos que mais se 

distinguem dentro do seu espaço geográfico, buscando assim, reconhecer as diferenças 

existentes do seu próprio grupo, assim como também mundialmente, em uma abordagem 

“comparativa e integrada” (BRASIL, 1998, p.218). A grande importância desses exercícios 

dentro dos conhecimentos de geografia, é a busca da reflexão sobre as diferenças dos aspectos 

sociais, a maneira de interação com o espaço vivenciado e com as pessoas que integram todos 

esses variados espaços. 

Na Geografia encontram-se diversos modos de trabalhar as relações entre as 
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localidades e a globalidade. Mas para que se possa perceber o espaço mundial é preciso que se 

faça uma ligação com o seu próprio espaço, é essencial a correlação com a sua própria 

localidade assimilando a realidade de cada povo, e compreender as transformações realizadas 

a esses espaços no contexto em que estão inseridos. Fazer essa compreensão orienta as ações 

dos alunos como cidadãos, em relação as particularidades da aldeia, do grupo social, da 

cidade e do mundo (BRASIL, 1998). 

É considerável que o professor e aluno trabalhem inicialmente com questionamentos 

sobre a sua realidade para que depois que se chegue ao entendimento dos assuntos tratados 

fora da comunidade, deve-se entender o que se passa dentro da comunidade para lograr 

entender o que se passa no mundo. As realidades e os contextos são bastante distintas a 

compreensão dessa constatação é fundamental para trabalhar a visão crítica do aluno e assim 

ele poderá entender que há diferentes formas de viver, de se relacionar e pensar. 

Dentro da Geografia há vários conteúdos e objetivos didáticos a serem aplicados em 

sala de aula, neste trabalho vamos nos atentar ao tema “O espaço geográfico mundial - o local 

e o global” (BRASIL, 1998, p. 230) cujosobjetivos didáticos são: Desenvolver uma visão 

global dos povos indígenas do mundo e critérios de comparação com a situação brasileira; 

Conhecer as questões da legislação ambiental e a indigenista em relação ao uso dos territórios, 

à identidade cultural em diversas partes do mundo,e compará-la à brasileira, sem perder de 

vista sua própria condição em relação a este uso; Conhecer e refletir sobre alguns processos 

de ocupação do espaço mundial; Desenvolver opinião sobre a situação ambiental/ecológica 

mundial, o uso e proteção das águas e demais recursos naturais do planeta numa perspectiva 

mundial e, em consequência, atitudes positivas em relação à conservação e ao uso dos 

recursos do próprio território e aldeia; Identificar e conhecer as relações de seu povo com 

alguns povos do mundo e criar critérios e parâmetros para melhorar a qualidade dessas 

relações no presente e no futuro; Saber representar e transmitir os temas estudados em 

linguagem cartográfica (BRASIL, 1998, p. 230). 

Ainda conforme o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 230), os conteúdos desse referido tema 

são: “Apropriação, utilização e conservação do espaço geográfico mundial pelos diferentes 

povos indígenas”, onde se fala sobre as diversidades indígenas e suas peculiaridades, quais 

lutas enfrentaram e ainda enfrenta e como se encontram na atualidade; “Apropriação, 

utilização e conservação do espaço geográfico mundial pelos outros povos”, evidenciando 

diversas visões de mundo dentro das varias comunidades indígenas e qual a sua representação 

no espaço mundial; “A ordenação do mundo: como a história, a economia e apolítica vão 

definindo as regiões do mundo”, aqui se fala sobre a importância de conhecer as dinâmicas 
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políticas, econômicas e sociais e desenvolvimento humano, exemplo, hidrelétricas, estradas, 

exploração de minérios, saúde, educação, entre outros; “As marcas deixadas na natureza pela 

ocupação do espaço pelas sociedades humanas: os grandes desequilíbrios ecológicos do 

mundo hoje”, fala sobre as degradações ambientais causadas pelos processos da globalização, 

buscando achar soluções para o futuro sobre esse problema a partir de discussões de suas e 

das outras realidades, por exemplo, podemos ter a agricultura. 

Por isso, a importância que o ensino de Geografia seja voltado para construção social, 

política, religiosa, étnica e cultural, é para que possa colaborar na construção de um modelo 

educacional, onde os cidadãos formados serão atuantes na sociedade com suas características 

próprias sem, por obrigação, sejam seguidores a culturas que não diz respeito com a sua 

realidade cultural. 

O intuito do ensino de Geografia é gerar raciocínios que instiguem os indígenas a 

entenderem a sua cultura de maneira crítica e o espaço como local de apropriação, respeitando 

ainda o espaço como um lugar de construção social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O professor de Geografia deve estar apto para encarar os desafios do cotidiano escolar, 

além de estar atento as condições espaciais e sociais dos alunos, fazendo com que a educação 

seja de maneira instigante e crítica. Deixando o aluno indígena perceber a sua cultura, 

identidade e etnia, esse trabalho se dá a partir da aproximação que o educador irá propiciar ao 

aluno dos conhecimentos da sua própria aldeia, estimulando o mesmo a atuar como construtor 

e transformador da sua trajetória dentro dos espaços geográficos em que for submetido, de 

maneira que possa concordar e valorizar a sua cultura. 

A escola tem importância significante na sociedade, pois nela é onde aprendemos 

sobre os espaços históricos, e é nela onde o indígena vai aprender a assimilar e impor os seus 

valores na sociedade “branca”, na universidade, é onde vai aprender sobre a importância da 

globalização na aldeia e como não sucumbir aos pontos negativos arrebatadores de 

identidades dela, é onde o índio vai afirmar a sua identidade com mais propriedade, 

reivindicando o seu espaço na sociedade e construindo relações interculturais e políticas. 

Ainda há muita coisa a ser feita no país a cerca da educação, pois há uma grande 

diversidade de situações que podem ser encontradas de acordo com cada povo e suas 

respectivas terras indígenas. Percebe-se uma grande contraditóriedade entre o discurso da 

legislação sobre a educação escolar indígena e a realidade das escolas, pelos programas 
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educacionais que não são oferecidos para os indígenas.  
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CONHECENDO O CERRADO E COLOCANDO EM PRÁTICA 

 

Tulio Rabelo
241

  

 

RESUMO 

 

Os objetivos deste trabalho foram: mostrar aos alunos o bioma cerrado; fazer um trabalho de campo no 

Parque Natural de Morrinhos; esclarecer em campo algumas dúvidas sobre cerrado e os tipos de 

matas; mostrar aos alunos a diferença do aprendizado em sala de aula e em campo. A relação entre 

teoria e a pratica é muito importante para o aprendizado do aluno, tanto como no conhecimento e 

também para o seu dia a dia, por que em um trabalho de campo os alunos podem aprender de uma 

maneira diferente sobre o espaço e o lugar, sendo assim o aluno pode se tornar uma pessoa mais 

crítica, que onde é necessário e de extrema importância para o aluno se tornar uma pessoa crítica. 

 

Palavras-chave: Sala de aula. Campo. Ensino Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cerrado tem aproximadamente uma área de 1,8 milhões de km², este bioma ocupa 

cerca de 21% de todo território brasileiro e corta o Brasil em um sentido diagonal de nordeste-

sudoeste.  É um bioma que faz extensão com todos os outros biomas distribuídos no Brasil, 

como Campos sulinos, e também divisões como áreas marinhas e regiões costeiras, faz 

divisão também com a Mata Atlântica e Caatinga (AGUIAR et al., 2004). 

Considerado como um lugar mundial de biodiversidade, o Cerrado é o segundo maior 

bioma da América do Sul, sendo também o segundo maior entre os seis grandes biomas 

brasileiros. No enfoque da diversidade biológica, é identificado como a savana mais rica do 

planeta, berço das águas do Brasil e celeiro do mundo, o Cerrado é dos ambientes atuais do 

planeta o mais antigo, começando a se formar há aproximadamente 65 milhões de anos. 

Composta por um mosaico natural de formações vegetais possui a mais diversificada 

biodiversidade florística e sua vegetação, por se alimentar principalmente de gás carbônico, é 

a que mais limpa a atmosfera (AMORIM, 2009). 

Um dos elementos mais importante que marca o bioma cerrado são os arbustos e 

galhos retorcidos, assim como o clima bem definido, com um período de estação chuvosa e 

outra seca. Entretanto, na região do cerrado encontram-se três das maiores bacias 

hidrográficas do país, sendo este bioma o berço de rios caudalosos como o São Francisco. As 

peculiaridades da flora como os troncos tortuosos e com casca espessa se devam falta de 
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alguns micronutrientes específicos e não pela a falta de água. Por ser uma área de cerrado e 

com climas bem secos no verão, esta área sofre muito com algumas ameaças, a principal são 

os incêndios criminosos, estes que são provocados pela ação humana. Pode-se levar em 

consideração a evolução da tecnologia, pois a cada dia existe o crescimento da agricultura e 

agropecuária, as minerações e carvoarias também estão destruindo cada vez mais o cerrado, 

por isso, o cerrado está entre um dos biomas mais ameaçados do mundo (FARIA, 2010). 

O Cerrado é considerado um bioma feio, de árvores retorcidas, desprovido de 

importância natural e sem valor econômico, devido à escassez de nutrientes minerais do solo e 

sua acidez. No cenário dos biomas brasileiros, o Cerrado ocupou uma posição secundária, 

tornando sua vegetação o principal alvo de desmatamento para fornecer áreas de fronteira 

agrícola, transformando-se no grande celeiro agrícola do Brasil (MASCARENHAS, 2010). 

 Muitas áreas do cerrado tiveram origens a partir de procedimentos históricos, por 

consequência essas áreas sofreram muitas alterações devido a ocorrência de provocações 

climáticas. Com a variação do clima nos períodos mais frios e secos pode-se observar que o 

cerrado teve um progresso sobre algumas áreas de florestas, como a Amazônica e a Mata 

Atlântica (SILVA, 1995). 

Os parques que mostram circunstâncias ambientais apropriadas são determinados na 

aplicação para o desenvolver de atividades físicas ou lazer. Os parques podem colaborar com 

uma parte da diminuição do sedentarismo e no auxílio do bem estar. Porém, uma das 

características mais difícil destes ambientes é o desgosto dos utilizadores em relação a 

limpeza e manutenção. 

Nesta situação, vários estudos tende a contribuir para a boa qualidade social e física 

deste espaço, tendo como exemplo, infraestrutura adequada, segurança, facilidade de acesso e 

outros fatores positivos, aumentam a possibilidade de frequência das pessoas, em seguida, um 

comportamento fisicamente ativo (SZEREMETA, 2013) 

Os parques urbanos, tem uma característica física e social, são apropriados para o uso 

de atividades física ao ar livre e recreação. Segundo Barton e Pretty (2010), apenas cinco 

minutos de caminhadas em áreas verde como por exemplo em um parque público, já é 

suficiente para melhorar a saúde mental, com benéficos para o humor e a autoestima. Vários 

artigos e trabalhos apresentam formas variáveis de benefícios (sociais, físicos e psicológicos), 

visando para que as pessoas façam o uso de lugares naturais ou ambientes urbanos com áreas 

verdes para a função de atividades físicas, e não só atividades como também educação 

ambiental (SZEREMETA, 2013). 

Portanto, pode-se analisar que muitas políticas públicas que promovem a construção e 



1036 
 

revitalização de alguns locais como esses é de extrema importância, pois esses projetos 

contribui com o crescimento do local e também para a comunidade em geral (REIS, 2001; 

COHEN et al., 2007; CASSOU, 2009). As concepções e conservação dos parques públicos se 

revelam como significativa estratégia para uma política efetiva do projeto urbano e da saúde 

pública (WARBURTON et al., 2006). 

A maioria da polução dedica ou desfruta pouco do seu tempo para atender a sua saúde 

e seu lazer, embora a preocupação com a saúde e a qualidade de vida nos últimos anos 

conclui-se que as pessoas estão preocupando mais com seu emprego, estudos, tarefas 

domésticas, entre outras atividades, do que com sua saúde (NOGUEIRA, 2013). As atividades 

físicas trazem diversos benefícios à saúde e qualidade de vida.  

Nas questões de ensino que estão relacionadas ao uso de atividades práticas, o aluno e 

tende a ter um desenvolvimento melhor. Através desse envolvimento entre aluno e professor, 

se torna algo mais natural e social estabelecendo assim relações que irão abrir possibilidades 

de atingir novos conhecimentos (VASCONCELLOS,1995).  

O uso de atividades práticas é melhor para o aprendizado dos conteúdos teóricos 

trabalhados em sala de aula, pois estabelece o diálogo entre a teoria e a prática. Segundo 

Andrade e Massabni (2011), essas atividades práticas permitem adquirir conhecimentos que a 

aula teórica não proporcionaria, sendo assim, um compromisso do professor juntamente com 

a escola, oferecer essa oportunidade para o aluno (ANDRADE e MASSABNI, 2011.). 

Algumas disciplina no Ensino Fundamental e Médio pode desenvolver aulas práticas 

com uma metodologia que auxilie na aprendizagem do conhecimento cientifico, como fruto 

de raciocínio logico e também valores construído. Pois, quando o aluno faz uma pesquisa, 

aprende a formular hipóteses, a experimentar, observar, trabalhar em grupo e a tirar suas 

próprias conclusões, consequentemente ele começa a aprender conceitos científicos relações 

entre o meio e o ser vivo, a ser mais paciente e responsável, denotando assim maior aptidão 

para o aprendizado (PILETTI,1988).  

As atividades práticas são indispensáveis para a construção do pensamento cientifico, 

pois por meio de estímulos ocasionados pela experimentação o aluno tem um melhor 

desempenho. Na aula teórica, o aluno recebe as informações do conteúdo por meio das 

explicações do professor, diferentemente de uma aula prática, pois ao ter contato físico com o 

objeto de análise ele irá descobrir o sentido da atividade e objetivo no qual a aula vai 

proporcionar (PILETTI, 1988.). 

Essas atividades nas aulas são consideradas ferramentas fundamentais para dar 

continuidade e favorecer a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000). 
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Dessa forma os alunos, por meio de atividades práticas, têm a possibilidade de investigação, 

comunicação, debate, possibilitados pela observação e comparação, o que lhes favorece o 

modo de pensar na tecnologia e na sociedade. O objetivo do professor é que seu aluno adquira 

conhecimento e aprenda os conteúdos trabalhados, não é possível atingir a compressão de 

determinados conteúdo sem trabalhar com a aula prática (FROTA-PESSOA; GEVERTZ; 

SILVA, 1985).  

A atividades práticas proporcionam o envolvimento direto com o aluno, mas ela não 

basta para definir como única. Existem métodos de ensino-aprendizagem que propõem 

atividades não deixando de ser de caráter prático, que desenvolve o conhecimento científico, 

como jogos didáticos, pesquisas e práticas de campo, método de projetos, entre outros 

(BORDENAVE; PEREIRA, 1985). 

As atividades de campo constituem importante estratégia para o ensino, uma vez que 

permitem explorar uma grande diversidade de conteúdo, motivam os estudantes, possibilitam 

o contato direto com o ambiente e a melhor compreensão dos fenômenos. Além disso, são 

valiosas em trabalhos de Educação Ambiental. Para tanto, é imprescindível que sejam bem 

preparadas e adequadamente exploradas. Além disso, é importante que os professores 

trabalhem juntos e explorem as atividades de campo de forma interdisciplinar, permitindo 

superar entraves e torná-las estratégias mais frequentes e melhor utilizadas na prática escolar 

(VIVEIRO; DINIZ, 2010) 

O professor pode propor atividades práticas individuais, em grupo, ou apenas 

demostrar de forma empírica para que os alunos observem a transição da teoria para a prática, 

sem que, no entanto, haja sua participação efetiva, sendo, então o estudante quem assume uma 

posição passiva perante o educador. Por mais que esse procedimento seja inferior ao 

aprendizado baseado na interação entre os estudantes e o objeto de estudo, muitas vezes, 

torna-se um modo alternativo utilizado pelo professor para driblar dificuldade como a falta de 

materiais e, até mesmo, pela natureza da aula. Outro recurso que se pode ser usado é a 

proposição de experimentos simples que os alunos possam realizar em casa é o professor 

quem deve definir qual é o melhor momento para se usar a aula prática, que pode ser anterior 

ao trabalho com o conteúdo teórico, posterior, ou usado como estudo do meio (FROTA-

PESSOA; GEVERTZ; SILVA, 1985). 

Segundo Moraes e Andrade (2010), quando os alunos iniciam seus estudos no Ensino 

Fundamental já chegam com ideias sobre o comportamento dos animais, das plantas, como o 

nosso corpo funciona etc., e essas curiosidades são construídas por interações socioculturais 

ou mesmo pelas aulas. Se os alunos gostam de fazer as aulas práticas, significa que elas fazem 
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sentido para eles e, consequentemente, o interesse pela aula teórica se torna maior. Quando os 

alunos se interessam por esse tipo de aula e o professor os motiva, eles vão despertar a 

vontade de agir e de progredir, e esse “desejo” vai fazer com que o aluno aprenda com mais 

facilidade o que ele precisa aprender (ZÓBOLI, 2000). 

A aula prática é muito importante para os estudos, pois é por meio dela que o 

educando aprende a tirar conclusões e a fazer generalizações sem nenhum “esforço” com 

fatos fundamentais para a disciplina, desenvolvendo a capacidade de explicar o meio em que 

vive e podendo atuar sobre ele. Esse tipo de aula depende não apenas da estrutura da escola 

com o fornecimento de materiais, laboratório e espaços externos, mas também do professor 

(PILETTI, 1988). 

É importante que essas atividades sejam planejadas com o trabalho teórico já realizado 

ou que irá se realizar, fazendo um levantamento sobre os fenômenos estudados, para que os 

alunos possam lembrar o que já foi visto e, assim, refletir sobre seus próprios conhecimentos 

já adquiridos, estimulando-os a “pensar” e reconhecer suas conquistas no processo de 

aprendizagem (BIZZO, 2009).  

Essas aulas fazem diferença no estímulo do raciocínio do estudante, em que ele se 

torna construtor do seu conhecimento com a ajuda do professor, favorecendo pensamentos e 

atitudes entre ciência, tecnologia e sociedade. O ensino por meio de atividades empíricas é 

uma necessidade para o ensino, porém não se pode desconsiderar a importância da relação 

teórico-prática, pois ambas são necessárias para complementar o seu objetivo que é 

proporcionar o aprendizado (SANTOS, 2005).  

Em nível de conhecimento, o construtivismo pode formar bem melhor o aluno quanto 

à qualidade do conhecimento, pois desperta no aluno um senso de autonomia, cooperação 

entre seus pares, desafio pessoal, como motivação para o aluno ir sempre avante às trilhas do 

conhecimento Segundo César Coll (2006), em uma sala de aula é preciso saber que nem todos 

os alunos possuem os mesmos conhecimentos prévios. Cada um deles passou por 

experiências de vida diferentes e, por esse motivo, possui inúmeros conhecimentos bem 

diversificados, por isso um trabalho de campo seja fundamental em uma turma para despertar 

curiosidade é sabem quais são os dons de cada aluno que está ali (CÉSAR COLL, 2006). 

Toda atividade em campo “aquela que envolve o deslocamento dos alunos para um 

ambiente alheio aos espaços de estudo contidos na escola”. Quando nos referimos às 

atividades de campo no ensino de Ciências, nos reportamos à ideia de uma estratégia de 

ensino em que se substitui a sala de aula por outro ambiente, natural ou não, onde existam 

condições para estudar as relações entre os seres vivos ali presentes, incluindo a interação do 
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homem nesse espaço, explorando aspectos naturais, sociais, históricos, culturais, entre outros. 

Pode ocorrer em um jardim, uma praça, um museu, uma indústria, uma área de preservação, 

um bairro, incluindo desde saídas rápidas ao entorno da escola até viagens que ocupam vários 

dias. É interessante mencionar que, embora o contato direto do aluno com o ambiente na 

educação escolar soe como uma modalidade nova (FERNANDES 2007). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi: i) mostrar aos alunos o bioma cerrado, ii) 

fazer um trabalho de campo no Parque Natural de Morrinhos, iii) esclarecer em campo 

algumas dúvidas sobre cerrado e os tipos de matas, iv) mostrar aos alunos a diferença do 

aprendizado em sala de aula e em campo. 

