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A eficiência do Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano frente ao 

avanço da fronteira agrícola MATOPIBA 

Autora: Isabela Braichi Pôssas1 

Linha de Pesquisa: Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: unidades de conservação, eficiência, reserva de vida silvestre, 

fronteira agrícola 

 

INTRODUÇÃO 

A importância de se preservar a natureza é uma preocupação que 

instiga o ser humano desde o século XIX, com o intuito de conservar áreas 

naturais da ação antrópica que naquele período já exigia um olhar atento para 

as transformações ocorridas no ambiente (BENSUSAN, 2006). A partir de então, 

deu-se início a criação de áreas protegidas, com a criação do Parque Nacional 

de Yellowstone no ano de 1872, nos Estados Unidos. O parque foi criado após 

uma expedição ao estado de Wyoming (EUA), em que se chegou à conclusão de 

que a paisagem, a fauna e a flora do local mereciam ser protegidos, visitados e 

estudados (NPS, 2016). O parque tem uma área de 8.943,49km² com uma 

infraestrutura completa para receber os turistas e sendo gerido pelo órgão 

federal norte americano National Park Service (NPS). 

A principal ferramenta de proteção ambiental, conservação da 

biodiversidade e do patrimônio natural tem sido a implementacao de áreas 

protegidas. As áreas protegidas são vistas como uma forma eficiente de 

conservação dos recursos naturais tais como os recursos hídricos, a fauna e a 

flora (BRITO, 2003; DIEGUES, 2004; ORTH; DEBETIR, 2007). Existem pesquisa 

que contradizem tal afirmação. Para se avaliar a eficiência das áreas protegidas 

                                                 
1 Orientador: Prof. Dr. Luís Felipe Soares Cherem. 
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é necessário um levantamento de informações tais como o bioma escolhido, 

indicadores de conservação, o manejo e a gestão, o desenho da unidade (que 

inclui o tamanho e a forma), as zonas de amortecimento e as conexões entre 

outras unidades (BENSUSAN, 2006).  

O Brasil possui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, lei nº 9.985 de junho de 2000, que estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Nele são definidas 

unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Segundo consta 

no SNUC, a unidade de proteção integral tem como principal objetivo 

“preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais” (BRASIL, 2000).  

No Oeste Baiano existem apenas cinco unidades de conservação, destas 

apenas o Refúgio de Vida Silvestre2 Veredas do Oeste Baiano é de proteção 

integral, as outras quatro unidades são Áreas de Proteção Ambiental, que 

possuem legislação especifica para o manejo (BRASIL, 2000). 

O RVSVOB3 está localizado no extremo oeste baiano, ocupando parte 

do município de Jaborandi e Cocos. Seu decreto de criação (decreto s/nº) foi 

assinado em 13 de dezembro de 2002, com o objetivo de “proteger ambientes 

naturais onde sejam asseguradas as condições para a existência e reprodução de 

espécies da flora local e da fauna residente ou migratória”. Nos documentos 

que respaldaram a criação da RVS, foi ressaltada a importância da preservação 

do pato mergulhão (espécie típica do Cerrado e um importante indicador 

biológico para qualidade da água), do bioma Cerrado e das nascentes do Rio 

Pratudinho e o Rio Pratudão. 

2 Dentro do grupo de unidade de conservação de proteção integral existem cinco categorias, com 

diferentes objetivos, são elas: estação ecológica; reserva biológica; parque nacional; monumento natural e 

refúgio de vida silvestre. 
3 Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano 
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A área estudada está inserida na nova fronteira agrícola brasileira, a 

MATOPIBA, endossada pelo governo federal e aprovada pelo Decreto nº 8.447 

de 06 de maio de 2015, que tem por finalidade “promover e coordenar políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável fundado nas 

atividades agrícolas e pecuárias que resultem na melhoria da qualidade de vida 

da população”. 

MATOPIBA é um acrônimo com as iniciais dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia e abrange as mesorregiões: Extremo Oeste Baiano, 

Oriental do Tocantins, Sudoeste Piauiense e o Sul Maranhense. A Embrapa – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – divulgou notas técnicas no 

início de 2015, com a proposta de delimitação e caracterização da região, 

ressaltando o clima, o relevo e o solo como os principais atrativos (MIRANDA, 

2014). 

Dado o contexto de expansão do agronegócio sobre o Cerrado, 

especificamente do Cerrado do Chapadão Oeste da Bahia, o presente trabalho 

tem por finalidade analisar a eficiência do Refúgio de Vida Silvestre Veredas do 

Oeste Baiano frente ao avanço da fronteira agrícola MATOPIBA. Os objetivos 

específicos foram elaborados da seguinte maneira: (I) Analisar o processo de 

ocupação do Oeste Baiano frente ao processo de ocupação do Cerrado; (II) 

Identificar áreas com características físicas semelhantes à RVSVOB em suas 

adjacências; (III) caracterizar o uso e ocupação do solo do RVSVOB e de duas 

bacias hidrográficas adjacentes; (V) Propor indicadores ambientais pelo modelo 

P.E.I.R. (Pressão – Estado – Impacto – Resposta) com a aplicação da técnica 

Delphi; (VI) Avaliar a eficiência da RVS com os indicadores ambientais frente 

àqueles das duas bacias adjacentes fora da UC. 

Para cumprir os objetivos são propostos os seguintes procedimentos 

metodológicos: (I) revisão bibliográfica sobre os aspectos legais e conceituais 

que tratem de efetividade de unidades de conservação, ocupação do Oeste 
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Baiano; a aplicação da Técnica Delphi (painel de especialistas) e do Modelo 

P.E.I.R. na análise ambiental e em UCs;  (II) definição e caracterização ambiental 

do RVS Veredas do Oeste Baiano e das bacias adjacentes à unidade; (III) 

aplicação dos métodos P.E.I.R. e Delphi para a coleta de subsídios através da 

opinião de especialistas para elaboração de indicadores de efetividade; (IV) 

elaboração dos indicadores para o RVS Veredas do Oeste Baiano e das bacias 

adjacentes à unidade; (V) avaliação da efetividade do RVS. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Os resultados preliminares já alcançados baseiam-se na revisão 

bibliográfica sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os 

critérios escolhidos na criação do Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste 

Baiano. Os documentos que subsidiaram a criação da unidade ressaltam a 

conservação do bioma Cerrado, as nascentes dos Rios Pratudinho e Pratudão 

(ambos tributários do Rio Corrente que contribui com o abastecimento do Rio 

São Francisco), espécies da flora, como os buritizais que são utilizados pela 

fauna como locais de alimentação e reprodução. As principais espécies 

encontradas na região são as araras-canindés, o jacaré-coroa, o pato-selvagem, o 

pato-crista e o pato-mergulhão, espécies ameaçadas pela caça predatória 

(BRASIL, 2002). 

A revisão bibliográfica inclui ainda o contexto de ocupação do Cerrado 

e do Oeste Baiano, que atualmente enfrenta o desafio de conservação tanto das 

nascentes dos rios como das espécies raras do avanço da soja que segundo 

Haesbaert (1996), foi o processo de (des)(re)territorialização dos cerrados 

baianos, encabeçado por empresários do sul do país, provocando a migração 

em busca do “desenvolvimento” trazido pela soja, além do movimento para a 

criação de novos estados para suprir a nova divisão territorial.  

A principal atividade identificada em 1990, foi a silvicultura de 

eucalipto. O ano de 1990 coincide com a fase de “restruturação produtiva no 
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campo” apresentada por Cavalcante e Fernandes (2008), em que o modelo do 

agronegócio adotado visava reerguer a agricultura comercial exportadora após 

a crise da década de 1980. Já em 2015, a silvicultura de eucalipto perde espaço 

para a agricultura mecanizada e a produção a partir de pivôs centrais, que 

segundo Haesbaert (1996), a quantidade de pivôs no município de Jaborandi 

em 1993, era de aproximadamente 13 pivôs, em 2015, esse número ultrapassa os 

100 pivôs instalados.  

Plano de redação detalhado 

CAPÍTULOS SINOPSE 

1 A efetividade de UCs: aspectos conceituais 

e aplicações 

1.1 Unidades de Conservação: o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. 

1.1.1 Conceituação e legislação aplicada a 

criação das Unidades de Conservação 

1.1.2 Conceituação e legislação aplicada a 

criação dos Refúgios de Vida Silvestre  

1.2 Eficiência da gestão e manejo de 

Unidades de Conservação 

1.2.1 Eficiência da gestão e manejo dos 

Refúgios de Vida Silvestre 

1.3 Desafios ao manejo e gestão das unidades 

de conservação 

1.3.1 Desafios ao manejo e gestão dos 

Refúgios de Vida Silvestre  

Conceituação e revisão bibliográfica sobre as 

unidades de conservação no Brasil e no Oeste 

Baiano. Revisão bibliográfica sobre a eficiência 

da gestão e manejo das unidades de 

conservação, direcionando os esforços para 

caracterização da realidade dos Refúgios de 

Vida Silvestre.  

Referências básicas: 

Andam, K.S. Et. Al (2008); Brasil (2000); Bahia 

(2015); Bensusan (2006); Brito, M. C W (2003); 

Iucn (2016); Iucn (2016); Brunner, A.G. Et Al 

(2001); Wwf (2004).; Diegues (2004); Faria (2004); 

Gilbert-Norton (2010); Brasil (2007);  

2 Caracterização da área de estudo 

2.1 Os processos históricos de ocupação do 

Cerrado  

2.2 O contexto de ocupação do Cerrado no 

Oeste Baiano 

Contextualização da ocupação do Cerrado como 

um todo e posteriormente a apropriação do 

Cerrado no Oeste Baiano. A influência da 

fronteira agrícola MATOPIBA e as políticas 

públicas para ocupação do Cerrado e as 
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2.2.1 Políticas públicas para ocupação do 

Cerrado frente a consolidação da fronteira 

agrícola MATOPIBA. 

2.3 Caracterização do meio físico 

2.4 Caracterização do meio biótico  

2.5 Caracterização socioeconômica 

iniciativas para conservação dos recursos 

naturais na região. Caracterização geral da área 

de estudo. 

Referências básicas: 

Calaça, M.; Inocêncio, M. E (2010); Cavalcante, 

M.; Fernandes, B. M. (2008); Cprm (2008); 

Esquerdo, J. C. D. M. Et. Al (2015; Haesbaert 

(1996); Miranda E.E., Magalhães, L.A., Carvalho, 

C.A (2014); Oliveira, M. A. B (2014); Sano, E. E.; 

Santos, C. C. M.; Silva, E. M.; Chaves, J. M 

(2011); Mondardo (2010). 

3. Procedimentos Metodológicos 

3.1 Analise da Dinâmica ambiental do 

Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste 

Baiano 

3.1.1 Aquisição de imagens de satélite 

3.1.2 Processamento das imagens de satélite 

3.1.3 Aplicação do método Delphi e PEIR 

3.1.3.1 Definição preliminar dos indicadores 

ambientais 

3.1.3.2 Aplicação dos questionários junto aos 

especialistas 

3.1.3.3 Avaliação da efetividade com o uso de 

indicadores ambientais 

Geoprocessamento e o Sensoriamento Remoto 

para o tratamento das imagens de satélite, 

através dos softwares arcgis 10.1 e o Envi 4.7. 

Elaboração de indicadores ambientais e recursos 

hídricos.  

Referências básicas: 

Brasil (1982); Sano, E. E.; Santos, C. C. M.; Silva, 

E. M.; Chaves, J. M (2011); Sano, E. E.; Rosa, R.; 

Brito, J.L.S.; Ferreira, L. G. (2008b); Carranza, T.; 

Balmford, A.; Kapos, V.; Manica, A. (2014); 

Castro, K. B.; Martins, E. S.; Gomes, M. P.; 

Reatto, A.; Passo. D. P.; Lima, L. A. S.; Carvalho 

Junior, O. A.; Gomes, R. A. T. (2010); Cprm 

(2008); Ferreira, L.G. Et. Al (2009); Kristensen 

(2004); Lima G.S., Ribeiro, G.A., Gonçalves, W 

(2005);  

4 Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação da eficiência da Reserva de 

Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano 

4.2. O ordenamento do uso do solo do 

Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste 

Baiano e bacias adjacentes. 

4.3. Analise comparativa entre o RVS 

Veredas do Oeste Baiano e bacias adjacentes 

4.3.1 A eficiência da RVS Veredas do Oeste 

Baiano na qualidade da água. 

4.3.2 Analise da qualidade da água da RVS e 

Ordenamento do uso do solo na REVIS, no 

entorno da REVIS e nas bacias que são 

adjacentes à REVIS e também nas áreas com 

morfologia semelhante a revis nas bacias 

adjacentes 

Referências básicas: Correspondem às 

referências utilizadas na redação do corpo 

teórico e metodológicos da dissertação que 

orientam a discussão dos resultados. 
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A gênese e o ritmo das precipitações em Jataí: o regime habitual e suas 

excepcionalidades 

Hérika Silva Vasques4 

Linha de Pesquisa - Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: climatologia geográfica; análise rítmica; regime pluviométrico; 

Jataí.   

 

Introdução 

Sabe-se que o clima é um dos principais determinantes para a 

sobrevivência humana e para a permanência de grupos em diferentes lugares. 

Desta forma, verifica-se uma grande preocupação por parte da comunidade 

científica e da sociedade civil devido, principalmente, às percepções climáticas 

atuais, sejam elas de influência direta ou indireta das atividades humanas, nas 

cidades e no meio rural. 

Por isso, é extremamente relevante o conhecimento das características e 

da variabilidade espaço-temporais dos elementos climáticos sobre uma 

determinada região, sobretudo por possibilitar a interpretação dos fenômenos 

atmosféricos voltados para a análise de suas potencialidades em variados fins e 

aplicações.  

Verifica-se que os estudos climáticos ainda revelam enormes lacunas, 

essencialmente no que diz respeito ao papel que a dinâmica atmosférica exerce 

sobre a gênese e a distribuição das chuvas, sobretudo na Região Centro-Oeste 

do Brasil. Zavattini (2009) lembra que vasta porção do território nacional 

continua carente de maiores e melhores análises climatológicas, destacando o 

papel das chuvas, tendo em vista que há áreas de grandes contrastes, com 

                                                 
4 Orientadora: Profª. Dra. Juliana Ramalho Barros. 
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períodos de seca bem definidos e prolongados (até seis meses), em oposição a 

outras nas quais tais períodos são mais brandos ou não se fazem notar.  

Segundo Zavattini (2009), a distribuição das chuvas durante um extenso 

período evidencia as irregularidades do ritmo climático atual, e tal distribuição 

deve ser analisada sob os aspectos quantitativo (volumes de precipitação) e 

qualitativo (padrões de distribuição pluviométrica e respectivos ritmos), uma 

vez que é de grande importância para a explicação da natureza e para o 

andamento das atividades humanas. 

Considerando-se o trabalho de Zavattini (2009), voltado para o estudo 

dos tipos de tempo e das chuvas a eles associadas no Mato Grosso do Sul, assim 

como o projeto coordenado por Barros (2011), que visa a caracterização do 

regime pluviométrico e de suas excepcionalidades no estado de Goiás 

(IESA/UFG 2011), torna-se necessário um estudo dessa natureza para o 

Município de Jataí, devido, principalmente, à sua importância econômica para a 

região. 

Nesse sentido, a proposta do presente projeto consiste na caracterização 

da gênese e o ritmo das precipitações no Município de Jataí, que será realizada 

à luz da Climatologia Geográfica Brasileira, também conhecida como 

Climatologia Dinâmica, que foi concebida a partir da visão que o clima “é o 

ambiente atmosférico constituído pela série de estados atmosféricos acima de um dado 

lugar em sua sucessão habitual” (SORRE, 1951, p. 13-14). Como as variações 

pluviais são, em países tropicais como o Brasil, as grandes tradutoras do ritmo 

atmosférico habitual e excepcional, opta-se por utilizar dados pluviométricos a 

fim de caracterizar o regime de chuvas na área de estudo. 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o regime 

pluviométrico e compreender o ritmo de sucessão dos estados atmosféricos de 

caráter excepcional, ocorridos na área de estudo. Entre os objetivos específicos 

destacam-se: 
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 Integrar os conhecimentos obtidos por trabalhos já concluídos, em área

contígua, que abordem a mesma temática e com enfoque metodológico

semelhante ao que se pretende utilizar na presente pesquisa;

 Verificar como o Município de Jataí se insere no contexto da circulação

atmosférica da América do Sul e como se liga à circulação das demais

regiões do Brasil;

 Realizar uma análise espaço-temporal da pluviosidade em Jataí,

caracterizando, assim, o regime pluviométrico na área.

 Estudar alguns episódios de caráter excepcional, ocorridos dentro de

Jataí, no período analisado, a fim de identificar os sistemas atmosféricos

atuantes e apontar a gênese da pluviosidade ou da sua ausência.

A execução do trabalho se embasará, inicialmente, em pesquisa e análise

bibliográfica acerca da temática sobre climatologia, climatologia geográfica, 

ritmo climático, caracterização, zoneamento e classificação climática (dentre 

outros temas correlatos) como também das obras referentes aos aspectos físicos 

(geomorfologia, relevo, hidrografia, vegetação e clima) de Jataí, com a confecção 

de produtos cartográficos respectivos a tais temáticas.  

Com base no referencial teórico adotado, será realizada uma breve 

caracterização do quadro climático regional no qual se encontra inserido o 

município, realizado do ponto de vista analítico-separativo, utilizando-se das 

Normais Climatológicas do período de 1961 a 1990 a fim de verificar como o 

município de Jataí se insere no contexto da circulação atmosférica da América 

do Sul e como se liga à circulação das demais regiões do Brasil.  

Concomitantemente à análise das Normais Climatológicas (1961-1990), 

proceder-se-á a verificação da disponibilidade de dados meteorológicos 

disponíveis para a área de estudo, tanto do ponto de vista temporal como de 

sua distribuição espacial. A partir daí, chegar-se-á à delimitação da área 
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estudada e à definição da série temporal a ser avaliada, visto que esta só poderá 

ser definida com base na disponibilidade de dados meteorológicos disponíveis. 

Após a definição da série homogênea dos dados meteorológicos (se 

necessário, com o intuito de preencher falhas), serão obtidos os parâmetros 

estatísticos básicos (média, moda, mediana, reta de tendência, etc.) e realizada a 

análise quantitativa/qualitativa da pluviosidade (construção de cartas de 

isoietas e obtenção dos principais parâmetros estatísticos) visando a 

representação e a análise da distribuição espacial e temporal deste elemento, o 

que permitirá, ainda, a escolha (por meio dos métodos de dendograma, de 

árvores de ligação, de pluviogramas e de Sturges) dos anos-padrão ou, ainda, 

caso se julgue mais apropriado, de episódios-padrão. 

A etapa posterior consistirá na obtenção das cartas sinóticas e das 

imagens de satélites meteorológicos, bem como dos dados diários dos 

elementos chuva, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, insolação 

e nebulosidade, que serão devidamente organizados e tabulados a fim de se 

proceder à análise rítmica, preconizada por Monteiro (1971). Os referidos dados 

serão obtidos junto aos bancos de dados e imagens de órgãos como o Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET, Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos – CPTEC, Agência Nacional de Águas – ANA, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, 

entre outros que possam ter tais dados. 

O emprego da técnica da análise rítmica permitirá a identificação dos 

sistemas atmosféricos atuantes sobre Jataí - GO e, assim, a compreensão da 

gênese de episódios de precipitação ou mesmo de estiagem, sejam eles de 

caráter habitual ou excepcional, bem como a visualização do ritmo, ou seja, da 

repetição da atuação de tais sistemas, o que conduzirá, consequentemente, a 

uma melhor apreensão do regime das precipitações sobre a área de estudo. 
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Cabe lembrar que a análise rítmica dos anos-padrão (com a utilização 

dos índices de participação de sistemas atmosféricos, identificação dos sistemas 

geradores de chuvas bem como da compartimentação do relevo) é o que 

tornará possível a compreensão não apenas do regime pluviométrico da área de 

estudo, mas, também, a gênese dos episódios pluviométricos (ou de estiagem), 

sejam os de caráter habitual ou excepcionais. 

Resultados Parciais 

Com base no referencial teórico adotado, realizou-se, inicialmente, um 

levantamento dos aspectos físico-naturais da área de estudo, buscando-se, 

ainda encontrar pesquisas na área da Climatologia que englobassem o 

município de Jataí. 

Para a compreensão do quadro climático no qual o município em questão 

se encontra, recorreu-se às Normais Climatológicas do INMET, referentes ao 

período de 1961 a 1990 para verificar a existência de estações meteorológicas, 

não apenas em Jataí, mas em seu entorno, com o intuito de interpolar os dados 

climáticos e, assim, obter, ao menos, uma aproximação do contexto climático no 

qual se insere a região estudada. Ainda que as médias não representem a 

realidade climática, elas podem revelar a tendência de comportamento dos 

diferentes elementos do clima. As estações utilizadas foram: 83526 - Catalão 

(GO), 83522 - Ipameri (GO), 83464 - Jataí (GO), 83467 - Mineiros (GO), 83470 - 

Rio Verde (GO), 83514 - Capinópolis (MG), 83579 - Araxá (MG), 83577 - 

Uberaba (MG), 83565 - Paranaíba (MS). 

A partir da interpolação, foram elaborados mapas de representação 

espacial em nível sazonal utilizando os elementos climáticos (temperatura 

máxima e mínima, precipitação pluviométrica total, umidade relativa do ar, 

pressão atmosférica e evaporação). Além dos mapas sazonais, encontram-se em 

fase de elaboração os mapas mensais dos mesmos elementos atmosféricos. 
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Concomitantemente à etapa anterior, procedeu-se ao levantamento das 

estações meteorológicas e dos postos pluviométricos de Jataí e seu entorno, bem 

como de suas respectivas séries temporais, para que pudesse ser feita a coleta 

dos dados ali disponíveis. 

A rede do INMET foi a primeira a ser consultada e constatou-se a 

existência das seguintes estações com dados em nível diário: A016 e 83464. 

Além dessas, há estações da ANA, que são as seguintes: 1751000 - Ponte Rio 

Claro, 1751001 - Ponte Rio Doce, 1751002 - Benjamin Barros, 1751003 - Jataí, 

1752006 - Bom Jardim e 1851004 – Pombal. Também existe a estação do 

SIMEHGO. 

Esta etapa de coleta e verificação de dados foi uma dificultosa, pois 

alguns dados estavam desorganizados, repetidos e muitas das séries possuem 

falhas. Foi a partir da análise das séries temporais disponíveis em cada estação, 

sem falhas ou com viabilidade de preenchimento que houve a possibilidade da 

escolha da série temporal e das estações que irão subsidiar as análises que 

levarão ao regime das precipitações e à escolha dos anos-padrão habituais, 

secos e chuvosos, que, por sua vez, poderão revelar a dinâmica e o ritmo 

climático da área de estudo. 

Plano de redação: A gênese e o ritmo das precipitações em Jataí: o regime 

habitual e suas excepcionalidades 

Capítulos Sinopse 

1 Revisão Bibliográfica 

1.1 As bases teóricas da análise em 

climatologia geográfica 

1.2 A Escola Brasileira de Climatologia 

Geográfica 

1.3 O clima 

Ponderações teóricas sobre a climatologia 

geográfica e a Escola Brasileira de 

Climatologia. Análise bibliográfica sobre 

climatologia, climatologia geográfica, ritmo 

climático, clima, escala e classificação 

climática. Dessa maneira, pretende-se 

conceituar o clima à luz da climatologia 

geográfica, além de identificar o novo 

paradigma trabalhado pela Escola 

Brasileira de Climatologia. Referências 
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básicas: Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro; João Afonso Zavattini; Marcos 

Noberto Boin; Maximillien Sorre; João Lima 

Sant’Anna Neto. 