 

Desenvolvimento 

 

Este trabalho foi realizado no Colégio Coronel Pedro Nunes na cidade de Morrinhos-

Goiás, onde foi trabalhado em dois 8°anos onde cada 8°ano possuía em média 30 alunos em 

cada sala, foi realizado com a ajuda de 11 monitores, bolsistas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) sendo uma professora em sala e uma 

coordenadora supervisora, onde a gente podia contar com o auxílio delas, sendo assim nós 

tivemos a oportunidade de ter dois momentos no trabalho, onde a primeira parte foi 

apresentado no Colégio, e a segundo parte levamos uma das turmas para um trabalho de 

campo, e no colégio foi usado os seguintes matérias para apresentar aos alunos o projeto: foi 

usado o auditório, projetor, slides onde foram apresentados o bioma cerrado e alguns outros 

tipos de biomas, foi falado também a importância desse bioma cerrado que a gente possui em 

maior parte do estado de Goiás que é o cerrado, também foi passado boa parte do nosso 

conhecimento como Acadêmicos de Geografia para todos os alunos de todas as turmas, foi 

exposto alguns desenhos e gravuras nos murais do Colégio onde nos Bolsistas contaram com 

a ajuda dos alunos para desenhar, foi passado um ótimo aprendizado para o aluno pois tudo 

era muito importante para os alunos, tanto que a gente cobrou relatório sobre a apresentação 

no auditório do colégio, algumas atividades valendo pontos e também no dia da apresentação 

fizemos algumas perguntas, para vermos se os alunos estava todos prestando a atenção. Este 

trabalho  foi apresentado para todas as turmas do Colégio, mas só os alunos dos 8° anos teve a 

oportunidade de ir para a segunda parte do trabalho, que no caso foi o trabalho  de campo, 

onde levamos os alunos para o Parque e para ir ao parque contamos com a colaboração da 

professora dos bolsista para ficar atento em olhar as crianças e também o mais importante foi 

que a nós conseguimos um ônibus com a prefeitura para que poderia fazer o transporte dos 
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alunos, de ida e de volta sem precisar de muito esforço, assim quando chegamos no parque 

todos os alunos tiveram uma imensa curiosidade, pois tiveram uma reação incrível  e várias 

perguntas e muitas brincadeiras por que a maioria dos alunos do período vespertino são 

alunos que moram na zona rural, então para muitos não erram novidades, mas sendo assim 

também ficaram curioso, pois nos demos uma breve aula na entrada do parque para os alunos, 

e depois fomos dar uma volta, onde o parque possuíam trilhas que dava parar caminhar, é uma 

caminha de 15 min, contendo trilhas e pontes (2 pontes) sendo assim fomos  parando e 

explicando sobre algumas arvores que tinham lá que era muito importante para o parque pois 

era centenária,  também alguns riachos que passavam por ali que são muitos importantes para 

a cidade de morrinhos e já que falamos um pouco sobre a flora não poderia deixar de falar 

sobre a fauna, sobre a fauna encontramos vários tipos de inseto e animais, pois assim que 

chegamos já de longe já avistamos alguns macacos, pois lá no Parque eles contém alguns 

girais para colocar comida sendo assim os macacos são um pouco manso e também curioso, 

pois os alunos chegaram muito próximos de alguns macacos que estavam ali comendo, 

também assim que a gente chegou o  guarda do parque estava tratando deles então assim os 

alunos conheceram bem de perto. E para finalizar o passeio foi servido um Lanche especial 

feito por nós PIBIDIANOS, onde a gente sentou e propôs de servir refrigerante e pão com 

salsicha, todos os alunos gostaram muito do passeio, pois assim que chegamos em  sala de 

aula pedimos para que todos fizesse um relatório sobre a viagem de campo  e o que acharam, 

todos acharam ótimo a viagem de campos tanto é que eles pediram para ter mais trabalho de 

campo assim, os alunos gosta muito de ir ao campo de conhecer lugares novos, eles  não tem 

essa oportunidade por serem pequenos e o lugar a onde eles pode ter essa experiência e no 

colégio com os professores, com alguns projetos que a faculdade tem e que são aplicados no 

colégio, e muito difícil isso acontecer mas sempre quando acontece os alunos gosta muito e 

pra variar o Colégio quase não proporciona esses trabalho de campo, é muito importante para 

o aprendizado do aluno foge muito do cotidiano que só é chegar na sala de aula o professor 

passar tarefa no quadro ou mandar fazer alguma atividade do livro sendo assim  a escola 

quase não proporciona, sempre quando acontece algum movimento  diferente assim na escola 

e o PIBID que proporciona. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho podemos concluir se que, é muito importante para o aprendizado do 

aluno um trabalho de campo, pois só em um trabalho de campo ele tem várias oportunidade 



1041 
 

de aprendem muitas coisas que poderão fazer diferença no seu cotidiano e no trabalho de 

campo tem como você fazer uma explicação geral, podemos falar e mostrar tudo pois isso e 

apenas em campo, já em sala de aula vemos que  não tem como mostrar, dizer, citar alguns 

exemplos, falar sobre tal assunto em campo tem, também foi possível ver o tanto que o aluno 

desperta curiosidade maior quando está em campo, qualquer assunto trabalha o aluno está ali 

no meio olhando e tirando suas dúvidas, isso e muito importante, o Colégio Coronel Pedro 

Nunes poderia proporcionar mas trabalhos de campos assim, pois os alunos gostam muito e 

também isso proporciona diversas experiências novas e também motiva muito o aluno no seu 

ano letivo. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é parte de uma pesquisa qualitativa em andamento, objetivando compreender os desafios 

do ensino de cidade na geografia escolar. Será enfatizado aqui uma análise teórica acerca do ensino de 

Geografia, a Geografia escolar e a importância do conteúdo cidade para formação do raciocínio 

geográfico. O ensino de Geografia desde sua firmação enquanto ciência até os dias atuais passou por 

várias correntes do pensamento geográfico sendo alvo de intenso debate teórico epistemológico, a 

Geografia escolar enquanto dimensão deste ensino contribui para formação do aluno enquanto sujeito 

em construção. Neste sentido, o conteúdo cidade ganha importância no ensino de Geografia uma vez 

que potencializa trabalhar com o cotidiano do aluno para que possa compreender a sua realidade e a 

realidade do mundo. 

 

Palavras-chave: Ensino. Conteúdo Cidade. Geografia Escolar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais a população se encontra cada vez mais concentrada na área urbana em 

decorrência do êxodo rural provocado principalmente pelo processo de industrialização, 

modernização do campo e movido pela busca de melhores condições de vida. Em decorrência 

deste fato o ensino cidade vem ganhando importância no ensino de Geografia devido sua 

relevância na compreensão da espacialidade contemporânea e formação do raciocínio 

geográfico. 

 Neste sentido o objetivo deste trabalho é analisar a potencialidade do conteúdo cidade 

para formação do aluno enquanto sujeito em construção, através de autores que faz essa 

discussão. Ressalta-se que o interesse pela temática surge através da disciplina de Estágio 

supervisionado em geografia III ao trabalhar com os alunos 7º ano do ensino fundamental, o 

processo de urbanização, industrialização brasileira, demografia, população e trabalho e as 

redes urbanas. Estes são dentre outros, conteúdos que, possibilitou trabalhar com os alunos a 

sua realidade, aproximando o objeto de estudo com o seu cotidiano. 

Para tanto, esta pesquisa está dividida em duas partes em que a primeira consiste na 

análise do ensino de Geografia e Geografia escolar, ponderando fatores importante a partir de 
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sua institucionalização em meados do século XIX na Alemanha quando esta Geografia chega 

em território brasileiro, a partir de que momento torna se uma disciplina escolar, os elementos 

importantes que contribuíram para sua firmação e a contribuição do ensino de Geografia para 

formação do aluno. Em um segundo momento, uma análise da potencialidade do ensino de 

cidade na Geografia escolar para formação do aluno, destacando sua importância para 

compreensão da espacialidade contemporânea e para formação do raciocínio geográfico. 

 Para o desenvolvimento do objetivo proposto será realizado uma revisão teórica 

bibliográfica com leituras como subsídios a esta discursão autores como:  Moraes (2003), 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), Cavalcante (2005, 2008, 2013), Carlos (1996, 2015) e 

Callai (2013). A análise subsidiada pelos referidos autores possibilita um melhor 

entendimento da importância que tem o ensino Geografia e dentro deste o conteúdo de cidade 

para formação do raciocínio geográfico.       

 

 O ensino de Geografia e a Geografia escolar 

 

A Geografia surge como disciplina acadêmica no século XIX na Alemanha, difundida 

nos trabalhos de Alexander Von Humboldt e Karl Ritter. Até então o que se tinha de 

conhecimento relacionado a Geografia se encontrava disperso, sem um conteúdo unitário. 

Este quadro começa a mudar a partir do século XIX, porque já se tinha um conhecimento 

mais significativo da superfície terrestre, que deu-se a partir de acontecimentos importantes 

que ofereceram condições para sistematização da Geografia. Nesse sentido, alguns fatores 

foram muito importantes, como as grandes navegações que possibilitaram o conhecimento de 

diferentes pontos da terra até então desconhecidos, informações que foram levantadas sobre 

diversos pontos do globo e as técnicas cartográficas para representar fenômenos que eram 

observados e relevante também para navegação, Moraes (2003).  

Mesmo disperso, esse acúmulo de conhecimento foi fundamental para a 

sistematização da Geografia no início do século XIX, para Moraes (2003) “nem poderia ser de 

outro modo, pois pensar Geografia como conhecimento autônomo, particular, demandava um 

certo número de condições históricas que somente nessa época estavam suficientemente 

maturadas” (2003, p. 40). Com a sistematização da Geografia da início sua fragmentação, o 

homem passa a ser visto separado da natureza, (homem e natureza). Essa visão dicotômica vai 

ser difundida na Geografia dita tradicional, e ainda existe resquícios dessa visão fragmentaria 

no ensino desta ciência.  

Assim como na Europa, no Brasil já se ensinava Geografia mesmo antes de se tornar 
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uma disciplina acadêmica, ou seja, ainda não era um conhecimento geográfico cientifico. A 

Geografia enquanto disciplina acadêmica no Brasil surgi a partir de 1930. Até então esse 

conhecimento encontrava-se disperso, ainda não era um conhecimento sistematizado. O 

ensino de Geografia, como a educação, de modo geral, era destinado a uma parte da 

população mais abastada da sociedade brasileira. No entanto, as aulas que eram ministrada 

nas escolas não eram feitos por geógrafos, mas por professores formados em outras áreas do 

conhecimento.  

Com a abertura dos primeiros cursos de Geografia na Universidade de São Pulo, dá-se 

início a formação dos primeiros professores de Geografia, com participação de professores da 

escola francesa no seu desenvolvimento. Outros dois fatores importantes que surgem com a 

institucionalização da Geografia para Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), é a criação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB). Esses fatores vão dar a Geografia um caráter científico, com pesquisas que 

foram realizadas com a sistematização de dados estatísticos e impulsionando o 

desenvolvimento do conhecimento geográfico no Brasil. A partir de então vale ressaltar os 

primeiros encontros promovidos pela Associação dos Geógrafos Brasileiros para discutir 

questões inerentes a Geografia e seu ensino. 

Nos primeiros anos da Geografia acadêmica no Brasil, começa a se formar os 

primeiros professores especializados na área, mas no fim do curso os alunos que estavam 

sendo formados saiam habilitados para ministrar aulas de História e Geografia.  Esse é um 

fato conforme Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) só muda em 1957, quando começa a se 

produzir muitos trabalhos voltados para a Geografia, nesse processo ocorre o 

desmembramento dessas duas ciências, fazendo com que haja vestibular voltado para cada um 

dos cursos.  

Esta Geografia que estava sendo ensinada perdurando até a década de 1970, estava 

pautada pela descrição e memorização, sem reflexão crítica da realidade. Na análise dos PCN 

enfatizando a Geografia dita tradicional fica evidente esses pressupostos e a neutralidade do 

discurso geográfico 

 

No ensino, essa Geografia se traduziu (e muitas vezes ainda se traduz) pelo 

estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma dissociada 

dos sentimentos dos homens pelo espaço. Os procedimentos didáticos 

adotados promoviam principalmente a descrição e a memorização dos 

elementos que compõem as paisagens como dimensão observável do 

território e do lugar. Os alunos eram orientados a descrever, relacionar os 

fatos naturais e sociais, fazer analogias entre eles e elaborar suas 

generalizações ou sínteses. Explicá-las sim, porém evitando qualquer forma 
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de compreensão ou subjetividade que confundisse o observador com o 

objeto de análise. Pretendia-se ensinar uma Geografia neutra [...] (BRASIL, 

1998, p.21). 

 

Nesse contexto, esta metodologia de ensino de cunho fragmentária e desconectada da 

realidade pouco tinha para se aprender, a não ser memorizar informações que já vinham 

prontas sem necessidade de questionamento. Este ensino voltava-se mais para construção de 

uma identidade de caráter nacionalista, patriótica carregado de ideologias, do que versar sobre 

a sociedade e suas contradições.   

Com advento de acontecimentos como: o processo de industrialização, o 

desenvolvimento do capitalismo, as guerras mundiais e, posteriormente, a guerra fria, o 

fenômeno da urbanização e o êxodo rural, as novas tecnologias de informação e comunicação, 

são, entre outros, fatores que transformam o espaço, dando a este uma dimensão e/ou 

configuração do espaço até então nunca visto. Para compreender essa nova realidade em 

construção, novos métodos de ensino precisavam ser criados, a Geografia Tradicional não 

mais dava conta de explicar essas transformações. 

 

Os métodos e as teorias da Geografia Tradicional tornaram-se insuficientes 

para apreender a complexidade do espaço. A simples descrição tornou-se 

insuficiente como método. Era preciso realizar estudos voltados para a 

análise das ideologias políticas, econômicas e sociais. A partir dos anos 60, 

sob influência das teorias marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia 

Tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações entre a 

sociedade, o trabalho e a natureza na produção e apropriação dos lugares e 

territórios (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

O ensino de Geografia tinha um cunho fortemente ideológico a serviço do Estado e da 

classes dominante mascarando as questões sociais, essa Geografia começa a sofrer críticas, e 

dá início a uma discussão teórica metodológica referente ao seu ensino. Dentre autores que 

vão tecer essa crítica, destaco aqui o francês Yves Lacoste, autor do livro A GEOGRAFIA: 

isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, em sua obra, Lacoste deixa claro que a 

Geografia é um instrumento de dominação ideológica. Nesse sentido, o que se ensinava de 

Geografia nas escolas era um conhecimento inútil, não oferecia nenhuma contribuição para 

compreender os problemas da sociedade. 

 

Uma disciplina maçante, mas antes de tudo simplória, pois, como qualquer 

um sabe, "em geografia nada há para entender, mas é preciso ter memória ..." 

De qualquer forma, após alguns anos, os alunos não querem mais ouvir falar 

dessas aulas que enumeram, para cada região ou para cada país, o relevo - 

clima vegetação - população agricultura - cidades – indústrias (LACOSTE, 

2012, p. 8).  
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Essa Geografia pautada no positivismo tinha uma visão fragmentada da realidade, 

dificultando a compreensão do todo. Com o fenômeno da mundialização o mundo se 

apresenta cada vez mais articulado e interligado tornando o espaço mais complexo, o lugar 

como afirma Cavalcanti (2013) não mais se explica por ele mesmo. Na visão de 

STRAFORINI (2008, p. 52), “Essa realidade está inserida num todo, numa totalidade. O 

estudo fragmentado da realidade não leva o aluno a lugar nenhum. Muitas vezes o ensino não 

passa de uma decoração exagerada, da enumeração e da descrição de fatos isolados”. Ou seja, 

com esta visão fragmentada a Geografia através do seu ensino não consegue cumprir com 

seus objetivos, formar cidadãos conscientes para transformar a sociedade.  

De acordo com Straforini (2008), ao pesquisar a crise da Geografia na escola, são três 

os caminhos para entender o desinteresse de alunos pela Geografia. O primeiro caminho, 

segundo o autor, problematizar a inserção do ensino de Geografia no contexto político 

educacional brasileiro. O segundo caminho consiste na própria crítica a Geografia crítica que 

passou a fazer parte das propostas curriculares nacionais, estaduais e municipais, assim como 

do discurso dos livros didáticos. E, por fim, no terceiro caminho o autor pondera, 

simultaneamente, o contexto social, político e econômico e as questões teórico-metodológicas 

da própria disciplina geográfica e da educação. 

No tocante ao primeiro caminho, chama atenção para os problemas que envolvem a 

educação de modo geral, que vai culminar em sua crise. Segundo o autor, esta crise não fica 

apenas no discurso da falta de infraestruturas, da má remuneração dos professores, da falta de 

recursos didáticos nas escolas. É verdade que esses são alguns dos fatores que contribuíram 

para a crise, mas não se explica somente por esses motivos, verifica-se que, perante os 

problemas inerentes a educação, as ações que foram tomadas não visavam qualidade de 

ensino, pelo contrário, são ações que atendem demanda externa apresentando resultados 

satisfatórios, que ficassem “bonito” apenas no papel. 

 

A política educacional visava, sobretudo, resultados estatísticos satisfatórios 

de aprovação e maior tempo de escolaridade em detrimento da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, incentivando a essência da cultura 

neoliberal no seio do sistema educacional: a competitividade e o meritismo. 

Cobradas, as escolas esforçaram-se na busca de tais resultados divulgados 

nos meios de informação, utilizados pelo poder público como instrumento de 

distribuição de verbas. Para atingir tais resultados, amparadas na Lei de 

Diretrizes e Bases Educacional, as escolas passaram a diminuir a carga 

horária de disciplinas como Geografia e História para aumentar as que mais 

pesavam nessas avaliações: Matemática e Língua Portuguesa 

(STRAFORINI, 2008, p. 48). 

 

    Percebe-se que essa mudança na educação ou reforma ocorre na vertical, algo que é 
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posto sem uma discussão a rigor para realmente encontrar soluções de melhorias do sistema 

educacional brasileiro.  Nesse sentido, essa educação em que o mais importante são os 

resultados, os números e não a qualidade do ensino, vem ao encontro com os interesses das 

grandes agências de financiamento da educação. 

No segundo momento, o autor faz referência a Geografia crítica, ponderando que esta 

chega para o professor de forma verticalizada. 

 

[...] Embora tenha sido produzida com a participação de professores 

representantes da “comunidade” geográfica, tais representantes, por mais 

que se esforçassem em disseminar em suas cidades os resultados das 

discursões, a própria estrutura burocrática do sistema educacional impunha 

limites a esse trabalho. Na verdade, a Geografia Crítica foi apresentada para 

a grande maioria dos professores através dos livros didáticos, pulando a mais 

importante etapa: sua construção intelectual. Da mesma forma que os 

conteúdos chegavam aos professores de maneira pronta e acabada na 

Geografia Escolar Tradicional, os conteúdos sob a luz da Geografia Crítica 

também assumiam o mesmo papel junto aos professores, ou seja, de 

essencialmente dinâmicos, na prática continuavam estáticos. (STRAFORINI, 

2008, p. 49-50). 

 

Falando das propostas de ensino de Geografia nas escolas Cavalcanti atesta que 

 

Persiste a crença, explicita ou não, de que para ensinar bem basta o 

conhecimento do conteúdo da matéria ser enfocado criticamente. Ou seja, 

para que o ensino de Geografia contribua para formação de cidadãos críticos 

e participativos bastaria que o professor se preocupasse em trabalhar em sala 

de aula com conteúdo críticos baseados em determinados fundamentos 

metodológicos dessa ciência (CAVALCANTI, 2013, p. 21). 

 

Nesse contexto, pouco da Geografia Crítica chegou nas escolas, embora esse seja um 

processo demorado, os livros didáticos já trazem um pouco dessa Geografia através de seu 

conteúdo, mas um fator importante está na mudança da prática dos professores. Ou seja, 

precisa ter conhecimento dessa Geografia que visa a formação de um sujeito que pense 

criticamente, caso contrário, torna-se difícil romper com a prática do ensino da Geografia 

Tradicional, vale salientar que neste contexto, o compromisso político do professor é um fator 

que merece ser levado em consideração.     

Por fim, Straforini (2008) questiona a questão do método, enfatizando que há um 

desencontro do método da Geografia com o mundo atual, este é um problema que perpassa a 

formação do professor, que precisa ter uma formação continuada, de modo que não se torne 

obsoleto, não só no tocante as transformações do espaço geográfico, mas também de repensar 

sua prática perante essas mudanças. Nesse sentido Straforini (2008) aponta que 

 

Para nós, a globalização atual é um todo sistêmico, desigual e combinado. 
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Para que essa visão de mundo possa chegar a sala de aula precisamos romper 

com a postura tradicional que ainda persiste na disciplina geográfica e na 

prática pedagógica. Enfim, a metodologia que propomos caminha em 

direção contraria a fragmentação e hierarquização do conhecimento e do 

espaço em escalas estanques, compartimentadas, impedidas do 

estabelecimento de qualquer relação entre si (STRAFORINI, 2008, p. 50). 

 

O ensino de Geografia visa explicar o espaço geográfico, este espaço não pode ser 

visto ou entendido de forma fragmentada, cada vez mais é preciso entender o espaço como 

uma unidade, ou como afirma Santos (2013) um espaço total, conectado, interligado. Uma 

Geografia que através do seu ensino possa contribuir para compreensão do mundo atual, e, 

toda sua complexidade. 

Nesse contexto, o Ensino de Geografia precisa ter o aluno como centro, considerando 

o saber e sua realidade no processo ensino-aprendizagem como referência.  O ensino desta 

ciência através de seus conteúdos na visão de Cavalcanti (2013, p. 20) “deve propiciar ao 

aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições”. 

Compreender o mundo atual, a realidade da qual ele está inserido para poder nela se localizar 

e atuar, ter noções das escalas e nas relações entre os lugares para agir espacialmente, 

entendendo que esta realidade está em constante transformação. Acompanhar e entender essas 

mudanças é primordial para o sujeito enquanto ser social, e cabe a Geografia através de seu 

ensino tornar esse movimento em toda sua dinâmica e complexidade, perceptível.  

O Ensino de Geografia é fundamental para a formação do sujeito, a Geografia Escolar 

enquanto dimensão deste ensino permite ao aluno por meio dos conteúdos conhecer a 

realidade do mundo, e ao mesmo tempo se ver como agente construtor e transformador do 

espaço geográfico. Nesta parte do texto pretende-se discorrer acerca da Geografia Escolar 

destacando a importância desta disciplina para formação do aluno enquanto sujeito em 

construção. 

No Brasil já se ensinava Geografia antes mesmo desta se tornar uma disciplina 

acadêmica, no entanto a Geografia enquanto disciplina escolar só passa a fazer parte do 

currículo brasileiro com a criação do Colégio Pedro II em 1837. Esta disciplina ainda não 

reunia conhecimentos sistematizados, era ministrada por professores de outras áreas do 

conhecimento, mesmo porque, não existia no Brasil curso superior de Geografia para formar 

geógrafos aptos a ministrar esta disciplina. 

A presença da Geografia na escola tem por objetivo contribuir para a formação do 

cidadão, pretendendo-se por meio de seus conteúdos sistematizados desenvolver nos alunos o 

raciocínio geográfico de modo que possa compreender o mundo em que vive. Este é um dos 
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fatores que segundo Cavalcanti (2005) justifica o ensino de Geografia. A mesma autora 

acrescenta que 

 

[...] o trabalho de educação geográfica na escola consiste em levar as pessoas 

em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das coisas, dos 

fenômenos que elas vivenciam diretamente ou não, como parte da história 

social. O raciocínio espacial é importante para a realização de práticas 

sociais variadas, já que essas práticas são práticas socioespaciais. [...] 

(CAVALCANTI, 2005, p. 13). 

 

A Geografia enquanto matéria de ensino contribui para a construção de 

conhecimento que perpassa o ambiente escolar, oferecendo aos alunos condições de 

compreender o mundo e seu lugar nele, por meio da análise, da investigação, da interpretação, 

para que seja um ser atuante e ciente de seu papel enquanto cidadão na sociedade. Essa leitura 

de mundo, de mundo cada vez mais globalizado, interligado, permite o aluno conhecer um 

pouco mais do arranjo espacial em uma escala local e global, observando as relações que 

mantem esses espaços. 

Nesse contexto, os conteúdos trabalhado na Geografia Escolar precisa cada vez mais 

estarem ligados com as questões sociais e com o cotidiano dos alunos, considerando os seus 

conhecimentos prévios para construção de um saber significativo, Cavalcanti (2005). A partir 

dos conteúdos da Geografia, estruturado e bem trabalhado em sala de aula, oferece condições 

aos alunos de formar sua própria opinião e conseguir enxergar o quanto a Geografia está 

presente no seu dia a dia. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, referindo-se ao 

aprender e ensinar Geografia 

 

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas que 

permitam colocar aos alunos as diferentes situações de vivência com os 

lugares, de modo que possam construir compreensões novas e mais 

complexas a seu respeito. Espera-se que, dessa forma, eles desenvolvam a 

capacidade de identificar e refletir sobre diferentes aspectos da realidade, 

compreendendo a relação sociedade/natureza. Essas práticas envolvem 

procedimentos de problematização, observação, registro, descrição, 

documentação, representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou 

naturais que compõem a paisagem e o espaço geográfico, na busca e 

formulação de hipóteses e explicações das relações, permanências e 

transformações que aí se encontram em interação. Nessa perspectiva 

procura-se sempre a valorização da experiência do aluno. (BRASIL, 1998, p. 

30). 

 

Valorizar as experiências dos alunos em sala de aula possibilita indagações de 

fenômenos que vai desde o seu lugar de vivencia, até a uma escala maior, identificando esses 

fenômenos e fazendo comparações, indagando aos alunos, explorando seu imaginário para 

atribuir significado sobre esses acontecimentos em que pode-se fazer uma análise crítica de 
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tais acontecimentos. Essa valorização do vivenciado pelo aluno no processo 

ensino/aprendizagem potencializa compreender que a Geografia está presente no seu 

cotidiano, levando a entender que o faz diariamente.  

Neste contexto, a categoria lugar torna-se importante na Geografia Escolar para a 

produção do conhecimento geográfico, porque favorece trabalhar o espaço vivido pelo aluno. 

Callai (2003, p. 84) argumenta que “compreender o lugar em que vive, permite ao sujeito 

conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali acontecem.” Ou seja, é aprender 

Geografia valorizando o seu lugar de vivência, sua realidade social, sendo este o ambiente em 

que o indivíduo mantem suas relações cotidianas mais próximas. O que possibilita trazer para 

a sala problemas que estão diretamente ligados com a vida do sujeito, problemas estes 

inerentes ao espaço da cidade. 

Ao trabalhar o urbano, e por meio deste a realidade do aluno, para o 

desenvolvimento de uma postura crítica, mediante ao mundo que se apresenta, o tema da 

cidade torna-se importante também na formação da cidadania a ser trabalhado em sala de 

aula. A vida urbana segundo Cavalcanti (2005, p. 40) “[...] é hoje uma experiência mundial, 

mais ainda quando se considera que o urbano vai além de uma localização, pois é um modo 

de vida que extrapola fisicamente a cidade.” 

A construção de conhecimento por meio da Geografia escolar, trabalhando com 

diferentes noções espaciais e temporais, relacionando os conteúdos com o cotidiano, dará uma 

grande contribuição para a formação do aluno. O tratamento do tema de cidade no ensino de 

Geografia é bastante significativo quando se busca o desenvolvimento do raciocínio 

geográfico para o exercício da cidadania (CAVALCANTI, 2005).  

A valorização do vivido, o estudo do lugar, tendo como recorte o bairro em que se 

localiza a escola, onde se vive, potencializa não só trabalhar os conceitos referentes ao 

fenômeno urbano, a cidade, escalas, mas também discutir o uso do solo, a vegetação, a 

morfologia, a geologia, ou seja, todos os aspectos físicos que caracterizam aquele ambiente, 

vivido pelo aluno.  

Verifica-se que neste contexto, a Geografia enquanto ciência social e disciplina 

escolar tem o papel de junto com o aluno pensar o espaço geográfico, para compreender a 

nossa história, nossa cultura, nossa política, nossa relação com o meio, e compreender toda 

dinâmica do clima, relevo, hidrografia e analisar a interferência desses fatores na distribuição 

e localização da espécie humana. No intuito de entender o espaço geográfico em sua 

concretude, a Geografia Escolar abarca uma grande quantidade de conteúdo, dentre estes, o 

conteúdo cidade tem importância significativa para atingir os objetivos aqui expostos.   
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Cabe ressaltar que esta pesquisa está apoiada na área do ensino de geografia, que é a 

partir desta complexidade que busca-se compreender os desafios do ensino de cidade na 

geografia escolar, em que o professor é o mediador do processo de ensino e aprendizagem, o 

aluno sujeito ativo que constrói o seu próprio conhecimento, e o conteúdo geográfico uma 

oportunidade de formar para a cidadania.  

 

A importância do conteúdo cidade para a Geografia escolar 

 

O conceito de cidade segundo Cavalcanti (2008) tem ganhado importância no Ensino 

de Geografia, por ser relevante para compreensão da espacialidade contemporânea e para 

formação do raciocínio geográfico. Permite trabalhar categorias da Geografia como: espaço, 

paisagem, território, região e lugar, que são imprescindíveis na compreensão do espaço 

geográfico. A cidade possibilita por meio de seu estudo trabalhar a rua, o bairro, a praça, ou 

seja, todos os espaços que configura o espaço urbano e que está mais próximo do vivido pelo 

aluno. 

A cidade enquanto materialização do trabalho humano, desde suas origens passa por 

um processo de transformação, no atual período vigente são vários os fatores que contribuirão 

para essas mudanças. A revolução industrial que surge no fim do século XVIII foi um marco 

importante na sua trajetória, a industrialização deu a cidade uma maior complexidade 

contribuindo com o processo de urbanização, embora está na visão de Spósito (1991, p. 50) 

“não deve ser tomada apenas por elevado número de pessoas que passaram a viver em 

cidades, mas sobretudo porque o desenvolvimento do capitalismo industrial provocou fortes 

transformações nos moldes da urbanização, no que se refere ao papel desempenhado pelas 

cidades, e na estrutura interna destas cidades”, a cidade nesse sentido, passa a ganhar novas 

funcionalidades e significados.  

Nos dias atuais a população se encontra cada vez mais concentrada na área urbana, 

Callai (2003, p. 127) aponta que “a cidade, como um lugar de concentração da população é o 

espaço, via de regra, onde as relações humanas acontecem de maneira mais acentuada, mais 

intensa, mais complexa [...].” A cidade é assim um espaço contraditório, desigual, excludente, 

palco de conflitos de uma sociedade dividida em classes. Cavalcanti acrescenta, que a cidade 

 

[...] expressa muito mais que uma simples localização e um arranjo de 

lugares – ela expressa um modelo de vida. Esse molde de vida não está 

ligado somente ao modo de produção econômica, embora sofra seu 

constrangimento, mas a todas as esferas da vida social: cultural, simbólica, 

psicológica, ambiental, educacional (CAVALCANTI, 2008, p. 67-68). 
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Ainda sobre esse assunto Carlos (2015) nos afirma que nos dias de hoje a cidade é a 

expressão  

 

[...] mais contundente do processo de produção da humanidade sob a égide 

das relações desencadeadas pela formação econômica e social capitalista. Na 

cidade, a separação homem-natureza, a atomização das relações e as 

desigualdades sociais se mostram de forma eloquente. Mas ao analisa-la, 

torna-se importante o resgate das emoções e sentimentos; a reabilitação dos 

sentidos humanos que nos faz pensar a cidade para além das formas. Isso nos 

faz analisar a cidade para além do homem premido por necessidades vitais 

(comer, beber, vestir, ter um teto para morar), esmagado por preocupações 

imediatas. A cidade é um modo de viver, pensar, mas também sentir. O 

modo de vida urbano produz ideias, comportamentos, valores, 

conhecimentos, formas de lazer, e também uma cultura. (CARLOS, 2015, p. 

25-26). 

 

 Nesse sentido, o conteúdo cidade a ser trabalhado com os alunos através do ensino de 

Geografia na escola potencializa compreender questões inerente ao urbano e suas 

contradições. As categorias da Geografia nesse contexto é fundamental para realizar análise 

sobre a cidade, no entanto, não convém aqui conceituar cada uma delas, uma vez que este não 

é o objetivo deste trabalho. A categoria lugar ao longo das diferentes correntes do pensamento 

geográfico foi alvo de intensos debates acerca do seu significado, na visão de Carlos (1996, p. 

20) “o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, apropriado através do corpo, dos 

sentidos, dos passos de seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua” ou seja o lugar é onde a 

vida acontece ou segundo a mesma autora é a base da reprodução da vida. 

Na contemporaneidade o global se materializa no local, e as transformações no espaço 

geográfico são passiveis de serem entendidas, compreendidas no lugar e pelo lugar, Carlos 

(1996), nessa dialética permite em um mesmo momento estudar o local e o global, não 

necessariamente partir do global para o local e nem vice versa. O lugar enquanto categoria 

geográfica, não pode ser tomado como algo particular, que se explica por si só, este mantem 

relações em escalas diferentes de nível local até global.  

Nesse sentido, referindo-se a relevância do conceito de lugar no ensino de Geografia, 

Callai (2003, p. 97) argumenta que este “mostra, através da paisagem, a história da população 

que ali vive, os recursos naturais de que dispõe e a forma como se utiliza de tais recursos.” Ou 

seja, o lugar é particular, é único e articulado que fundamenta a concepção de cidade. 

Ao entrar para a sala de aula o aluno leva consigo experiências e conhecimentos do 

seu cotidiano, nesse sentido o trabalho realizado na escola considerando os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos, contribui para um novo olhar sobre o seu espaço do vivido. Segundo 

Cavalcanti (2005), esse conhecimento deve ser referente ao espaço geográfico, uma vez que 
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[...] o espaço geográfico não é apenas uma categoria teórica que serve para 

pensar e analisar cientificamente a realidade; ele é essa categoria justamente 

porque é algo vivido por nós e resultante de nossas ações. Isso significa que 

ensinamos geografia nas escolas para que as pessoas desenvolvam uma 

percepção da espacialidade das coisas, nas coisas [...] (CAVALCANTI, 

2005, p. 19). 

 

Vale ressaltar que no terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental o espaço e as 

categorias território, região, paisagem e lugar devem ser bem enfatizados para a construção do 

raciocínio geográfico. Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) deixa 

claro que “pensar sobre essas noções de espaço pressupõe considerar a compreensão subjetiva 

da paisagem como lugar, o que significa dizer: a paisagem ganhando significados para 

aqueles que a constroem e nela vivem; as percepções que as relações singulares que com ela 

estabelecem [...]” (BRASIL, 1998, p. 27). 

A leitura da morfologia da cidade permite compreender o processo de formação da 

própria cidade, permite o aluno enxergar além da aparência e entender que a cidade na qual 

ele está inserido, e nela o bairro onde mora é resultado de uma construção histórica carregada 

de funções e intencionalidades. Segundo Callai (2003, p. 96), a paisagem “revela a realidade 

do espaço em um determinado momento do processo. O espaço é construído ao longo do 

tempo de vida das pessoas, considerando a forma como vivem, o tipo de relação que existe 

entre elas e que estabelecem com a natureza [...]”.   

A cidade enquanto forma aparece como uma segunda paisagem, enquanto o processo 

aparece como uma primeira paisagem (paisagem oculta) de modo que a segunda inexiste sem 

a primeira. Tratando dessa questão Carlos (2015) afirma que 

 

a forma é a aparência, é o mundo da manifestação do fenômeno. Permite a 

constatação da existência do fenômeno, ao mesmo tempo em que é 

representação das relações sociais reais. Não é, apenas e tão somente, 

produto da história, na medida em que a aparência reproduz a história. A 

paisagem urbana, enquanto forma de manifestação do espaço urbano, 

reproduz num momento vários momentos da história. Ai emergem os 

movimentos, a multiplicidade dos tempos que constituem o urbano. 

(CARLOS, 2015, p. 24). 

 

Ao trabalhar com o cotidiano, uma volta pela cidade ou pelo bairro da escola torna-se 

indispensável na compreensão do lugar, permite sair da leitura dos livros da (abstração), para 

a leitura da paisagem urbana e é ali que o aluno mantem suas relações mais próximas no dia-

dia. O lugar se torna assim, segundo Carlos (2015), a base da reprodução da vida, carregado 

de significados particulares e relações humanas.  

A leitura da paisagem urbana permite compreender o espaço geográfico como um 
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fazer constante, que se organiza conforme as necessidades vigentes, ganhando novas funções, 

intencionalidades em um rearranjo sem fim. A cidade enquanto objeto historicamente 

construído pelo homem se mostra através de sua aparência. O aluno enquanto cidadão precisa 

ter consciência de ser um sujeito participante ativo desse processo, e a Geografia tem muito a 

contribuir nesse aspecto. Cavalcanti (2005) ressalta que: 

 

em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, pois ao 

circularem, brincarem, trabalharem pela cidade, pelos bairros, constroem 

lugares, produzem espaço, delimitam seus territórios; vão formando, assim, 

espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e vão contribuindo para a 

produção de espaços geográficos. Então, ao lidar com as coisas, fatos, 

processos, na pratica social cotidiana, os indivíduos vão construindo e 

reconstruindo uma geografia e um conhecimento dessa geografia 

(CAVALCANTI, 1998, p. 33). 

 

Dessa forma, nota-se que no seu dia-dia o aluno faz Geografia, e ao versar sobre os 

conteúdos inerentes a cidade permite relacionar com a realidade deste, considerando os 

saberes geográficos adquiridos em sua prática cotidiana. O conteúdo cidade nesse contexto dá 

uma contribuição importante para a Geografia escolar na formação do raciocínio geográfico 

para compreender aspectos fundamentais da realidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos mencionados percebe-se que, na corrente do pensamento 

geográfico dita tradicional o ensino de Geografia é meramente marcado pela memorização e 

descrição, a Geografia que estava sendo ensinada não oferecia aos alunos uma visão integrada 

de mundo, mas sim de informações e dados desconectado e disperso. Este ensino maçante não 

despertava o interesse dos alunos, carregando um discurso de neutralidade, embora fosse uma 

Geografia de cunho ideológico a serviço da dominação.  

Tendo em vista as transformações que ocorreram, esse método de análise torna-se 

obsoleto, o mundo cada vez mais se encontra integrado, a visão fragmentária impossibilita a 

compreensão da realidade, com esta nova configuração explicar um acontecimento exige uma 

visão da totalidade. Esta Geografia vai de encontro com sua função de formar sujeitos 

consciente da complexidade do mundo, o ensino de cidade neste contexto, como foi possível 

observar, contribui de forma significativa para formação do aluno enquanto sujeito em 

construção. 

O conteúdo de cidade potencializa trabalhar com o vivido do aluno, e a leitura do lugar 

requer uma leitura de mundo, como este não se explica por se só, ao estudar o lugar 
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imediatamente se estuda o global, a formação do raciocínio geográfico nesse sentido, é 

fundamental para que os alunos possam compreender e estabelecer relações espaço-temporais 

entre fenômenos e processos para ter uma visão de mundo articulado. Para que esta prática 

não fique em segundo plano, cabe também ao professor não pautar suas aulas na lógica do 

conteudíssimo da Geografia tradicional, aja vista, que mesmo depois de todo movimento de 

renovação da Geografia, da crítica da Geografia tradicional, muito desta ainda persiste em 

sala de aula. O professor enquanto mediador do processo ensino e aprendizagem tem 

cotidianamente o desafio de juntos com os alunos construir um conhecimento de modo que 

possam se ver como agente construtor e transformador do espaço geográfico.          
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RESUMO 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários (ProSol) da 

Universidade Estadual de Goiás iniciou suas atividades, junto aos grupos incubados, no início do ano 

de 2018. Nos quatro campi que compõem o programa de incubação (Itapuranga, Ipameri, Itumbiara e 

Jataí), foram realizados os primeiros contatos entre os atores diretamente envolvidos: professores 

universitários, técnico-administrativos, estudantes, parceiros e empreendedores solidários. No 

município de Itapuranga, recorte deste artigo, uma roda de conversa marcara o início do trabalho 

junto a dois grupos: Mulheres Rurais do Xixá e Pré-Assentamento Paulo Gomes. A dinâmica desta 

roda de conversa, os anseios e fragilidades dos empreendimentos solidários nela sinalizados, a 

matéria deste texto. Uma espécie de cartografia dos possíveis campos de atuação da equipe ProSol 

revelou potenciais atividades geradoras de renda na perspectiva da Economia Solidária, no contexto 

local, que vão desde a feira de artesanatos ao agroextrativismo. 

 
Palavras-chave: PROSOL – Cooperativismo – Economia Solidária 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Estadual de Goiás lançou, no ano de 2017, a Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários – PROSOL, um programa que tem 

como objetivo “mobilizar, articular e acompanhar grupos populares a partir dos princípios da 

economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda e à inclusão social” (PROSOL, 

2016). Compõe ainda os objetivos da ProSol, desenvolver iniciativas de empreendedorismo 

social que consolidem a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuindo para um maior envolvimento entre a sociedade e a universidade pública. 

Divulga-se, a partir deste trabalho, os primeiros resultados obtidos com as ações da equipe 

ProSol no município de Itapuranga, sob a coordenação da professora doutora Ana Carolina 
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Oliveira Marques. 