2 Material e Métodos 

2.1 Material 

2.1.1 Localização e limites da área de 

estudo 

2.1.2 Aspectos históricos do município de 

Jataí 

2.1.3 Caracterização fisiográfica de Jataí 

2.1.4 Caracterização socioeconômica de 

Jataí 

2.2 Métodos 

2.2.1 Técnicas empregadas 

Localização e caracterização do município 

de Jataí. Busca-se confeccionar produtos 

cartográficos representando os aspectos 

fisiográficos do município (geologia, 

geomorfologia, pedologia, clima e 

vegetação). Compreender os aspectos 

históricos e as características 

socioeconômicas do município.  

Levantamento, organização e tabulação de 

dados de superfícies (estações 

meteorológicas automática / 

convencionais). Tratamento estatístico e 

dinâmico do clima. Assim, através da 

análise quantitativa procura-se determinar 

uma série temporal, observar o regime e 

escolher os anos-padrão. Análise 

qualitativa da chuva e dos elementos 

atmosféricos que será feita através da 

interpretação de cartas sinóticas e imagens 

de satélites meteorológicos, aplicação da 

análise rítmica. Além de investigar a 

classificação climática de Jataí de base 

genética. 

Referências básicas: Tadeu Alencar Arrais; 

Michaela Andréa Bette Câmara; Alécio 

Perini Martins; Carlos Augusto de 

Figueiredo Monteiro; João Afonso 

Zavattini; Marcos Noberto Boin; João Lima 

Sant’Anna Neto; 

3 Resultados e discussões 

3.1 A relação da circulação atmosférica da 

América do Sul, regional e do município 

de Jataí. 

3.2 O regime pluviométrico de Jataí. 

3.3 Dos episódios de caráter excepcional à 

gênese da pluviosidade do município de 

Jataí. 

3.4 Gênese da pluviosidade do município 

Pretende-se apresentar a relação da 

circulação atmosférica da América do Sul, 

regional e local. Verificação da sequência de 

tipos de tempo e análise de episódios de 

caráter excepcional. Procura-se 

compreender o regime pluviométrico de 

Jataí a partir do reconhecimento dos 

episódios de caráter excepcional e 

determinar a gênese da pluviosidade do 

município de Jataí. Referências básicas: 

Edmon Nimer; Juliana Ramalho Barros, 

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, 

João Afonso Zavattini. 
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de Jataí 
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A Importância do Parque Areião para mitigar o feito das Ilhas de Calor nas 

Áreas Adjacentes 

Keyla Vaz Silva5 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Ação Antrópica, Clima Urbano, Ilhas de calor, Ilhas de Frescor 

Introdução 

Nos últimos tempos tem-se dado ênfase aos estudos que envolvem a 

temática mudanças climáticas em diferentes níveis escalares, como local, 

regional e global. A partir da década de 1980 as discussões acerca das 

variabilidades e mudanças climáticas ganharam destaque mediante as 

repercussões em âmbito mundial. Isso ocorre, principalmente, devido as 

mudanças do comportamento da atmosfera como consequência das atividades 

antrópicas sobre o espaço natural, o qual vem sendo alterado drasticamente 

pelo processo de urbanização, modificando o clima local, ou seja, da cidade.  

A cidade como palco dos interesses humanos se torna cada vez mais um 

local artificial, por meio da introdução de concretos, de edificações 

verticalizadas e horizontalizadas, por asfalto, por indústrias e, ainda, introduz 

neste espaço, a circulação de veículos automotores, tudo para “facilitar” a vida 

urbana. Mediante esta dinâmica, pesquisas como as de (LOMBARDO, 1985; 

BRANDÃO, 1996; SPRIN, 1995; GARTLAND, 2010), apontam para o 

aumentando da temperatura nos centros urbanos em detrimento da diminuição 

da umidade relativa do ar, o que contribui para a formação de ilhas de calor e 

diminuição da qualidade de vida. Estudos como de (AYOADE, 1996; 

MENDONÇA, 2001; SILVA et al., 2010) reforçam a relação entre a qualidade de 

5 Orientador (a): Prof.ª Gislaine Cristina Luiz. 
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vida da população com o aumento da temperatura e a diminuição da umidade 

relativa do ar, o que provoca, aumento de tensões no trabalho e no trânsito, 

sonolência, fadiga, diminuição da disposição física, problemas 

cardiorrespiratórios, entre outros.  

Considerando o atual desenvolvimento e configuração espacial das 

grandes cidades brasileiras torna-se de suma importância investigações que 

abordem o canal de percepção termodinâmico – conforto Térmico 

(MONTEIRO, 1976). Nesse sentido, analisando a seriedade do tema abordado a 

pesquisa se pauta no fato da carência de estudos referente às características 

climáticas da cidade de Goiânia-GO e, ainda, a influência da urbanização na 

alteração do comportamento de elementos do clima como temperatura e 

umidade relativa do ar, criando um clima local. Esta necessidade se 

fundamenta nas características climáticas da cidade, inserida no contexto do 

clima do Cerrado e, ainda por representar metrópole cuja população é de 

aproximadamente 1.430.637 habitantes (IBGE, 2015) e em crescente crescimento.  

Para tanto, esta pesquisa visa o monitoramento da temperatura e 

umidade relativa do ar no Parques Areião situado na porção Sul da cidade e 

áreas adjacentes considerando um raio de 500 metros de distância. O 

desenvolvimento da pesquisa que ora apresentamos tem por objetivo entender 

o comportamento espacial e temporal das características térmicas e

higrométricas no interior do parque e nas suas proximidades. Esta proposta se 

assenta na possibilidade de demonstrar a importância do parque visando 

instigar a ampliação de áreas verdes na cidade, de forma a contribuir com a 

diminuição do efeito das ilhas de calor e, consequentemente, o favorecimento 

do conforto térmico para a população da cidade de Goiânia.  

Para desenvolver esta proposta de trabalho serão levantados os seguintes 

aspectos: características climáticas de Goiânia quanto à sazonalidade; o 
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comportamento espacial e temporal da variação da temperatura do ar e da 

umidade relativa do ar nos parques e áreas adjacentes (500 m) e no centro da 

cidade; compilação e organização de um banco de dados geográfico, de forma a 

subsidiar as análises espacializadas da variação dos elementos atmosféricos 

abordados nesta pesquisa. 

 O desenvolvimento do projeto de pesquisa respalda-se na proposta 

teórica e metodológica estruturado por Monteiro (1976), entendida como 

Sistema do Clima Urbano (S.C.U), a partir da análise do canal de percepção 

termodinâmico (conforto térmico). A escala adotada é a local, conforme 

proposta de Monteiro (1976), o que possibilitará apreciação da variação espacial 

e temporal da temperatura e umidade relativa do ar permitindo a compreensão 

das relações entre o processo de ocupação e a alteração do comportamento dos 

elementos do clima. Por outro lado, de forma a subsidiar a compreensão das 

características do clima na cidade de Goiânia, será realizado levantamento da 

influência da dinâmica regional da atmosfera, na perspectiva da climatologia 

dinâmica, utilizando para tanto cartas sinóticas (INPE) para justificar a 

influência de distintos sistemas atmosféricos nas características do clima da 

cidade. 

 A aquisição das informações in situ serão obtidas a partir de 

Termohigrômetros Datalogger da marca INCONTERM, modelo HT-4000. O 

respectivo instrumento será calibrado para obter informações de temperatura e 

de umidade relativa do ar a cada quinze minutos. A aquisição dos dados da 

temperatura e umidade do ar ocorrerá simultaneamente dentro do Parque 

Areião e áreas adjacentes, em até 500 metros. Os dados referentes ao centro da 

cidade serão disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET/10°DISME). Os dados obtidos in situ e aqueles cedidos pelo INMET 

serão analisados levando em consideração o conforto térmico a partir do cálculo 
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da temperatura efetiva (TE) proposto por Thom (1959). Esta metodologia indica 

condição desconfortável de stress ao frio e ao calor, considerando ambiente 

tropical (AYOADE, 1991). A condição desconfortável considerada para o stress 

frio é evidenciada quanto o resultado encontrado, conforme do modelo de 

THOM (1959), de TE atinge valor de 60°F, ou 18,9°C ou menos. A condição de 

stress para o calor é dado quando o valor obtido de TE indique valor de 78°F, o 

que corresponde a 25,6°C, o que implica considerar que valores de TE igual 

superior a 25,6°C indica condição de desconforto, favorável a stress para o calor. 

 A elaboração cartográfica será obtida a partir de informações copiladas e 

aquelas obtidas em campo. Para as informações copiladas será utilizada a base 

cartográfica digital do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG – 

versão 21), disponibilizada pela Companhia de Processamento de Dados do 

Município de Goiânia (COMDATA, 2006), que inclui dados altímetros. Tanto as 

informações copiladas quanto aquelas obtidas em levantamento de campo serão 

organizadas em banco de dados utilizando o software ArcGis, versão 10.1. 

Resultados Parciais 

 Com o objetivo de analisar o comportamento da temperatura do ar e 

umidade relativa do ar na cidade de Goiânia foram realizados três trabalhos de 

campo, para a identificação das áreas para a instalação dos Termohigrômetros. 

As áreas selecionadas foram o Parque Areião, o Parque Vaca Brava, a sede do 

Esporte Clube do Goiás e o Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira. Nessas 

áreas já estão instalados os Termohigrômetros, conforme proposta de Sezerino e 

Monteiro (1999 b). Há previsão para a instalação de mais 3 instrumentos. 

 Nesta fase do encaminhamento da pesquisa, a análise dos dados que ora 

se apresenta refere-se aos dados diretos, obtidos no Parque Areião e dos dados 

indiretos, disponibilizados pelo INMET, referente a Estação Meteorológica 

localizada situada no centro da cidade, entre as Avenidas Araguaia e Tocantins, 
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referente ao período de 17/12/2105 à 22/01/2016, durante ao verão. As análises 

não contemplaram os respectivos meses em dias correntes, pois houve 

problemas no armazenamento dos dados, problemas já solucionados. A partir 

dos dados obtidos das leituras in situ, foram selecionadas aquelas temperaturas 

que se destacaram por apresentar valores mais elevados. Assim, foram 

analisados os dias 18, 19, 20, 24, 25, 31/12/2015 e 01, 02, 05, 10, 11, 22/01/2016. 

Para análise dos dados os mesmos foram agrupados conforme horário 

disponibilizado pelo INMET, que foi 00:00h, 12:00h e 18:00h. 

  Considerando o horário de 00 horas, foi possível observar que a variação 

da temperatura do ar para os respectivos dias analisados dos meses de 

dezembro/2015 e janeiro/2016, variou entre 20,9°C e 28,2°C, sendo a amplitude 

térmica para o período de 7,3°C. A umidade relativa do ar indicou variações 

para o período entre 44% e 90%, correspondendo amplitude de 46%.  A 

temperatura e a umidade média do ar para os dias correspondentes ao mês de 

dezembro apresentaram valores entre 22,5°C (Parque Areião) e 25,3°C 

(INMET), a umidade, entre 76,8% (Parque Areião) e 64,4% (INMET) com 

variação de 2,8ºC e 12,4% respectivamente. Para os dias analisados no mês de 

janeiro, a média da temperatura e da umidade relativa do ar indicaram valores 

entre 22,4°C (Parque Areião) e 24,2°C (INMET), variação de 1,8°C e, a umidade, 

83,7% (Parque Areião) e 80,8% (INMET), variando 2,9%. 

 As informações obtidas no horário de 12:00h, a temperatura do ar variou 

entre 23,3°C (Parque Areião) e 29,8°C (INMET), sendo a amplitude térmica 

6,5°C. A umidade relativa do ar indicou variações para o período entre 85,0% 

(Parque Areião) e 44,0%, correspondendo amplitude de 41%.  A temperatura 

média do ar para o mês de dezembro apresentou variação 0,7ºC, entre os pontos 

estudados. A umidade média do ar para os dias correspondentes ao mês de 

dezembro variou entre 67,7% (Parque Areião) e 62,0% (INMET) variação média 
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entre os dois pontos de 5,7%. Os dias analisados no mês janeiro, a média da 

temperatura e da umidade relativa do ar indicaram valores entre 24,7°C 

(Parque Areião) e 25,1°C (INMET), variação de 0,4°C e, a umidade, 81,2% 

(Parque Areião) e 77,3% (INMET), variando 3,9%.            

 Em relação ao horário das 18:00h, a variação da temperatura do ar para 

os respectivos dias analisados dos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, 

variou entre 34,2°C e 23,4°C, sendo a amplitude térmica para o período de 

10,8°C. A umidade relativa do ar indicou variações para o período entre 81% e 

30,0%, correspondendo amplitude de 51%.  A temperatura e a umidade média 

do ar para os dias correspondentes ao mês de dezembro variaram, entre 29,1°C 

(Parque Areião) e 32,7°C (INMET), a umidade, entre 57,3% (Parque Areião) e 

40,3% (INMET) com variação de 3,6ºC e 17%. Para os dias analisados no mês 

janeiro, a média da temperatura e da umidade relativa do ar indicaram valores 

entre 26,2°C (Parque Areião) e 30,3°C (INMET), variação de 4,1°C e, a umidade, 

72,8% (Parque Areião) e 54,5% (INMET), variando 18,4%. 

 Considerando as informações obtidas in situ no Parque Areião e aquelas 

junto ao INMET, foi possível observar aumento significativo dos atributos de 

temperatura e diminuição da umidade do ar para a região Central de Goiânia 

em todos os horários estudados. E para o Parque Areião ocorreram os menores 

índices de temperatura do ar e os maiores para umidade relativa do ar em todos 

os momentos analisados. É importante ressaltar que a maior diferença entre os 

elementos atmosféricos estudados ocorreu no horário das 18 horas, o que 

demonstra indicativo de ilhas de calor para a região Central devido a forma de 

uso e ocupação do solo e a ausência de vegetação o que reforça a relevância do 

parque como área de estudo para mitigação de temperatura e melhora da 

qualidade do ar. 

Plano de redação detalhado 
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Capítulos Sinopse 

1. Referencial Teórico-metodológico

1.1 – O Clima Urbano: Canal de percepção 

termodinâmico. 

1.2 -  Camada Limite Urbana 

1.3 -  O Fenômeno Ilhas de Calor 

  1.4 - Conforto Térmico 

1.5 -  Ilhas de Frescor 

Pretende-se analisar as consequências da 

formação do Clima Urbano para a população 

citadina a partir do canal de percepção 

termodinâmico, especificamente para a cidade 

de Goiânia. Para tanto, almeja-se fazer 

apreciação de trabalhos em nível nacional e 

local que tratem do estudo do clima urbano, 

direcionado ao canal termodinâmico, 

analisando a metodologia e os resultados 

obtidos. Referências básicas: Carlos Monteiro, 

Francisco Mendonça, Ana Maria Brandão, Inês 

Moresco, Lisa Gartland, Gilda Maitelli, Magda 

Lombardo, Margareth Amorim, OKE 

2.0 - Caracterização Climática e Fisiográfica 

de Goiânia 

2.1 – Localização e Características Climáticas; 

2.2 – Aspectos morfométricos; 

  2.3 – Uso e Ocupação do Solo; 

 Pretende-se analisar o clima de Goiânia 

levando em consideração a influência dos 

fatores climáticos na formação do clima local, 

buscando compreender até que ponto os 

aspectos morfométricos, as condições 

climáticas de Goiânia e o processo de 

urbanização (uso e ocupação do solo) 

interferem na geração do clima urbano da 

cidade.  Referências básicas: Gislaine Cristina 

Luiz; Diego Tarley do Nascimento, Diego 

Nascimento e Ivanilton José de Oliveira; 

Magda Lombardo; Gilda Maitelli; Valter 

Casseti; Fonzar (1997). 

3.0 -  Procedimentos Metodológicos  

3.1 – Trabalho de campo, seleção das áreas de 

estudo, instalação dos Mini abrigos 

meteorológicos e calibração dos instrumentos; 

3.2 – Copilação de base cartográfica e 

elaboração de documentos cartográficos: 

aspectos morfométricos de Goiânia e 

especificamente das áreas estudadas; 

3.3 – Elaboração de mapa de uso e cobertura 

do solo contemplando a cidade de Goiânia e a 

área estudada; 

3.4 – Elaboração de Modelo Campo Térmico da 

superfície; 

3.5 - Levantamento meteorológicas das 

informações junto ao INMET e dos dados in 

situ – organização em planilha eletrônica; 

3.6 – Levantamento das cartas sinóticas 

correspondente ao período estudado e 

analisado; 

Levantamento da base cartográfica para 

elaboração de mapas temáticos 

(morfométricos) da área de estudo. Objetiva-se 

apresentar os recursos utilizados para a 

fundamentação da pesquisa, ligada ao Método 

proposto por Monteiro (1976) e fazer uso de 

imagens de Satélite Landsat 8 bandas 3, 4 e 5 

para uso do solo e a banda 6 termal para obter 

dados de temperaturas de superfície. 

Correlacionar os dados secundários com os 

obtidos in situ pelos termohigrometos 

instalados nas áreas de pesquisa com o intuito 

de aferir o comportamento da temperatura e 

umidade relativa do ar.  Referências básicas: 

Monteiro (1976, 1990, 1990 b); Margareth 

Amorim, Gislaine Cristina Luiz, Patrícia de 

Araújo Romão, Diego Nascimento (2011), 

Silvio Sousa e Ivanilton Oliveira, Roberto Rosa. 
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4. Apresentação e Discussão dos Dados 

 

4.1 – Apresentação dos Dados; 

4.2 – Discussão dos Dados; 

4.3 – Mecanismos para Mitigar o Efeito de Ilhas 

de Calor; 

 

 Pretende-se analisar os dados e estabelecer 

uma discussão acerca do uso e ocupação do 

solo, de forma a buscar a possibilidade haver a 

relação entre urbanização de Goiânia e a 

formação de ilhas de calor e frescor na cidade, 

pois existe uma ligação direta em que estudos 

demonstram que com a introdução de asfaltos, 

concretos, prédios, circulação de veículos 

automotores há um aumento da temperatura 

do ar e diminuição da umidade em relação as 

dos parques. Também objetiva-se apresentar 

mecanismos de mitigação do efeito de ilhas de 

calor. Referências básicas: Lisa Gartland, 

Gilda Maitelli, Magda Lombardo, Oliveira, 

Spirn. A.W  
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Análise Integrada Da Gestão Dos Corpos D’água Da Região Metropolitana 

De Goiânia A Partir De Indicadores De Sustentabilidade Para Recursos 

Hídricos 

Joildes Brasil dos Santos 

Linha de Pesquisa: Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos, Sistema de Informação 

Geográfica, Indicadores de Sustentabilidade. 

Introdução 

 Os últimos meses do ano de 2014, a crise da falta de água na capital 

paulista e nos principais centros urbanos da região Sudeste tiveram grande 

destaque na mídia nacional, trazendo em pauta discussões quanto ao 

planejamento e gestão atual dos recursos hídricos nacionais. O Brasil, por sua 

vez, apresenta significativo potencial hídrico, contudo, o crescimento 

desenfreado dos grandes centros urbanos é um dos principais fatores de 

impactos às reservas naturais de água doce, comprometendo com isso a 

qualidade e disponibilidade desse recurso, indispensável a manutenção da vida 

(TUCCI, 2008). 

 O fantasma da seca e do desabastecimento de água é resultado de uma 

combinação de fatores naturais e antrópicos. Todavia, as causas meteorológicas 

não são suficientes para explicar o problema de abastecimento de água, no caso 

da região Sudeste. Além da grave estiagem, a cerne do problema está na falta 

de planejamento por parte dos tomadores de decisão no tocante a gestão dos 

recursos hídricos. 

 Levando a discussão para o cenário do Centro-Oeste Brasileiro, o Estado 

de Goiás situa-se numa região privilegiada em termos de recursos hídricos, e 

nele encontra-se uma das principais bacias hidrográficas da América Latina, a 

Araguaia-Tocantins, assim como as bacias do São Francisco e do Paraná 
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(CAMPOS et al, 2007). A nível estadual, destaca-se a bacia hidrográfica do rio 

Meia Ponte-GO, que apesar de representar apenas 3,56% da área do Estado, está 

localizada numa área de significativo contingente populacional, onde está 

localizada a Região Metropolitana de Goiânia – RMG. 

 A partir da década de 70 (século XX) foi evidenciado um crescente 

aumento demográfico nessa região (RMG). Conforme os dados apresentados 

por Cunha e Borges (2014), dentro de um intervalo de 40 anos a RMG teve um 

crescimento populacional de 4,31% ao ano, combinado ao processo de 

crescimento populacional houve também um elevado grau de urbanização, que 

representa hoje 98,0%. 

 O intenso processo de antropização tem gerado problemas como 

degradação de solos por ocupação irregular, assoreamento dos corpos d’água, 

tratamento inadequado do lixo, entre outros problemas que têm provocado a 

degradação crescente dos recursos hídricos e trazendo em pauta o risco de 

escassez de água na RMG.  

 Diante o exposto, entorno da problemática da ineficiência (ou ausência) 

do planejamento na gestão dos recursos hídricos, mostra-se cada vez mais 

urgente e necessário a aplicação de medidas sustentáveis para que se alcance 

um equilíbrio ambiental e o desenvolvimento humano estável, que segundo 

Lacerda e Cândido (2013) podem ser alcançados a partir de medidas 

socialmente aceitáveis e desejáveis, ambientalmente viáveis e economicamente 

realizáveis.  

 Nos anos 90 (século XX), o conceito de desenvolvimento sustentável faz 

parte de quase todas as discussões políticas e ambientais, e nesse ambiente 

surgem os chamados Indicadores de Sustentabilidade, os quais têm como 

objetivo mensurar a sustentabilidade de determinada área afim de fornecer 
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elementos concretos que auxiliem no processo de tomada de decisão 

(LACERDA e CÂNDIDO, 2013).  

Indicador é uma palavra de origem latina, Indicare, que significa 

aproximação da realidade ou tentativa de mensuração de fenômenos de 

natureza diversa e complexa.  Nesse sentido, o indicador se apresenta como 

uma ferramenta que simplifica informações e descreve o estado do fenômeno 

estudado. Por sua vez, os indicadores podem ser de ordem diversa e aplicados 

nos mais diferentes ramos da ciência e da sociedade. No caso particular desta 

pesquisa, será dado ênfase nos indicadores ambientais empregados na gestão 

de recursos hídricos, em especial o sistema PER (Pressão-Estado-Resposta) 

desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE. Esse modelo é conhecido internacionalmente como o 

marco referencial em termos de estatísticas e indicadores relativos aos temas de 

cunho ambiental, que tem como objetivo buscar avaliar a dimensão da atuação 

antrópica e das pressões resultantes dessa atuação e assim definir as condições 

do ambiente. As características gerais desse modelo são apresentadas na figura 

1. 

Figura 1 – Estrutura geral do modelo PER (Pressão-Estado-Resposta). 

Fonte: GOMES et al, 2000. 
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 Como já mencionado, os indicadores têm a capacidade de resumir 

informações e apresentá-las de formas sintética. Se tratando de informações 

geográficas, a autora se propõem a discutir neste trabalho a utilização de 

Sistemas de Informação Geográfica-SIG e as ferramentas do Geoprocessamento 

na construção e espacialização dos indicadores ambientais para recursos 

hídricos da RMG, e responder as seguintes perguntas: 

 Quais os aparatos legais vigentes na política de gestão de recursos hídricos 

do Estado de Goiás e como eles têm sido aplicados na realidade da RMG? 

 Quais as contribuições do SIG na análise integrada da paisagem e dos 

recursos hídricos da RMG? 

 Como indicadores de sustentabilidade podem viabilizar a gestão de recursos 

hídricos da RMG na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável? 

  Quais as condições socioambientais das bacias hidrográficas que abastecem 

a RMG diante o atual uso e ocupação do solo e da água? 

 Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma análise 

integrada da gestão dos recursos hídricos da Região Metropolitana da Goiânia a 

partir da construção de indicadores de sustentabilidade ambiental em ambiente 

SIG. E como objetivos específicos busca-se: (i) contribuir para a discussão e 

disseminação do conhecimento sobre o planejamento e gestão de recursos 

hídricos a partir da utilização de Indicadores Ambientais e SIG; (ii) discutir 

acerca da política de recursos hídricos de Goiás e sua aplicação no contexto da 

RMG; (iii) construir um banco de dados geográficos atualizado da área de 

pesquisa; (iv) elaborar um diagnóstico das condições socioambientais das bacias 

hidrográficas que abastecem a RMG; (v) pesquisar, identificar e propor a 

utilização de indicadores no planejamento e gestão dos recursos hídricos da 

RMG. 

Resultados Parciais 
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Os resultados parciais dizem respeito as duas primeiras etapas da 

pesquisa: 1ª) Pesquisa bibliográfica documental e 2ª) Levantamento de dados 

documentais e cartográficos pré-existentes sobre a RMG. 

A pesquisa bibliográfica compreende a fase do “estado da arte”, ou a 

etapa de levantamento dos mais diversos estudos desenvolvidos acerca do tema 

da pesquisa. Foram considerados como referências de base para esta pesquisa: 

livros, teses, artigos científicos, documentos oficiais e posteriores entrevistas a 

serem realizadas.  

A segunda etapa é o levantamento de dados documentais e cartográficos 

existentes sobre questões relevantes para posterior análise e discussão quanto 

aos recursos hídricos da RMG, entre os aspectos abordados estão os dados de: 

geologia, hidrogeologia, sistemas de aquíferos, nascentes, APPs, poços, pivôs, 

bacias hidrográficas, hidrografia e uso do solo. Alguns desses documentos 

extrapolam a área de estudo refere a RMG, mas ainda assim, farão parte desse 

levantamento preliminar.  

As principais fontes consultadas foram os sites da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos (http://www.secima.go.gov.br/), do Sistema Estadual de 

Geoinformação – SIEG (http://www.sieg.go.gov.br/), a Agência Nacional de 

Águas, plataforma do Hidroweb (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/) e o 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(http://www2.snirh.gov.br/home/). Além dos sites supracitados, foi realizado 

também um levantamento documental das teses e dissertações da Universidade 

Federal de Goiás, sobre pesquisas já realizadas acerca dos temas em discussão. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 
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 Estrutura da Tese 

1 Introdução, Hipóteses e Objetivos  

2 Desenvolvimento da Pesquisa 

3 Fundamentação Teórico-Metodológica 

3.1 Discussões sobre Desenvolvimento 

Sustentável 

3.2 Política Nacional de Recursos 

Hídricos 

3.2 Aspectos Técnicos e Teóricos dos 

Indicadores de Sustentabilidade  

3.3 SIG na Gestão dos Recursos Hídricos 

3.4 Modelagem e Recursos Hídricos 

4 Caracterização da Área de Pesquisa 

5 Conclusões 

6 Referências 

Esse tópico é responsável por introduzir o 

leitor sobre o que será apresentado na tese, 

a relevância do tema abordado, as hipóteses 

e os objetivos (geral e específicos). Logo em 

seguida são apresentados os principais 

autores utilizados na fundamentação 

teórica e metodológica da pesquisa para os 

diferentes temas discutidos, como: Gestão 

de Recursos Hídricos, Aparatos Legais, 

Sistemas de Informação Geográfica, 

Indicadores de Sustentabilidade e 

Modelagem Ambiental. Referências 

básicas: CHRISTOFOLETTI, 1999; 

CÂMARA et al, 1993; LANG e 

BLASCHIKE, 2009; Decreto Federal n.º 

24.643/1934; ANA, 2002; TUCCI e 

MENDES, 2006.  

1º Artigo da Tese: Construção de Uma Base 

de Dados Espaciais (BDE) sobre Recursos 

Hídricos para Região Metropolitana de 

Goiânia-GO  

Resumo 

Abstract 

1. Introdução

2 Caracterização da Área de Estudo 

3 Embasamento Teórico 

4 Levantamento e Elaboração da BDE 

4.1 Levantamento de dados existentes 

4.2 Construção de dados especializados 

4.3 Padronização Cartográfica dos Dados 

4.4 Geração da BDE preliminar da RMG 

5 Considerações Finais 

6 Referências 

O primeiro artigo da tese busca responder a 

seguinte questão: Quais as contribuições do 

SIG na análise integrada da paisagem e dos 

recursos hídricos da RMG? Nesse sentido, o 

artigo se inicia com as considerações 

teóricas sobre o conceito Sistema de 

Informação Geográfica- SIG e de temas 

correlacionados como, base de dados 

espaciais, geotecnologias, 

geoprocessamento, produtos de 

sensoriamento remoto e tratamento de 

informações geográficas. A segunda parte 

do artigo é o levantamento dos dados 

existentes e especializados que formarão a 

base de dados espaciais da RMG. 

Referências básicas: ARONOFF, 1989; 

CÂMARA et al, 1993; SILVEIRA, 

CARNEIRO e PORTUGAL, 2008; LANG e 

BLASCHKE, 2009; ALCÂNTARA, 2011; 

BARBASSA e BIELENKI JUNIOR, 2012. 

2º Artigo da Tese: Análise Socioambiental 

da Região Metropolitana de Goiânia: Uma 

Avaliação da atual Gestão de Recursos 

Hídricos  

Resumo 

Esse artigo tem como objetivo responder 

as seguintes questões: Quais os aparatos 

legais vigentes na política de gestão de 

recursos hídricos do Estado de Goiás e 

como eles têm sido aplicados na realidade 

da RMG? Quais as condições 
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Abstract 

1.1 Introdução 

1.2 Embasamento Teórico 

     1.2.1 Aspectos da Política Ambiental 

     1.2.2 Aparato Legal sobre Recursos 

Hídricos 

     1.2.3 Comitês de Bacias 

1.3 Materiais e Métodos 

1.4 Resultados e Discussão 

1.5 Considerações Finais 

1.6 Referências 

socioambientais das bacias hidrográficas 

que abastecem a RMG diante o atual uso e 

ocupação do solo e da água? Referências 

básicas: SEMARH, 2010; Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (GO), 2012; 

SECIMA, 2015; AZEVEDO, 2010; TUCCI, 

2006. 

3º Artigo da Tese: Indicadores de 

Sustentabilidade para Gestão de Recursos 

Hídricos no Âmbito da Região 

Metropolitana de Goiânia 

Resumo 

Abstract 

1. Introdução

2. Embasamento Teórico

3. Materiais e Métodos

4. Resultados e Discussão

5. Considerações Finais

6. Referências

O último artigo da tese buscar responder a 

seguinte questão: Como indicadores de 

sustentabilidade podem viabilizar a gestão 

de recursos hídricos da RMG na 

perspectiva do Desenvolvimento 

Sustentável? Nesse sentido, são discutidos 

os principais modelos de indicadores 

usados para gestão de recursos hídricos 

pelo mundo e no Brasil, identificando 

quais deles são mais adequados na análise 

da RMG. Referências básicas: GOMES, 

2000; CAMPOS, 2008; OCDE, 1991; MAIA 

e MARTOS, 2001; MARTINS e CÂNDISO, 

2008; BARBOSA, 2008; LAURA, 2004; 

FRANCISCO e CARVALHO, 2004.   
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Análise integrada da umidade do solo por sensoriamento remoto embarcado 

em plataformas aéreas não tripuladas em áreas do Cerrado 

Cleberson Ribeiro de Jesuz6 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Solos; Multissensores; VANT. 

Introdução 

A apropriação das paisagens naturais para conversão em meio de uso 

urbano e agrícola alcançou nos últimos dois séculos taxas nunca antes vistas, 

decorrentes das interações propiciadas pela qualificação e avanço técnico – 

cientifico, que foram somados ao aumento populacional humano de mais de 

700% (MORIN, 2005; ALVES, 2015). Esse ritmo de subversão da natureza vem 

alastrando fenômenos de desequilíbrio entre os ambientes, consequentemente 

afetando a vida humana de forma direta e/ou indiretamente, por meio de 

desastres ambientais, propagação de vetores de doenças, desequilíbrios 

climáticos locais, entre outras consequências (DREW, 1986; ROSS, 1995; 

MOREL, 2004).  

No caso do Brasil, a principal base natural que sustentou esse processo 

“colonizador/desbravador” tardio foi, e ainda é, em sua grande maioria, o 

sistema biogeográfico do Cerrado (CHAVEIRO e BARREIRAS, 2010), que, de 

modo consequencial (aspectos naturais) e investimentos tecnológicos 

(indução/propagação por: biotecnologia, maquinários, insumos e aportes 

financeiros nacionais/internacionais), apresentou condições edáficoclimáticas, 

físico-bióticas e vegetacionais propícias à solidificação dessa região como o 

sistema produtivo agropastoril nacional de commodities (soja, milho, algodão, 

6 Orientador: Prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira. 
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eucalipto, carnes bovino-suína, aves e atualmente cana de açúcar), sendo 

conhecido e reafirmado pelo Estado como o celeiro do mundo (FERREIRA, 

2009; CASTILHO, 2007; SILVA et al., 2013).  

Diante desse contexto da supressão e alteração do sistema biogeográfico 

do Cerrado, se torna mais evidente necessário compreender as condicionantes 

físico-bióticas e da relação antropogênica das propriedades naturais que 

sustentam toda essa engrenagem geossistêmica, isto é, o solo. E, mais 

precisamente, os parâmetros que compreendem as determinantes da água nesse 

sistema. Já que, como afirma Chaves e Guerra (2010, p. 69), a água é “é o 

componente mais importante da maioria dos sistemas biológicos”, já que está 

não serve apenas como meio de vivências e relações dos organismos, mas 

também como “um reagente, um solvente e um fluido hidráulico”.  

O processo de entrada da água no sistema natural se dá basicamente pela 

incidência direta de material aquoso na superfície do solo, que, por meio da 

infiltração, interage com o sistema, transformando-o, alterando-o e servindo de 

solução para outros processos (GUERRA et al., 2010;PRUSKI et al., 2004). A 

infiltração é prática e de importância extrema para o sistema, pois, muitas 

vezes, “determina o balanço de água na zona de raízes e o deflúvio superficial, 

responsável pelo fenômeno da erosão durante precipitações pluviais” 

(PANACHUKI et al., 2006 p. 129).  

Entre os parâmetros mais importantes da ação da água no solo, está à 

capacidade do mesmo em retê-la e mantê-la no sistema, o que condiciona a 

denominação de umidade dos solos (MEDINA, 1972; GUERRA et al., 2010). E 

sua compreensão é, e se solidifica cada vez mais, como uma importante 

ferramenta para os estudos da dinamicidade da água no ambiente terrestre, 

pois a mesma é responsável pela manutenção do abastecimento do aquífero 

subsuperficial por meio dos processos de infiltração e percolação, e regula 
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também o sistema de escoamento lateral e superficial (LAKSHMI, 2013; 

AHMAD et al., 2011).  

 Desta forma, compreender como se comporta a umidade do solo em 

determinado recorte espacial do Cerrado, que fora suprimido em prol do 

avanço da produção mecanizada de monoculturas e substituição da vegetação 

por pastagens plantadas, é essencial. Para tanto, delimitou-se o recorte espacial 

da microbacia do rio dos Bois, coordenadas 15º 29’ S – 55º14’ W e 15º 30’ S – 55º 

13’ W, nascentes da margem esquerda do rio das Mortes, no município de 

Campo Verde – MT, afluente direto do rio Araguaia.   

 De modo que o desafio se posta no sentido da metodologia adotada para 

entender esse parâmetro, que, para essa pesquisa, será realizado no tocante às 

técnicas de sensoriamento remoto, com usos de sensores especiais – termal e 

multiespectral –, instalados em plataformas multirotoras, do tipo Veículos 

Aéreos Não Tripulados (GONZALEZ-DUGOet al., 2013; MAROTTA et al., 

2015). 

 O emprego dessa técnica se dá pela amplitude de possibilidades de 

realização de voos em alturas controladas, o que gera imagens com pixels de 

extrema resolução espacial, além de possibilidades de testes espectrais em 

muitas situações reais, as quais imagens orbitais não conseguem reproduzir, 

devido à distância com o objeto, que gera interferências (ruídos) (JUNIOR et al., 

2011), e também a escala temporal, que muito desses sensores detêm, questões 

de dias, quanto a respostas instantâneas derivadas dos sensores embarcados em 

multirotores (D’OLEIRE-OLTMANN et al., 2012). 

 Na reflexão da problemática elencada, a pesquisa orienta-se pelos 

seguintes questionamentos investigativos:  

a) As relações físico-químicas e bióticas dos solos propiciam quais 

determinações quanto aos processos de ação da água no sistema analisado? b) 



 

 
46 

Como é o comportamento da infiltração e condutividade hidráulica saturada 

(Ksat) na área pretensa? E em relação ao uso e ocupação da terra? c) A relação 

do uso e ocupação da terra modifica em qual grau a compreensão da umidade 

do solo, por meio das imagens termais e multiespectrais capturadas pelo 

multirotor? d) Quais são os melhores parâmetros técnico-metodológicos dos 

sensores para obtenção de dados com alta correlação e confiabilidade? e) As 

respostas espectrais do sensor termal e multiespectral serão capazes de se 

correlacionar em qual grau de confiabilidade com as repostas de umidade do 

solo coletadas em campo?  

 Esses delineadores estão centrados na construção das seguintes 

hipóteses:  

a) A paisagem geográfica condiciona alterações e correlações entre as 

determinantes ambientais (físico-químicas e bióticas) e o processo de ação da 

água no sistema natural, alterando os padrões, de acordo com seu aumento ou 

retração; b) Os processos da água no sistema superficial e subsuperficial são 

condicionados, principalmente, pela infiltração e condutividade hidráulica, 

podendo ser compreendidas e avaliadas no decorrer de estudos investigativos, 

com ensaios por meio de sensores e aparelhos específicos; c) O comportamento 

das determinantes físicas da umidade do solo podem ser alteradas dependendo 

do uso e ocupação da terra realizada, o que afeta as leituras espectrais do sensor 

termal e multiespectral; d) Nos voos com diferentes alturas, será possível 

estabelecer a melhor relação entre distancia focal do sensor e formação de pixel 

em alta resolução, que serão capazes de subsidiar as correlações de alto grau de 

confiabilidade do sensor em relação à umidade do solo; e e) Há uma correlação 

direta entre as respostas espectrais dos sensores (termal e multiespectral) com a 

distância dos alvos (superfície), de modo que a umidade do solo apresenta 

diferenciações em decorrência dessa situação.  
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 Sendo assim, o objetivo central da pesquisa é avaliar o grau de correlação 

entre dados obtidos por sensor termal e multiespectral em plataformas 

(multirotoras) em relação aos parâmetros de umidade dos solos para áreas com 

uso e ocupação de soja/milho e pastagem, no Cerrado. Somado a compreensão 

dessa centralidade, lançam-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Diagnosticar os parâmetros físico-químicos e bióticos do solo com uso e 

manejo de soja/milho em sistema rotacional e pastagem braquiária cultivada; b) 

Instalar sensores dos parâmetros in sito de umidade do solo nas áreas 

analisadas; c) Determinar os valores de Condutividade Elétrica Saturada (Ksat) 

e Infiltração para as áreas analisadas; e d) Analisar os parâmetros do sensor 

termal (câmera FLIR) e multiespectral (câmera TETRACAM) na acurácia da 

determinação da umidade dos solos. 

 As metodologias e procedimentos técnico-operacionais adotados para 

construir a pesquisa baseiam-se em três estágios correlatos, sendo o primeiro os 

estudos e articulações de gabinete, onde se fará a construção bibliográfica da 

pesquisa, considerando os materiais de impacto sobre os diversos temas que a 

permeiam, os trabalhos em ambiente GIS, e as análises estatísticas necessárias. 

Nesse mesmo estágio serão realizados testes e calibragens com os sensores 

utilizados, para definições de parâmetros e metodologia a serem seguidas. 

 Em um segundo estágio será a execução de campanhas de campos com 

levantamentos e análises dos parâmetros físico-químicos e bióticos do recorte 

analisado, por meio de técnicas de análise pedológicas, especificamente de 

topossequências (CASTRO e SALOMÃO, 2000); tradagens e coletas de 

materiais indeformados (FILIZOLA et al., 2006); avaliação e coleta de dados 

sobre a infiltração e condutividade hidráulica saturada (BUCHLEITER e 

FARAHANI, 2002; DOOLITTLE et al., 1994; YICHANG et al., 2010; ZHAN et 

al., 2004; ZENG at al., 2004) e os voos com a plataforma multirotora e os 
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sensores multiespectral (Tetracam) e termal (Flir) (XIANG e TIAN, 2011; 

GÓMEZ-CANDÓN et al., 2014).  

Para o terceiro estágio, serão realizadas as análises laboratoriais, tanto de 

granulometria, quanto as análises químicas por meio de Espectroscopia de Raio 

X por Dispersão em Energia – EDX (JENKINS,1999). 

Resultados Parciais 

Os resultados alcançados até o momento estão calcados na elaboração do 

referencial teórico-metodológico e das revisões bibliográficas, que já tingiram 

um patamar superior a 50% do esperado. Assim como das atividades de pré-

campo, com intuito de avaliar o contexto da microbacia pretensa, e buscar 

autorização junto aos proprietários para realização da pesquisa e futuros 

trabalhos de campo prospectivo (trincheiras, tradagens e coleta de material). 

Outro fator que está imbuído na parte de resultados são as realizações de voos 

com o multirotora fim de calibrá-lo e sistematizar a melhor metodologia de 

análise dos sensores. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Delineamento da Pesquisa 

1.1 Introdução 

1.2 Hipótese  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo Geral  

1.3.2 Objetivos Específicos  

Fundamentação da justificativa do trabalho, tecendo 

as problemáticas da pesquisa, denotando a 

construção das questões científicas, amparadas pelas 

hipóteses criadas, de forma a subsidiar a construção 

dos objetivos propostos.  Referências básicas: 

MORIN, 2005; ALVES, 2008; DREW, 1986; ROSS, 

1995; MOREL, 2004; CHAVEIRO e BARREIRAS, 

2010; FERREIRA, 2009; CASTILHO, 2007; SILVA et 

al., 2013; MOYSÉS, 2008; FERREIRA, 2009; SANO et 

al., 2009, MMA e IBAMA, 2009. Entre outras...  
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2 Reflexão Teórica e da Literatura 

2.1 A ciência geográfica e a 

apropriação da paisagem  

2.2 Solo e água: estrutura, relação e 

comportamento espacial  

2.3 Sensoriamento Remoto: 

instrumentação, modelos e 

aplicações. 

2.4 Aplicações da estatística nos 

estudos de sensoriamento remoto. 

2.5 Veículos Aéreos Não 

Tripulados: conceitos, usos e 

sensores. 

Construção do suporte literário e científico dos 

aportes avaliados por essa pesquisa, de modo a expor 

a complexidade dos temas abordados e como outros 

trabalhos o analisam. A importância dessa parte se 

caracteriza, essencialmente, por ser construída nas 

interlocuções críticas e objetivas de diversos autores 

que trabalham com essas problemáticas no seu 

escopo técnico - cientifico.  Referências básicas: 

VILARINHO NETO, 2002; SOUZA, 2009; CAPRA, 

2001; MORAES, 1994; VESENTINI, 2008; CASTRO e 

SALOMÃO, 2000; MOREIRA, 2012; GOMES, 2011; 

SILVA e GALEANO, 2004;SILVEIRA et al., 2010; 

TORRADO et al., 2005; RUELLAN, 1988; AMARAL, 

1984;; BAIZE et al., 1990; SIMONSON, 1959; 

OLIVEIRA, 2008;LEPSCH, 2011; MEURER, 2010; 

PRADO, 2001; QUEIROZ NETO, 2000;PINHEIRO et 

al., 2009;HUGENHOLTZ et al., 2013;NIETHAMMER 

et al., 2012;YAHYANEJAD e RINNER, 2015. Entre 

outras... 

3Aspectos Metodológicos e 

Técnico-Operacionais 

3.1 Área de estudo e suas 

características 

3.2 Atividades de gabinete  

3.3 Atividades de campo  

3.4 Atividades de laboratório 

Delimitação e avaliação direta da área de estudo e o 

recorte espacial escolhido para realização da 

atividade monitoramento e experimentação. 

Realização de campanhas de campo para abertura de 

trincheiras, tradagens, coletas de materiais. Instalação 

de equipamentos para medir infiltração e 

condutividade hidráulica saturada em campo. 

Sobrevoos com o VANT multirotor e seus sensores. 

Referências básicas: CASTRO e SALOMÃO, 2001; 

FILIZOLA et al., 2006; BUCHLEITER e FARAHANI, 

2002; DOOLITTLE et al., 1994; YICHANG et al., 2010; 

ZHAN et., 2004; ZENG at al., 2004; XIANG e TIAN, 

2011; GÓMEZ-CANDÓN et al., 2014; JENKINS,1999. 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação da espacialização dos 

parâmetros físico-químicos e 

antropológicos das áreas analisadas. 

4.2 Análise da estabilidade de 

agregados do solo por técnicas 

infiltração, condutividade 

hidráulica saturada e 

permeabilidade em áreas de uso da 

terra com agricultura mecanizada e 

pastagem plantada no Cerrado.  

Articulação das informações coletadas nas 

bibliografias consultadas com os resultados das 

coletas de campo, e as análises estatísticas, 

construindo, assim, os resultados pretensos nas 

hipóteses levantadas e articulados nos objetivos. 

Referências básicas:MORIN, 2005; ALVES, 2008; 

DREW, 1986; ROSS, 1995; MOREL, 2004; CHAVEIRO 

e BARREIRAS, 2010; FERREIRA, 2009; CASTILHO, 

2007; SILVA et al., 2013; MOYSÉS, 2008; FERREIRA, 

2009; SANO et al., 2009, MMA e IBAMA, 2009; 

VILARINHO NETO, 2002; SOUZA, 2009; CAPRA, 

2001; MORAES, 1994; VESENTINI, 2008; CASTRO e 

SALOMÃO, 2000; MOREIRA, 2012; GOMES, 2011; 

SILVA e GALEANO, 2004;SILVEIRA et al., 2010; 

TORRADO et al., 2005; RUELLAN, 1988; AMARAL, 

1984;; BAIZE et al., 1990; SIMONSON, 1959; 

OLIVEIRA, 2008;LEPSCH, 2011; MEURER, 2010; 
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4.3 Umidade do solo: avaliações do 

grau de correlação em imagens 

termal e multiespectral a bordo de 

plataformas multirotora 

PRADO, 2001; QUEIROZ NETO, 2000;PINHEIRO et 

al., 2009;HUGENHOLTZ et al., 2013;NIETHAMMER 

et al., 2012;YAHYANEJAD e RINNER, 2015; CASTRO 

e SALOMÃO, 2001; FILIZOLA et al., 2006; 

BUCHLEITER e FARAHANI, 2002; DOOLITTLE et 

al., 1994; YICHANG et al., 2010; ZHAN et., 2004; 

ZENG at al., 2004; XIANG e TIAN, 2011; GÓMEZ-

CANDÓN et al., 2014; JENKINS,1999.Entre muitas 

outras... 
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Introdução 

A região da Chapada dos Veadeiros, localizada no Nordeste Goiano, se 

destaca dentre os exemplares do rico patrimônio natural do Estado de Goiás, 

especialmente na área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) e 

seu entorno (figura 1), por representar uma das regiões mais bem preservadas 

do Cerrado brasileiro. Oliveira (2007) explica que as paisagens deslumbrantes 

dessa região são oriundas de milhões de anos de evolução geológica e ação 

geomorfológica, formado de vales, chapadas, paredões e cristais de antigas 

dobras. 

Figura 1 – Localização da área de estudo 



55 

A elevada altitude da região da Chapada dos Veadeiros, aliada com os 

fatores edáficos e a disponibilidade de água, contribuiu para uma alta 

diversidade fisionômica, transformando esta porção do Cerrado em um grande 

mosaico de paisagens naturais que engloba formações florestais, savânicas e 

campestres (ICMBIO, 2009). Além disso, a Chapada dos Veadeiros é 

considerada uma região extremamente sensível e rica em biodiversidade, abriga 

dentre várias espécies, o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), que é uma 

espécie dependente de áreas úmidas do Cerrado, especialmente os rios 

montanhosos e de corredeiras e se encontra entre as 10 aves aquáticas mais 

ameaçadas do mundo, criticamente ameaçada de extinção nos níveis nacional e 

global (MACIEL, 2005). 