A ProSol não se restringe a ações de extensão. Também projetos de pesquisa são 

desenvolvidos paralelamente, na busca tanto da fundamentação teórico-metodológica das 

ações de extensão, quanto a eficácia e a coerência das mesmas diante das particularidades 

socioeconômicas e ambientais dos empreendimentos incubados. A pesquisa se mostra, neste 

caso, fundamental à realização de um trabalho com coerência teórica, respaldado em 

avaliações sistemáticas que fundamentem e redirecionem, quando necessário, as ações de 

extensão. 

Os conceitos de Economia Solidária e autogestão encontram-se marginalizados na 

produção do conhecimento científico em diversos campos, mesmo nas Ciências Sociais. 

Reflexo da marginalização dos próprios sujeitos que, em diferentes graus de organização 

social, enfrentam a situação que lhes foi e é imposta historicamente. 

A ciência tem sido, pois, um instrumento basilar no desenvolvimento da economia 

capitalista, por conseguinte, na legitimação das desigualdades sociais. Como resultado, 

generaliza- se nas universidades brasileiras o desconhecimento da realidade de sujeitos que se 

encontram à margem – social, cultural, econômico e espacialmente – deste modo de 

produção. Sujeitos que reclamam outras economias, outras linguagens, outras pedagogias, 

outras epistemologias. 

A imersão de pesquisadores e estudantes nesses espaços contra hegemônicos provoca 

tensões, porque se tornam evidentes os limites da ciência ocidental. Também as premissas 

pedagógicas são abaladas, já que outros saberes e pedagogias compõem esses lugares e 

ameaçam a teorização dissociada da prática (política) e da intervenção (extensão). 

É nesse cenário de emergência de iniciativas de autogestão no estado de Goiás, e da 

incipiente participação das universidades na realização de pesquisas que aprimorem as ações 

de Economia Solidária, que este trabalho – oriundo de um pesquisa em andamento – se insere. 

Cresce no Brasil as iniciativas de empreendimentos solidários pautados na autogestão. 

Cooperativas, coletivos sociais entre outras organizações convergem esforços na geração de 

renda para trabalhadores marginalizados socioeconomicamente. O aporte científico buscado 

por esses grupos evoca conceitos como o da Economia Solidária, cuja definição só é possível 

junto às experiências sociais concretas. Sendo assim, a pesquisa em desenvolvimento se 

mostra relevante na expansão conceitual da Economia Solidária ao promover o intercâmbio 

entre pesquisa e extensão, fortalecendo, simultaneamente, a ponte entre a universidade/ciência 

e sociedade. 
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A METODOLOGIA PROSOL 

 

Entre os estudiosos da Economia Solidária, destacam-se Jean-Louis Laville (mundo), 

Valmor Schiochet e Paul Israel Singer (Brasil). O primeiro, sociólogo francês e professor do 

Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (França). O segundo, doutor em 

sociologia professor da Universidade Regional de Blumenau . O terceiro, economista 

austríaco com cidadania brasileira, professor da Universidade de São Paulo . Este último 

esteve à frente da Secretaria Nacional de Economia Solidária quando da sua fundação no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Seguem, de acordo com Schiochet, o conceito e os fundamentos originários da 

Economia Solidária: 

 
Economia solidária é um conceito utilizado para definir as atividades 

econômicas organizadas coletivamente pelos trabalhadores que se 

associam e praticam a autogestão. O professor Paul Singer costuma 

sublinhar as duas especificidades que, em sua visão, fundamentam as 

características das organizações econômicas solidárias: por um lado, o 

estímulo à solidariedade entre os membros, por meio da autogestão, e, por 

outro lado, a prática da solidariedade para com a população trabalhadora 

em geral, com ênfase especial na ajuda aos menos favorecidos 

(SCHIOCHET, 2009 p. 55). 

 

Este trecho traz algumas palavras-chave para a compreensão da proposta da Economia 

Solidária: autogestão, solidariedade, trabalhador(a) e organização econômica. O termo 

confunde-se, em outras escalas e localidades, com expressões como “Economia Popular” – 

América Latina – e “Economia Social” – Europa. 

Os agentes envolvidos na promoção da Economia Solidária em território brasileiro são 

coletivos produtivos da sociedade civil, ONG’s, governos, universidades, igrejas e 

movimentos sociais. O autor complementa: 

 
O princípio da economia solidária é a apropriação coletiva dos meios de 

produção, a gestão democrática das decisões por seus membros, e a 

deliberação coletiva sobre os rumos da produção, sobre a utilização dos 

excedentes (sobras) e, também, sobre a responsabilidade coletiva quanto 

aos eventuais prejuízos da organização econômica. (SCHIOCHET, 2009 

p. 55) 

 

A economia solidária se afirma, sobretudo, na negação de alguns princípios da 

economia capitalista. A competitividade é um deles (SINGER, 2002), favorecendo a 

“associação entre iguais” em detrimento ao “contrato entre desiguais”. 

Apesar de mais comuns, as cooperativas populares não encerram as experiências de 
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economia solidária no Brasil e no mundo: 

 

Embora as cooperativas (de consumo, de trabalho, de produção e de 

crédito) constituam uma das formas importantes por meio das quais tais 

práticas sociais se desenvolvem, elas não são as únicas; de fato, há varias 

outras formas importantes como os clubes de troca, a autoconstrução, o 

microcrédito ou o crédito solidário, os jardins comunitários, as cozinhas 

coletivas, os serviços da vida cotidiana (como cuidar de crianças ou 

idosos). (LEITE, 2009 p. 33). 

 

Percebe-se logo que a economia solidária não se trata de um “programa” ou 

“normativa” pela qual se certifica determinados empreendimentos. Os princípios são 

“bússolas” àqueles que praticam a economia solidária, de forma que o conteúdo 

autogestionário não se perca, porém não figuram como impedimentos a novas experiências. 

É nessa condição que as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) 

elaboram metodologias de ação próprias. No caso da ProSol/UEG, o processo de incubação 

prevê três etapas: pré (1 ano), durante (2 anos) e pós incubação (1 anos). 

A primeira etapa impõe duas fases: a primeira, a realização do diagnóstico 

socioeconômico e ambiental dos empreendimentos incubados. A equipe de pesquisadores da 

UEG/Itapuranga está nessa fase, daí a importância de projetos de pesquisa vinculados à 

incubadora. A fase seguinte corresponde à elaboração de um projeto de intervenção. Feito o 

diagnóstico, parte-se à proposição de ações concretas. 

A etapa da incubação também é compartimentada: primeiro, “experimenta-se” o 

empreendimento, depois, expande-se para um contingente populacional maior, tanto de 

incubados como de apoiadores (vulgos “consumidores”). Nesse momento, a ampliação das 

parcerias com o poder público e privado é fundamental. 

Por fim, a fase pós-incubação, à qual está previsto o acompanhamento periódico dos 

empreendimentos solidários por parte da equipe universitária, de forma a avaliar a autonomia 

organizativa dos incubados. A certificação do empreendimento é feita em meio a esse 

acompanhamento. 

 

A RODA DE CONVERSA... 

 

No dia 23 de março, às 9 horas, reuniram-se no Laboratório de Processamento de 

Dados e Gestão Territorial (LAPROTER) da Universidade Estadual de Goiás/Campus 

Itapuranga, professores, estudantes, técnico-administrativos, apoiadores e empreendedores 

solidários participantes da ProSol: 



 

 

 

1062 

 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Fotografia 1 – Roda de conversa no LAPROTER (ProSol, 2018) 

 

Precedeu à roda de conversa, a exposição da coordenadora adjunta da Prosol, 

professora Ana Carolina Marques. Durante sua fala, abordou brevemente o histórico das 

ITCPs, também da Secretaria Nacional de Economia Solidária, em 2003, órgão hoje 

responsável pela normatização das incubadoras: 

 

A incubação de cooperativas populares e empreendimentos econômicos 

solidários é entendida como o conjunto de atividades sistemáticas de 

formação e assessoria que abrange desde o surgimento até a conquista de 

autonomia organizativa e viabilidade econômica destes 

empreendimentos. As incubadoras de cooperativas populares são 

organizações que desenvolvem as ações de incubação de 

empreendimentos econômicos solidários e que atuam como espaços de 

estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a 

organização do trabalho, com foco na autogestão. (SENAES, 2011, grifo 

nosso). 

 

Quanto aos parceiros na formação e assessoria dos empreendimentos, foi apresentada 

aos empreendedores a equipe multidisciplinar composta por geógrafos, historiadores e 

profissionais de letras. Esses profissionais, a partir do convite feito no ano de 2017 e em prazo 

hábil para submissão de projetos à Pró-reitora de Pesquisa da UEG, propuseram pesquisas 

relacionadas às demandas iniciais da ProSol, sobretudo o diagnóstico socioeconômico e 

ambiental dos empreendimentos. Tais projetos foram aprovados e iniciam suas atividades 



 

 

 

1063 

 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

concomitantes à incubação. 

 

Fotografia 2 – Equipe ProSol Itapuranga, 2018 

 
Além da equipe, foram apresentados e discutidos os princípios da Economia Solidária 

junto aos presentes, ressaltando a importância da construção coletiva e da avaliação 

sistemática de todas as ações: 

 

Cooperação: ao invés de competir, todos devem trabalhar de forma 

colaborativa, buscando os interesses e objetivos em comum, a união dos 

esforços e capacidades, a propriedade coletiva e a partilha dos resultados; 

Autogestão: as decisões nos empreendimentos são tomadas de forma 

coletiva, privilegiando as contribuições do grupo ao invés de ficarem 

concentradas em um indivíduo. Todos devem ter voz e voto. Os apoios 

externos não devem substituir nem impedir o papel dos verdadeiros sujeitos 

da ação, aqueles que formam os empreendimentos; 

Ação Econômica: sem abrir mão dos outros princípios, a economia 

solidária é formada por iniciativas com motivação econômica, como a 

produção, a comercialização, a prestação de serviços, as trocas, o crédito e 

o consumo; 

Solidariedade: a preocupação com o outro está presente de várias formas 

na economia solidária, como na distribuição justa dos resultados 

alcançados, na preocupação com o bem-estar de todos os envolvidos, nas 

relações com a comunidade, na atuação em movimentos sociais e 

populares, na busca de um meio ambiente saudável e de um 

desenvolvimento sustentável. (SENAES/MTE, 2018 grifo nosso. 
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Debatidos os princípios, seguiu-se com a socialização de algumas experiências já 

desenvolvidas no estado de Goiás, nas quais há a preocupação com a viabilidade econômica, a 

autonomia organizativa e a sustentabilidade social do empreendimento. Cita-se, neste texto, 

duas delas: a cooperativa de bordadeiras “Bordana” (Goiânia-GO) e a fabriqueta de doces, 

licores e geleia de uma assentada residente no assentamento Dom Helder (Itaberaí-GO). 

A Bordana tem no artesanato seu diferencial, cujas linhas fazem alusão a espécies 

vegetais do Cerrado. 

 
Fotografia 3 – Produtos Bordana, 2018. 

 

 

Fonte: coopbordana.blogspot.com, 2018. 

 
 

No blog da Bordana, é possível acessar textos que atestam a preocupação das 

bordadeiras com uma diretriz fundamental da Economia Solidária: a informação e formação 

política dos “apoiadores/consumidores”: 

 

Quando você come algo, sempre verifica a tabela nutricional dos alimentos, 

certo? Pois sabia que com as roupas também deveria ser assim? Quando 

você compra  uma peça, seja uma camiseta ou uma toalha, precisa saber o 

que está adquirindo. Por trás de uma peça de algodão existe toda uma 

história, e uma cadeia produtiva que atua com tecnologia e inovação, 

movimentando a economia, gerando empregos e beneficiando famílias. Por 

isso, olhe a etiqueta das peças, entenda as informações que ela traz. E 

acompanhe nosso blog e nossas páginas nas redes sociais. Em breve 

teremos novidades para você saber como ler a etiqueta, como você faz com 

a tabela nutricional (BORDANA, 2018 grifo nosso). 
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Outra experiência modelo, no município vizinho a Itapuranga, os produtos de uma 

assentada (Assentamento Dom Helder) ganha projeção nacional: 

 
 

Fotografia 4 – Produtos da Benaia (Assentamento Dom Helder - Itaberaí), 2017 

Fonte: http://www.incra.gov.br/noticias/producao-de-licor-doce-e-conservas- amplia-renda-de-

familia-assentada-em-goias, 2017. 

 

Benaia viveu por anos na cidade de São Paulo (GO) e recomeçara a vida no 

assentamento. Como militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, ela 

registra a luta pela terra  até mesmo nos rótulos dos seus produtos. 

Encerrou a exposição da coordenadora adjunta com alguns resultados desse estágio 

inicial da ProSol, tais como publicações conjuntas, confirmação da disciplina “Economia 

Solidária e Saberes Tradicionais” em curso de pós-graduação no Campus e conquista de um 

stand na feira Agro Centro-Oeste. Também ações intencionais foram apresentadas e avaliadas 

pelos presentes, elegendo os seguintes setores estratégicos para atuação da ProSol: 

 Produção: agroextrativismo, agroecologia, artesanato; 

http://www.incra.gov.br/noticias/producao-de-licor-doce-e-conservas-
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 Comercialização: feiras populares, armazém do campo; 

 Promoção/divulgação: turismo rural, redes sociais. 

Findada a roda, foram assinados os convênios com representantes dos dois grupos 

incubado: Mulheres Rurais do Xixá e Assentamento Paulo Gomes: 

 
Fotografia 5 – Formalização dos convênios – ProSol/UEG Itapuranga, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

A roda de conversa materializou, portanto, o início da fase de diagnóstico 

socioeconômico e ambiental dos empreendimentos incubados pela ProSol/UEG no município 

de Itapuranga. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia da roda de conversa se mostrou coerente à proposta da ProSol, ao 

promover um espaço de diálogo no qual os atores, postos num mesmo patamar, compartilham 

e reafirmam, entre outros assuntos, os princípios éticos do trabalho desenvolvido. Ainda que 

um mecanismo de geração de renda, e de autonomia organizativa, a solidariedade e a 

cooperação têm primazia na consolidação dos empreendimentos da ProSol. 
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Com todas as contradições de uma experiência imersa no contexto capitalista, e dele 

dependente, seguimos preocupados em expandir as possibilidades de criação e transgressão – 

tanto no campo econômico como das relações sociais – inerentes a práticas de economia 

solidária. 
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EXCLUSÃO SOCIAL: A TRAJETÓRIA E REALIDADE DO NEGRO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

BOTELHO, D. M. S. – UFG/RC 

AVELAR, G. A – UFG/RC 

 

RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo discutir sobre a trajetória do negro no Brasil e os obstáculos enfrentados 

até hoje na sociedade. O preconceito racial está inserido na sociedade brasileira, por mais velado que 

esteja, e com isso oportunidades para a população negras são limitadas. Já está claro para quem 

entendeu as primeiras medidas do Governo Federal onde tem como ideias privatizar Faculdades 

federais, inserir escolas integrais, e cortar recursos como bolsas estudantis e de ajuda sócio econômica, 

que a grande prejudicada será a população mais pobre, uma população majoritariamente negra. A 

reflexão sobre o tema vem com o intuito de buscar uma maior inserção do negro no mercado de 

trabalho, na educação e saúde. Este trabalho visa ajudar a sociedade brasileira a compreender que 

quando negamos direitos a população negra, não estamos prejudicando uma raça, uma geração ou um 

grupo específico, estamos prejudicando o país. 

  

Palavras-chave: Negro. Educação. Racismo. Sociedade. Universidade. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atitudes racistas são quase sempre apoiadas por crenças 

enormemente erradas a respeito dos outros como um grupo. 

Acima de tudo, a hostilidade é crueldade baseada em algo que 

os outros não têm o poder de mudar. Na medida em os Outros 

são levados a crer que isso deve ter um fundamento, o que 

tragicamente, acontece às vezes, isso vai direto ao coração de 

sua identidade: eles, e todos de que vieram, são 

irremediavelmente inferiores (LEVINE; PATAKI, 2005, p. 44). 

 

A retrospectiva da história dos negros no Brasil é dolorosa e cruel, a relação que o 

homem branco/homem negro tiveram mostra a importância para a discussão da invisibilidade 

do negro em nosso país. Inicialmente, analisando a vinda do negro da África para o Brasil, de 

forma traumática e contra sua vontade, é possível perceber a imagem que o homem branco 

fazia do homem negro, tirando-o de sua terra natal e forçando-o a trabalhar como escravo, 

além de se declarar dono ou senhor dos mesmos, até então, homens livres.  

Os negros, arrancados de seu país e separados de seus familiares, foram obrigados a 

trabalhar como escravos e suportar a dor do chicote, do tronco e das correntes. Além de tudo 

isso, eram mantidos famintos e amontoados expostos ao frio, e as doenças. Várias explicações 

têm servido para justificar a escravidão no Brasil, como: O país precisava do trabalho braçal 
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para seu desenvolvimento enquanto país recém-descoberto, mas a forma como se criou a 

escravidão e as sequelas desse turvo período ainda permanecem como raízes de uma frondosa 

figueira. Jamais saberemos até que ponto foram os castigos impostos aos negros no Brasil, no 

entanto, as formas como se deu a escravidão e a forma como eram tratados não justifica usar o 

ser humano como escravo apenas por ser diferente por causa do pigmento de sua pele.  

O Brasil permaneceu com a escravidão durante 388 anos. Quando a escravatura foi 

abolida em 1888, a população negra não teve nenhuma política que ajudasse a inserir no 

mercado de trabalho e na sociedade. Os negros continuaram sem terras e sem ocupações 

formais no mercado de trabalho, fazendo com que permanecessem excluídos socialmente.  

Mesmo que os relatos acima descritos tenham ocorrido há décadas, os vestígios de 

uma escravidão se arrasta até os dias de hoje. Prova disso é o reflexo das diferenças 

socioeconômicas entre negros e brancos e a significativa ausência de negros em 

universidades. 

O objetivo do presente trabalho é mostrar, sem pretensão da novidade, um pouco mais 

da história do negro no Brasil, sua trajetória, sua vida em nosso país, sua cultura, e como tudo 

isso se transformou nos dias de hoje. A intenção é de conscientizar sobre o preconceito que 

existe em nossos dias, como ele pode estar contido nas frases, nas ações, nos gestos e, em 

grande medida, na mídia. Considera-se ser preciso arrancar as raízes que existem nas pessoas 

que orgulham de ser preconceituosas e não compreendem a importância da igualdade como 

um todo. 

  

ESCRAVIDÃO E LUTA  

 

A trajetória do negro no Brasil desde a época colonial não foi 

fácil, eles eram trazidos ao país como mão-de-obra escrava para 

servir nas lavouras de cana-de-açúcar. Tanto no Brasil-Colônia, 

quanto no Brasil-Império, a escravidão foi a “solução” 

encontrada para resolver o problema da falta de braços na 

agricultura da cana. Para os senhores feudais, escravos eram 

iguais a máquinas de trabalho”. (Moura, 1972, p.103)  

   

Por ser um trabalho duro, o plantio da cana exigia braços fortes, com isso foram buscar 

essa força nos negros africanos, dando início ao que se chamou de tráfico negreiro. Para 

justificar a exploração do trabalho dos negros traficados e obrigá-los a trabalhar, deu-se início 

à violação de seus direitos, embora ainda não houvesse consciência dessa violação, já que a 

Declaração dos Direitos do Homem ainda não existia.  
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(...) dizia-se que não eram totalmente humanos, que só trabalhavam à base de 

chicote e que precisavam ser domesticados para deixar seus costumes 

bárbaros, semeando o racismo no coração dos homens brancos (ZALUAR, 

1996, p. 55).  

 

 Dessa forma, foram chegando, deixando para trás suas famílias, suas histórias, suas 

culturas e suas origens. Por outro lado, lutavam e se esforçavam para manter a hierarquia de 

suas tribos, restabelecer seus valores e acabar com a submissão imposta pelos brancos 

colonizadores. Sendo, por si só, um ato de violência, a partir do momento que retirava a 

liberdade dos negros o período da escravidão escreve um dos piores e mais vergonhosos 

capítulos da história mundial e brasileira. Um período no qual seres humanos, por serem de 

outras etnias e terem características físicas e culturas diferentes eram subjugados, humilhados, 

tratados como objetos, obrigados a trabalhar para sustentar luxos e riquezas das quais não 

podiam desfrutar. 

 Torturados, açoitados e maltratados, não tinham direitos e regalias, porém, eram 

responsáveis pelos delitos que cometessem. Mesmo tendo interesse em preservar a vida dos 

negros dos quais eram donos, já que era seu meio de produção, muitos senhores matavam 

seus escravos por excesso de trabalho ou de castigos. Essa era a realidade em que vivia o 

negro naquela época. Deve-se considerar que os senhores também deveriam obedecer às leis.  