O PNCV é considerado a maior área de conservação ambiental e o mais 

importante atrativo ecoturístico da região (DOMICIANO, 2014), sendo 

enquadrado como Unidades de Proteção Integral com base no Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) para garantir a proteção integral da flora 
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e fauna silvestre, dos solos, das águas e das belezas cênicas, com objetivos 

científicos, educacionais, recreativos e culturais. O PNCV e parte de seu entorno 

foram reconhecidos em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como um Sítio do Patrimônio 

Natural Mundial (World Heritage Natural Site), que se refere a áreas únicas ao 

redor do mundo pelo seu valor universal e importância natural e cultural, que 

precisam ser preservadas para o bem estar da humanidade. 

Atualmente, está em discussão, à proposta de ampliação do PNCV, no 

âmbito do Projeto “Políticas para o Cerrado e Monitoramento do Bioma”, 

Iniciativa Cerrado Sustentável – MMA, com o objetivo de assegurar a 

conservação e proteção do Bioma Cerrado. Essa proposta visa garantir uma 

área mais fortalecida, já que existe uma tendência de transformação do uso da 

terra e pressões sobre o parque, principalmente pelo avanço da agricultura na 

região e extinção de espécies (RANIERI, 2011). A proposição sobre a ampliação 

e criação de novas Unidades de Conservação (UCs) ainda segue sob consultas 

públicas, pois alguns aspectos foram questionados pela comunidade local, 

ambientalistas e pesquisadores, como exemplo, os critérios de escolha das áreas 

para expansão. 

Na proposta de ampliação, baseada no documento “Elaboração de 

diagnóstico dos aspectos naturais (bióticos e abióticos) visando criação de 

unidades de conservação na região da Chapada dos Veadeiros – GO”, 

apresenta a criação de novas áreas destinadas a UCs como forma de proteção da 

biodiversidade, porém, nas áreas de entorno do parque, envolvida pela Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto, existem pessoas que ali desenvolvem 

seus modos de vida, costumes e tradições e que, sobretudo, utilizam dos 

elementos do espaço para desenvolver atividades econômicas, e com a criação 
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de novas UCs e/ou ampliação do parque deverão ser retiradas de suas áreas, 

como assegura o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Soma-se a essa proposta de ampliação do PNCV, a recomendação do 

governo federal para implantação de um Geoparque nessa mesma área. Essa 

recomendação segue as diretrizes propostas no “Geoparques do Brasil - 

Propostas” com objetivo identificar áreas no Brasil com as características de um 

Geoparque no conceito da UNESCO. Lançado pela CPRM durante o 46° 

Congresso Nacional de Geologia, em 2012, o projeto apresenta uma relação com 

38 indicações de territórios potenciais para Geoparques no Brasil e descreve 

propostas de 17 geoparques de diversas regiões do país (SCHOBBENHAUS & 

SILVA, 2012). 

Para a UNESCO, um geoparque é uma área delimitada que tenha 

significativas exposições geológicas, paleontológicas ou geomorfológicas e que 

seja grande o suficiente para o desenvolvimento sustentável e que haja uma 

população no seu interior a qual, necessariamente, deverá ser beneficiada com 

sua criação (SCHOBBENHAUS & SILVA, 2012). Segundo a proposta da CPRM 

o território aspirante à Geoparque na Chapada dos Veadeiros refere-se ao

PNCV e seu entorno adjacente.  Essa área foi indicada por apresentar 

metassedimentos de baixo grau do grupo Araí, representando a evolução de 

uma bacia tipo rifte intracratônico desenvolvido no final do Paleo-proterozoico 

sobre rochas do embasamento granito-gnáissico, incluindo uma fase pós-rifte 

com sedimentação marinha (SCHOBBENHAUS & SILVA, 2012).  

Estes aspectos indicam essa área como referência para o estudo da 

estratigrafia e sedimentação do Paleo-proterozoico e também importante sob o 

ponto de vista geomorfológico, já que preserva compartimentos únicos na 

região centro-oeste. Além disso, a região da Chapada dos Veadeiros apresenta 

excepcional beleza cênica com diversas atrações turísticas, incluindo cachoeiras, 
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corredeiras, cânions e inúmeras trilhas com paisagens panorâmicas. Nessa 

região também se encontra o Território Kalunga, considerado o maior quilombo 

do Brasil, com 253.000 ha. 

Para a UNESCO (2010), terrenos que são de interesse geológico-

paleontológico, mas que não tem público permanente, ou se localizam em 

regiões muito remotas para gerar atividade econômica, não deveriam receber a 

indicação como geoparques. O conceito de geoparque é elaborado para 

relacionar as pessoas com o seu ambiente natural. 

Estas duas propostas, expansão do PNCV e criação do geoparque, 

sobrepõem-se espacialmente e contrapõem-se conceitualmente. As unidades de 

conservação de proteção integral (Parques, Estações Biológicas, Reservas 

Biológicas, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre) exigem a 

“manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais” (SNUC, 

2000). Do outro lado, os geoparques pressupõem "um território de limites bem 

definidos com uma área suficientemente grande para servir de apoio ao 

desenvolvimento socioeconômico” (UNESCO, 2010) e “a proteção jurídica de 

alguns geossítios” (GGN, 2010).   

Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a possibilidade 

de efetivação do conceito de geoparques na proposta de ampliação do PNCV, 

contribuindo para conservação dos recursos naturais e sustentabilidade social 

da Região da Chapada dos Veadeiros. Para tanto, foram definidos como 

objetivos específicos: discutir as divergências e complementaridades existentes 

nos marcos conceitual e legal relativo às Unidades de Conservação e aos 

Geoparques; analisar a estrutura da paisagem da área do PNCV e seu entorno; 

analisar a proposta de Geoparque criada pela CPRM para a Chapada dos 
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Veadeiros; Contribuir na definição de diretrizes para a gestão territorial da 

Região da Chapada dos Veadeiros. 

Os procedimentos metodológicos adotados são: i) revisão conceitual, 

metodológica e legal sobre unidades de conservação, modelos de gestão 

territorial e geoparques; ii) elaboração de mapas temáticos, utilizando 

informações do SIEG – Sistema Estadual de Estatística e Informações Geográfica 

de Goiás, como geologia, declividade, altimetria, relevo, topografia e limites 

geográficos; iii) aplicação de metodologia de compartimentação da paisagem; 

(iv) interpretação dos resultados dos compartimentos da paisagem à luz dos 

conceitos tratados no item ‘i’; (v) proposta de conciliação entre geoparques e 

unidades de conservação para o PNCV.  

Resultados Parciais 

A produção de artigos científicos tem auxiliado no desenvolvimento 

dessa pesquisa. O trabalho intitulado “Aspectos geológicos e geomorfológicos 

do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO)” foi aceito para 

apresentação no XI Simpósio Nacional de Geomorfologia e teve como objetivo 

analisar a diversidade geomorfológica do PNCV e seu entorno, a fim de 

compreender se os aspectos geológico-geomorfológicos serão mantidos ou 

ampliados pela proposta de expansão do Parque. Como resultado do trabalho, 

destaca-se que os aspectos geológicos e geomorfológicos foram ampliados, 

apresentando novas características daquelas já existentes no Parque. Para 

elaboração do trabalho, foi necessária a confecção de mapas de geologia, 

declividade, altimetria, relevo, topografia e que serão utilizados no produto 

final da dissertação.  

Outro trabalho produzido também gerou resultados que serão 

acrescentados na redação da dissertação. Intitulado “A influência do processo 

de ocupação do Cerrado no Nordeste Goiano”, buscou-se analisar a influência 
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do processo de ocupação no Nordeste Goiano, concluindo que o Cerrado foi e 

ainda é alvo de políticas públicas, principalmente aquelas voltadas à ocupação, 

pautadas, sobretudo no modelo de desenvolvimento do agronegócio, e que o 

modelo de desenvolvimento do agronegócio, que vem se instalando na região 

do nordeste goiano não resultou em melhorias econômicas locais e regionais, 

especialmente na geração de emprego e renda. 

 

Plano de Redação – Chapada dos Veadeiros (GO): conservação dos recursos 

naturais, gestão territorial e sustentabilidade. 

Capítulos Sinopse 

1 Unidades de Conservação e Geoparques: 

antagonismos e complementaridades 

1.1 Princípios conceituais das Unidades de 

Conservação 

1.2 Princípios conceituais dos Geoparques 

1.3 Marcos legais de Unidades de 

Conservação no mundo ocidental 

 

Considerações sobre o conceito de 

unidades de conservação e geoparques. 

Análise do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) com foco na 

categoria de Proteção Integral. Discussão 

sobre as UCs no mundo ocidental. 

Avaliação da proposta de Geoparques 

apresentada pela CPRM. Por fim, discussão 

a respeito das complementaridades e dos 

antagonismos entre os Geoparques e as 

UCs no Brasil. 

Referências básicas: Brasil (SNUC), Global 

Geopark Network, José Ramos Rodrigues, 

Leide Takahashi, Marcia Leuzinger, Karla 

Faria, Carlos Schobbenhaus, Cassio Roberto 

da Silva, Helen Gurgel, José Brilha. 

2 A Paisagem como delimitação do objeto de 

estudo 

2.1 A estrutura da paisagem da Chapada 

dos Veadeiros 

2.2 Proposta metodológica para 

compartimentação da paisagem no 

PNCV e seu entorno 

2.3 A compartimentação da paisagem do 

PNCV e seu entorno 

Considerações sobre os aspectos conceituais 

de paisagem e discussão da paisagem 

enquanto delimitação do objeto de estudo. 

Por seguinte, caracterização da área de 

estudo. Discussão de propostas 

metodológicas para compartimentação da 

paisagem, a fim de identificar um modelo 

de análise compatível com a região da 

Chapada dos Veadeiros. Caracterização da 

paisagem do PNCV e seu entorno, 

utilizando métricas da paisagem. 

Referências básicas: Flávio Nascimento, 
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Ivanilton Oliveira, Karla Faria, Jean Tricart, 

Luís Cherem, Georges Bertrand, Jurandyr 

Ross, Bolós, Canteras, Sotchava, 

Christofoletti.  

3 Propostas de gestão territorial para a 

Chapada dos Veadeiros 

3.1 Análise da proposta de ampliação do 

PNCV 

3.2 Análise da proposta de Geoparques da 

CPRM para a Chapada dos Veadeiros 

3.3 Sustentabilidade e Conservação: 

Discussão das propostas analisadas 

 

 No capítulo faz-se a discussão das 

possibilidades de gestão territorial para a 

Chapada dos Veadeiros, analisando a 

proposta de ampliação do PNCV e a 

proposta de Geoparques da CPRM. Logo, 

busca-se identificar as complementaridades 

a fim de contribuir com a sustentabilidade e 

conservação da região. 

Referências básicas: Brasil (SNUC/ Plano 

de Manejo do PNCV), Ranieri, Carlos 

Shobbenhaus, Cassio Roberto Silva, Ricardo 

Abramovay, José Albuquerque, Shirley 

Hauff, Antonio Diegues. 

4 Contribuições para as diretrizes de gestão 

territorial da Chapada dos Veadeiros 

Nesse último capítulo serão apresentados 

os resultados da pesquisa. Pretende-se fazer 

apontamentos que contribuam nas 

diretrizes de gestão territorial da Chapada 

dos Veadeiros baseado nas propostas 

analisadas. As referencias básicas 

correspondem às apresentadas nos 

capítulos anteriores. 
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Disseminação de Informações Geográficas nos Municípios do Estado de Goiás: 

Contexto, Obstáculos e Perspectivas Frente ao Auxílio à Tomada de Decisões. 

Wanessa Campos Silva7 

Linha de Pesquisa: Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: informação geográfica; gestão municipal; gestão ambiental. 

Introdução 

A informação geográfica é de suma importância para as diferentes esferas da 

sociedade. Do ponto de vista de dados espaciais, é através desse tipo de informação 

que recursos naturais, biodiversidade, zoneamentos e cenários, entre outros aspectos 

do meio ambiente, são descritos de forma gráfica (ROSA, 2011). 

Invariavelmente, esta forma de descrição culmina em grande volume de 

dados, apresentados e distribuídos de diferentes formas, sendo a web uma das mais 

utilizadas atualmente, por meio de Sistemas de Informações Geográficas on-line 

(hoje conhecido por ambiente de nuvem ou remoto). Considerando a importância 

dessas informações para estratégias políticas e planos de ações governamentais, 

entender como essa informação chega até as instituições e a forma como é 

assimilada/processada passa a ser primordial.  

Como exemplos, em Goiás temos o SIEG-Sistema Estadual de 

Geoinformação, que visa otimizar e promover integração das áreas de produção de 

geoinformação dos órgãos estaduais, para subsidiar o planejamento e 

acompanhamento das ações governamentais e disponibilizar essas informações para 

a sociedade (SIEG, 2015). O LAPIG – Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento da UFG – da Universidade Federal de Goiás, vem buscando ao 

longo de sua história implementar soluções para disponibilizar seus dados de forma 

simples, intuitiva e pública, o que hoje se resulta em dois portais web. Para o LAPIG, 

7 Orientador: Prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira. 
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a disponibilização da informação produzida no âmbito das pesquisas do laboratório 

é de suma importância, pois auxilia a disseminação do conhecimento. Os seus dois 

portais, um voltado para o público acadêmico (www.lapig.iesa.ufg.br) e outro 

destinado a estudos relacionados a pastagem e agropecuária em geral 

(www.pastagem.org), refletem o estado da arte de disponibilização de dados 

geográficos, com mais de 6.000 camadas de informações, resultados de esforços de 

criação e atualização de conteúdo promovido pelo laboratório, bem como o 

desenvolvimento de ferramentas de acesso e análise via web.  

No entanto, muitas instituições não utilizam dessa gama de informações em 

suas atividades, o que pode contribuir para uma gestão pouco eficiente ou decisões 

pouco eficazes. Este tipo de situação pode ocorrer por diferentes razões, 

especialmente em escala locais (municipais), onde os órgãos públicos são, 

geralmente, carentes de investimento e infraestrutura. 

Este projeto propõe avaliar o tipo de informação geográfica acessada por 

instituições voltadas para a gestão ambiental, bem como o nível de 

utilização/processamento dessas informações, levando-se em consideração as 

Secretarias de Meio Ambiente dos municípios ou departamentos afins (Secretarias de 

Gestão, Administração, Planejamento, etc), do Estado de Goiás. 

Objetiva-se compreender a informação geográfica relacionada à tomada de 

decisão pelas instituições públicas, abrangendo os seguintes aspectos: 1) a forma de 

acesso à informação (i.e., se o órgão é provido de banco de dados próprio, e se o 

mesmo complementa/compartilha essas informações com outras instituições); 2) o 

volume e a qualidade (quanto às características) da informação em contrapartida às 

necessidades das instituições; 3) adequações necessárias para um melhor 

aproveitamento das informações, considerando os dois pontos anteriores. 

Até o momento, o desenvolvimento da pesquisa vem se pautando em duas 

bases principais: 

http://www.lapig.iesa.ufg.br/
http://www.pastagem.org/
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1) a revisão bibliográfica: revisão de literatura sobre a informação geográfica,

suas características principais e exemplificação de estudos na área de ensino e 

pesquisa, voltados para a disseminação deste tipo de informação, bem como outros 

fatores pertinentes para o embasamento científico do tema; 

2) levantamento da situação dos municípios goianos em relação ao tema

proposto. Esse levantamento possui duas vertentes principais: a primeira vertente 

refere-se ao levantamento da situação dos municípios em relação a divulgação de 

informações (página do município na web, a utilização dessa página para 

divulgação/gestão de informação geográfica), cujo processo já foi feito e o resultado 

preliminar está na tabela em anexo. A segunda vertente busca aprofundar o 

conhecimento da situação inicialmente verificada na primeira vertente, 

complementando as informações, objetivando traçar o perfil de atuação de cada 

município, as ferramentas e meios utilizados para execução de suas funções e o nível 

de qualificação de seus funcionários frente ao embasamento técnico-científico de suas 

tarefas e decisões. Esta etapa deve incluir também: 

 Contato com dirigentes e demais responsáveis pela instituição,

buscando aprofundar as informações colhidas inicialmente. Para esse contato, 

espera-se aproveitar as visitas de campo realizadas no LAPIG, no âmbito dos 

projetos do laboratório de divulgação e treinamento de sua base de dados. Os 

municípios/instituições serão previamente informadas do intuito desse 

contato e do caráter da pesquisa, sendo sua participação voluntária. 

 Aplicação de questionário para um representante do município,

à ser aplicado via e-mail. Esse questionário foi elaborado utilizando a 

plataforma online Survio (http://www.survio.com/br/). O texto do e-mail para 

aplicação do questionário foi elaborado para, de forma sucinta, identificar o 

autor da pesquisa e a instituição responsável, o tema da pesquisa e os 

objetivos. 

http://www.survio.com/br/
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Todo esse processo já foi submetido ao Comitê de Ética da UFG e está em 

análise para posterior aplicação. 

A partir desse levantamento, com base nos portais de dados do LAPIG e seus 

conteúdos, será traçado um plano de capacitação técnica, visando sanar as 

deficiências encontradas na primeira etapa. Este processo pode incluir diversas ações, 

dependendo das características da instituição, a citar: 

1. Proposta de capacitação dos servidores, incluindo a apresentação

do portal LAPIG, adaptado às necessidades encontradas, exemplificando o 

mesmo como um dos principais bancos de dados disponíveis no Brasil, 

especializado no bioma Cerrado; 

2. Elaboração de um plano de aprimoramento, que pode incluir

sugestões quanto a adequações/melhorias na infraestrutura computacional da 

instituição (abordando capacitação pessoal), oficinas de acesso e uso de dados 

geográficos (propondo um calendário constante de aprimoramento de pessoal, 

conforme interesse da própria instituição); 

3. Acompanhamento e avaliação de possíveis avanços após

aplicação desta metodologia. Nesta etapa pode-se incluir aplicação de 

questionários avaliativos, além de observação das atividades executadas pela 

instituição. (repensar as medidas mitigadoras em função do tempo. 

Considerar as visitas fechadas para testar o impacto das mudanças na gestão a 

partir do modelo de treinamento já em implementação (portal LAPIG e base 

de dados em geral). Considerar escolher um único município (que já tenha 

dado feedback positivo) para aprofundar a proposta de capacitação.  

O acompanhamento dos resultados da aplicação da metodologia 

será condicionado com base na definição de alguns municípios base, o que por sua 

vez está condicionado as respostas que teremos após a aplicação do questionário 

(condicionante para aplicação da proposta de capacitação). 
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Complementarmente a esses dados, outras informações dos municípios, 

como dados socioeconômicos (IBGE, IMB, IBAM, etc), comporão o perfil de cada 

município. Pretende-se relacionar a localização de importantes Unidades de 

Conservação – UCs (IBGE, MMA) para analisar a eficiência da gestão ambiental dos 

municípios que englobem essas UCs em relação ao bom uso da informação 

geográfica.  

Com base nessa análise pretende-se gerar um panorama da situação do 

Estado de Goiás em relação a eficiência na Gestão Ambiental Municipal, relacionada 

ao uso e/ou produção de informações geográficas, que espera-se refletir na boa 

gestão das UCs. 

Resultados Parciais 

Os resultados parciais referem-se a pesquisa das páginas na web de cada um 

dos municípios do Estado de Goiás, buscando portais de dados ou plataformas afins 

na página de cada município (tabela 1). 

Tabela 1: Municípios goianos que possuem algum tipo de plataforma de dados 

Levantamento de Bases de Dados Municipais 

Município Secretaria/Agência Base de Dados 

Água Limpa Superintendência Municipal de Meio Ambiente e Turismo SIMISA 

Anápolis Secretaria de Meio Ambiente Não possui 

Caçu Secretaria do Meio Ambiente Downloads 

Formoso Secretaria de Meio Ambiente 
Dados Estatísticos e 

Históricos 

Goianésia Secretaria de Meio Ambiente Geoprocessamento 

Goiânia Agência Municipal de Meio Ambiente 
Programa Cidades 

Sustentáveis 

Itumbiara Agência Municipal de Meio Ambiente de Itumbiara - AMMAI 
Download de 

Documentos 

Jataí Secretaria de Meio Ambiente Downloads 

Luziânia Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Mapas 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520020&search=goias|Água-limpa
http://www.agualimpa.go.gov.br/informacoes/46/meio-ambiente.html
http://www.agualimpa.go.gov.br/simisa/home
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520110&search=goias|anapolis
http://www.anapolis.go.gov.br/portal/secretarias/meio-ambiente/pagina/secretario/
http://www.anapolis.go.gov.br/portal/secretarias/meio-ambiente/pagina/plano-municipal-de-residuos-solidos/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520430&search=goias|cacu
http://www.cacu.go.gov.br/secretaria/detalhe/id/16/page/1
http://www.cacu.go.gov.br/download/index/page/1
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520810&search=goias|formoso
http://www.formoso.go.gov.br/site/pagina/index/pagina/17
http://www.formoso.go.gov.br/site/pagina/index/pagina/26
http://www.formoso.go.gov.br/site/pagina/index/pagina/26
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520860&search=goias|goianesia
http://www.goianesia.go.gov.br/secretarias-e-orgaos/secretaria-de-meio-ambiente
http://www.goianesia.go.gov.br/cidade/geoprocessamento
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520870&search=goias|goiania
http://www.goiania.go.gov.br/html/amma/index.htm
http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/GO/goiania
http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/GO/goiania
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521150&search=goias|itumbiara
http://ammai.itumbiara.go.gov.br/home/
http://ammai.itumbiara.go.gov.br/home/index.php?p=atas
http://ammai.itumbiara.go.gov.br/home/index.php?p=atas
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521190&search=goias|jatai
http://www.jatai.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=240
http://www.jatai.go.gov.br/index.php?option=com_docman&Itemid=165
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521250&search=goias|luziania
http://luziania.go.gov.br/index.php/governo-lista.html
http://luziania.go.gov.br/index.php/servicos-online/mapas.html


 

 

68 

Mossâmedes Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura SIMISA 

Pirenópolis Secretaria de Meio Ambiente Plano Diretor 

Rio Verde Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável Downloads 

Santa Fé de 

Goiás 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente SIMISA 

Trombas Secretaria de Meio Ambiente SIMISA 

Turvânia Sec. Administrativa Mapa Digital  

 

 Dos 246 municípios goianos, aproximadamente 50% não possuem (divulgado 

na web) um e-mail válido para contato. Nesses casos, faremos o contato via telefone, 

para posterior aplicação do questionário. Essa condição é considerada positiva, já que 

um contato por telefone possibilita uma explicação mais detalhada da pesquisa bem 

como propicia um momento para tirar dúvidas, o que torna a possível participação 

desses municípios na pesquisa (via questionário) mais propícia. 

 Após a aplicação do questionário, relacionando-o com os demais dados 

municipais que serão analisados, serão elaborados os perfis de cada município, o 

diagnóstico do Estado de Goiás em relação ao tema proposto e o desenvolvimento de 

uma proposta para sanar as deficiências encontradas. 

Plano de redação detalhado 

Plano de Redação: Disseminação de Informações Geográficas nos Municípios do 

Estado de Goiás: Contexto, Obstáculos e Perspectivas Frente ao Auxílio a Tomada 

de Decisões. 

Capítulos Sinopse 

1 Território, políticas públicas e gestão 

ambiental 

1.1 Território e Geografia: conceitos 

1.2 Reflexões teóricas sobre os 

conceitos de políticas públicas e gestão 

ambiental  

Abordagem do conceito de território à luz 

da geografia. Análise teórico-metodológica 

dos conceitos de políticas públicas e gestão 

ambiental. Assim, pretende-se fazer a 

correlação entre os conceitos de território e 

política pública no âmbito de uma 

interpretação geográfica da gestão 

ambiental municipal. Para isso, será feita 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521390&search=goias|mossamedes
http://mossamedes.go.gov.br/secretarias/
http://mossamedessimisa.go.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521730&search=goias|pirenopolis
http://www.pirenopolis.go.gov.br/secretaria-de-meio-ambiente/
http://www.pirenopolis.go.gov.br/plano-diretor/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521880&search=goias|rio-verde
http://www.rioverde.go.gov.br/i.php?si=sec&id=12
http://www.rioverde.go.gov.br/i.php?si=arq
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521925&search=goias|santa-fe-de-goias
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=521925&search=goias|santa-fe-de-goias
http://santafedegoias.go.gov.br/secretarias/
http://santafedegoiassimisa.go.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=522145&search=goias|trombas
http://www.trombas.go.gov.br/listagem-de-secretarios.php
http://trombassimisa.go.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=522150&search=goias|turvania
http://turvania.go.gov.br/administracao/secretarias/
http://turvania.go.gov.br/sobre-o-municipio/mapa-digital/
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1.3 Políticas públicas e gestão ambiental 

nos municípios 

uma análise das questões que envolvem a 

gestão do território nos municípios a partir 

do uso de informações geográficas. 

Referências básicas: Milton Santos; Rogério 

Haesbaert; Ratzel; Eugene Bardach; Richard 

Elmore; Celina Souza; Alessandra Magrini; 

Eduardo Pagel Floriano; Clarice Dorocinski; 

IBAMA (Programa Nacional de Capacitação 

de Gestores Ambientais); MMA (Agenda 

Ambiental na Administração Pública). 

2 Informação Geográfica na Gestão 

Ambiental 

2.1 SIG na gestão pública 

2.2 UCs: conceitos e legislação 

2.3 A relação UCs – SIG para uma gestão 

municipal eficiente 

Abordagem da informação geográfica e sua 

importância para gestão pública e a tomada 

de decisões. O uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) auxiliando 

esse sistema. Referências básicas: Carlos 

Alberto de Carvalho (et al); Cristian Caê 

Seemann Stassun; Cristiane Vaz 

Domingues; George Serra; MMA (SNUC); 

Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues; 

Luiz Renato Vallejo. 

3 Disseminação da informação geográfica 

3.1 Portais de dados públicos: fontes de 

informações disponíveis para auxiliar a 

gestão municipal  

3.2 Exemplos de municípios que possuem 

portais de dados públicos: em Goiás e no 

Brasil 

Abordagem sobre a disseminação da 

informação geográfica via web, incluindo 

citações e discussão sobre portais e 

plataformas de dados tais como IBGE, SIEG, 

IMB, além de portais já encontrados dos 

próprios municípios. Discutir a relação do 

uso dessas ferramentas para melhoria da 

eficiência da gestão ambiental municipal, 

direta e indiretamente, englobando a 

capacitação dos recursos humanos 

envolvidos para efetivo uso desses portais e 

plataformas. Referências básicas: Gilberto 

Câmara; Carlos Alberto de Carvalho (et al); 

Erika Priscilla Lisboa Müller (et al); Manuel 

Eduardo Ferreira. 

Referências 
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formatos, acessibilidade e aplicações. Ateliê Geográfico Goiânia - GO v. 6, n. 1 

abr/2012 p.92-122. Disponível em: < 

http://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/index.php/component/jdownloads/finish/8-



 

 

70 

periodicos/420-bases-de-dados-geograficas-digitais-no-brasil-formatos-

acessibilidade-e-aplicacoes/0?Itemid=0 >. Acesso em: 05 de jan. 2015. 

IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Disponível em: < 

http://www.ibam.org.br/home >.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/ >. 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Disponível 

em: < http://www.imb.go.gov.br/ >.  

ROSA, R. Análise Espacial em Geografia. Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número 

especial, p. 275-289, out. 2011. 

SIEG - Sistema Estadual de Geoinformação. Disponível em: < 

http://www.sieg.go.gov.br/ >. Acesso em: 15 jan. 2015. 

http://www.ibam.org.br/home
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Geotecnologias como contribuição para o licenciamento ambiental: uma 

proposta para o Estado de Goiás 

Helber de Carvalho8 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Geotecnologias; Licenciamento Ambiental; SIG; Meio 

Ambiente. 

Introdução  

O licenciamento ambiental consiste em um instrumento de gestão 

ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). 

Representa o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (BRASIL, 1986). 

Para sua efetivação, o órgão ambiental competente, estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor por meio de ato administrativo. Esses 

procedimentos pretendem assegurar a ação governamental na regulação dos 

recursos naturais, buscando mecanismos que equalizem os intuitos econômicos 

com meios de preservar os recursos naturais e/ou mitigar danos ambientais 

(BRASIL, 1997). 

Dentre os instrumentos utilizados nos processos de licenciamento estão 

os Estudos Ambientais (CÂMARA e MEDEIROS, 1998). Esses documentos 

visam o melhor diagnóstico do empreendimento ou atividade requerida e 

8 Orientadora: Fabrizia Gioppo Nunes. 
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apresentam vários formatos, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de 

controle ambiental, plano de recuperação de área degradada, dentre outros. 

Os Estudos Ambientais são documentos técnicos de extrema relevância 

para os analistas ambientais dos órgãos competentes. Diversas pesquisas sobre 

os documentos do licenciamento indicam uma série de deficiências 

relacionadas à condição e qualidade da informação (NASCIMENTO e 

MONTAÑO, 2011). A insuficiência de dados consiste em um grave entrave 

para a correta verificação da viabilidade ambiental do empreendimento, 

interferindo não somente no escopo do licenciamento, mas acarretando um 

conjunto de desdobramentos que afetam outros componentes da análise 

ambiental. Essa carência pode ser decorrente tanto da ausência de dados 

fundamentais nos processos – com dados compilados ou produzidos pelos 

responsáveis técnicos do empreendimento, quanto na inadequação do sistema 

de licenciamento do órgão ambiental. Para uma melhor avaliação da atividade, 

o analista ambiental requer duas condições fundamentais: que os estudos 

fornecidos contenham os principais aspectos técnicos concernentes a proposta e 

que o sistema de análise do órgão ambiental possibilite mecanismos de 

validação, diagnóstico e prognóstico adequados. 

O advento da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) em diversos países 

acarretou a ampliação da estrutura de conhecimentos para a definição 

ambiental e incrementou as possibilidades de uma participação mais ativa da 

sociedade das avaliações do licenciamento.  

Vários autores fizeram uma avaliação crítica das ações ambientais no 

Brasil. Dentre esses, são destacadas a importância da reunião de esforços para 

potencializar o volume de informações, consolidando um robusto banco de 

dados ambientais.  
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Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é composto por um 

conjunto de ferramentas que possibilitam o armazenamento, gerenciamento, 

processamento e disseminação dos dados espaciais. Permite a descrição do 

mundo real tanto no aspecto de posicionamento geográfico 

(georreferenciamento), quanto em outros atributos (como o cadastro de 

parâmetros ambientais) que podem ser inseridos no banco de dados. Por 

consequência, existe um mercado estabelecido e muito promissor do SIG como 

elemento crucial nos processos que envolvem decisões ambientais.   

Diante desse cenário, esse trabalho propõe definir procedimentos 

metodológicos e estruturais que otimizem a prática da Geotecnologia na análise 

dos processos de licenciamento ambiental, como instrumento de apoio para 

diagnósticos mais preciso e tomadas de decisões no órgão ambiental 

competente no Estado de Goiás. Os objetivos específicos são: avaliar a 

importância do uso de um SIG que contemple ferramentas para armazenar, 

criar, avaliar, gerenciar e integrar dados do licenciamento ambiental, averiguar 

processos de licenciamento, na esfera estadual, que não utilizem ou subutilizem 

recursos de Geotecnologia, propor a utilização dos recursos de Geotecnologias 

que serão gerados no órgão ambiental competente, como instrumento de apoio 

para tomada de decisões nos processos de licenciamento ambiental, apresentar 

os resultados em fóruns, palestras e congressos pertinentes ao tema e publicar e 

apresentar os resultados em fóruns e/ou revistas relacionadas ao assunto. 

Para a execução metodológica serão adotadas diversas fases. A fase 

inicial consiste na revisão bibliográfica e pesquisa da legislação pertinente, 

verificando experiências e efetuando estudos da legislação ambiental. Também 

serão averiguados documentos e regulamentos internos da Secima, tais como 

Portarias, manuais de instrução para licenciamento e outras contribuições 

disponíveis. A Figura 1 apresenta o fluxograma metodológico. 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas 

A segunda fase refere-se à consulta das rotinas processuais de análise da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Goiás, aprofundando, sobretudo, no 

estágio de utilização de geotecnologias na Secretaria. Nessa etapa será efetuado 

um paralelo entre os requisitos previstos na legislação ambiental, além das 

condicionantes do licenciamento, com o uso prático e cotidiano nas rotinas de 

análise do licenciamento que requerem o uso das Geotecnologias. Essa etapa 

visa constatar quais são as técnicas, métodos, camadas (layers) e demais 

elementos da Geotecnologia (imagens de satélite, SIG, malha viária, hidrografia, 

limite das Unidades de Conservação, declividade, polígonos de desmatamento, 

dentre outros) são usados no momento da análise, além do diagnosticar como 

são empregados esses recursos. Os requisitos com inexistência ou escassez de 

recursos de Geotecnologias serão catalogados possibilitando uma leitura do 
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nível de adesão ao recurso proposto. Também serão inclusos, nesse catálogo, os 

atuais métodos e instrumentos usados no órgão, tendo em vista o 

aperfeiçoamento, se necessário. Além disso prevê, a possibilidade de replicar o 

método para setores que ainda não tiveram acesso ao recurso. Serão avaliados 

os atuais padrões adotados no armazenamento, análise, integração e 

disseminação de dados geográficos presentes. 

O estágio seguinte consiste na identificação de subsídios necessários para 

apoio à análise de licenciamento. Serão compilados, dados, relatórios e 

produtos cartográficos do órgão ambiental estadual de Goiás. Também serão 

realizadas consultas em instituições que compilem e produzam dados 

geográficos, como o site do SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação), 

Departamento de Serviços Geológicos dos Estados Unidos (USGS) e 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG). 

A quarta fase refere-se na integração dos dados compilados no estágio 

anterior e a construção de uma Base de Dados Cartográficos que atenda as 

principais demandas levantadas. Serão armazenados e organizados dados 

temáticos como: (a) imagens de satélite de diversas datas (imagens históricas); 

(b) criação de MDT (Modelo Digital do Terreno) produzido com dados dos 

sensores ASTER e/ou SRTM; (c) malha viária das principais rodovias; (d) 

pedologia; (e) geomorfologia; (f) desmatamentos; (g) cobertura e uso do solo; 

(h) Unidades de Conservação e; (i) drenagens. O estágio seguinte refere-se à 

elaboração de rotinas e métodos que potencializem as rotinas de licenciamento, 

visando principalmente o auxílio de análises que necessitem de dados de 

Geotecnologias, gerando soluções customizadas a realidade do setor. Nessa 

etapa serão consultados técnicos de diversas áreas, sondando as principais 

demandas.  
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 A fase seguinte visa à criação de um WebGIS que contemple os 

elementos levantados, com o intuito de dar suporte para atender às principais 

demandas diagnosticadas. Para tanto, será adotado software livre como 

plataforma do SIG, atendendo as necessidades da instituição e sem acarretar 

custo financeiro. Na fase final serão aferidos os roteiros e métodos junto aos 

técnicos e gestores envolvidos na Secretaria. O balanço desse processo servirá 

para mensurar a eficiência e eficácia do método e constatar suas prováveis 

adequações.  

Resultados Parciais 

Avaliação inicial dos requisitos necessários para a construção da proposta 

 Para dimensionar os elementos necessários para a construção e 

delineamento do projeto, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o 

tema, além do contato preliminar com técnicos e gestores da Secretaria 

Estadual. Por meio da revisão bibliográfica, constatou-se a importância da 

geotecnologia no cenário ambiental e foi possível conhecer diversas soluções 

adotadas em vários órgãos ambientais que solucionaram muitas dificuldades 

que ocorriam antes da implementação dos elementos da Geotecnologia. O 

diálogo preliminar com os técnicos e gestores favoreceu uma visão mais 

apurada sobre a temática, promovendo o levantamento dos principais êxitos e 

deficiências referentes às geotecnologias.  

Situação preliminar do uso de geotecnologias no órgão ambiental 

Para realizar o exame preliminar do uso de geotecnologias no órgão 

ambiental perante a legislação ambiental e as potencialidades da Geotecnologia, 

foi definida a categorização prioritária dos processos de licenciamento 

requisitados no órgão ambiental. Para tanto, foi solicitada uma consulta no 

sistema intranet do órgão ambiental que contabilizou todas as requisições de 

licenciamentos que foram cadastradas no órgão ambiental nos últimos anos 
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(período entre final de 2008 até início de 2016). Essa categorização foi 

decorrente do volume de tipologias diagnóstico: o levantamento inicial 

demonstra a existência de 226 tipologias com requisições distintas no período. 

Entretanto, observa-se que a maior parcela das requisições de licenciamento 

encontra-se nas 20 tipologias mais recorrentes (concentrando aproximadamente 

66% das requisições do período). A Figura 2 apresenta as 20 tipologias mais 

recorrentes e seu quantitativo de requisições. 

Figura 2 – Tipologias com maior incidência de requisição no licenciamento ambiental 

Após a identificação dos processos mais recorrentes, procedeu à 

avaliação para constatar quais são os critérios e instrumentos de Geotecnologia 

que podem servir de apoio a análise dessas tipologias. Assim, a avaliação 

preliminar revelou que à maior parcela das atividades do licenciamento 

ambiental não utiliza ou subutiliza os recursos mais comuns das 

Geotecnologias. Nas análises ambientais que definem a viabilidade dos 

empreendimentos, observa-se insuficiência de instrumentos, recursos e dados 

relacionados à informação geográfica. Em todas as atividades e 

empreendimentos verificados foram constatadas deficiências em elementos 

fundamentais para a construção de um banco de dados geográfico. A maior 

parte dos técnicos não possui suporte a utilização da tecnologia, realizando a 

análise sem o apoio de recursos fundamentais, como um acervo próprio e com 

datas definidas de imagens de satélite (utilizam predominantemente o Google 

Earth). Também não realizam acesso a sistemas informatizados que ofereçam 
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dados, mesmo em escala regional, de pedologia, limites das unidades de 

conservação, dados de antropização do bioma, hidrografia ou qualquer outra 

tema do universo ambiental. Outro ponto relevante da análise foi à verificação 

da inexistência de catálogo com suporte georreferenciado.  

Verificação de base de dados contemplando o Estado de Goiás 

O levantamento inicial dos dados permitiu verificar quais instituições 

públicas possuem bases cartográficas com temáticas relacionados ao projeto. 

Dentre as pesquisadas destaca-se o Sistema Estadual de Geoinformação de 

Goiás (SIEG) e o Laboratório de Processamento de Imagens e Geprocessamento 

(LAPIG) que reúnem acervos de dados vetoriais e matriciais. O escopo do SIEG 

é otimizar e promover a integração das áreas de produção de geoinformação 

dos órgãos estaduais, visando subsidiar o planejamento e o acompanhamento 

das ações governamentais e disponibilizar dados cartográficos e estatísticos do 

território goiano. Possui diversos levantamentos que englobam os aspectos 

físico-territoriais e referentes a infraestrutura, aspectos ambientais e fatores 

socioeconômicos. No LAPIG são desenvolvidas políticas ambientais para o 

Cerrado e mapeamentos do Bioma, além de organização e disponibilização de 

bases de dados geográficas para a gestão territorial e ambiental do Estado de 

Goiás, uso sustentável e conservação do bioma cerrado, além de diversas outras 

pesquisas e projetos de relevância regional e nacional. 

Averiguação preliminar da análise ambiental 

Na avaliação dos empreendimentos os analistas ambientais não dispõem 

de um SIG que permita a obtenção de dados que indiquem e apresentem fatores 

ambientais. Os dados fornecidos pelos responsáveis técnicos dos processos de 

licenciamentos, mesmo quando georreferenciados, não são inseridos em uma 

base para armazenamento e gerenciamento. Essa situação compromete as 

análises futuras, não permitindo uma avaliação integrada das requisições: o 
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analista ambiental normalmente efetua uma análise pontual, desconsiderando a 

sinergia entre o meio ambiente e os empreendimentos anteriormente 

cadastrados. A análise do volume de processos licenciados (obtidos via sistema 

intranet do órgão ambiental) demonstra outro importante aspecto do 

licenciamento. Diversas tipologias apresentam um quantitativo de licenças 

muito inferior ao volume de dados verificado nas bases externas. Para 

exemplificar, foi verificada discrepância entre a quantidade de licenças emitidas 

nos últimos 8 anos e a quantidade de pivôs presentes no arquivo do repositório 

do SIEG. Essa circunstância, estimula a reflexão para a construção de um novo 

paradigma no licenciamento ambiental goiano: determinadas tipologias 

possuem um volume de empreendimentos/atividades irregulares que superam 

os empreendedores regulares. Cabe ao órgão ambiental, propor ou assimilar 

alternativas que fomentem, além das rotinas de licenciamento, atividades como 

monitoramento e fiscalização dos recursos naturais.  
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Interpretação do patrimônio geológico do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros aplicada ao turismo. 

Gabriela Couto Barbosa9 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: patrimônio geológico; geodiversidade, geoturismo; geoconservação, 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

Introdução 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) está localizado na 

mesorregião Norte do estado de Goiás. Com uma área de 65.540 hectares (ICMBio, 

2016) abrange os municípios de Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. 

O PNCV, de acordo com seu Plano de Manejo, teve sua proposta de criação 

feita pela Fundação Coimbra Bueno, em 1960, ao então Presidente Juscelino 

Kubitschek. Entretanto, a proposta passou por alterações em relação à sua área e 

somente em 1981 com o Decreto n°86.598 de 17 de novembro é que se delimitou em 

definitivo sua área (ICMBio, 2009).  

A região do PNCV é conhecida nacionalmente por suas belezas cênicas e por 

seus atrativos como cachoeiras, que são responsáveis pela atividade turística na 

região. Esta atividade movimenta a economia dos municípios que investem cada vez 

mais em infraestrutura, como hotéis e restaurantes.  

A principal importância do geoturismo para a região, assim como para todas 

as regiões onde o a atividade é praticada, é a conservação destes atrativos de 

interesse geológico. A chamada geoconservação é argumento principal para tal 

prática. Os dois conceitos possuem uma relação de interdependência e estão 

diretamente ligados já que um pode ser utilizado para o desenvolvimento do outro.  

9 Professora Orientadora: Profa. Dra. Claudia Valéria de Lima. 
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 Assim sendo, o presente trabalho se faz importante por tratar de um assunto 

ainda pouco discutido na academia, mas de enorme importância para a conservação 

e desenvolvimento econômico da região. A maioria dos trabalhos realizados na área 

do PNCV é relativa à biodiversidade, e não levam em consideração os patrimônios 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos e paleoambientais.  

 O principal objetivo deste trabalho é interpretar os patrimônios geológicos e 

geomorfológicos do PNCV com aplicação para o turismo. Além disso, será realizada 

uma análise e uma avaliação da estrutura turística do PNCV com foco nas 

ferramentas para o geoturismo e serão produzidos painéis informativos com dados 

interpretados da estrutura geológica e geomorfológica geral do parque e de cada 

atrativo.  

Atualmente a geodiversidade da região é explorada pelo turismo sem muito 

controle em relação à conservação. Por isso, este trabalho possui uma enorme 

importância, pois visa criar um sentimento de pertencimento das pessoas em relação 

ao local através da interpretação dos patrimônios geológicos e geomorfológicos do 

PNCV.  

Para concretizar os objetivos deste trabalho, será elaborado um procedimento 

metodológico dividido em quatro etapas. A primeira etapa contará com uma 

investigação bibliográfica, investigação esta que conta com uma revisão bibliográfica 

teórica da literatura nacional e internacional, além de teses e dissertações sobre o 

assunto. A etapa seguinte contará com o levantamento de dados vetoriais (shapefile) 

sobre a localização do PNCV, bem como de cada atrativo analisado, disponíveis 

gratuitamente no site do Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás 

(SIEG) e coordenadas coletadas em campo através de receptor GPS. A terceira etapa 

será caracterizada pela elaboração e aplicação dos painéis informativos no PNCV em 

data pré-determinada de acordo com o calendário de funcionamento do parque e dos 

feriados nacionais, períodos em que o parque recebe um maior fluxo de visitantes. A 
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quarta e última etapa culminará na análise das informações levantadas em campo e 

na redação do texto final deste trabalho.  

Resultados Parciais 

Até o momento, parte do Capítulo 1, que trata dos conceitos base da pesquisa, 

já está concluída, principalmente sobre as temáticas relativas a 

Patrimônio,geodiversidade,  geoconservação e seus valores. 

A palavra Patrimônio tem origem do latim patrimoniu e segundo o Dicionário 

UNESP do Português Contemporâneo tem os seguintes significados: 1. Conjunto de 

bens que pertence a uma pessoa, família ou empresa; 2. Herança paterna, bens de 

família; 3. Conjunto de bens naturais ou culturais que se busca preservar; riqueza ou 

bem; 4. Quantidade de material disponível. Na geografia é comum a utilização de tal 

termo seguido das palavras cultural, histórico, geológico, geomorfológico, entre 

outros.  

Nascimento et al. (2008) explicam que no Brasil existem rochas, minerais e 

fósseis de várias idades e tipos e diferentes paisagens. Existem registros de rochas 

formadas desde o primórdio da história do planeta até o presente, registrando a 

evolução no tempo geológico. Esse fato explica a importância da conservação deste 

tipo de patrimônio no Brasil e no mundo.  

O patrimônio geológico pode ser divido em quatro categorias, de acordo com 

Nascimento et al (2008): geomorfológico, paleontológico, espeleológico e mineiro. O 

primeiro trata principalmente do relevo e suas faces que proporcionam paisagens 

belíssimas. O segundo estuda fósseis e suas formações.   O terceiro tem como objeto 

de estudo cavidades subterrâneas. Por último, o patrimônio mineiro que utiliza da 

mineração e suas minas como objeto.  

O Capítulo 2 que trata da caracterização da área de estudo também já se 

encontra em parte realizado, no que se refere ao histórico e caracterização física do 

PNCV. 
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 Sobre as características físicas do PNCV, Dardenne & Campos (2002) afirmam 

que em relação à geologia o parque está inserido na porção norte da Faixa de 

Dobramentos e Cavalgamentos Brasília, na Província Estrutural do Tocantins. A 

porção noroeste da Chapada dos Veadeiros é representada, predominantemente por 

rochas do complexo granito-gnáissico e a porção sul por metassedimentos 

plataformais relacionados aos Grupos Arai e Paranoá.  

 Na discussão sobre a geomorfologia, Dardenne & Campos (2002) afirmam que 

o parque faz parte da superfície de aplainamento Sul-Americana, que representa a 

mais antiga superfície de erosão da região. Os autores afirmam também que na 

região do PNCV podem ser discriminados três compartimentos geomorfológicos, 

cuja evolução é intimamente associada ao substrato rochoso e à estruturação 

tectônica. Os compartimentos são denominados de Região da Planície do Vale do Rio 

Claro, Região das Serras e Região dos Planaltos.  

 Além disso, parte do material gráfico já foi produzido, como mostra a figura 1 

a seguir: 
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Figura 1: Mapa da localização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fonte: IBGE, 

ICMBio –MMA. Organização Cartográfica: Gabriela Couto Barbosa. 2016. 

Foi realizado, também, um trabalho de campo no PNCV entre os dias 3 e 6 de 

junho de 2015, onde foram realizadas visitas a 3 dos 6 atrativos disponíveis, como a 

trilha da Seriema, Salto de 80m e Salto de 120m, ambos com registros fotográficos, 

além de conversa informal com parte dos gestores do parque, que indicaram 

possibilidade e o interesse em apoiar a presente pesquisa.  