 

(...) a disciplina do senhor também era regulada. Estavam limitados por lei os 

açoites (cinquenta chicotadas de cada vez) com que o senhor podia punir 

seus escravos, caso estes lhe desobedecessem. (ZALUAR, 1996, p.57) 

 

Existiam certas leis “a favor do negro”, mas não eram aplicadas quando dirigidas aos 

senhores coloniais, pois os limites impostos aos senhores eram mínimos, fazendo com que 

crimes fossem cometidos.  

 

Como a Justiça das províncias não o punia sistematicamente, o senhor 

acostumou-se com a impunidade. (Zaluar, 1996, p.58). 

  

 Os mais “militantes”, que trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, eram os mais 

explorados e castigados. Mas com a aplicação da política do medo ou, às vezes, da boa 

vizinhança, a escravidão também tinha seus momentos de calmaria. Isso acontecia quando os 

escravos obedeciam cegamente a seus senhores e aceitavam tudo com passividade, aceitando 

uma ou outra forma de persuasão. Se houvesse um sinal de revolta ou discordância, o senhor 

mostrava sua crueldade, e usava para cometer toda a violência, instrumentos de tortura e 

morte. Em outras palavras, a escravidão só funcionava quando o escravo obedecia à risca os 
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mandatos do senhor.  

 Para eles, castigar até matar tinha o efeito de espalhar o medo entre os outros escravos 

e servir de exemplo para quem pensasse em se revoltar. O medo sempre esteve presente nos 

dois lados. Os escravos temiam a crueldade dos donos, que por sua vez, temiam a rebelião dos 

escravos. Por isso eram rigorosos na hora da punição. Alguns pregavam a ideia de se comprar 

negros jovens, mais fáceis de domesticar. Divisões entre os próprios escravos também traziam 

diferenças de tratamento. Os negros eram divididos entre os domésticos, mais próximos aos 

senhores, que não se rebelavam, os mais submissos, e por isso mais valorizados o que lhes 

assegurava o paternalismo senhorial, e os que trabalhavam na agricultura da cana, mais 

rebeldes, e consequentemente, mais castigados. 

 Havia ainda os escravos urbanos que trabalhavam nas ruas, em ofícios específicos 

como carpinteiros, ferreiros, padeiros, sapateiros, carregadores e até vendedores de doces e 

água. Com esses trabalhos, de certa forma independentes, sem a vigilância acirrada das 

lavouras, esses escravos tinham mais facilidade de juntar dinheiro para comprar suas alforrias. 

Mulheres e mestiços de peles mais claras também tinham maiores chances de serem libertos. 

Os que não tinham esperanças de comprar a liberdade fugiam na primeira oportunidade, 

muitos morriam ou eram recapturados.  

 Os que tinham mais sorte se agregavam aos quilombos, grupos formados pelos fugidos 

que se organizavam para se defender e sobreviver. Esses grupos eram, geralmente, violentos. 

Precisavam dessa violência para se defender e para se vingar contra os que os escravizaram e 

torturavam. Pequenos grupos volantes foram formados para atacar as estradas, roubar 

mantimentos e objetos para os quilombos, cujas produções limitavam-se às lavouras. Eram as 

guerrilhas, uma resistência quilombola para manter as milícias distantes. Usando algumas 

táticas e muita astúcia, esses refugiados lutaram e conseguiram sobreviver até a extinção da 

escravatura. Os negros das guerrilhas dividiam-se em pequenas aldeias, fáceis de abandonar 

com a aproximação das milícias. Tinham fortes ligações com os escravos dos engenhos, o que 

garantia os mantimentos, tornando desnecessário o plantio de lavouras.  

 Isso ajudava a manter o grupo e sobreviver nas matas. Com tamanha determinação, 

conseguiram resistir até a “tão esperada liberdade”. As mudanças advindas com essa 

liberdade, porém, não tiveram o efeito desejado. Falta de trabalho, fome, preconceito, essa 

passou a ser a realidade dos ex-escravos no país. 
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DESIGUALDADE SOCIAL: A REALIDADE DO NEGRO HODIERNA. 

 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 2017, no Brasil pretos 

e pardos correspondem à metade da população brasileira. No entanto, apenas 12% da 

população preta e 13% da parda têm ensino superior. Entre os brancos, o número é de 31%.  

De acordo com o levantamento, a taxa de analfabetismo é de 11,2% entre os pretos, 11,1% 

entre os pardos, e 5% entre os brancos. Até os 14 anos de idade, as taxas de frequência escolar 

não variam muito entre as populações. No entanto, a partir dos 15 anos as diferenças se 

destacam: enquanto, entre os brancos, 70,7% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão no 

ensino médio, entre os pretos e pardos este número cai para 50,5% e 55,3%, respectivamente. 

 

Mais de um século depois da abolição da escravidão, o trabalho manual 

continua a ser o lugar reservado para os afro-brasileiros. Em oposição ao que 

afirmaram as teorias sobre modernização, a estrutura de transição fornecida 

pelo rápido crescimento econômico nas últimas décadas não parece ter 

contribuído para diminuir de maneira significativa a distância existente entre 

os grupos raciais presentes na população. (HASENBALG, 1996, p.15). 

 

Em vista dessa realidade, o surgimento de políticas de ação afirmativa, que se 

caracterizam a diminuir as desigualdades históricas são implantadas.  As cotas raciais nas 

universidades são um exemplo que busca corrigir essa desigualdade. As opiniões se dividem 

quando se diz a respeito das cotas raciais, muitas pessoas alegam “prioridade” para os demais, 

mas se esquecem de todo histórico vivido pelos negros. A livre concorrência é injusta quando 

os candidatos tiveram chances na vida desiguais, isso está claro. As vagas são reservadas a 

grupos raciais específicos que em razão das condições históricas, teve menos chances de uma 

educação melhor. Com o número crescendo de negros em universidades, as chances de inserir 

no mercado de trabalho também aumenta, possibilitando que as próximas gerações de negros 

e brancos tenham igualdade de oportunidades e, portanto, as cotas serão uma luta vencida.  

Ao dar oportunidades iguais para que o negro se inclua em sistemas dos quais estão 

historicamente excluídos, a partir da universidade, faz   com que surgem mais oportunidades, 

seja pela própria formação, ou pelo aumento das chances no mercado de trabalho ou pela 

criação de relações sociais.  

Mas, a dificuldade de entrar em uma universidade é só o primeiro passo dessa grande 

jornada, pois os obstáculos que irão enfrentar dentro da instituição serão também serão 

enormes.  

 

Os negros brasileiros têm feito pouco progresso na conquista de profissões 

de maior prestígio social, no estabelecimento de seus próprios negócios e na 



1073 

 

 

ocupação de posições de poder político. Eles ainda concentram-se em 

atividades manuais que exigem pouca qualificação e escolaridade formal. As 

desvantagens acumuladas através da história brasileira tornaram o sucesso 

difícil para a população afro-brasileira. (LIMA, 1999). 

 

Um negro no Brasil ganha, em média, a metade da renda de um branco, recebem 

menos e com a mesma escolaridade. Enquanto brancos com diploma de nível superior 

recebem R$ 4,1 mil, em média, negros com o mesmo nível de graduação ganham 2,2 mil em 

média. A vida de uma pessoa com a cor da pele negra é mais difícil em todos os sentidos.  Os 

negros vivem menos, estudam menos e moram em casas com infraestrutura inferior. 

 

O RACISMO PRESENTE NO ÂMBITO DA SAÚDE  

 

O cenário se repete quando mostra a relação entre as condições de saúde e o acesso à 

infraestrutura básica em termo de eletricidade, saneamento, coleta de lixo, entre outros. A 

população de baixa renda está composta por maior número de negros, como em favelas e 

bairros pobres das cidades brasileiras, ocorrendo uma maior incidência de problemas de 

saúde.   

Mortalidade de recém-nascidos antes dos seis dias de vida, infecções sexualmente 

transmissíveis, mortes maternas, incluindo óbitos por abortos sépticos quando o feto não é 

eliminado completamente causando infecção, hanseníase e tuberculose. Estes são alguns dos 

problemas de saúde evitáveis mais frequentes entre a população negra, tanto em comparação 

ao contingente branco quanto em relação às médias nacionais. De acordo com o Ministério da 

Saúde 2017, os casos registrados de Aids em 2016 ocorreram mais em pessoas negras do que 

em brancas, os óbitos pela doença também afetam em maior quantidade a população negra.  

Doenças como sífilis vem afetando as mulheres gestantes e o aumento de diagnósticos 

cresceu no último ano. A população negra não é uma população doente, o que acontece é que 

ela vive com menos qualidade. O grupo é mais vulnerável às doenças porque está sob maior 

influência dos determinantes sociais de saúde, ou seja, as condições em que uma pessoa vive e 

trabalha, a insalubridade, as baixas condições sanitárias às quais está submetida, por exemplo. 

E a soma desses diversos indicadores de vulnerabilidade aumenta também o risco de perder a 

vida. Dependentes do SUS, as mulheres pretas, as pardas e aquelas de menor escolaridade, 

tiveram menor acesso e pior atenção no pré-natal. Segundo artigo publicado na edição de 

fevereiro de 2005 da Revista de Saúde Pública, mulheres negras e pardas são 

majoritariamente atendidas em estabelecimentos públicos, 58,9% e 46,9%, e nas maternidades 

conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS), 29,6 e 32,0%. Por outro lado, quase 

https://exame.abril.com.br/topicos/negros
https://exame.abril.com.br/topicos/renda
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metade das brancas, 43,7%, tiveram seus partos realizados em maternidades privadas. As 

desigualdades foram marcantes, mesmo quando as mulheres de diferentes etnias foram 

comparadas nas mesmas faixas de renda e instrução. O que se pode associar à isto, é que 

completar o segundo grau de ensino (ou mais) pode reduzir os riscos de atendimento de má 

qualidade. 

Outro fator pouco citado, são as mortes de mulheres por câncer no Brasil. O câncer de 

mama e o câncer de colo de útero atinge duas vezes mais frequente em mulheres negras do 

que em brancas. Entretanto, podemos pensar que a falha está ao acesso que essas mulheres 

têm a exames ginecológicos, que é desigual. Há algumas explicações para a desigualdade 

racial na saúde. A discriminação e a desigualdade econômica é um fardo, visto que a 

população negra tem menos poder financeiro para pagar um plano de saúde privado do que a 

branca. Há também o fato de a informalidade no emprego ser maior entre pretos e pardos, 

mulheres negras que trabalham como domésticas sem carteira assinada não têm direito a 

plano de saúde, por exemplo. E há a questão geográfica. "A rede do SUS (Sistema Único de 

Saúde) está mais presente em regiões de classe média, e a população negra por fatores 

históricos está concentrada em regiões periféricas. 

 

VIOLÊNCIA E TRABALHO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE A INVISIBILIDADE 

DO NEGRO NO BRASIL 

 

“Uma mulher foi alvejada e depois no asfalto foi arrastada, 

Lembra da Cláudia? 

Depois de ser violentamente agredido, O corpo de um homem 

tá sumido, Lembra do Amarildo? Cinco jovens em um carro, 

111 tiros de fuzil, lembra? Foi lá no Rio. Dois anos de idade e 

um sorriso lindo, 

Lembra? O pequeno Ruan estava Dormindo quando foi 

atingido. 

Madrugada de novembro, Onze corpos chão, Lembra? Foi o 

estado e sua facção. Cabula, 6 de fevereiro, era madrugada 12 

jovens sumariamente executados,500 tiros, por 100 foram 

atingidos Lembra? Dois anos e ninguém punido.13 anos de 

idade, um garoto desconhecido, Assassinado por seguranças 

truculentos, Laudo médico foi comprado pelo empresário. 

Resultado, lembra? O menino que foi o culpado. 

O que todos eles tinham em comum? A pele preta, A vida 

sofrida, e moradores da periferia.” (Carlos Melo) 

 

Há outras possibilidades de observar as desigualdades raciais: por exemplo, a 

violência racial, em especial a brutalidade policial com os jovens negros, fortemente pautada 

nos estereótipos raciais do negro como criminoso em potencial, e ainda os estereótipos em 
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torno das mulheres negras, que oscilam entre o confinamento no serviço doméstico e sua 

sexualização em torno da figura da “mulata”. Em síntese, o tema da desigualdade racial nos 

obriga a pensar sobre suas múltiplas dimensões, assim sobre os efeitos do racismo em sua 

produção e reprodução. 

Não há novidade quando se fala de assassinatos e violência policial nas favelas 

brasileiras. Porém, cada vez que as vítimas são contabilizadas, os números ainda chocam, 

principalmente quando se trata de jovens negros. De acordo com o Atlas da Violência 2017, o 

assassinato de jovens são 23.100 todo ano, com faixa etária de 12 a 29 anos. São 63 por dia, 

um a cada 23 minutos. Além de ser a maior vítima da violência policial, a população negra 

lidera também as estatísticas gerais de assassinatos, a taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes para a população negra (pretos e pardos) é de 46,3 (1,9 vez a dos brancos). Em 

relação aos brancos e amarelos, a probabilidade de ser assassinado é quase o dobro para os 

pardos e 2,5 vezes maior para os pretos. Isso significa que as taxas dos negros brasileiros são 

piores que as da população da Colômbia, país que enfrenta uma longa guerra civil e um 

cenário agravado pela forte presença do narcotráfico. Quando se compara as mulheres, jovens 

negras têm 2,19 mais riscos de serem assassinadas no Brasil do que jovens brancas, a taxa de 

feminicídio é o dobro, onde tais crimes são cometidos por parceiros ou ex- parceiros.  

Se for pensar nos parâmetros da população negra, as dificuldades começam desde 

cedo. Muitas crianças abandonam a escola, muitas nem chegar a frequentar para começar a 

trabalhar nas ruas. De acordo com o Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos 

(SNIDH) 2016 O Trabalho Infantil e o Trabalho Infantil Doméstico no Brasil atingem 

(62,5%) das crianças negras. É comum a sociedade naturalizar a ideia da criança negra 

trabalhar. Na época colonial, a abolição da escravidão ocorreu de uma forma que chamamos 

de abolição inacabada. 

Não há indignação social a respeito de uma criança negra trabalhando, pedindo 

esmolas ou limpando vidros por ainda existirem os mitos, como “o trabalho educa” e “é 

melhor do que roubar”. A criança negra, neste contexto, passa a ser olhada como mão de obra 

e não como cidadã. “Já a criança branca tem a imagem ligada ao brincar”.  

O trabalho infantil em diversas circunstâncias históricas é reconhecido, infelizmente, 

como um mecanismo capaz de reduzir a pobreza, tendo em vista que contribui para um 

aumento da renda média familiar. No entanto, além de moralmente inaceitável, o trabalho 

infantil compromete o desenvolvimento das crianças e adolescentes, em particular o 

desenvolvimento educacional e psicológico, limitando suas possibilidades de desempenho no 

mercado de trabalho e, daí seu bem-estar futuro. Assim, o trabalho infantil apresenta-se como 
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um importante indicador de mal-estar da sociedade, na medida em que compromete, 

simultaneamente, o nível atual do bem-estar da sociedade e o bem-estar das gerações futuras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho procurou provocar algumas reflexões sobre os obstáculos ainda 

presentes para a população negra. O Brasil foi o último país a abolir o trabalho escravo em 

1888, o país que mais importou africanos para regime escravista: quatro milhões. Hoje é a 

maior população negra do planeta depois da Nigéria, cerca de 97 milhões de pessoas se 

declararam negras (pretas e pardas). Mas ainda assim, os impactos negativos do racismo, do 

preconceito e da discriminação racial no corpo e na mente dos africanos e seus descendentes 

produziram malefícios visíveis para a população negra. Historicamente a população negra 

resistiu e vem resistindo à violência que o racismo impõe, com vistas a anulação de sua 

humanidade. Trata-se de um fenômeno global e os efeitos nefastos do racismo atingem a 

sociedade em geral e não somente as suas vítimas. 

A resistência do homem branco em adotar medidas para uma inserção igualitária com 

dignidade ao negro e com ele conviver de maneira harmônica, demonstra, também, através de 

algumas referências como é a invisibilidade do outro pela cor de sua pele. Reforçou, através 

de alguns dados o modo como o negro é destratado em nossa sociedade, de forma mais 

sistemática o artigo tentou pontuar a resistência ainda da sociedade. 

 Foi discutido também a necessidade de se afastar da história passada e construir novos 

conceitos, e a partir de então, buscar excluir as diversas formas que persistem em tornar o 

negro um estrangeiro em solo brasileiro. Tanto o racismo, o preconceito e a discriminação 

racial foram e ainda são temas importantes para a compreensão das relações raciais no Brasil 

e o pano de fundo para a interpretação da questão racial e social em nossa sociedade. 
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RESUMO 

 

A juventude brasileira enfrenta uma grande dificuldade em inserir-se no mercado de trabalho nacional. 

A exigência de experiência profissional aliada ao excessivo número de candidatos aos postos de 

trabalho, são obstáculos considerados “naturais”. Para agravar a situação, o Governo brasileiro 

aprovou a Reforma trabalhista na qual o trabalho intermitente foi legalizado, o que pode ser visto 

como uma evolução para o nosso sistema trabalhista, mas, também como uma forma instituída para a 

exploração do trabalhador. Este ensaio traz esta temática para o debate, dialogando com nomes que 

são referência no estudo da juventude, fazendo uma análise empírica dos dados sobre os trabalhadores 

em idade juvenil e as atuais manchetes dos principais jornais nacionais e mundiais que tratam sobre 

essa temática.  

 

Palavras chave: Juventude; Reforma Trabalhista; Trabalho Intermitente; População; Capitalismo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A juventude brasileira vem se transformando ao longo da história deste país. Um dos 

períodos que merece nossa apreciação, tendo como base a força da juventude e a forma como 

sua metamorfose também transformou uma boa parte dos jovens, é o período da Ditadura 

Militar, especificamente com o movimento “Tropicália”. Neste movimento, composto por um 

pequeno aglomerado de jovens, iniciou-se uma forma de protesto às atrocidades cometidas 

pelo governo militar. Dentre estes jovens podemos citar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento, Maria Betânia e outros nomes, que também são lembrados à medida em que 

falamos sobre juventude, música, estilo de vida e protestos contra a ditadura militar. Não 

queremos focar no recorte histórico aqui citado, mas sim na força da juventude, no que jovens 

com propósito e com auxílio de conhecimento são capazes de realizar e criar. 

Para continuar com a análise da juventude brasileira, mostrando evidências de que esta 

é participativa e que luta por seus ideais, podemos citar outro momento histórico onde há 

outro levante, com o nome “Caras Pintadas”, foram personagens participantes de outro grande 

momento histórico nacional, o impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo. 

                                                      
247
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Poderíamos continuar a citar momentos históricos nacionais e internacionais onde a 

juventude está diretamente envolvida nos processos de escolhas e tomadas de decisões, mas, 

este não é o foco deste ensaio. Aqui gostaríamos de mostrar quais são as formas como os 

nossos jovens são cooptados para o mercado de trabalho. Qual a relação que os mesmo 

mantém com o mercado de trabalho? Como será a relação destes com o trabalho, após esta 

reforma trabalhista que nos foi imposta? Em específico, traremos à discussão o modelo de 

contrato de trabalho intermitente, onde o empregado não precisa estar ‘dentro’ do processo 

em uma jornada contínua. Esta jornada de trabalho pode ser distribuída durante o dia ou 

mesmo durante a semana ou mês. 

Diante destas afirmações, nosso objetivo é traçar um panorama geral sobre a 

‘Juventude Brasileira e o Trabalho Intermitente’. Até que ponto este modelo contratual pode 

trazer benefícios ou malefícios para a nossa juventude? Sabe-se que a maioria dos nossos 

jovens estão praticando o chamado “emprego informal” (IBGE – 2010), onde não existe 

registo na Carteira de Trabalho, muito menos são agraciados com os benefícios e direitos 

contidos na “Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT”.  

 

Desenvolvimento 

 

Para ajudar-nos a elaborar este ensaio, decidimos partir para a revisão bibliográfica das 

referências indicadas na disciplina de Geografia da População II, ministrada pelo professor 

Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Todo este trabalho é feito por pesquisa de gabinete, usando 

nomes que são referência no estudo da juventude e fontes jornalísticas que veicularam 

manchetes sobre a ‘Reforma Trabalhista’ e o impacto que trará para a economia nacional. 

Mesmo utilizando de todo um referencial teórico, não é fácil escrever sobre juventude, afinal, 

ela é dinâmica. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o estudo da juventude é 

ainda mais complicado, pois são inúmeras realidades encontradas nas cinco Regiões do país. 

Não podemos comparar o nível de acesso à informação e ao conhecimento que um jovem da 

Região Sudeste possui, com um jovem da Região Norte, mesmo estando em suas devidas 

capitais em cada estado. 