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1. Patrimônio, turismo e geodiversidade

1.1 Geodiversidade e Geoconservação 

1.2 Patrimônio 

1.3 Patrimônio geológico 

1.3.1 Valores do Patrimônio geológico 

1.4 Turismo e suas modalides 

1.5 Geoturismo 

Considerações acerca dos principais 

conceitos utilizados na pesquisa. Discussão 

da visão dos diferentes autores que 

trabalham com cada tema. Pretende-se 

correlacionar as temáticas de 

geodiversidade, patrimônio e turismo, de 

forma a apresentar uma relação entre as 

três, para que dessa maneira seja possível 

despertar um sentimento de pertencimento 

de cada visitante em relação ao Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros e, 

dessa forma, compreender a necessidade de 

conservação da geodiversidade local. 

Referências básicas: Eugénia Leandro da 

Silva Araújo; José Brilha; Carlos F. De 

Moura Delphin; Marcos Antonio Leite 

Nascimento; Carlos Schobbenhaus; Chris 

Sharples; Úrsula Ruchkys Azevedo; 

Thomas Hose; Mario Carlos Beni; Jasmine 

Cardozo Moreira. 

2. Parque Nacional da Chapada dos

Veadeiros 

2.1 Histórico  

2.2 Caracterização física 

2.2.1 Geomorfologia 

2.2.2 Geologia 

2.2.3 Vegetação 

Será relatado o histórico de formação e 

evolução do Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros, bem como uma 

caracterização física da área através da 

análise da geomorfologia, geologia, 

vegetação e clima. Pretende-se, com esse 

capítulo, elaborar um mapa geológico geral 

do Parque para compor um dos painéis 

informativos que serão elaborados ao final. 

Referências básicas: Brasil (MMA, 

ICMBio); Marcel Auguste Dardenne; José 
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2.2.4 Clima Eloi Guimarães Campos; Ivanilton José de 

Oliveira;  Antonio José Teixeira Guerra. 

Mapa geológico e Mapa geomorfológico do 

estado de Goiás. 

3 Interpretação do patrimônio: 

caracterização dos atrativos do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros  

3.1 Travessia das Sete Quedas 

3.2 Salto 80m  

3.3 Salto 120m 

3.4 Cachoeira da Carioca 

3.5 Cânion II 

3.6 Trilha da Seriema  

Neste capítulo será elaborada uma 

descrição dos atrativos oferecidos aos 

visitantes pelo Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros através da ótica da 

geologia e geomorfologia, principalmente, 

para que posteriormente seja feita a 

descrição interpretativa de maneira simples 

e com linguagem acessível para que faça 

parte dos painéis informativos juntamente 

com imagens e mapas selecionados.  

Referências básicas: Ivanilton José de 

Oliveira; Marcel Auguste Dardenne; Jose 

Eloi Guimarães Campos; José Henrique 

Popp; Benita Maria Monteiro Mueller 

Rocktaeschel; Carlos Shiley Domiciano. 

4 Resultados finais 

4.1 Elaboração e aplicação dos painéis 

informativos  

4.2 Pesquisas de opinião aplicada aos 

visitantes  

4.3 Conclusão 

Considerações e metodologias acerca da 

elaboração e da aplicação dos painéis 

informativos relacionados ao conteúdo 

necessário em cada painel. Aplicação de 

pesquisa de opinião com o público que 

visitará o parque após aplicação do painel 

teste para que se tenha uma avaliação e 

para que seja feita alguma possível 

alteração. Por fim, a conclusão da pesquisa, 

que espera atingir todos os objetivos 

propostos com excelência. 

Referências básicas: Thais Guimarães; 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon; Celso 

Dal Ré Carneiro; Francisco do Ò de Lima 

Júnior; Arthur Agostinho de Abreu Sá; 

Katia Mansur; MINEROPAR.  
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Patrimônio Geológico em áreas protegidas: análise sobre o turismo geológico nas 

unidades de conservação do estado de Goiás 

Ricardo de Faria Pinto Filho10 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Doutorado 

Introdução 

 Na última década a preocupação com a conservação da geodiversidade 

ganhou espaço entre a comunidade acadêmica. Esta preocupação ganhou um forte 

aliado, a geoconservação, que nada mais é que preservar as formações geológicas, 

geomorfológicas e paleobiológicas.  

 Atrelado à geoconservação está o geoturismo, uma categoria nova de turismo, 

que adéqua os aspectos geológicos em linguagem clara e acessível para melhor 

compreensão dos leigos que se interessam pelas geociências.  

 Neste contexto uma questão que se coloca é como o turismo valoriza o 

patrimônio geológico e geomorfológico inseridos nas Unidades de Conservação 

(UCs) no Estado de Goiás.  

 O presente trabalho terá como área de estudo o território goiano e utilizará 

como objeto de estudo as UCs locadas neste território. A princípio, opta-se pelas UCs 

da categoria Parque, sejam elas federais ou estaduais, pois tal categoria apesar de ser 

de proteção integral, pode receber a visita de turistas.  

 No que se refere às UCs inseridas no Estado de Goiás, nota-se que grande 

parte das Unidades referentes a categoria Parque, sejam estaduais ou federais, estão 

localizadas em áreas de geologia e/ ou geomorfologia peculiares.  

 Para dar credibilidade e ineditismo metodológico, o presente projeto de 

pesquisa, propõe elaborar um modelo de análise para avaliar a fragilidade ambiental 

                                                 
10 Orientador: Profª. Drª. Cláudia Valéria de Lima 
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do patrimônio geológico, seja dentro dos limites de uma Unidade de Conservação ou 

fora dela. Para aplicar o modelo de análise opta-se por duas áreas. Uma área que se 

estende pelos municípios de Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Cocalzinho de Goiás e 

outra que se estende pelos municípios de Goiás, Mossâmedes e Buriti de Goiás. 

Ambas as áreas possuem características geológicas e geomorfológicas peculiares 

além de abrigarem um Parque Estadual cada.  

O modelo de análise de fragilidade ambiental do patrimônio geológico servirá 

de base para a elaboração de um segundo modelo, neste caso um modelo de 

capacidade de carga turística voltada para a conservação do patrimônio geológico.  

Considerando o exposto, as hipóteses a serem investigadas, nesta presente 

proposta de trabalho, são as seguintes:  

1- O patrimônio geológico e geomorfológico têm sido elemento crucial na 

definição das Unidades de Conservação em Goiás? 

2- O patrimônio geológico ou geomorfológico, embora apresente um potencial 

educacional, tem sido utilizado simplesmente com um caráter econômico explorado 

pelo turismo?  

3- A atividade turística, justamente por não valorizar o elemento geológico e 

geomorfológico como patrimônio, tem contribuído como fator de degradação? 

Embora sejam abordagens diferentes, uma não se contrapõe a outra. Possuem 

como objetivo comum identificar o modo que o turismo ajuda, ou não, na 

conservação do patrimônio geológico e geomorfológico, inseridos nas UCs, além de 

investigar a criação das UCs no Estado de Goiás. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como o turismo valoriza 

o patrimônio geológico e geomorfológico inseridos em Unidades de Conservação do

estado de Goiás. 

Já os objetivos específicos deste trabalho são: 
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- Avaliar a relação da criação das UCs inseridas no território goiano com as 

formações geomorfológicas e geológicas;  

- Analisar de que maneira o patrimônio geológico e geomorfológico é valorizado no 

plano de manejo das UCs, no Estado de Goiás;  

- Verificar qual a contribuição do turismo na preservação da geodiversidade nas UCs 

inseridas no Estado de Goiás;  

- Desenvolver um modelo de análise para identificar e avaliar a fragilidade ambiental 

do patrimônio geológico.  

- Elaborar um modelo de capacidade de carga turística voltado para conservação e 

preservação do patrimônio geológico.  

- Caracterizar como o patrimônio geológico e geomorfológico é tratado em outros 

estados brasileiros e apontar quais as alternativas para preservação deste patrimônio 

no Estado de Goiás.  

 Para concretizar os objetivos deste trabalho, elaborou-se um procedimento 

metodológico para nortear a pesquisa. A pesquisa terá início com uma revisão 

bibliográfica teórica da literatura nacional e internacional, além de teses e 

dissertações sobre patrimônio geológico, patrimônio geomorfológico, turismo, 

geoturismo, geologia e geomorfologia do Estado de Goiás, além de publicações 

específicas sobre os programas de geoconservação da UNESCO. 

 A pesquisa também contará com uma investigação bibliográfica técnica que 

inclui uma descrição geral sobre a criação das UCs no Brasil e principalmente no 

Estado de Goiás, assim como, a análise dos métodos para a criação de cada UC no 

Estado de Goiás. 

 Para a aplicação dos modelos propostos será feita uma revisão do inventário 

de cada geossítio escolhido, haverá a possibilidade de incluir e ou substituir alguns 

geossítios. A priori o modelo de análise da fragilidade ambiental do patrimônio 

geológico e o modelo de capacidade de carga turística serão aplicados a todos 
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dezoito geossítios escolhidos. Para a escolha dessas áreas levou-se em consideração o 

conhecimento prévio dos geossítios inventariados, a presença de unidades de 

conservação e diferenças litológicas. Essa questão é importante pois, inicialmente, o 

modelo será aplicado na primeira área onde a litologia predominante são rochas 

quartzíticas. Depois de testado, o mesmo modelo será aplicado na segunda área onde 

além de rochas quartzíticas também ocorrem rochas do Grupo Goiás Velho (PINTO 

FILHO, 2014). 

Resultados Parciais 

 No Brasil o conceito de geodiversidade é desenvolvido de forma simultânea a 

outros países, porém ressaltando-se, aqui, um caráter mais aplicado para o 

planejamento territorial, ainda que os estudos voltados para a geoconservação não 

sejam desconsiderados (SILVA et al., 2008) 

 Brilha (2005), explica que deve-se dar uma maior importância à 

geodiversidade pois ela é o substrato para a sustentação dos sistemas físicos e 

ecológicos na superfície terrestre. O autor também coloca a importância de sua 

conservação. Diante disso ele explica que há uma preocupação, pois os aspectos 

robustos da maior parte das rochas dão a elas uma aparência de durabilidade. 

Embora essa ideia esteja correta em algumas situações, há outras situações que 

revelam a fragilidade dessas formações geológicas.  

 No mesmo sentido Sharples (2002), explica que a geoconservação engloba 

estas preocupações, mas baseia-se na visão de que geodiversidade também é 

importante porque processos geológicos do solo e o relevo são a base essencial sobre 

a qual todos os processos ecológicos ocorrem. Para tanto, há a necessidade de 

preservar os monumentos geológicos ou patrimônio geológico (Salvan, 1994). 

 Na mesma linha de pensamento Costa (1987), já se preocupava com a 

vulnerabilidade do patrimônio geológico. O autor expõe que o patrimônio geológico 

está sujeito a vários tipos de ameaças, que na sua maioria devem-se às mais diversas 
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atividades humanas, como a implantação de infraestruturas rodoviárias, a atividade 

mineira e a ocupação desordenada de áreas litorâneas. 

 O Estado de Goiás possui um território com uma geodiversidade variada, 

alguma delas exploradas pela mineração, outras pela agricultura e outras pela 

atividade turística. Analisa-se que grande parte dos atrativos turísticos, dentro das 

UCs do estado, estão ligados aos aspectos geológicos e geomorfológicos. 

 O presente trabalho possuí duas áreas principais para a aplicação dos modelos 

propostos como objetivos específicos. A primeira área foi inventariada pelo Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM no ano de 2010, onde foram levantados vinte sítios de 

importância para geologia e história da mineração na região. Dentre esses geossítios, 

foram selecionados quatorze sítios de interesse geológico. Esta área possui dez UCs, 

uma de proteção integral, o Parque Estadual da Serra dos Pireneus e  de uso 

sustentável, a Área de Proteção Ambiental da Serra dos Pireneus além de oito 

Reservas Particulares de Preservação da Natureza.  

 A segunda área se estende pelos municípios de Goiás, Mossâmedes e Buriti de 

Goiás. Os geossítios escolhidos nesta área foram inventariados por Pinto Filho (2014) 

e encontram-se dentro dos limites do Parque Estadual da Serra Dourada e da 

Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo (UFG) (Figura 1). 

 
Figura 1. Áreas de Estudo para aplicação dos modelos de Fragilidade Ambiental/Capacidade de Carga 

Turística do Patrimônio Geológico 
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Capítulos Sinopse 

1 Geodiversidade Conceitos e Temas 

1.1 Geodiversidade 

1.2 Patrimônio Geológico 

1.3 Geoconservação 

1.4  Geoparque 

1.5  Geoturismo 

No primeiro capítulo será apresentado e 

discutido conceitos e temas que permeiam 

o estudo da geodiversidade. Dará

prioridade as discussões relacionadas ao 

patrimônio geológico, geoconservação e 

gestão territorial. Utilizará conceitos e 

definições de autores brasileiros e 

estrangeiros  Referências básicas: Marcos 

Antônio Nascimento; José Brilha; 

Diamantino Pereira; Artur Agostinho de 

Abreu Sá; Celso Dal Ré Carneiro; Jasmine 

Moreira; Kátia Mansur; Chris Sharples; 

Thomas Hose; Murray Gray; Rolan 

Eberhard; Carlos Augusto Schobbenhaus; 

Antônio Gilberto Costa; Virgínio Mantesso 

Neto; Manfredo Winge; Úrsula Ruchkys 

Azevedo; Heros Lobo; Ivanilton José de 

Oliveira. 

2 Área de Estudo 

2.1 Unidades de Conservação 

2.1.1 Parque 

2.1.2 Área de Proteção Ambiental 

2.1.3 Reserva Biológica 

2.1.4 Reserva Particular Patrimônio 

Natural 

2.1.5 Monumento Natural 

2.2 Parque Estadual da Serra Dourada 

2.3 Parque Estadual dos Pireneus 

O segundo capítulo deste trabalho de tese 

de doutorado compreenderá em apresentar 

e discutir temas sobre as Unidades de 

Conservação. Será prioridade para este 

capítulo as Unidades de Conservação do 

tipo Parque, APA, Reserva Biológica, RPPN 

e Monumento Natural. Além de apresentar 

e caracterizar os aspectos do meio físico das 

duas áreas de estudo.  

Referências básicas: Brasil (MMA); Brasil 

(IBAMA); Brasil (ICMBio); Jamilo Thomé 

Filho; Juliana Moraes; Thiago Feijó de 

Paula; Hardy Jost; Sandra de Fátima 

Oliveira; Ivanilton José de Oliveira; Valter 

Casseti; Antônio Teixeira Neto; Ricardo 

Pinto Filho; José Ângelo Rizzo; Heros Lobo.  

3 Fragilidade Ambiental 

3.1 Fragilidade Natural 

3.2 Fragilidade decorrente da ação 

antrópica 

3.3 Fragilidade decorrente da atividade 

turística 

O terceiro capítulo compreenderá em 

apresentar conceitos referentes a 

Fragilidade Ambiental. Neste capítulo será 

desenvolvido um modelo que se aproxime 

da realidade da fragilidade do patrimônio 

geológico, dando suporte para o quarto 

capítulo. 

Referências básicas: Gilberto Câmara; 

Manuel Ferreira; Aziz Ab'Saber; Tereza 
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3.4 Fragilidade Ambiental do Patrimônio 

Geológico 

Gallotti Florenzano; Antonio Christofoletti, 

Ana Clara Mourão Moura; Amanda do 

Santos, Joice Bernardino, Edison Crepani, 

José de Medeiros. 

4 Capacidade de Carga Turística 

4.1 Turismo 

4.1.1 Turismo de Natureza 

4.2 Metodologias utilizadas 

4.3 Capacidade de Carga Turística 

Aplicada ao Patrimônio Geológico 

No quarto capítulo será apresentado e 

discutido conceitos relacionados ao 

turismo. Dará prioridade aos temas que 

permeiam o turismo de natureza. Além dos 

temas relacionados ao turismo serão 

expostas metodologias de capacidade de 

carga turística. Neste capítulo será 

desenvolvido o modelo de capacidade de 

carga turística aplicada ao patrimônio 

geológico. 

Referências básicas: Maria Geralda de 

Almeida; Ivanilton José de Oliveira; Heros 

Lobo; Denis Castilho; Miguel Cifuentes; 

Mario Beni; Jasmine Moreira; Úrsula 

Ruchkys; Thomas Hose. 

5 Resultados e Discussões 

4.1 Aplicação do Modelo de Fragilidade 

Ambiental do Patrimônio Geológico 

4.2Aplicação do Modelo de Capacidade 

de                                             Carga 

Turística 

No quinto e último capítulo serão aplicados 

os modelos de Fragilidade Ambiental do 

Patrimônio Geológico e de Capacidade de 

Carga Turística aplicada ao Patrimônio 

Geológico. 

Referencias básicas: Heros Lobo, Miguel 

Cifuentes. 
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Potencial do Sequestro de Carbono em Áreas de Pastagem no Cerrado 

Janete Rêgo Silva11 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Pastagem; Degradação de Pastagem; Cerrado; Carbono.  

Introdução 

       As pastagens no Brasil representam uma área de 151.519,048 milhões de 

hectares (MMA, 2007). As pastagens no Cerrado representam em torno de 30% das 

áreas antrópicas no bioma (BRASIL, 2015). A substituição da vegetação natural por 

pastagens exóticas representou um incremento na produção de carne e leite, as 

gramíneas africanas foram fundamentais para esse aumento da produção, haja vista 

que tiveram boa adaptação ao clima e solo do Cerrado (Jantalia et al., 2006). Porém, 

estima-se que aproximadamente 70% das pastagens do Brasil se encontram com algum 

grau de degradação (Macedo et al., 2000; Sano et al., 2008). O início desta degradação 

se dá pela diminuição da fertilidade do solo e da capacidade de suporte da pastagem, 

em seguida há um aumento na presença de plantas daninhas, e também a presença de 

solos sem cobertura, levando ao processo de erosão (Oliveira e Corsi, 2005). A 

degradação destas pastagens faz com que os produtores busquem novas áreas para 

formar novos pastos, e assim ocasionando o desmatamento e emissão de gases do 

efeito com o processo, e mesmo reduzindo ambientes naturais que favorecem o 

sequestro dos gases de efeito estufa da atmosfera. Alguns estudos comprovam que 

uma área de pastagem com um manejo adequado, pode sequestrar mais carbono da 

atmosfera, do que algumas áreas de vegetação nativa no bioma Cerrado (Bustamante 

et al., 2006).  

       No processo de emissão e sequestro de carbono da atmosfera o solo é um 

componente fundamental, no solo estão as maiores proporções de carbono, em relação 

a vegetação e a atmosfera, no primeiro em torno de 1500 a 2000 Pg C (bilhões de 

                                                 
11 Orientador: Prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira; Co-orientador: Prof. Dr. Pedro Alves Vieira   
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toneladas de carbono), na vegetação os valores são de 470 a 655 Pg C (Lal, 2004), para o 

bioma Cerrado estima-se que 117 Mg C ha de carbono estão estocados nos solos 

(Bustamante et al., 2006). Assim, é possível notar o grande potencial para 

sequestrar/armazenar carbono no solo, uma vez que as alterações nas condições dos 

ambientes naturais, de vegetação natural para uso antrópico gerou uma alteração 

significativa no ciclo do carbono e esse tem se elevado em níveis consideráveis 

provocando, junto com o metano, nitrogênio e outros, alteração do efeito estufa. O 

termo sequestro de carbono diz respeito a remoção de dióxido de carbono da 

atmosfera por meio da fotossíntese realizada pelas plantas e armazenagem, 

principalmente, na matéria orgânica do solo (Lal, 2004). 

O Carbono presente nos solos está em duas formas, a inorgânica e a orgânica.  A 

forma inorgânica diz respeito aos carbonatos, bicarbonatos e dióxidos de carbono, 

sendo este pouco presente em solos já adubados, ou transformados, a segunda forma 

trata dos microrganismos, resíduos vegetais e animais presentes (Dias et al., 1991). 

Desta forma, para determinar a proporção de carbono no solo, utiliza-se o carbono 

orgânico como carbono orgânico total. 

Segundo estudos de Desjardins et al., 1994 e Tarré et al., 2001, as áreas de 

pastagem produtivas, ou seja, aquelas em que não há degradação, a dinâmica do 

sistema do carbono orgânico do solo é intensa e assim, o estoque do carbono em solos 

cobertos por pastagem podem ter um aumento com o passar dos anos, e mesmo serem 

superiores a condição de vegetação natural do Cerrado. 

Nesta tese tem-se o objetivo de avaliar o potencial de estoque de carbono em 

área de pastagens degradadas, em processo de degradação e bem manejadas, com 

vistas a simular o potencial de armazenar/sequestrar carbono das áreas de pastagens, 

bem como a função ambiental de sumidouro de gases do efeito estufa. Para tanto, tem-

se os seguinte objetivos específicos: a) organização de bases de dados (drenagem, 

geologia, relevo e solos), em escala de detalhe (1:30.000 ou menor); b) levantamento de 
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propriedades com diferentes categorias de manejo, e caracterização destas quanto a 

qualidade dos pastos; c) analisar dados de solos e biomassa para as propriedades 

selecionadas na BHRV; d) avaliar o potencial de sequestro de carbono nos solos em 

todas as propriedades, e ainda na BHRV; e) realizar uma espacialização e extrapolação 

dos dados de carbono em solos para a região analisada e para o estado de Goiás. 

 A área de estudo para coleta dos dados de pastagem será a bacia hidrográfica 

do Rio Vermelho (BHRV), totalmente inserida nos domínios do Cerrado, na porção 

oeste do estado de Goiás, ocupa uma área de aproximadamente 11.000 km², 

compreendendo parte dos municípios de Goiás, Aruanã, Matrinchã, Britânia, Jussara, 

Faina, Santa Fé de Goiás, Fazenda Nova, Novo Brasil, Buriti de Goiás e totalmente o 

território do município de Itapirapuã. A BHRV possui 66% de sua área coberta por 

pastagem, com várias espécies de gramíneas, na bacia o uso e manejo das pastagens 

variam de acordo com o tamanho da propriedade, capital disponível e ainda as 

características naturais da paisagem (Vieira et al, 2014; Santos, 2014) 

Com vistas a entender o histórico de ocupação e manejo da pastagem na BHRV, 

serão realizadas entrevistas por meio de um questionário com os gestores das 

propriedades selecionadas. Neste questionário serão descritos, a data da primeira 

formação do pasto, método de formação do pasto, qual foi o manejo à época, as 

espécies de gramíneas que foram plantadas na propriedade, a idade do pasto, métodos 

de correção do solo, controle de invasoras e pragas e ainda, a média de cabeça de 

animais por hectares na propriedade nos últimos cinco anos, as raças dos animais, o 

tamanho da propriedade e a divisão dos pastos, entre outras informações. Estas 

informações são de fundamental importância devido à escassez de dados referente ao 

manejo das propriedades, no cenário econômico do sistema produtivo para o bioma 

Cerrado, uma vez que se tratam de dados inovadores. 

Para avaliar o carbono presente em áreas de pastagem na bacia do Rio 

Vermelho foram espacializadas as áreas que se deseja investigar e em seguida, 
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cruzando os dados de topografia (altitude) do relevo, com os dados de ottobacia nível 

6 da Agência Nacional de Águas (ANA) as quais totalizam 24 bacias para toda a área, 

compatibilizando com o limite da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, da rede de 

hidrografia linear e ainda do mapeamento de solo a escala de 1:500.000, foram gerados 

pontos aleatórios, estabelecendo que o número de pontos (amostras) para cada 

ottobacia (40 pontos), por meio do método de amostragem estratificada. 

Serão coletadas amostras em área de pastagem com bom manejo das pastagens 

e em outra com manejo baixo ou mesmo inexistente, considerou-se o acesso às áreas de 

coleta como um dos fatores para selecionar determinado ponto. A coleta das amostras 

de solo para avaliar o carbono ocorrerá no período chuvoso devido a compactação dos 

solos (i.e. facilitar a coleta) e temperaturas amenas (maior precipitação), uma vez que, 

nessas condições, ocorre maior fixação do carbono (Resck et al., 1999). 

Em outubro de 2015 foi realizado uma campanha de campo, na qual, a partir 

dos pontos amostrados aleatoriamente, selecionou-se 20 pontos de pastagem que 

possuem a utilização da espécie brachiaria brizantha, manejo diferenciado, e com 

idade de formação de no mínimo 20 anos. As propriedades selecionadas apresentam 

diferentes tamanhos, desde áreas de projeto de assentamentos agrários “PAs” até 

grandes propriedades. 

A amostragem dos dados será realizada com cilindro volumétrico de 5 cm, nas 

profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm para avaliar a densidade do solo (IPCC, 

2006). Serão utilizados monólitos de 20 cm para coleta de amostras para avaliar 

nutrientes, porosidade, densidade, fração granulométrica do solo, carbono total do 

solo (MOS), CTC, N, P, K, Mg, Ca e PH (EMBRAPA, 2011). 

Para o cálculo do estoque de carbono (EstC) presente nos solos, de acordo com 

cada camada analisada, será aplicada a seguinte fórmula:  

𝐸𝑠𝑡𝐶 =
𝐶𝑂𝑇 ∗ 𝐷 ∗ 𝑒

10

Em que: 
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COT = Conteúdo de Carbono orgânico total (g/km) 

D = Densidade global do solo da camada estudada (g/dm3) 

e = espessura da cama estudada (cm) 

 

Para coleta de biomassa serão delimitados transectos de 50 metros e nestes serão 

estabelecidas parcelas de 50 cm x 50 cm, onde a biomassa aérea será coletada e a 

biomassa subterrânea removida até a profundidade de 30 cm, conforme metodologia 

sugerida pelo IPCC (2006). As coletas serão realizadas trimestralmente, ao longo de 

dois anos, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, totalizando 480 amostras 

de biomassa (20 transectos x 3 parcelas/transecto x 8 meses de coletas). Tal disposição 

temporal possibilitará avaliar tanto o período chuvoso, quanto o seco. Da biomassa 

coletada serão determinados os teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), enxofre (S) e nitrogênio (N) (método de Kejdhal), bem como, 

micronutrientes Fe, Cu, Mn, Zn, B e Al.  

      Na BHRV foi elaborado por Vieira et al. (2014), com imagens Landsat MSS, TM 

e ETM+, mapas que detalharam a mudança na cobertura e uso das terras na bacia ao 

longo de 30 anos, com isso foi possível entender os padrões de ocupação desta área 

neste período. Desde a sua ocupação, após a exploração aurífera, a pecuária vem 

sendo o principal uso das terras nesta bacia, efetivamente ocupando uma área de 

aproximadamente 66%, ou 7.143,046 km² (Vieira, 2013; Santos, 2014).  

      É importante ressaltar que existem três padrões distintos de localização das 

pastagens na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, sendo o primeiro associado com 

vegetação remanescente no alto curso do rio vermelho (alta bacia); na média bacia tem-

se um padrão tecnológico maior e na baixa bacia tem-se a junção dos dois padrões 

anteriores (Vieira et al., 2014). Neste contexto, será realizada uma análise cronológica 

da dinâmica do carbono nesta região, uma vez que o carbono presente no solo é 

liberado para a atmosfera com a conversão das áreas naturais em pasto, e nos 

primeiros anos este carbono decresce para em seguida com mais de 10 anos o carbono 
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armazenado passa a ter a mesma proporção anterior à conversão e em alguns casos até 

aumenta (Sossana et al., 2010; Cerri et al., 2007).  

Resultados Parciais 

A bacia hidrográfica do Rio Vermelho teve diversas teses (Vieira, 2013 e Santos 

2014) que discutiram dados físicos e biofísicos desta área. Para aprimorar a base de 

dados referente a área de estudo foi atualizado os mapas de rede de drenagem em 

escala de 1:30.000, ainda foram atualizados dados de geologia 1:500.000, e os dados de 

solos, com base em dados de campo na escala de 1:250.000.  

Foi elaborado um questionário para ser aplicado aos gestores das propriedades 

visitadas, este questionário juntamente ao projeto está em fase de submissão ao 

conselho de ética da universidade para aprovação do mesmo. 

Até o momento foram realizadas quatro coletas de dados de solo em regiões da 

média e alta bacia, com cilindro e com monólito, sendo duas em áreas de vegetação 

natural e duas em áreas de pastagem, na primeira área (vegetação natural) alguns dos 

dados de análise de solo química e física estão descritos na tabela 1. Sabe-se que solos 

com vegetação natural tendem a ter uma matéria orgânica maior que os demais, haja 

vista a serapilheira acumulada na camada superficial do solo, na amostra analisada na 

planilha abaixo a matéria orgânica decresce da camada superior de 0-5 para a camada 

inferior de coleta 20-30, na área de coleta o solo é da classe dos cambissolos, o qual 

possui maior teor de areia do que silte e argila. 

Tabela 1: Dados de coleta de solo em área de Cerrado, e resultados de análises laboratoriais de solo. 

Municípi

o 

SE

Q 

No. 

Descrição 

Classe de 

solo 

Geologi

a 
Relevo 

Camada 

do solo 

(cm) 
Densidad

e (g/cm3) 

Argil

a % 

Silte 

% 

Arei

a % 

M.O 

% 

Goiás 1 
vegetação 

de 

cerradão 

cambissolo 

granito 

do 

grupo 

Iporá 

plano 

0-5 1,59 23,0 17,0 60,0 3,0 

Goiás 1 5-10 1,53 30,0 14,0 56,0 1,3 

Goiás 1 10-20 1,46 33,0 16,0 51,0 1,3 

Goiás 1 20-30 1,43 35,0 18,0 47,0 0,7 
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Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Apresentação e referencial teórico  

1.1 Introdução 

1.1.2 Objetivos 

1.1.3 Hipóteses 

1.1.4 Metodologia e Área de estudo 

1.2 Histórico de ocupação 

1.3 Pastagem e solo 

1.4 Carbono e mudanças climáticas 

globais  

1.5 Modelos de avaliação do carbono na 

agropecuária 

Considerações acerca do tema, apresentando 

os objetivos, a hipótese e metodologia de 

desenvolvimento da pesquisa. O referencial 

teórico da pesquisa será abordado com o 

histórico do uso das pastagens na bacia 

hidrográfica do Rio Vermelho, degradação de 

pastagem (processos) discutir sobre o ciclo do 

carbono, carbono no solo (forma orgânica e 

inorgânica), solos e mudanças climáticas. 

Referências: Lal et al., Cerri et al., Bustamante 

et al., Dias-Filho, Braz et al, Urquiaga et al., 

IPCC, FAO, Vieira, Santos.  

2 Análise dos dados de carbono no solo para as 

propriedades da bacia do Rio Vermelho  

2.1 Caracterização das propriedades de 

acordo com o manejo 

2.2 Análise dos resultados do 

questionário aplicado 

2.3 Análise dos resultados de carbono no 

solo nas propriedades 

Análise dos dados de solo para avaliar a 

relação entre o comportamento do carbono nas 

áreas de pasto, bem como, identificar se há 

correlação entre áreas com melhor manejo das 

pastagens com uma maior taxa de sequestro de 

carbono. Referências: Resck et al, Lal, FAO, 

Lal e Follet, Cerri, Bernoux, Bustamante. 

3 Avaliação da proporção de carbono no solo 

nutriente da biomassa para toda a bacia  

3.1 Produtividade da bacia 

3.2 Potencial de sequestro de carbono em 

pasto 

3.3 Produção sustentável e manejo 

Com base nos dados coletados de biomassa 

(subterrânea e aérea), bem como dos solos 

serão analisadas as áreas de pasto da bacia do 

Rio Vermelho, quanto a sua qualidade e 

produtividade Referências: Miranda et al, 

Dias, Lal et al, Bustamante, Aguiar, Dias-Filho, 

Rosa, Rosendo.  

4 Avaliação cronológica do carbono com base 

em mapeamento de cobertura e uso das terras 

4.1 Delimitação das classes de cobertura e 

uso das terras na bacia 

4.2 Aplicação do modelo century 

4.3 Análise da evolução do ciclo do 

Avaliação do comportamento do carbono 

frente as mudanças de cobertura e uso da 

terra, assim será realizado uma comparação 

das proporções de carbono no presente, para 

em seguida projetá-lo para momentos antes do 

desmatamento e conversão para pastagem nas 

áreas coletadas, para que seja possível avaliar 

se a quantidade de carbono pretérito era maior 
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carbono ou menor. Referências: Lapola et al., Muniz et 

al., Madari et al., Cerri et al., Boddey, 

Bhattacharyya et al., Easter et al., Dias. 
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A dinâmica na relação da economia solidária com o estado 

neodesenvolvimentista e a reprodução de alteridades geoeconômicas nos 

territórios da agricultura familiar 

Carlos Ferreira Wanderley12 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Estado neodesenvolvimentista; economia solidária; relações; 

alteridades geoeconômicas 

INTRODUÇÃO 

            Uma compreensão da dinâmica na relação do Estado 

neodesenvolvimentista13 com o território solidário da agricultura familiar14 

considerando neste contexto, o meio técnico-científico-informacional dentro e 

fora de seus empreendimentos e, na perspectiva de um não idealismo   

ingênuo e cândido ao tratar da economia solidária, será o cerne da presente 

pesquisa.  Neste caso, Raffestin (1993, p.31) dirá que “se optamos por uma 

problemática relacional, é porque pensamos que as relações são capazes de 

tornar inteligíveis o poder político e suas manifestações espaciais” e que “a 

existência é tecida por relações.” Depreendendo-se daí, “a existência da 

12 Orientador: Prof. Dr. João Batista de Deus. 
13 Ao tomar posse em 2003 como presidente do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva busca implementar em 

seu governo as ideias de um novo-desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo no qual Lula tenta 

atualizar, “foi a resposta aos desafios e oportunidades criados pela Grande Depressão dos anos 30. Os 

projetos nacionais de desenvolvimento e industrialização na periferia nasceram no mesmo berço que 

produziu o keynesianismo nos países centrais. A onda desenvolvimentista e a experiência keynesiana 

tiveram o seu apogeu nas três décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra”. 

(http://www.centrocelsofurtado.org.br). 
14 Buscaremos nos alinhar às ideias de Leite (2010, p. 111), as quais bebendo em Hall (2003); Bhabha 

(2003) e Machado (2006) sustentam que “precisamos aqui de uma noção de território e de uma noção 

de desenvolvimento. A primeira sempre vai ser um tanto arbitrária, porque escolhida a partir de critérios 

diferenciados relacionados tanto com os objetivos da intervenção governamental como da emergência 

de processos políticos e sociais que constroem e delimitam uma determinada área de atuação de grupos 

sociais específicos. Mesmo que o ponto de partida seja construído por critérios a partir de dimensões 

econômicas, geográficas, culturais, politicas, etc., o território da intervenção governamental será sempre 

uma construção social não necessariamente idêntica ao território originário”. 
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agricultura familiar é compreendida como uma singularidade cujas dimensões 

políticas, culturais, ambientais figuram na dimensão econômica, constituindo 

uma tessitura da qual se compõe o território”. (CANDIOTTO & SANTOS, 

2009, p.331). 

           Mas, em quais cenários políticos e socioeconômicos haveremos de 

trabalhar o recorte temporal escolhido que vai de 2003 a 2016? 

Primeiramente os cenários dos dois governos do presidente Luíz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010), - com propósitos naquele momento15 - de manter a 

política econômica de estabilização; de enfrentar as históricas desigualdades 

sociais, bem como de incentivar a ocupação não-assalariada nos 

empreendimentos de economia solidária. Depois, os cenários da também 

petista Dilma Vana Rousseff (2011-201616), que, de alguma maneira procura 

dar continuidade à política neodesenvolvimentista, embora realize em seu 

transcurso ajustes importantes. 

           Desse modo, avistamos como nova e relevante a proposta da 

investigação, sobretudo porque a discussão do neodesenvolvimentismo, 

“encontra-se no debate cotidiano dos economistas e dos policymakers, na 

academia, no setor público, nas agências de fomento e na mídia, inclusive 

com larga frequência entre aqueles que criticam ‘a volta do 

desenvolvimentismo’”. (FONSECA, 2013, p. 36-37). Sem falar dos efeitos de 

sua política à agricultura familiar, que reproduziria as alteridades regionais, por 

não levar em conta as particularidades locais de desenvolvimento, sobretudo, 

15 O programa econômico do governo Lula de 2002 está estruturado a partir de duas dimensões: a social 

e a nacional. A dimensão social será o principal eixo do novo modelo de desenvolvimento, assegurado o 

seu caráter democrático e nacional, desdobrando-se em três aspectos: (a) o crescimento do emprego; (b) 

a geração e distribuição de renda e (c) a ampliação da infraestrutura social. (BIELSCHOWSKY, 2012) 
16 Apesar da presidente Dilma Rousseff ter seu segundo mandato garantido pela Constituição Federal 

(1988) até 31 de dezembro de 2018, o mesmo foi encurtado, pelo menos temporariamente, para 12 de 

maio de 2016 em função da admissibilidade a um processo de impeachment até que saia decisão 

definitiva prevista para até 180 dias. Desse modo, consideraremos esta data - uma vez mantida - como 

recorte temporal final para efeito de análise dos governos de proposta neodesenvolvimentista. 
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da influência direta do meio técnico-cientifico-informacional no nível de 

recepção dentro e fora dos Empreendimentos Solidários (ES).  

            Quanto ao objetivo geral da pesquisa será o de compreender a 

dinâmica na relação do projeto da economia solidária com Estado capitalista 

neodesenvolvimentista realizando uma avaliação de impacto da política do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nos territórios da agricultura 

familiar associativista17 considerando no ambiente, a instrumentalização pelo 

meio técnico-cientifico-informacional em seus espaços de 2003 a 2016. Para 

isso, especificamente, haveremos de i) analisar crítica e historicamente, o que 

significa o uso da economia solidária, que conjectura do ponto de vista teórico 

e prático, a ideia de “uma terra prometida,” buscando ainda apreender como 

se dá sua construção dentro das determinações do capitalismo, sobretudo 

como espaço socioeconômico e de autoemprego; ii) investigar a dinâmica na 

relação da economia solidária com o Estado neodesenvolvimentista realizando 

uma avaliação de impacto da política do PAA dirigida à agricultura familiar 

associativista buscando entender o desenho e execução da política nacional e a 

sua influência nos empreendimentos, considerando ainda, as váriaveis 

eficiência, eficácia e efetividade; iii) identificar os efeitos do PAA, nos 

territórios solidários da agricultura familiar dos estados do Maranhão, Goiás e 

São Paulo18 considerando a instrumentalização pelo meio técnico-cientifico-

17 Os critérios de escolha dos empreendimentos solidários para pesquisa de campo, dar-se-ão por: i) Os 

EES deverão ser todos rurais, ligados à agricultura familiar associativista e localizados nos estados do 

Maranhão, Goiás e São Paulo; ii) deverão preferencialmente atuar na mesma atividade econômica de 

produtos alimentares e ter uma relação direta com o PAA; iii) deverão ainda situar-se nas proximidades 

de cidades médias ou sob sua influência e por fim, serem selecionados o número de 2 (dois) em cada 

um desses estados por indicação dos gestores locais do PAA, seguindo as seguintes condições: 01 (um) 

considerado em condição socioeconômica de exitosidade e 01(um) que não consegue viabilizar-se 

seguindo este parâmetro. A tentativa é a de realizar uma análise comparativa entre os razovelmente 

comparáveis, todavia levando em conta as especificidades de cada territorio, pois ‘‘a busca por soluções 

e saídas capazes de serem generalizadas e universalizadas torna-se tentadora, em particular, no ambito 

da administração pública.’’ (LEITE, 2010, p.123) 
18 As escolhas dos extratos territoriais para um quadro de comparação se deram, entre outras, pelas 

seguintes razões: Maranhão: detentor dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil; Goiás: 

de condições socioeconômicas medianas e São Paulo: o mais rico e desenvolvido da federação. 
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informacional dentro e fora de suas iniciativas, identificando neste caso, sinais 

de exitosidade – se confirmado - aos seus detentores, bem como, de fracassos 

aos desprovidos de tais recursos e por fim, iv) avaliar de perto os resultados 

socioeconômicos da economia solidária, precisamente, uma investigação mais 

detida nos ES ligados agricultura familiar, como resultado da ação dos 

homens sobre o próprio espaço, buscando reconhecer as características de 

heterogeneidade e homogeneidade do território e da territorialidade. 

            O escopo metodológico da pesquisa está centrado predominantemente 

em uma perspectiva histórico-geográfico-socioeconômico-avaliativo-analítico, 

utilizando para isso o método materialista-dialético, cujos elementos do 

método, no seu esquema, são: i)  interpretação, antecipação e transformação 

concreta e ii) análise concreta de uma situação concreta. Como estratégia de 

pesquisa, utilizaremos a da Avaliação por Triângulação de Métodos (ATM)19, 

o qual pode-se compreender como expressão de uma dinâmica de

investigação e de trabalho que integra a análise das estruturas, dos processos e 

dos resultados, a compreensão das relações envolvidas na implementação das 

ações e a visão que os atores diferenciados20 constroem  sobre o todo o projeto: 

seu desenvolvimento, as relações hierárquicas e técnica, fazendo dele um 

contructo especifico. (MINAYO et tal., 2005, p.29). 

            Seguindo esta diretriz, via Avaliação por Triângulação de Métodos, 

considerando as dimensões desta estratégia de pesquisa: Utilidade (dimensão 

pragmático-objetivo da pesquisa); Viabilidade (a pertinência da política); Ética 

(dimensão axiológica, que envolve tantos valores morais da avaliação, quanto 

os políticos) e Precisão técnica (tecnicamente adequada), a pesquisa será feita 

19 Minayo (2005, p.71) vai afirmar que a avaliação por triangulação “não é um método em si. É uma 

estratégia de pesquisa que se apoia em métodos científicos testados e consagrados, servindo e 

adequando-se a determinadas realidades, com fundamentos interdisciplinares. 
20 Para viabilizar este intento, haveremos de realizar entrevistas com antropólogos e sociólogos, a partir 

de seus acessos ao que fora registrado na nossa pesquisa de campo e desse modo extrair uma análise nas 

perspectivas antropológica e sociológica. 
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através dos seguintes procedimentos: i) levantamento documental: histórico, 

político, geográfico e socioeconômico e ii) levantamento empírico-prático. 

            No concernente a escala de análise, optamos por uma dimensão 

nacional, a partir da política do PAA dirigida aos empreendimentos solidários 

associativista ligados à agricultura familiar do Maranhão, Goiás e São Paulo, 

pois “os contextos nacionais constituem contextos culturais significativos 

enquanto espaços homogêneos e contraditórios constituindo uma escala de 

referência pertinente para reflexão sobre o desenvolvimento local” 

(DANSERO, GIACCARIA; GOVERNA, 2009, p.253) 

            Ademais, reconhecemos que analisar criticamente uma política no 

Brasil, enquanto ela ainda está em processo de construção e consolidação, é 

tarefa que enfrenta um considerável obstáculo epistemológico, como bem 

lembra Oliva Mercante. Isto porque os dados empíricos ainda não 

sedimentaram completamente e não há a distância temporal que permite o 

surgimento de uma perspectiva historicamente reveladora. No entanto, há 

bons indicadores, já perceptíveis, que nos permite falar dos efeitos da relação 

Estado neodesenvolvimentista e economia solidária, mesmo que 

analiticamente o objeto ainda se mova. 

RESULTADOS PARCIAIS 

            Os primeiros levantamentos bibliográficos e documentais apontam: i) a 

economia solidária no quadro das políticas públicas são práticas sociais 

decorrentes do adensamento da questão social na vida capitalista, sobretudo 

como espaço de controle social, via absorção do exercito de reserva; ii) para uma 

diminuição considerável no número geral dos empreendimentos solidários no 

país em 2013, quando comparado ao levantamento anterior de 2007; iii) 

“sinais” de um neodesenvolvimentismo “adaptado aos novos tempos” em 

parte do periodo analisado, embora sem sustentação no médio e longo prazo; 
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iv) a ocorrência de ajustes nos programas dirigidos à agricultura familiar, 

especialmente no PAA, a partir dos governos de Dilma Rousseff e v) para 

persistentes condições socioeconômicas heterogêneas nos estados 

selecionados. 

PLANO DE REDAÇÃO  

Capítulos Sinopse 

1 O caráter historicamente determinado 

da solidariedade e o ambiente 

socioeconômico da prática 

1.1 – Economia Solidária: defesa e crítica 

aos princípios e prática 

1.2 – A experiência solidária no ambiente 

socioeconômico do Maranhão, Goiás e 

São Paulo e a macro realidade da 

economia solidária brasileira 

 

Discursões teóricas sobre a economia 

solidária e o caráter historicamente 

determinado de seu projeto. O debate dos 

que a defendem como espaço de 

emancipação e dos que a criticam como 

espaço do exército de reserva. Elaborar uma 

análise desapaixonada. Ainda, considerações 

teóricas sobre o movimento do 

desenvolvimento geográfico desigual, a 

partir da análise de dados da SENAES, IBGE, 

PNUD E IPE, sobre o macro ambiente da 

economia solidária e da socioeconomia 

brasileira. Referências básicas: Luxemburg 

(2002); Aued (2011); Wellen (2007); Grade 

(2006); Gomes (2005); Singer (2000...); França 

Filho (2003); Mance (2002); Barbosa (2007); 

Cattani (2002), Tauille Jr. Debaco (2002) e 

Élcio e Edi Benini (2005; 2007); Marx (2005); 

Santos (1979...); Harvey (2005...); Smith 

(1984); Frank (1979); Haesbaert (2010); 

Raffestin (1993); Saquet (2009) SENAES 

(2007; 2013); IBGE, PNUD, IPEA. 

2 A dinâmica da relação do Estado 

neodesenvolvimentista e o projeto da 

economia solidária: a política do 

programa de aquisição de alimentos 

(PAA) 

2.1 – O Estado neodesenvolvimentista 

brasileiro e sua relação com a agricultura 

familiar 

2.2 – A política do Programa de Aquisição 

de alimentos (PAA) como gerador de 

impacto na agricultura familiar 

Discursões teóricas sobre o 

desenvolvimentismo do Pós Segunda 

Guerra e o neodesenvolvimentismo da era 

PT, bem como da agricultura familiar. 

Diagnóstico dos aspectos institucionais do 

desenho e implementação do PAA a partir 

de 2003 e de outros programas dirigidos à 

agricultura Familiar. Referências básicas: 

Fonseca (2013), Pereira (2011), Bielschowsky 

(1988), Bresser Pereira (2016) Sader (2011), 

Pochmann (2010); Sicsú, ; Paula, L.F. de; 

Michel. R. (2005); Oliva Mercadante (2010); 

Sampaio Jr. (2012); Castelo (2012) e Alves 

(2013); MDA; CONAB; MTPS; MDS; outros. 
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associativista 

3 A relação do Estado 

neodesenvolvimentista e a 

instrumentalização pelo meio técnico-

cientifico-informacional na agricultura 

familiar do Maranhão, Goiás e São 

Paulo: como se dá?  

3.1 -  O Maranhão e a agricultura familiar: 

o PAA e o meio técnico-científico 

informacional no mais desigual. Uma 

reprodução? 

3.2 – A agricultura familiar no Goiás do 

agronegócio: o PAA e o meio técnico-

científico informacional articulam uma 

autonomização?   

3.3 -  São Paulo e a agricultura familiar: o 

PAA e o meio técnico-científico 

informacional na maior economia: há 

espaço para os pequenos? 