Fatores culturais, grau de escolaridade, estrutura familiar e oportunidades, são 

variáveis que compõe o perfil da juventude de cada região, cada Estado, cada cidade, cada 

bairro, cada lar brasileiro. Por isso este debate é tão necessário e ao mesmo tempo tão 

complicado.  
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 A análise empírica, mesmo que por fontes digitais, ainda se torna uma fonte de dados 

de extrema importância. Estes dados aliados ao referencial teórico acadêmico, realizando a 

conversa entre eles é que se torna a energia geradora deste debate de ideias. Traremos nosso 

posicionamento sobre este assunto no decorrer de nosso texto.  

 

Juventude brasileira - geração “canguru” e geração “nem-nem” 

 

Ah... Não acredito... 5 horas... Está  

chegando cada vez mais cedo... Será que esse relógio está certo?  

Assim na Cidade Grande começa o dia de  

Geraldino, que despertado pelo som do barulhento despertador, se espreguiçando estica o braço para o 

criado mudo ao lado da cama e confere o relógio desligando o barulho, ainda com cara de sono, e o 

corpo querendo mais um pouco de descanso, ainda inconformado, acende a luz do quarto e...  

- Poxa vida.  

Continua a murmurar saltando da cama: “- as noites  

de verão se parecem cada vez menores”. Pensa ele indo esbaforido em direção ao banheiro, de onde 

sai mais depressa do que entrou, pegando pendurado no cabide suas roupas, e querendo vestir calça e 

camisa ao mesmo tempo em que põe as meias e calça os sapatos.  

- Meu Deus... Atrasado de novo...  

Continua resmungando Geraldino, roçando os  

lábios em forma de beijo na esposa ainda dormindo, pega a mochila joga nas costas e sai depressa se 

esquecendo de apagar a luz do quarto, a largos e rápidos passos segue em direção ao costumeiro ponto 

de ônibus, onde encontra anônimos colegas, que como ele, toda manhã chuvosa ou não disputa uma 

vaga no atrasado e superlotado buzão, que chega e quase não para completamente - devido ao atraso - 

para seus passageiros subir.  

Após quase duas horas de viagem, sua sonolência é dissipada com os solavancos do apertado coletivo 

e protesto de algum usuário revoltado com a situação do transporte público urbano.” 

(Trecho retirado de: ANDRADE, Ari. BRASIL: UM PAÍS DAS (DES) OPORTUNIDADES – 

Dona Sirlene, Seus Amores Suas Dores) 

 

A narrativa soa familiar para qualquer leitor. Qualquer leitor é muito generalizante. Na 

verdade, a narrativa soa familiar para qualquer jovem trabalhador que vive nas ‘grandes 

cidades’ brasileiras. Percebe-se no escritor uma grande sensibilidade nos detalhes do 

cotidiano deste trabalhador. A angustia por ouvir o despertador é sentida aqui. A realidade 

desenhada, narrada pausadamente e detalhadamente, é a mesma vivida por muitos jovens 

brasileiros nas cinco Regiões deste enorme país.  

Falar da juventude trabalhadora, ou simplesmente da juventude brasileira não é uma 

tarefa fácil. Afinal, já somos mais de 208 milhões de brasileiros, espalhados por este território 

continental, “agraciado por Deus” com belezas naturais, culturais e acima de tudo, deste povo 

que não foge à luta, o nosso bom e velho ‘Povo Brasileiro’. Mas, como falaremos diretamente 

sobre a ‘juventude’, vamos tomar como referência de jovem aquele que está numa faixa etária 

que vai dos 14 aos 19 anos ou 15 a 25, tal qual estipulam algumas instituições. Agora já 
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delimitados pela faixa etária, necessitamos trazer o conceito de ‘juventude’. De acordo com 

VIANA: 

 

[...] a juventude é um grupo social, que tem elementos em comum que a 

caracterizam como grupo. O elemento comum fundamental, do qual derivam 

diversos outros, é justamente a ressocialização e os elementos 

diferenciadores apontam para a questão da divisão de classes sociais, cultura, 

época etc” (VIANA, 2015, p.58) 

 

Como vimos, a juventude é o coletivo de jovem. Esta juventude composta por jovens 

que se ressocializam, criam o que é chamado entre eles de ‘novas tribos’. Estas tribos, são o 

que conhecemos como: Juventude Católica, juventude evangélica, juventude MST e diversas 

outras congregações juvenis. Mesmo parecendo lógico este entendimento, pode-se afirmar 

que a invenção da juventude é algo moderno, que foi criado recentemente. Para sermos mais 

exatos, a juventude é uma criação capitalista. Os jovens são agrupados em uma juventude 

separada por classes sociais e culturais. Da mesma forma que existem classes privilegiadas, 

também existem jovens pertencentes a esta. Para estes jovens privilegiados, utilizaremos a 

definição usada por CHAVEIRO, que os intitulam de Geração Canguru. “Chama-se ‘geração 

Canguru’ os jovens que possuem maiores rendas e idades mais avançadas. Esse grupo prefere 

desenvolver os seus estudos morando na casa dos pais.” (CHAVEIRO, 2015. p.74). 

Para a juventude da geração “Canguru”, o que importa é estar se preparando para o 

mercado de trabalho, realizando graduações, mestrados, doutorados, tudo isso com o subsídio 

dos pais. A realidade socioeconômica é distante da vivida por outra geração, que são os 

jovens da geração “nem, nem”. Nem trabalham, nem estudam. (DA SILVA, 2015). 

Aqui nasce uma inquietação, a juventude brasileira da geração “nem, nem”, sem 

preparo para competir na ocupação dos melhores postos de trabalho, esta geração fica à mercê 

de subpostos, ou subempregos. Aqui temos a demanda para o trabalho intermitente.  

Considera-se como intermitente o Contrato de Trabalho no qual a prestação de 

serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de 

prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 

independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Interessante destacar 

que o trabalhador poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, 

que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de 

trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. 

Já é de conhecimento de muitos que o sistema educacional brasileiro é moldado no 

formato de educação bancária, sendo o formador de um exército de mão de obra reserva para 
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os sistemas de produção. O pouco tempo que a juventude “nem, nem” passa na escola, é para 

reforçar este ciclo. Para trazermos um olhar acadêmico sobre a questão, DA SILVA, diz:  

 

Destaca-se o desemprego juvenil como um problema recorrente nas 

periferias dos grandes centros urbanos, não por ser exclusividade deste meio, 

mas em função de sua manifestação de forma mais recorrente entre os jovens 

de famílias pobres. Os filhos das classes média e alta deste País podem 

dedicar mais tempo aos estudos e, além de inserirem-se no mercado de 

trabalho em idade mais avançada, estes já o fazem dotado de melhor 

formação profissional; o que facilita a inserção e permanência no trabalho 

formal; além de conquistarem postos de trabalhos mais valorizados. (DA 

SILVA, 2015. p. 93) 

 

Como vemos, a realidade da juventude da geração “nem-nem” não é diferente apenas 

no contexto educacional. Esta juventude é vítima de um sistema que se retroalimenta 

disseminando e fortalecendo as diferenças de classes. Este mesmo sistema tem suas principais 

engrenagens atuando nesta reforma trabalhista, que traz temas polêmicos juntamente com 

retrocessos.  

Vamos mencionar as primeiras vagas de emprego dispostas após a aprovação do 

trabalho intermitente. Chama à atenção setenta vagas anunciadas pelo Grupo Sá Cavalcante, 

que trabalha na área de construção, shoppings e franquias, principalmente no Espírito Santo e 

no Rio de Janeiro. Os profissionais trabalhariam em lojas dos restaurantes Bob's, Spoleto, 

Balada Mix e outros. O salário anunciado era de R$ 4,45 por hora, com jornada de cinco 

horas aos sábados e domingos, "dias com mais movimento e que precisam de pessoal extra", 

segundo o anúncio da empresa.  

Não é preciso ser especialista em economia ou administração para entender que este 

tipo de contrato apenas infla os números de novos postos de trabalho. Eles são oficiais, porém 

não trazem grande significado à economia nacional, ou mesmo individual. O trabalhador que 

aceitar este tipo de trabalho, (quando é dito aceitar, estamos supondo que ele tenha outro 

emprego, com registro CLT, e com jornada de 40h semanais) irá ter um acréscimo de R$ 

44,50 em sua renda, por final de semana. Este valor compensaria deixar de estar de folga? 

Como sabemos, a realidade do trabalhador nas grandes capitais não permite que ele tenha 

mobilidade o suficiente para aproveitar seu tempo de folga. Se for a situação de um 

desempregado ocupar esta vaga, até que ponto ela será suficiente para a manutenção de seus 

gastos pessoais? DA SILVA, diz em seu texto que:  

 

Além do desemprego juvenil, nota-se a formação de um novo proletariado. 

Este, tão explorado quanto o proletariado industrial, apresenta características 

específicas, tais como: a atuação no setor terciário, principalmente prestação 

de serviços e comércio[...] (DA SILVA, 2015. p. 100) 
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 O que os Millennials pensam das outras gerações 

Assim nos vemos, assim somos vistos. Segundo dados do relatório ‘Diagnóstico de la 

Diversidad Generational’ (Diagnóstico da Diversidade Geracional), um estudo do 

Observatorio Generación & Talento e da Universidad Pontificia de Comillas-ICAI-ICADE: 

Da geração baby boomers (1956-1970) 

- É muito difícil ver valor nessa geração. 

- Recebem salários muito altos para o que contribuem com a organização. 

- Tem muita gente sobrando e que não se adaptou ou não quis se adaptar ao novo. 

Da geração X (1971-1981) 

- Não identificam muitas pessoas para seguir. 

- Ausência clara de líderes e falta de qualidade diretiva. 

- Observam uma lealdade ou fidelidade à empresa, o que eles não têm. 

Da geração Z (a partir de 1995) 

- São ainda mais bem preparados do que eles. 

- Têm um espírito mais livre e empreendedor, pois cresceram durante a crise. 

- São os verdadeiros nativos digitais. 

  

As informações acima fazem menção a perspectiva de vida das diversas gerações que, 

atualmente, compõem o cenário do mercado de trabalho espanhol, onde recentemente foi 

aprovado uma reforma da previdência e de leis trabalhistas, fonte em que o atual presidente 

do Brasil, Michel Temer, se inspira. 

Nota-se que atualmente o jovem tem em seus traços um perfil libertador, causando, 

consequentemente um conflito entre as gerações citadas no estudo, aonde não precisa 

necessariamente ter uma relação de empregador e empregado onde os jovens estão à procura 

de trabalhos autorais, ou trabalhos artesanais, muitas vezes se aventurando no mercado 

informal, onde de alguma forma não contribuí para a lógica mercantil que o sistema almeja, 

isso é importante ser analisado. 

A juventude começa a buscar empregos e meios de viver a lógica capitalista de forma 

que se faça um trabalho que deixem esses jovens felizes do que propriamente dito, que eles 

ganhem dinheiro. 

Uma breve caminhada na Universidade Federal de Goiás conseguimos analisar um 

pouco disso, jovens que vendem quadros, ou tiram fotos, uma jovem que oferece um curso de 

fotografia na Faculdade de Artes Visuais consegue arrecadar dinheiro para fazer suas diversas 
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viagens pela Europa, onde vai tirar suas fotografias e transforma-las em experiências de vida, 

o que leva a mesma a ter uma arrecadação financeira. 

 

CONCLUSÕES 

 

Do latim tripaliu, é a denominação de instrumento de tortura formado por três (tri) 

paus (paliu), que era usado para os cavalos que não se deixavam ferrar. Dessa forma 

originalmente trabalhar significa ser torturado. Com essa definição começamos a concluir 

esse breve ensaio a partir dessa perspectiva, como o trabalho é visto como forma de tortura, e 

como o trabalho é o modo operandis da escravização moderna, principalmente no cotidiano 

dos jovens. 

 O escravo moderno não sente a dor das chibatadas, mas sofre com o soar do 

despertador. Acordar as 05 horas da manhã, se apressar, tem um despertar em um tempo 

muito reduzido, arrumar todas as suas tralhas, entrar em seu ônibus e estar as 08 horas da 

manhã em seu serviço, pronto para servir o senhor. Estamos condicionados a sentir falta de 

trabalhar e trabalhar querendo dar uma pausa. 

O escravo moderno não conhece e nunca conhecerá a liberdade, pois ao chegar em sua 

senzala é bombardeado por anúncios, propagandas, um dos principais eixos para fomentar a 

grande engrenagem das multinacionais, onde seu dinheiro atualmente está aplicado. O escravo 

moderno cultua um deus que deixou de ter uma imagem humanizada, para um deus de papel, 

que só tem valor por que decidimos dar valor para ele. Quando o temos, pagamos por 

comidas, roupas, calçados, em prol de nossa felicidade, e pessoas ficam em degradação pelo 

mundo. Produz-se no oriente, consome-se no ocidente e morre-se na África. Quando 

abordamos a alimentação do escravo moderno chegamos em sua forma deteriorada como ser 

humano, onde consome-se químicos e formulas fabricadas em laboratórios, decapitamos e 

mutilamos outras espécies para nos servir. 

Trabalho do latim: tripaliu, objeto de tortura utilizado nos cavalos que não se 

deixavam ferrar. Precisamos de um dono, alguém para nos guiar, a grande questão é: trabalhar 

por si só e ser seu próprio tirano, ou obedecer ao seu senhor? “Não conhecemos a liberdade e 

tão pouco estamos preparados para lidar com ela”. 

Abordamos algumas questões nesse breve ensaio, como é a perspectiva de trabalho na 

vida do jovem, como ele lida com as novas formas de serviço, desde a terceirização da mão de 

obra até os trabalhos freelancer, e também como é a nossa visão e perspectiva para as novas 

leis trabalhistas, o futuro, e também se vale a pena ou não ter um emprego assalariado. 
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Deve-se levar em consideração os problemas atuais que vivemos, psicológicos, que 

influencia diretamente na vida do jovem, e tem uma contribuição de forma imensurável do 

trabalho, a forma que ele se dá compromete o bem-estar mental e físico das pessoas. 

Trabalhos desgastantes, onde você que é o mais novo do escalão daquela empresa, é intitulado 

como o mais saudável, o sujeito que pode fazer mais serviços do que os que tem mais tempo 

de empresa, principalmente em empregos de escritórios, onde jovens estagiários são 

submetidos a trabalhados mecânicos e repetitivos. 

O trabalho mecanizado vem como uma forma de apropriação da mão de obra, pois nos 

ditam como produzir e como distribuir nossa força de trabalho, somos submetidos a 8 horas 

diárias de serviço, sem contar as mulheres que fazem dupla jornada, que ajudam a mãe a 

cuidar da casa e de seus irmãos, que sofrem assédio devido ao seu gênero, o que se torna mais 

acentuado no caso da mulher negra e pobre. 

O cenário principalmente no Brasil toma formas bastante graves, onde atualmente 

estamos passando por uma reformulação de leis trabalhistas e mudanças na previdência, cria-

se uma certa falta de perspectiva na mente do jovem, pois não se tem outras formas de 

trabalho, que não seja se submeter a trabalhos extremamente desgastantes física, psicológica e 

moralmente, e subsequentemente leva ao aborrecimento com a ferramenta do estado, que não 

consegue atender a demanda juvenil. 

Segundo dados levantados sobre emancipação juvenil na Espanha (2016) como coloca 

o periódico internacional El pais, os trabalhadores pobres de 18 a 24 anos passou de 7% em 

2007 para 21% em 2014. María uma cubana, relata que “Em Cuba muita gente vive do salário 

fixo. Aqui, por outro lado, quem se esforçava se saia bem", afirma. Dez anos depois, sua 

perspectiva mudou: "Agora me dou conta de que aqui não se pode ter filhos". Ou seja, o modo 

de vida Europeu não é mais satisfatório para pessoas que saem de seu pais com uma 

perspectiva de melhora, os empregos são subempregos, e ainda se leva consigo toda uma 

carga de preconceito ao imigrante, que tem crescido de forma alarmante nos últimos anos, por 

conta da radicalização de algumas crenças religiosas, e estratégias políticas. 

Existe toda uma ideia que atualmente basta ser formado que é garantia de um bom 

emprego, ou uma garantia de estabilidade no mercado de trabalho e consequentemente uma 

estabilidade no sistema econômico e social que nós vivemos, mas o retrato social nosso não é 

esse, muito pelo contrário, é de jovens que se sentem desestimulados por esse sistema não dar 

o que promete, ou seja, não atender as demandas desse quadro social. E cabe a nós pensar 

como os jovens estão se comportando perante a isso, como é essa relação com o mercado de 
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trabalho, será que há de existir uma juventude revolucionária, ou não? Será que 

conseguiremos mudar esse quadro sócio econômico da nossa sociedade? 
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RESUMO 

 

A migração temporária, especialmente do Nordeste tem um percurso histórico, ocorreu e ocorre essa 

migração tanto regional quanto inter-regional. A população migrante é composta na sua maioria por 

trabalhadores. Durante a migração, os trabalhadores passam por situações complexas, no trajeto, até 

chegar no destino desejado, e no lugar onde chega. São reflexos dessas dificuldades, más condições de 

trabalho, moradia, baixos salários, trabalhos informais, alugueis caros dentre outros. Através de 

pesquisa teórica e empírica, pretende-se coletar informações sobre as condições de vida e de trabalho 

vividas pelos trabalhadores migrantes temporários, originários do município de Barro (CE) para a 

Região de Catalão (GO). Com isso, é relevante compreender os motivos que levam essas pessoas a 

migrarem para outros lugares, e ainda, esclarecer, por que os migrantes retornam para suas origens 

mesmo diante das dificuldades existentes. 

 

Palavras-chave: migração, população, município, dificuldades 

 

INTRODUÇÃO 

  

A presente pesquisa, é sobre o tema migração temporária, desenvolvida através de 

pesquisa teórica e prática. A migração estudada nesse trabalho, é procedente do município de 

Barro no Estado do Ceará, para a Região de Catalão Goiás, que atua também como 

“receptora” dos referidos migrantes. 

O objetivo dessa pesquisa, consiste em esclarecer os motivos que levam as pessoas do 

município de Barro (CE), a migrarem para outras localidades e o que buscam no lugar onde 

chegam. Bem como, compreender os motivos que proporcionam o retorno dos migrantes para 

seu lugar de origem. 

 Vale ressaltar que, o termo Região não se coloca como conceito, mas como 

compreensão de que os municípios a serem estudados, com maior foco, nesse trabalho são, 

Catalão e Ouvidor, ambos no Estado de Goiás e fazem parte da Região de Catalão (GO). O 

mesmo sentido se aplica para o termo lugar, que é usado nessa pesquisa como forma de 

compreensão que o migrante, sai e chega em determinados lugares no espaço. Uma vez que, 

na Geografia existem várias discussões sobre o conceito de lugar. 

                                                      
249
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 Utilizamos nesse trabalho, o conceito de migração temporária, com o propósito de 

definir o que é essa migração, suas causas e consequências na vida do migrante. Dentre as 

reflexões contidas, podemos observar também, algumas características das áreas estudadas. 

Características essas, a respeito de suas respectivas economias, populações, território, dentre 

outros. 

 Para melhor compreensão das ideias, foi realizada entrevista com trabalhadores 

migrantes, que migram temporariamente do município de Barro (CE) para a Região de 

Catalão (GO). Nessa entrevista, os entrevistados revelam diversos problemas encontrados 

durante o processo migratório realizado pelos mesmos. Também se utilizou pesquisa teórica 

para consolidação dessa pesquisa. 

 Para consolidação da proposta sobre o referido tema, são realizadas considerações 

sobre a migração temporária, que é o ato de se deslocar de um lugar para outro de forma 

indefinida, tendo como propósito a ideia de retornar algum dia para seu lugar de origem. É o 

transito de pessoas que migram temporariamente de um lugar para outro seja, para procurar 

trabalho ou não, é ainda um processo capaz de provocar trocas culturais e sociais entre povos, 

como também proporcionar alegria, sanar ou trazer dificuldades. 

 A migração temporária que ocorre do município de Barro (CE) para a Região de 

Catalão (GO) nos últimos dez anos, em que as pessoas saem do seu lugar de origem, na 

procura por melhores condições de vida e/ou financeiras, proporciona para os referidos 

migrantes uma submissão a diversas situações, uma dessas, está diretamente ligada aos laços 

afetivos com a família, uma vez que o migrante ao se retirar do seu lugar de origem deixa para 

trás seus familiares ansiosos pelo retorno daquele que os “deixou”. Essa migração, 

proporciona a população barrense uma lacuna afetiva de grande proporção, como também, 

muito sofrimento, tanto por parte de quem fica a esperar, quanto para quem viaja para longe 

em busca de melhorias. 

 É fato que, a migração temporária pode proporcionar conquistas ao migrante. No 

entanto, em muitos casos esse processo pode ocorrer de forma contrária a esses argumentos, 

causando situações de sofrimento entre a população que passa por esse processo. 

 Podemos analisar grande parte desses problemas, a partir dos relatos de migrantes 

temporários dispostos nesse trabalho. Onde os mesmos demonstram que vivem em um 

processo doloroso, psicológico, no que se refere ao sentimento pelas suas origens e pelos 

familiares e fisicamente, referindo-se as condições de trabalho e moradia dos migrantes. 

 É justamente por esses motivos e pelo processo doloroso em que vivem esses 

migrantes, que foi desenvolvida essa pesquisa. Outro motivo importante, é o fato de ser uma 
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das referidas pessoas que migraram do município de Barro (CE) para a Região de Catalão 

(GO), e ter vivido todos os problemas descritos nesse trabalho, como também ainda sofrer 

alguns deles até os dias atuais. 

Dentre as características do município de Barro Ceará, está a sua área territorial que é 

de 711,887: km², coberto pelo bioma Caatinga. (GEÓGRAFOS.COM, 2017). Para 

compreender os fatores que influenciam o processo de formação do território da população 

barrense, é necessário observar um pouco de sua história, que surge a partir do século XVII 

com o início da colonização portuguesa na região. Podemos entender melhor nas seguintes 

considerações. 

 

Barro faz parte do estado do Ceará, localizado na Microrregião de Barro, 

Mesorregião do Sul Cearense. Era distrito do município de Milagres. É 

cortado pela BR-116, uma das mais importantes do Brasil. [...] O topônimo 

Barro é uma alusão ao riacho e a fazenda Barro. Sua denominação original é 

Barro, sem modificações no decorrer dos tempos. As terras localizada entre 

às margens do riacho do Cumbe e o rio das Cuncas, eram habitadas pelos 

índios Kariri, antes da chegada das entradas no interior brasileiro durante o 

século XVII. Os integrantes das entradas, militares e religiosos, mantiveram 

os primeiros contatos com os nativos, estudaram todas as regiões do Cariri, 

catequizaram os indígenas e os agruparam em aldeiamentos ou missões 

(BRASIL, 2017, s/p). 

 

 Percebe-se então a influência de grupos religiosos, e, nesse sentido, podemos analisar 

a seguir, que os principais exploradores do referido território foram portugueses, oriundos da 

histórica colonização portuguesa no País, com foco na exploração local. Inicialmente, foram 

se aproximando aos poucos, e, posteriormente, ao descobrirem as riquezas locais foram 

explorando o território e sua população. 

 

Os resultados destes contatos e descobrimentos desencadeiaram notícias que 

na região tinha ouro em abundância e em seguida desencadeou-se uma 

verdadeira corrida para os sertões brasileiros, onde famílias oriundas de 

Portugal, sonhando com as riquezas de terras inexploradas e com a esperança 

de encontrar o minério, que as levariam a aumentar o seu patrimônio 

material, além de aumentar o seu prestígio pessoal com a corte portuguesa. 

A busca do metal precioso, nas ribanceiras do Rio Salgado, trouxe para a 

região do Sertão do Cariri, a colonização e com consequência a doação de 

sesmarias, o que permitiu o surgimento de lugarejos e vilas. Deste contexto 

surge Barro, um núcleo urbano que cresce ao redor da fazenda Barro, que na 

época do cangaço desempenha um papel importante (BRASIL, 2017, s/p). 

 

 Podemos analisar, que a busca por riquezas na referida Região, por um lado e para 

alguns, trouxe muitas riquezas e prestígio. No entanto, essa exploração revelou em momentos 

posteriores que a população local, sobretudo os menos favorecidos sofreram e sofrem até os 
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dias atuais, consequências dessa colonização, e que os colonizadores se aproximaram com a 

finalidade de adquirir riqueza. 

Ainda tratando de parte da história do município de Barro (CE), o referido local 

passou por domínios do coronelismo no decorrer de sua história. A distribuição de sesmarias 

no século XVIII contribuiu para o surgimento do mesmo, através da criação e 

desenvolvimento de pequenas fazendas e sítios, sendo posteriormente em uma dessas 

fazendas (fazenda Barro) fundada a sede do município, podemos identificar a seguir alguns 

dos pioneiros e características da habitação do referido território. 

 
Os primeiros povoadores da região foram o Capitão Nicolau da Silva de 

Jesus e coronel Joaquim Jorge Papinha, que com seus descendentes deram a 

origem à povoação, onde hoje se encontra o município. Em 1786 foi 

concedida a sesmaria nas margens do riacho Cumbe que desmembrada em 

vários trapos passaram a construir as glebas de fazendas e sítios: Timbaúba, 

Gangorra, Xique-Xique, Manda Saia e Catolé (BRASIL, 2017, s/p). 

 

A partir desse contexto, Barro passou a ganhar posição importante na Região, e com a 

fundação de fazendas e sítios, a população aos poucos foi aumentando e o lugar cresceu 

parcialmente. Surge então a necessidade de desmembramento do distrito para elevar o mesmo 

a categoria de município, tornando-o município de Barro, vizinho de Milagres (CE) vejamos 

algumas informações de sua emancipação. 

 
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no 

município de Milagres o distrito de Barro. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 1-VII-1950. Elevado à categoria de município e distrito 

com a denominação de Barro, pela lei estadual nº 1153, de 22-11-1951, 

desmembrado de Milagres. Sede no atual distrito de Barro (BRASIL, 2017). 

 

 Com a emancipação do município de Barro em 22-11-1951 seu território se consolida 

e passa a ter maior prestígio regional perante outros municípios vizinhos, e consequentemente 

consegue crescer de maneira “independente”. No entanto, seu crescimento econômico e 

populacional se dá de forma lenta e com poucos recursos. A economia do município é 

concentrada na agricultura e no setor de serviços, na sede, nas comunidades e distritos no 

entorno do município. O modelo de produção agrícola é a agricultura familiar, com 

concentração na subsistência da população. Pequenas criações de bovinos, ovinos, caprinos e 

aves também contribuem para a economia do município. 

A população barrense, com o passar dos anos cresce, chegando a estimativa de 22.440 

habitantes em 2017. O município de Barro (CE) conta com um produto interno bruto (PIB) 

per capita de 6.685,67. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
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era de: 0,599 em 2010, os estabelecimentos de Saúde SUS: 14, a Densidade demográfica em 

2010 de 30.2 habitantes por Quilômetro quadrado (HQQ²). Esses dados nos revela um resumo 

das condições em que vive a referida população, o baixo (PIB) e o (IDHM) com uma 

distância de zero considerável são reveladores dessas condições (IBGE, 2017). 

 Ao analisar os dados, encontramos considerações relacionadas ao município citado, 

que evidencia problemas vividos pela população barrense, como por exemplo, o índice de 

desenvolvimento humano (IDHM) de 0,599 e o (PIB) per capita baixo para uma população 

proporcionalmente elevada. Juntamente com esses problemas existe um outro não menos 

grave, que é a migração, parte da população se desloca do “seu” município para outra Região 

em busca de melhorias para sua sobrevivência. 

A Região de Catalão (GO) pertence a Região Sudeste do Estado e está localizada a 

cerca de 2.250 quilômetros do município de Barro (CE), com extensão territorial de: 

15.209,08 km² em área territorial, sua população é composta por 147.191 habitantes sendo 

que, 9,68 habitantes por quilômetro quadrado (HQQ²), com distribuição em 11 municípios, a 

maioria de sua população reside na cidade e, é composta em maior parte por homens (50,5%), 

embora com pouca diferença (OLIVEIRA, et al. 2014.) 

 Nessa composição de 11 municípios podemos identificar os mesmos a seguir em 

ordem alfabética que são: Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, 

Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos, Catalão 

conta com uma população de 102.393 Habitantes e Ouvidor 6.340 segundo o (IBGE), ambos 

são privilegiados por grandes cursos d’água, como os Rios, São Marcos e Rio Paranaíba, é 

também regiões de Veredas, além de chapadas que são favoráveis a agricultura irrigada ou 

não, e recursos minerais (nióbio, fosfato, granito entre outros). 

Segundo (OLIVEIRA, et al. 2014) o PIB per capita é de 232.759 reais na Região de 

Catalão (GO), o município de Catalão teve um PIB de 6.190.622.000 em 2013 e Ouvidor 

(GO) obteve (PIB) de 341.869.000, no mesmo ano segundo o sitio deepask, expressando 

grande diferença em relação ao município de Barro (CE), na (figura 1), a seguir, podemos 

identificas suas respectivas localizações. 
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O destaque dado nesse trecho aos municípios de Catalão e Ouvidor, tem como 

finalidade trazer a pesquisa em questão para esses, uma vez que ambos fazem parte da Região 

de Catalão (GO) e que as entrevistas realizadas para complemento dessa pesquisa, foram 

feitas com pessoas que migraram para esses municípios. Com o produto interno bruto mais 

elevado, a população Regional consegue ter melhores condições financeiras no seu lugar de 

origem, maior índice de emprego e renda dentre outros benefícios.  

Essa empregabilidade se distribui pelos diversos setores de trabalho local, entre eles 

destaca-se a indústria, a agropecuária e o de serviços, como também, postos de trabalhos 

informais, que tem sua contribuição para soma da economia local, destaca-se ainda que foi a 

indústria que ofereceu melhor remuneração na Região de Catalão em 2009 (OLIVEIRA, et al, 

2014). 

Na seção seguinte, realizar-se-á uma discussão específica sobre a migração temporária 

do município de Barro Ceará para a Região de Catação Goiás 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE MIGRAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

Ao estabelecer um diálogo sobre migração temporária, inicialmente se faz necessário 

realizar pesquisa para que possamos compreender o seu conceito. Nesse sentido existem 
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alguns autores de obras importantes como, Sorre, M. (1984), Martins, J. S. (1986), Castro, I. 

E. (2006) entre outros, que podem contribuir para uma compreensão devidamente analisada e 

fundamentada. 

Existem autores que discutem a migração como sendo um movimento seja de pessoas, 

animais ou coisas que se deslocam de um local para outro. Nesse contexto deve-se considerar 

esse conceito como relevante, pois a mesma demonstra as diversas formas de migração 

existentes, não se restringindo apenas a migração individual, a de grupos familiares ou do 

homem da cidade que vai para o campo. Podemos compreender melhor esta afirmação a partir 

de Max Sorre quando diz. 

 
No sentido original, bem amplo, o termo aplica-se somente à ideia de 

movimento, de mudança de lugar e de moradia. Designa tanto uma atitude 

individual, como a do homem da cidade que vai para o campo, quanto a 

transferência de moveis ou uma mudança de sentido de uma palavra. Pode-

se, portanto, utilizá-lo igualmente para transportes ou circulação de grupos 

humanos através dos oceanos, sem expectativa de volta, para movimentos 

sazonais de grupos à procura de trabalho e para os deslocamentos periódicos 

de espécies de animais, aves ou peixes, descritos pelos naturalistas. (SORRE, 

1984, p. 124). 

 

Podemos analisar esse conceito de migração como importante para o propósito desta 

pesquisa. Considerando que a migração pode ser temporária ou permanente, trataremos a 

partir desse contexto colocações a respeito da migração temporária, sobretudo a que ocorre 

por conta da busca por melhores condições sociais dos migrantes. 

A respeito do tema tratado Martins, (1986) esclarece que a migração temporária não se 

define apenas pelo transito de um lugar para outro, é mais do que isso e tantos outros fatores, 

como por exemplo, as relações sociais que provocam essa migração, as condições de vida da 

população migrante, e as contradições em que vive, caracterizadas por duplicidade, viver em 

relações sociais e culturas diferentes. 

Existe ainda a migração permanente e, para essa ocorrer é necessário não apenas o 

deslocamento da pessoa em si, mais também da cultura, as festas, tradições, até mesmo as 

relações sociais e culturais vividas pela população no seu lugar de origem (MARTINS, 1986). 

O mesmo autor observa também, que a migração temporária pode variar desde 

pequenos períodos como por exemplo, a migração cíclica, que é o deslocamento feito por 

agricultores para outras localidades no período de entressafra em busca de salários, afim de 

complementar sua renda familiar, até aquela feita por pessoas que passam toda sua vida 

trabalhando em fábricas, ou em outros ramos, e depois retorna para suas origens (MARTINS, 

1986). 
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 Vale ressaltar que, o preço pago pela família que fica à espera do migrante é 

extremamente alto, pois, além de assumir as atividades da lavoura, fica na expectativa do 

retorno e na esperança de melhores condições sociais e/ou financeiras para todo seu núcleo 

familiar. 

Para compreender de forma consistente sobre o termo migração temporária, Martins, 

(1986) revela que o migrante temporário é aquele que é considerado por si próprio em outro 

lugar, em realidade diferente fazendo cumprir o processo migratório, restando para ele próprio 

sua definição de migrante temporário. Segundo ele, 

 

É temporário, na verdade, aquele migrante que considera a si mesmo fora de 

casa, [...] ausente, mesmo quando, em termos demográficos, tenha migrado 

definitivamente é aquele que se o considera [...] fora de suas relações sociais, e 

que, no limite, não se considera dentro mesmo quando está. Se a ausência é o 

núcleo da consciência do migrante temporário, é porque ele não cumpriu e não 

encerrou o processo de migração, com seus dois momentos extremos e 

excludentes: a dessocialização, nas relações sociais de origem, e a 

ressocialização, nas relações sociais de adoção (MARTINS, 1986. p. 50). 

 

 Dentre essas atribuições, o referido processo migratório por não permitir que o 

migrante permaneça enraizado físico e psicologicamente onde chega, proporciona situações 

de divisão entre suas origens e os locais por onde passa. Exige ainda do migrante formas de 

encarar o “choque” que ocorre ao se encontrar em um novo lugar sobretudo o migrante pobre 

e minoritário. O novo lugar proporciona visões novas, e ao ser atingido por esse “choque”, 

novas descobertas surgem, e essas são percebidas e apreendidas com mais facilidade 

(SANTOS, 2006). 

Porém o migrante ao estar fora do seu lugar de origem, o que resta para ele é apenas a 

memória de suas origens, entretanto, ao se inserir em uma nova realidade essa memória perde 

sua utilidade para as novas construções sociais a serem formadas em sua nova vivência 

(SANTOS, 2006). Nesse sentido, o autor acrescenta que “o homem de fora é portador de uma 

memória, espécie de consciência congelada, provida com ele de um outro lugar. O lugar novo 

o obriga a um novo aprendizado e a uma nova formulação”. (SANTOS, 2006, p. 224). 

As relações e trocas sociais vividas pelo migrante temporário se renovam a cada 

chegada no novo lugar, como também ao retornar para as suas origens. A pessoa que migra 

não consegue ser a mesma que era antes de migrar e, a partir do momento em que se desloca 

para outro local essa pessoa já não pode ver o mundo da mesma maneira que o via antes 

(MARTINS, 1986). 

Dentre as atribuições direcionadas a migração temporária, ocorrem também outros 

fatores vividos pela população migrante, que está sempre em movimento e na tentativa de se 
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“encontrar” em novos locais e, atrelados a trocas sociais e culturais distintas. Por tanto, 

Martins (1986) afirma que 

 
Migrar temporariamente é mais do que ir e vir – é viver, em espaços 

geográficos diferentes, temporalidades diferentes pelas condições sociais [...] é 

ser duas pessoas ao mesmo tempo, cada uma constituída por específicas 

relações sociais, historicamente definidas; é viver como presente e sonhar 

como ausente [...] É até mesmo, partir sempre e não chegar nunca. 

(MARTINS, 1986, p. 45). 

 

Com as contribuições dos autores revelados, podemos analisar a migração temporária 

como um movimento realizado pelo migrante, que durante esse processo o mesmo vive 

situações diferentes, proporcionadas pelas relações e condições sociais encontradas pelo 

migrante no novo lugar em que chega. 

Essas condições se caracterizam por más instalações, precarização de moradia, 

trabalho precário, alugueis caros dentre outros. As relações sociais vividas pelo migrante 

também estão diretamente ligadas a migração temporária, sobretudo as dificuldades 

encontradas pelo migrante no novo lugar. Com isso, parte das pessoas que migram 

temporariamente correm o risco de não alcançar êxito no seu processo migratório, ou podem 

como uma forma de obter resultado se submeterem a trabalhos e condições precárias, 

evidenciando esse contexto Martins (1986) afirma que. 

 
[...] os migrantes assalariados [...], têm uma enorme possibilidade diante da 

exploração e de más condições de vida e trabalho que enfrentam, próximas da 

escravidão – meses e meses em habitações coletivas precárias comendo mal e 

pagando muito (MARTINS, 1986, p. 58). 

 

 Estamos diante de uma realidade imposta pelo sistema econômico ao trabalhador 

migrante, que através de tais condições vive em submissão e não é visto pela maioria da 

sociedade, ou até mesmo percebido de maneira indiferente e consequentemente desprezado, 

sujeito a situações constrangedoras sendo agredido, cultural e psicologicamente. 

Muitos trabalhadores migrantes temporários se submetem a condições de trabalho 

precárias, sem registros e/ou com uma remuneração baixa e sem apoio de nenhum órgão 

sindical, que possa reivindicar melhores condições de trabalho e de moradia para os mesmos, 

que por sua vez se mantem sempre em posição de dúvida e não consegue definir se 

permanece ou retorna, como revela Martins (1986). 

 
[...] com frequência, tais trabalhadores aceitam trabalhar, mesmo nas fábricas, 

sem registro, sem contrato, sem direitos a garantias, enfraquecendo as lutas 

dos assalariados permanentes no campo e na cidade. É difícil incorporá-los ao 

sindicato, pois não tem identificações com os trabalhadores definitivamente 
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mergulhados no destino de operários ou com aqueles que tem vínculos sólidos 

com a condição camponesa. Estão sempre numa condição provisória sem 

destino (MARTINS, 1986. p. 58). 

 

 É evidente que ao aceitar tais condições de trabalho, existe uma submissão ao por 

parte do migrante, sendo o mesmo “obrigado” a vender sua única fonte de renda que é sua 

força de trabalho, por preços baixos e em condições precárias impostas pelo sistema 

capitalista, regente dessa submissão. 

Para Gaudemar (1977), o trabalhador que tem a necessidade de vender a sua força de 

trabalho para sobreviver, não dispõe de muitas escolhas para esse fim, e, o capital ao comprar 

essa força de trabalho impossibilita que o trabalhador consiga meios para se sobressair desse 

cárcere, colocando-o sempre em situação de submissão. Ao tratar da submissão do trabalho 

pelo trabalhador, Gaudemar traz os seguintes argumentos. [...] O trabalhador não tem diante 

de si outra hipótese que não seja vender ou não a sua força de trabalho; não tem mais nada 

para vender, e na prática ou vende a sua força de trabalho para viver ou não a vende e morre. 

(GAUDEMAR, 1977, p. 190). 

 Essa submissão ao capital é diretamente remetida ao trabalhador migrante temporário, 

que por sua vez ao se deslocar do seu lugar de origem, o mesmo vai em busca de emprego 

para obtenção de melhores condições financeiras para sua família. Por tanto, ao se deparar 

com condições de trabalho e/ou de moradia precárias, o migrante acaba se submetendo a tais 

situações por necessidade e falta de opção. 

 

MIGRANTE DE LONGO PERÍODO 

 

 Nessa entrevista, os entrevistados são um casal de migrantes nordestinos oriundos do 

município de Barro (CE), residentes no município de Catalão (GO) acerca de quatro anos. O 

esposo é um trabalhador rural de 55 anos e nunca frequentou a escola, sua esposa   é diarista 

em residências com 48 anos, cursou até o sexto ano do ensino fundamental, um de seus 4 

filhos ainda reside com os mesmos, com idade de 22 anos e trabalha no comercio da cidade. 

 Esse casal se difere um pouco do primeiro casal entrevistado, pois ao contrário do 

anterior, o mesmo migrou junto e não apenas o homem. Em entrevista, essas pessoas 

relataram que o processo migratório deles se iniciou há mais de 30 anos, sendo que o esposo 

migrou antes de conhecer sua esposa e posteriormente migraram juntos. 

 O casal relata que moraram mais de 20 anos em Minas Gerais, e após esse período 

migraram para Catalão (GO) em busca de trabalho e melhores condições. Os entrevistados 
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esclarecem algumas dificuldades encontradas nesse novo lugar em que chegaram, tanto no 

que se refere ao trabalho quanto a moradia. 

 Indagados sobre porque migraram do Nordeste, a resposta unanime do casal é, por 

conta da falta de recurso no município de Barro (CE). A saída de sua cidade natal ocorreu no 

ano de 1990, com uma visão de que lá não haveria condições de os mesmos criarem seus 

filhos com pelo menos o suprimento das necessidades básicas. 

 Em prosseguimento com as perguntas, foi direcionado a eles a indagação referente a 

quais dificuldades encontradas nesse novo lugar em que chegaram. Novamente em respostas 

iguais, os dois responderam que, encontraram muitas dificuldades principalmente pela falta de 

conhecimento perante a população local, no que se refere a apoio e procura de trabalho. 

 Durante seu relato, o migrante explica que, durante sua trajetória migratória passou 

por situações muito difíceis, e revela que em certa ocasião estava com a necessidade de 

comprar alimentos em uma mercearia e não tinha dinheiro, o dono do comercio, prontamente 

falou que não poderia vender. Então, o mesmo ofereceu o seu carro no valor de 4 mil reais 

como garantia para fazer uma compra de apenas 100 reais, porém, o comerciante não aceitou. 

 Com relação ao trabalho, o entrevistado revela que em Catalão (GO) as condições do 

trabalho que o mesmo exerce são precárias, e não tem carteira assinada. Foi revelado também, 

que a moradia onde residem é alugada, por um valor de 450 reais e o mesmo ganha apenas 

mil reais por mês, e tem uma pequena porcentagem nos lucros da lavoura de tomate onde 

trabalha. 

 As declarações do migrante, revelam uma revolta com relação as condições em que 

trabalha, por não ser com carteira assinada, onde não existe fiscalização dos órgãos públicos e 

aparenta não existir representante do ministério do trabalho na Região. Os entrevistados 

esclarecem ainda que passaram por situações de extrema necessidade e foram ajudados por 

conterrâneos, tanto para conseguir alimento quanto para conseguir trabalho, evidenciando a 

precarização do trabalho sobre os mesmos.  

 É também relatado pelo migrante que, um dos maiores obstáculos de sua vida foi não 

ter estudado, tendo como motivo a necessidade de trabalhar, impossibilitando o estudo, e 

lamenta dizendo “se eu tivesse estudado, não vivia nesse sofrimento que vivo hoje, e nem 

tinha passado por todo o que já passei”. O mesmo homem, demonstra preocupação com o que 

pode vir pela frente, pois, segundo ele está ficando velho e não sabe quanto tempo ainda 

resiste a essa trajetória. 

 Ao serem indagados sobre porque pretendem voltar para seu lugar de origem, a 

resposta do casal de trabalhadores é a mesma. Respondem que é por conta do laço familiar 
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que existe e pelo amor a suas origens, seus costumes, seu povo enfim as relações sociais e 

culturais deixadas para traz por conta da migração. 

 Não muito distinto de outros casos de migração, esse se remete a migração temporária 

de longo período. Ou seja, a migração temporária trabalhada por Martins (1986), em que o 

migrante passa grande parte de sua vida trabalhando em outros lugares, e depois retorna para 

seu lugar de origem afim de retomar seus costumes e suas relações sociais. Segundo o casal, 

ambos querem um dia voltar a viver em Barro (CE). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao trabalhar as ideias dos autores discutidas nesse trabalho, podemos considerar que, 

a migração temporária, sobretudo aquela realizada por trabalhadores, pode ser entendida 

também, como um processo de submissão do trabalhador ao sistema capitalista. Essa 

submissão, remete o migrante a passar por situações extremas durante seu processo 

migratório. 

 Dentre essas situações, encontramos a necessidade que existe em seu lugar de origem, 

o remetendo a migrar para outras regiões em busca de melhores condições de vida e de 

trabalho. A partir do momento em que decide migrar, inicia-se a amargura do migrante, pois, 

se faz necessário a separação física do lugar e dos familiares, suas vivências e relações 

sociais. 

 Um problema vivido pelo migrante nordestino, e que não é menos sério do que outros, 

é a discriminação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse é um dos piores 

problemas enfrentados por essas pessoas, pois, ao ser discriminado a pessoa pode se sentir 

minoritário, incapaz e esse sentimento pode o levar ao fracasso. 

 É fato que a discriminação existe com relação a essas referidas pessoas, e em se 

tratando dos migrantes e da região discutida nesse trabalho (Nordeste) não é diferente. A 

discriminação e o preconceito sobre as pessoas dessa região, se tornou cultural para alguns 

habitantes locais, (Região de Catalão (GO),) que por vezes se expressam de forma 

pragmática, preconceituosa e xenofóbica. 

 Podemos observar esses pontos com relação ao preconceito ao nordestino, até mesmo 

dentro da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão. E talvez por não haver uma 

percepção a esse respeito, a maioria das pessoas não se incomodam ao presenciarem tal fato, 

pelo contrário, percebem e viram as costas, ou até mesmo participam dessa pusilanimidade. 

 Sabemos então, que a migração temporária representada nesse trabalho, revela a 



1099 

 

 

situação vivida pela população migrante do município de Barro (CE), para a Região de 

Catalão (GO), onde muitos trabalham informalmente e se submetem a condições de trabalho 

degradante, almejando melhores condições para suas famílias. 

 Segundo relatos de migrantes oriundos do município em questão, parte da população 

da Região citada, entende que as pessoas que passam pelas situações aqui colocadas são 

realmente obrigadas a passar por tais, no entanto, os mesmos relatam em contradição a essa 

ideia. 

 De acordo com os autores e com os migrantes entrevistados, as pessoas que migram 

temporariamente do município de Barro (CE) para a Região de Catalão, sofrem com todos 

esses problemas relatados. Não somente por problemas notórios, mais também por 

psicológicos, causados pela ausência afetiva de suas famílias e do seu lugar de origem. 

 Após tantas considerações a respeito da migração temporária oriunda do município de 

Barro (CE) para a Região de Catalão (GO), podemos concluir que, os motivos causadores 

dessa migração são principalmente, a falta de recursos no município e consequentemente a 

busca por melhores condições financeiras e ou social. 

  Deve-se considerar também, os motivos que levam essas pessoas a retornarem para 

seu lugar de origem. Segundo os entrevistados, esses motivos são principalmente os laços 

familiares e o amor pelo lugar, a cultura, os costumes e a população local, como também, a 

sensação de estar em casa, “seguro” e com o seu povo. 
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O USO DAS TERRAS PELAS MINERADORAS 

NOS MUNICÍPIOS DE CATALÃO E OUVIDOR, GOIÁS. 

 

Teudas Moreira de Azevedo
250

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Entre o século XVII até o XVIII, vários lugares no Brasil foram ocupados em função 

da exploração de minérios, como é o caso do estado de Goiás. Desde então, essa atividade 

passou a fazer parte do quadro econômico do país. Todavia, em escala industrial a exploração 

dos minérios ocorreu, sobretudo, em meados do século XX. Em Goiás, essa realidade não foi 

diferente.  O Estado é o principal produtor de amianto (com participação de 100% do minério 

produzido no país) e níquel (com participação de 85,6% da produção nacional), é o segundo 

maior produtor de rocha fosfática (com participação de 35, 4%) e nióbio (com participação de 

12,9%). Além disso, é o quarto maior produtor de ouro, com participação de 13,2% da 

produção nacional” (DNPM, 2014). 

Em Goiás, grandes empresas nacionais e multinacionais que tem explorado os 

minérios existentes, gerando, uma restruturação econômica, social e ambiental. Desse modo, 

o presente trabalho objetivo mostrar a consolidação e expansão das mineradoras no município 

de Catalão e Ouvidor. 

 

Desenvolvimento  

 

As expedições dos bandeirantes tinham como finalidade predominante capturar os 

índios e procurar por pedras e metais preciosos. Porém, estes ficaram historicamente 

conhecido como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Ao 

século XVII, os portugueses passaram a dar importância apenas pela busca de pedras 

preciosas e ouro, deixando as demais atividades em segundo plano. Os principais estados 

inseridos nesse processo, foram Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.  

 

 

                                                      
250
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O potencial mineral é um destaque em Goiás desde o século XIX, abundância de 

riqueza de jazidas de ouro, terras raras e o fosfato. A mineração tem se firmado como setor 

estratégico para modo de acumulação capitalista, à medida que os recursos minerais são 

empregados na produção de grande parte dos objetos de consumo produzidos na atualidade. 

No Estado de Goiás está em terceiro lugar atrás de Minas Gerais e Pará. ‘É 

fundamental no estado, a produção de amianto, nas participações de 100% do minério 

produzido no país, o minério níquel com informação de 85,6% da produção nacional, em 

seguida maior produtor de rocha fosfática por conhecimento de 35, 4% e o nióbio com 

participação de 12,9%. Enquanto o quarto maior produtor de ouro, com a compreensão de 

13,2% da produção nacional. (DNPM, 2014).  

Pelo os estudos da geologia as áreas de Cerrado contem abundancia que engloba as 

bacias sedimentares fanerozoica, as rochas pré-cambrianas por segmento oeste do Escudo 

Atlântico.  O relevo que avalia as elevações medias entre 300 a 600 metros e preenchidas por 

planaltos, depressões e planícies. Dominam os biomas dos planaltos, de topos planos, 

formando extensas chapadas. Porém os solos do Cerrado se diferenciar pela predominância 

dos Latossolos e pela sua definida acidez. A ocorrência dos relevos do Cerrado, constitui que 

os terrenos foram bastante trabalhados pelos influentes intempéricos (clima, água, vento). 

Neste processo ocorre por meio da lixiviação, purificação da camada externa do solo pela 

água das chuvas.   

Já os aspectos dos solos do Cerrado são as altas profundidades e porosidades, que dão 

a abertura de maior infiltração da água, embora o escoamento superficial, além-longo 

processo de tempos de chuva. Com o Latossolos que foi citado, é identificado pelo solo do 

Cerrado, mais a frente expõe os solos Podzólicos ou Argissolos. Os Latossolos habitua-se 

uma coloração que vai do vermelho até o amarelo e contendo o máximo de ácidos e pobres 

em alguns nutrientes. Os Podzólicos, identifica-se por coloração vermelho-escuro ou 

vermelho-amarelado e grande suscetibilidade a erosões. 

No município de Catalão e Ouvidor, em áreas com duas formas de relevo marcados 

os planaltos ondulados, do tipo mares de morro do oeste e uma área de chapada, as plana e mais 

alta, a nordeste. As altitudes variam entre 650 e 1.200 metros. O relevo é bastante 

compartimentado, com depressões nos vales dos rios São Marcos e Paranaíba, uma chapada 

a nordeste e mares de morro no restante do município. A despeito de pequenas áreas onde há 

remanescentes de mata atlântica, o domínio morfoclimático típico é o dos Cerrados.  

 O subsolo do Cerrado goiano, aludindo a uma diversidade mineralógica, torna-se cada 

vez mais cobiçado e disputado pelas empresas nacionais e transnacionais de mineração, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_(geografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
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ávidas pelo controle de minérios como amianto, ouro, nióbio, apatita, níquel, cobre, fosfato, 

barita e terras raras.” (GONÇALVES, 2016).  

Ainda conforme Gonçalves (2015), o recorte espacial da natureza histórica e 

geográfica dos fenômenos, caracterizam - se as formas de adaptadas, praticada pelo capital 

mínero-químico em Catalão e Ouvidor. Porém a exploração mineral estando em alta com os 

minérios Nióbio, Fosfato, Barita e Terras Raras, que se constitui a forma geológica do subsolo 

dos municípios de Catalão e Ouvidor.  

Foi a partir da década de 1970 com a chegada das mineradoras que iniciou-se a 

extração de minério, contendo o uso de solo pelo processo tecnológico e beneficiamento do 

minério. O quadro 1 do conteúdo histórico representado pela mineradora do município de 

Catalão (GO), revelam as sua chegada à região, 

 

Quadro 1 - Histórico da Mineradora no Município de Catalão (GO) 

ANO CHEGADA NO MUNICÍPIO 

1955 
É fundada a Copebrás – Companhia Petroquímica Brasileira, com o início da 

produção de negro de fumo, em Cubatão (SP). 

1966 
A Copebrás passa a produzir ácido sulfúrico e fertilizantes fosfatados de baixa 

concentração. 

1976 
A Mineração Catalão inicia as suas atividades em Ouvidor (GO), com a 

exploração da mina de nióbio. 

1977 
É produzida a primeira liga de ferronióbio da Mineração Catalão, na usina 

metalúrgica de Catalão (GO). 

1984 A Copebrás inicia a produção de fertilizantes fosfatados em Catalão (GO). 

1999 
A Mineração Catalão dá início à operação e à recuperação de pirocloro na mina 

Boa Vista, em Catalão (GO). 

2000 
A Copebrás inaugura a sua planta de granulação de fertilizantes em Catalão 

(GO) 

2003 

É inaugurado o maior projeto da Copebrás, o complexo minero-químico de 

fertilizantes e fosfatos, em Catalão (GO). A empresa também dá início à 

produção do Copefós – fosfato bicálcico usado na composição de ração animal. 

2014 

A Anglo American, controladora da Copebrás e da Mineração Catalão, dá início 

ao Projeto BVFR, que permite o beneficiamento de minério não oxidado 

contido na rocha da mina de nióbio Boa Vista, em Catalão (GO). 

2016 

A CMOC International adquire as operações de nióbio e fosfatos da Anglo 

American no Brasil. Operando como CMOC International Brasil, a companhia 

resgata a marca Copebras para a operação de fosfatos e cria a marca Niobras 

para o negócio de nióbio. 

Fonte: CMOCBRASIL, 2017. 
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Ao entendimento disso, na concentração de Catalão, sobressair em projetos elevados 

do extrativismo mineral, com os resultados socioambientais e produções nos setor, que 

abrangem as minas a céu aberto, usinas, captação de água, barragens de rejeitos, Pilha de 

estéreo, construção de estradas, plantio de eucaliptos e inclui o município de Ouvidor. 

A mineradora CMOC Internacional Brasil, instalada no município de Catalão e 

Ouvidor, explica como é a sua funcionamento aos negócios para a empresa. Na Niobras, “A 

partir da mina em Catalão, onde fazemos a extração, o nióbio segue para a usina de 

beneficiamento em Ouvidor, onde são produzidas as nossas ligas de ferronióbio: componente 

que confere alta resistência a ligas metálicas, como o aço.  

Fundamental para o setor industrial, o ferronióbio Niobras é comercializado para 

indústrias siderúrgicas da América do Norte, Europa e Ásia.”, Da mina em Ouvidor, onde 

obtemos a rocha fosfática, nosso trabalho segue para as plantas industriais de Catalão e 

Cubatão, onde fabricamos nossos produtos fosfatados, que possuem os melhores teores de 

fosfato do mercado brasileiro. Na forma de fertilizantes, ácidos e complemento para 

alimentação animal, os produtos Copebras estão na indústria e na alimentação de milhões de 

brasileiros. (CMOC, 2017). 

Desse modo as características da geologia dos municípios de Catalão e Ouvidor no 

segundo mapa a detalhar a localização das mineradoras, que permitiram a formação de ricas 

jazidas minerais de nióbio, fosfato, titânio, vermiculita e terras raras, ao proceder a 

territorialização dos planos de extrativismo mineral.  

Com intuito de que a produção e extração do subsolo se definir, porem o uso de solo 

nestas atividades obtém vários processos e procedimentos para a exploração do minério. 

Assim, as etapas do manejo mineral nas minerações em lavra céu aberto (sontagem de 

prospecção do solo, geofísico, desmonte de rocha, escavações das minas, Remoções de blocos 

pelos caminhões e entre outros), usinas industrial (Classificação, Pilha de Estério, 

Concentração, Barragem de Rejeito e etc.), processamento mineral ou tratamento mineral 

(Desaguamento, Manuseios de Materiais, Amostragem, e entre outros). No mapa a seguir a 

identificação dos minérios no municípios de Catalão (GO) e Ouvidor (GO) na geologia ou 

geomorfologia. 
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01 - Mapa Geológico dos Municípios de Catalão – GO e Ouvidor – GO 

 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG). Mapa Geológico, 2018 Org. AZEVEDO, M. T. 
 

02 – Mapa Geomorfológico dos Municípios de Catalão – GO e Ouvidor - GO 

 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG).  Mapa Geológico, 2018 Org. AZEVEDO, M. T. 
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A responsabilidade do uso do solo detém na operação de recuperação do meio 

ambiente. De modo que o determinam aos objetivos de apresentar condições acessíveis na 

estabilidade física e química no terreno. Para o recobrimento “Restauração da área lavrada 

semelhante à área antes da lavra com a restauração do ecossistema nativo; Restauração da 

área lavrada com o retorno da vegetação nativa, restaurando as atividades anteriores à lavra, 

tais como: agricultura ou florestas nativas; Desenvolvimento da área para usos significativos, 

mas diferentes do existente antes da mineração. Criação de uma nova forma de benefícios 

para a comunidade local. Ex.: áreas de lazer, habitação, florestas temáticas, agricultura, etc....” 

(DUTRA R.,) 

De fato os procedimentos para o uso do solo nas minerações, tem a necessidade e ao 

precisar de usufruir recursos hídricos do território, que nos beneficiamento mineral da 

produção esteja mais brutos e para o seu destino final.  

Na região do sudeste goiano nos municípios de Catalão e Ouvidor se encontrar uma 

abundância de hidrologia. ”O processo de gerenciamento de recursos hídricos envolve 

componentes multidisciplinares visto que precisa atender a diferentes objetivos, sejam 

econômicos, ambientais ou sociais. Dentre esses componentes, a engenharia de recursos 

hídricos busca adequar a disponibilidade e a necessidade de água em termos de espaço, 

tempo, quantidade e qualidade.”  (OLIVEIRA e LUZ, 2001) 

 

03 - Mapa de Hidrologia do Município de Catalão – GO e Ouvidor - GO 

 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG). Mapa Geológico, 2018 Org. AZEVEDO, M. T. 
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Atualmente, dos minérios que compõem os Complexos Catalão I e II, apenas o nióbio 

e o fosfato são explorados economicamente. Formam, portanto, o mega empreendimento 

denominado Complexo Minero-Químico de Catalão/Ouvidor, que envolve duas minas a céu 

aberto (Boa Vista (A) e Chapadão (B)) o terminal rodoferroviário e os terminais industriais 

(C). (Figura 1).  

No entanto, a presença das jazidas minerais de demais minérios como o titânio, 

vermiculita e terras raras são alvos do poder de apropriação e controle exercido pelas 

empresas mineradoras que atuam nos municípios de Catalão de Ouvidor, seja na extração 

(como o nióbio e fosfato) ou mantendo o controle sobre o subsolo por meio dos direitos 

minerários junto ao DNPM (requerimento de pesquisa, concessão de pesquisa, requerimento 

de lavra, concessão de lavra etc.).” (GONÇALVES, 2015). 

A ilustração de imagem de satélites, com o local em adaptar as minerações, portanto a 

figura da imagem, abaixo presenta os setores das mineral.   

 

03 – Mapas das Divisas das Mineradoras no Município de Catalão (GO) e Ouvidor (GO) 

 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG). Mapa Geológico, 2018 Org. AZEVEDO, M. T. 
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Ferreira (2012) entende que os municípios de Catalão e Ouvidor distinguem de outros 

municípios por seu desenvolvimento geomorfológico, ao proporcionar e identificar as 

reservas de minérios importantes para a sociedade industrial.   O complexo Catalão I é um dos 

vários complexos alcalino-carbonatíticos menozoico formado nas bordas da Bacia do Paraná, 

no Cretáceo Superior. A formação geológica do Complexo Catalão I permitiu a formação de 

diversos minerais. Os mais importantes minérios do Complexo Ultramáfico de Catalão I por 

seu valor econômico são: a apatita (fosfato), pirocloro (nióbio), titânio, vermiculita e terras 

raras.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O intuito do presente trabalho foi identificar o uso do solo nas regiões que se envolve 

na econômica mineraria.  A compreensão de como são tratado uso do solo pelas mineradoras. 

Na concepção das formas do geológica e geomorfológicas que o estado de Goiás, insere no 

contexto das industrias minero químicas. No município de Catalão e Ouvidor, encontra o 

minério de nióbio, fosfato, barita e as terras raras. Em localização que se investe no mineral 

do nióbio na realidade da sociedade, se aplica em produção de liga de aço de alta resistência, 

nas aplicações das construções civil, na indústria mecânica, aeroespacial, naval, 

automobilística e nuclear entre outros. 

No Brasil obtém as maiores reservas conhecidas de nióbios (98,43%), segundo o 

Canadá (1,11%) e Austrália com (0,46%). No país as jazidas estão em Minas Gerais (0,78% - 

Araxá e Tapira), Amazonas (21,34% - São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo), e 

em no Estado de Goiás (3,58% - Catalão e Ouvidor).  

 A exploração dos minérios em Goiás reforça o papel de abastecedor nacional e 

mundial de recursos minerais. Porém, as empresas causam uma especialização regional 

produtiva, onde territorializam, de forma diferenciada, a densidade técnica, revelando as 

transformações sócio espaciais e econômicas que a mineração provoca de forma imperativa.  
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