Discursões teóricas das novas ruralidades 

brasileiras e a identificação dos efeitos do 

PAA nos territórios solidários da agricultura 

familiar dos estados do Maranhão, Goiás e 

São Paulo considerando a 

instrumentalização pelo meio técnico-

cientifico-informacional dentro e fora dos 

empreendimentos. Referências básicas: 

Abramovay (2000...); Wanderley (2000...); 

Wilkinson (2008...); Schneider (2009...); 

Kageyama (2012); Moreira (1997...); Leite 

(2010); (UniTRABALHO); CECAF,s; 

Unicafes; Contag; Sec. Estadual de Economia 

solidária; outros. 

4. Relações socioeconômicas e de 

trabalho nos territórios solidários 

4.1 - As territorialidades na Cooperativa 

Agroecológica Pela Vida de São 

Raimundo das mangabeiras, (MA)  

4.2 – As territorialidades na “COPARBA 

de Rio Verde (GO) 

4.3 – As territorialidades na “Cooperativa 

dos Agricultores Familiares Solidários 

(CAFS) de Bauru” (SP) 

Avaliação dos resultados socioeconômicos 

da política neodesenvolvimentista dentro dos 

empreendimentos. Para isso, acompanhar as 

rotinas de trabalho, a fim de conhecer sua 

metodologia e estrutura básica, procurando 

perceber o envolvimento dos participantes e 

a recepção da política do PAA dirigida à 

agricultura familiar associativista. 

Referências básicas: Cooperativas; SENAES, 

MDA; MDS; MTPS; CECAF,s; Unicafes; 

outros. 

5 Eficiência, eficácia e efetividade da 

política do programa de aquisição de 

alimentos (PAA) na agricultura familiar: 

Realizar uma avaliação moral da política do 

PAA levando em conta a eficácia como 

medida normativa do alcance dos resultados 

e a eficiência como de utilização dos 

recursos. Entretanto, com um olhar mais 
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uma consideração moral da relação aberto para o fato de que padrões unilineares 

de eficiência alocativa e otimização são 

incapazes de explicar os processos em 

setores tradicionais ou “atrasados”. Ainda: 

avaliar a importância da pluriatividade e de 

atividades não-agrícolas no meio rural. 

Referências básicas: Oliveira (2010), 

Idalberto Chiavenato (1994) Wilkinson 

(2008...); Antunes (1999) Marx (2005), Mattick 

(1977), Mezaros (2002; 2004), Polanyi (2000), 

Gorz (1987), Rifkin (1995), Piketty (2014); 

outros 
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A Erosão do Espaço Público na Cidade Contemporânea 

Discente: Maria Ester de Souza21 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Sócioespacial 

Doutorado 

Palavras-chave: espaço público; áreas públicas; espaço urbano.   

Introdução 

Existem nas cidades brasileiras um estoque de terras que, 

necessariamente, não são conhecidos da população, ou que seu conhecimento é 

seletivo. Essas terras, ou terrenos, são denominadas Áreas Públicas Municipais - 

APM discriminadas nos decretos loteamentos aprovados. O não conhecimento, 

por parte da população, desses estoques de APMs é funcional para os diferentes 

atores do mercado (proprietários, agentes imobiliários) na medida em que se 

utilizam dessa informação como mecanismo de negociação com o poder 

público, em processo conhecido como ‘desafetação’ (expressão usada na 

legislação urbanística para designar o ato de modificação da destinação 

primitiva de uma área pública). A cartografia dessas áreas com isso revela uma 

estratégia de manutenção do poder na luta pela propriedade urbana e pela 

riqueza social. A pesquisa pretende, a partir dessa hipótese, contribuir para o 

aperfeiçoamento do entendimento dos processos de produção do espaço 

urbano na cidade atual. 

Os objetivos propostos para a pesquisa são: analisar a oferta, localização, 

destinação de uso e ocupação de áreas públicas municipais - APM - em Goiânia 

e com isso compreender a relação entre o quantitativo de áreas aprovadas nos 

loteamentos como APM e posteriormente remanejadas em leis de desafetação 

modificando sua destinação primitiva; Analisar a presença do mercado 

imobiliário na regulamentação/remanejamento dos loteamentos e na decisão da 

                                                 
21 Orientador: Prof. Dr. Tadeu Pereira Alencar Arrais 
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destinação final das APMs; por fim elaborar uma cartografia das áreas públicas 

não edificadas, em situação de “estoque” de terras “invisível” na paisagem da 

cidade; 

Os procedimentos metodológicos estão organizados em três partes 

porém ocorrendo em cronograma não necessariamente nesta sequencia 

apresentada. Primeiro a elaboração da conceituação dos termos e o referencial 

teórico a ser adotado para a pesquisa contextualizando a cidade brasileira, 

Goiânia, a função do Estado (e seus atores políticos) na regulação/ordenamento 

do uso do solo urbano a partir da legislação urbanística inclusive. Em segundo 

lugar o procedimento de levantamento documental considerando levantar e 

catalogar os decretos de desafetações, doações, permuta e venda de áreas 

públicas no Município de Goiânia, desde sua origem, em arquivo da Câmara 

Municipal; Biblioteca da Secretaria Municipal - Sempurh; Divisão de Cadastro  - 

Sempurh; Agehab e, se necessário, Cartórios de Registro de Imóveis. Em 

terceiro lugar proceder com a análise e cruzamento das informações levantadas 

sobre as leis publicadas em Diário Oficial e as políticas públicas urbanas 

adotadas pela municipalidade; identificar os arranjos estabelecidos entre os 

atores políticos e os agentes imobiliários na capital articulados entre si na 

elaboração das politicas urbanas; verificar como a espacialização dos dados 

levantados promovem o que se está denominando a erosão do espaço público 

elaborando assim o texto final da pesquisa. 

Resultados Parciais 

Até a presente data já foram elaborados os levantamentos documentais 

de todas as leis de desafetação publicadas desde a criação da câmara de 

vereadores (1938) até Fevereiro de 2016. 

Os dados foram obtidos em leitura dos livros de leis publicadas que 

estão arquivados na divisão de Arquivo da Câmara Municipal de Goiânia e na 
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leitura das publicações do diário oficial (a partir da década de 1960) disponível 

hoje online. O levantamento aponta para o número de 597 leis (que foram todas 

copiadas para uma tabela elaborada no software Excel) que alteram a 

destinação de áreas públicas no município de Goiânia (Fig.1). 

As leis publicadas descrevem áreas que somam 2.881.701,06m² das áreas 

informadas. Aproximadamente 50% das leis não informam o quantitativo das 

desafetações portanto esse número pode ser alterado quando da verificação 

desse dado a partir do endereço informado. Pôde-se levantar também que a 

destinação principal das desafetações se refere à doações a Instituição Religiosa; 

Em segundo lugar aparece o Governo do Estado como beneficiário das áreas 

desafetadas; Em seguida as associações de classe e por último pessoas físicas 

são citadas como recebedoras em termos de doação de APMs. 

O gráfico apresentado abaixo se refere aos dados levantados e os 

prefeitos correspondentes.  

Fig.1 – Modelo de tabela produzida a partir dos dados levantados para a pesquisa. 

Fonte: SOUZA, Maria Ester. 2016 
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Gráfico 1 – Nomes dos Prefeitos e valores (em m2) de áreas públicas desafetadas e 

doadas no município de Goiânia no período de suas gestões.  

Fonte: SOUZA, Maria Ester. 2016 

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

1 – O Espaço Púbico 

1.1 - Conceitos e contextualização da 

cidade atual 

1.2 - A materialidade do que é público  

1.3 - A forma do espaço urbano público 

Capítulo de apresentação do referencial 

teórico adotado para a pesquisa assim 

como a conceituação das palavras-chave 

(público, urbano). Para isso, será feita 

uma leitura do estado da arte em estudos 

que incluem a categoria “espaço público” 

no contexto da pesquisa em Geografia 

definindo suas propriedades e 

delimitando seu conceito para a pesquisa 

em questão. Em outras ciências como 

Urbanismo, Política, Sociologia o temo 

será analisado para situar mais 

claramente o contexto urbano do objeto a 

ser analisado. A partir do conceito de 

Espaço Público portanto será necessário 
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fazer a correspondência entre a qualidade 

atual da vida em comum e a 

espacialidade dos interesses de cada 

cidadão formador da/na cidade. 

Referências básicas: Hanna Arendt, 

Richard Sennett; Paulo Cesar da Costa 

Gomes; Marcelo Lopes de Souza; Henri 

Lefebvre; Milton Santos; Rogério 

Haesbaert; Roberto lobato Correa; Milton 

Santos; Murilo Marx, Lewis Mumford. 

2 - O Marco Regulatório do Espaço Urbano 

Brasileiro 

2.1 A premissa legal para o espaço 

público no Brasil 

2.2 Os agentes imobiliários e o Poder 

Legislativo 

2.3 O espaço público nos estatutos 

Pretende-se a elaboração de um histórico 

da legislação urbana para apresentar o 

percurso que as leis urbanísticas 

brasileiras percorreram até a atualidade 

confrontando a presença dos agentes 

imobiliários e grandes proprietários 

fundiários na elaboração destas e das 

políticas públicas de ordenamento 

territorial. A obrigatoriedade da presença 

das áreas públicas de finalidade 

institucional nos loteamentos (como 

praças, postos de saúde, escolas) surge na 

legislação no mesmo momento que a 

sociedade capitalista se organiza no 

Brasil. A correspondência portanto dos 

percentuais de área adotados para o 

desenho dos novos loteamentos, sua 

localização, forma, situação de estoque de 

terras e os interesses econômicos deverá 

ser demonstrada neste capítulo. 

Referências básicas: David Harvey; 

Raquel Rolnik; Ermínia Maricato; Flavio 

Villaça; Roberto Lobato Correa; Marcelo 

Lopes de Souza; Wanderley M. da Costa; 

Legislação urbanística aplicada no Brasil e 

no município. 

3 O Espaço Público em Goiânia 

3.1 A evolução da ocupação urbana e do 

modelo espacial. 

3.2 O mercado e o poder público no 

ordenamento da cidade 

3.3 As áreas públicas em Goiânia. 

A leitura da produção do espaço urbano 

da capital Goiânia será abordada a partir 

da sua origem e na relação dos interesses 

entre o capital imobiliário, os 

proprietários de terra e os agentes 

políticos idealizadores da cidade. O papel 

do Estado como um dos maiores 

proprietário de terras na origem da 

cidade, seguido da Igreja, deverá ser 

ponderado na análise dos 

desdobramentos do modelo de 
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espraiamento e expansão da cidade assim 

como na análise da disponibilidade de 

áreas públicas desde então. Será 

apresentado neste capítulo a 

constituição/história dos principais 

agentes do mercado imobiliário na capital 

e sua relação com o poder público quando 

da elaboração dos planos diretores, 

planos de expansão e leis de 

parcelamento. A apresentação do 

histórico político-partidário das gestões 

nos poderes executivo e legislativo 

também se faz necessária uma vez que na 

relação entre os atores citados pode-se 

encontrar o modelo de financiamento de 

campanhas políticas sendo abastecido 

entre esses mesmos atores. Um 

diagnóstico da situação atual do estoque 

das áreas públicas municipais na capital 

também será apresentado para a 

comparação com a legislação vigente. 

Referências básicas: ver referências ao 

final. 

4 A erosão do espaço público 

4.1 A doação de áreas no município 

4.2 Os atores presentes na destinação 

final do espaço público 

Inicia-se este capítulo com a apresentação 

dos dados coletados fazendo a 

correspondência com os históricos 

apresentados e com a narrativa dos 

acontecimentos relacionados ao modelo 

de ocupação do território da cidade. 

Neste capítulo final deverá ser formulada 

a compreensão de como os processos de 

produção do espaço urbano a partir das 

doações/leis de desafetações de áreas 

públicas, associados aos interesses do 

mercado (ou ao capital imobiliário) e dos 

agentes políticos, organizam a presença 

ou ausência do espaço público na cidade. 

Referências básicas: Paulo Cesar da 

Costa Gomes; Marcelo Lopes de Souza; 

Henri Lefebvre; Milton Santos; Rogério 

Haesbaert; Roberto lobato Correa; Milton 

Santos; Murilo Marx, Lewis Mumford.  
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A influência da modernização na caracterização e (re)significação do lugar no 

contexto do município de Itapuranga a partir do ano de 2000. 

Autora: Kátia Mesquita Campos22 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Modernização; Município de Itapuranga; Lugar; Identidade. 

Introdução 

A modernização torna-se, a cada dia, um assunto muito discutido, pois chega 

a todos os lugares, transformando cada espaço. Desafio que convida-nos a enveredar 

por um caminho que se apresenta novo, pois a modernização através das inovações 

está em constante mudança, atingindo os vários lugares existentes através da difusão 

dos seus ideais e objetivos. Esse fato leva a humanidade a enfrentar os desafios de 

uma sociedade inserida em um processo de transformação, que promove por um 

lado melhorias na qualidade de vida e por outro, gera o desemprego, desigualdade 

social e exclusão.  

Diante disso, a presente pesquisa tem o objetivo de compreender como os 

atores da modernização atuam e transformam o município de Itapuranga e como o 

lugar se posiciona e se identifica frente ao processo global. Para isso é necessário 

entender como se deu a modernização do município e quais atores agiram nesse 

processo. Identificar quais modernizações ocorreram e quem se apropriou delas. É 

importante compreender quais inovações, mudanças e transformações foram 

implantadas e que consequências tiveram; bem como, analisar como o lugar se 

posiciona na ordem global e como os agentes sociais constroem ou (re)significam sua 

identidade. 

Para isso, num primeiro momento é necessário fazer uma coleta de dados 

sobre o município buscando sua origem, formação e características atuais. Também 

22 Orientador: Prof. Dr. João Batista de Deus. 
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se torna necessário uma análise bibliográfica sobre o conceito de modernização e sua 

dinâmica; assim, poderemos compreender como se deu a modernização de 

Itapuranga. A análise das produções científicas sobre a temática será feita durante 

todo o processo de construção da dissertação. Em um segundo momento, faremos 

entrevistas com moradores de diferentes localidades, para compreender como a 

população vê o processo de modernização, quais transformações e consequências 

promoveram e como a população se posiciona diante de tais processos. Essas 

entrevistas também serão realizadas com diferentes segmentos econômicos, como 

produtores rurais e representantes de comércios, indústrias e prestadores de serviços, 

para entender a importância da modernização para o desenvolvimento municipal. 

Também será realizado visitas a campo para perceber como a modernização 

difundiu-se pelo município. 

Resultados parciais 

A pesquisa ainda está na fase inicial de análise dos dados e revisão 

bibliográfica, mas já deu para perceber que o município de Itapuranga possui dois 

centros de influência, uma parte mais antiga “Xixazão” (Figura 01) – local de origem 

das primeiras casas - e uma parte mais recente “Xixazinho” (Figura 02). O “Xixazão” 

se caracteriza como um centro histórico do município, com casas e construções 

tombadas pelo patrimônio histórico e um ritmo de vida mais calmo e pacato, típico 

de uma cidade do interior. O “Xixazinho” representa a região mais modernizada e 

desenvolvida, concentra a maior parte da população, abriga os poderes executivo, 

legislativo e judiciário; os bancos da cidade e os principais pontos de comércio e 

lazer. 
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Apesar de ser pequena, Itapuranga apresenta bons índices econômicos e 

sociais. A estimativa populacional do IBGE (2010) para 2015 é de 26.639 habitantes. O 

IDH é de 0,726, considerado um Índice de Desenvolvimento Humano elevado; o 

Índice Gini do município é de 0,39 – considerado um pequeno índice de 

desigualdade social.  Quase toda cidade possui infraestruturas básicas, como 

rede de esgoto, asfalto, energia e sistema de telefonia. A maior parte do PIB do 

município se concentra no setor de serviços, principalmente no comércio, que ocupa 

uma posição de centralidade na região, pois fornece produtos aos municípios 

vizinhos, como Morro Agudo de Goiás, Guaraíta, Uruana, Heitoraí e Faina. A 

agropecuária é a segunda colocada na geração de renda, fato que se deve a criação de 

gado de corte e leiteiro, produção de hortifrutigranjeiros, milho, maracujá e cana-de-

açúcar. 

Houve um crescimento econômico nos últimos anos, abrangendo todos os 

setores do município. As agroindústrias vão desde pequenos estabelecimentos 

artesanais, como fábricas de doces até estabelecimentos maiores como a fábrica de 

“Linguiças JJ”. O setor secundário possui uma importante indústria de álcool - Pite 

Foto: Campos, K. 2016 

Figura 01 – Xixazão 

Foto: Campos, K. 2016 

Figura 02 – Xixazinho 
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S/A, implantada no município no ano de 1979. A usina provocou um aumento da 

população e movimentou a economia do município até o ano de 2000, a partir daí, a 

população e a economia começou a diminuir, devido o fechamento da usina nos anos 

seguintes. No ano de 2007, a antiga Pite foi reaberta pela Vale Verde 

Empreendimentos, passando a ter esta denominação. A indústria Vale Verde 

estimulou um maior dinamismo no município, com a abertura de muitos postos de 

trabalho e aumento da arrecadação municipal.  

Esse crescimento econômico ocorreu de forma gradativa, foi resultado de um 

longo processo de modernização. Para compreender como ocorreu a modernização 

do município é preciso voltar a sua essência, aos primeiros passos, para a partir daí, 

compreender os dias atuais. O “povoado Xixá” surgiu em 1933 quando alguns frades 

da cidade de Goiás pediram ao governo uma concessão de terras às margens do Rio 

Canastra, local onde foi construída a capela de São Sebastião e realizada a primeira 

missa embaixo de um “xixazeiro”, árvore típica da região. As condições de vida eram 

muitos rudimentares, não tinha infraestruturas básicas, como vias de transporte e 

comércio local.  

Nesse período, essa era a realidade de maior parte do território goiano, para 

que esse cenário pudesse mudar, era necessário abrir caminhos e dar condições para 

a reprodução do capital. O governo passou a montar as infraestruturas necessárias, 

principalmente a construção de ferrovias, que significavam a inserção de Goiás aos 

grandes centros econômicos, tirava-o da condição de isolamento e fornecia meios 

para o desenvolvimento do território. Dessa forma, houve um crescimento das 

relações comerciais inter-regionais, as áreas interioranas foram interligadas com a 

construção de várias rodovias que cortavam o interior, possibilitando uma maior 

importação e exportação. Com o incremento das vias de escoamento, houve um 

crescimento da produção agropecuária e um maior dinamismo para a economia 

goiana.   
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Assim, o Estado de Goiás estava sendo preparado pelas políticas 

expansionistas para a implantação da modernização. Com a “Marcha para o Oeste”, 

foi implantada a Colônia Agrícola de Goiás – CANG no ano de 1940, na região de 

Ceres. Com a vinha de muitas famílias, principalmente de Minas Gerais e estados 

vizinhos, as cidades próximas a Ceres, como Itapuranga, foram sendo ocupadas. As 

famílias migrantes que vieram para o município de Itapuranga ajudaram no 

crescimento econômico e no desenvolvimento da agricultura local. Produziam 

variados produtos, como milho, feijão e arroz, para o sustento de suas famílias e 

comércio dos produtos excedentes; também criavam animais domésticos, para a 

complementação da alimentação e renda familiar. 

Devido o crescimento e ao aumento da população, um grupo de moradores se 

organizou e reivindicou mais participação na vida política do povoado, com isso, foi 

elevado a Distrito do município de Goiás em 1943. Em 1956, consegue a emancipação 

política. Alguns Distritos foram anexados ao município de Itapuranga, em 1956 

(Diolândia) e 1963 (Cibele). Com o crescimento, surgem na região variadas formas de 

comércio e serviços; houve uma melhoria das infraestruturas e qualidade de vida dos 

moradores, com a pavimentação das ruas, expansão do fornecimento de energia e 

água tratada, construção de vias internas e externas, novas formas de transportes e 

maior assistência à população; tudo estava sendo preparado para a instalação das 

primeiras indústrias do município. De acordo com Vieira (2009), em 2006 Itapuranga 

tinha 185 unidades industriais e 985 estabelecimentos comerciais. 

Os subsídios públicos promoveram a implantação das infraestruturas rurais. 

Dessa forma, as áreas rurais do município foram sendo englobadas ao processo de 

modernização, com a utilização de novas tecnologias para melhorar e aumentar a 

produção, transformando propriedades em empresas agrícolas. Na agricultura foram 

inseridos novos maquinários (tratores, colheitadeiras e pulverizadores), insumos 

(adubos, fertilizantes e agrotóxicos) e sistemas com tecnologia avançada, como 
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irrigação por gotejamento. Na pecuária, a antiga criação de gado – pecuária extensiva 

– foi sendo substituída pela criação intensiva, os chamados confinamentos de bois, 

que chegam ao abate mais cedo e geram mais lucros. A produção leiteira sofreu uma 

intensa transformação com as ordenhas mecânicas e com os tanques de resfriamento 

de leite, tudo para atender o exigente mercado industrial. 

 Essa difusão do sistema capitalista no território, transformando o espaço de 

acordo com os interesses do capital, insere o processo de modernização em 

Itapuranga. Essas transformações, que vão desde o povoamento até a construção das 

infraestruturas necessárias para a reprodução do capital, criam as condições ideais 

para a propagação da rede moderna.                        Para que a expansão ocorra, a 

burguesia dissemina um conjunto de ideias que visam justificar e fortalecer o avanço 

do capital pelo território.  Cria-se uma ideologia a serviço do progresso e do 

desenvolvimento, que a todo custo, dissemina os ideais capitalistas.  

Plano de redação detalhado 

 Segue abaixo, o detalhamento do plano de redação da pesquisa, que será 

dividida em três capítulos e cada um será subdividido em subcapítulos conforme a 

necessidade. 

Capítulos Sinopse 

 

1 - Modernização do Município de 

Itapuranga: formação e 

desenvolvimento atual 

 

1.1 - Um olhar sobre o Município 

de Itapuranga. 

1.2 - A formação territorial da 

modernização em Itapuranga.  

1.3 - Agentes estruturantes do 

processo de modernização do 

município. 

Levantamento do perfil socioeconômico e cultural 

do município, abordando as principais 

características atuais. Análise da formação e 

desenvolvimento municipal, elencando os 

principais fatores que levaram ao processo de 

modernização de Goiás que influenciaram 

diretamente Itapuranga. Considerações teóricas 

sobre o conceito de modernização e seus principais 

elementos. Evidenciar quais agentes 

modernizantes atuaram em Itapuranga e como 

eles promoveram a modernização. Referências 

básicas: IMB; IBGE; Secretaria da indústria e 

comércio de Itapuranga; Secretaria da Educação e 

Saúde de Itapuranga; FIRJAN; Emater; Dênis 
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Castilho; Júlio Cesar Pereira Borges; Tadeu 

Alencar Arrais; Anthony Giddens; Scott Lash; 

Ulrich Beck; Luís Estevam; C. E. Black; Marshall 

Berman; Ann Markusen; Glays Rodrigues Matos; 

K. Marx; Gino Germani; Eguimar Felício Chaveiro; 

Milton Santos; Rogério Haesbaert; Claude 

Raffestin; Marcelo Lopes de Souza.  

2 - Processo e transformação: 

modernização em Itapuranga 

 

2.1 - As diferentes modernizações 

do município. 

2.2 - Inovações e transformações 

de Itapuranga. 

2.3 - Os desdobramentos do 

processo de modernização do 

município. 

 

Elencar as modernizações que ocorreram em 

Itapuranga, abordando os principais elementos de 

cada tipo de modernização. Reflexões acerca das 

inovações e transformações que as modernizações 

trouxeram ao município e a vida dos moradores. 

Discussão dos desdobramentos e consequências 

do processo de modernização, utilizando para isso 

exemplos do cotidiano da cidade. Referências 

básicas: IMB; IBGE; Emater; Manoel Calaça; 

Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira; Márcia 

Pelá; Marcelo Mendonça; Helena Angélica de 

Mesquita; Juliana Ferraz da Rocha Santilli; 

Bernardo Mançano Fernandes; Dênis Castilho; 

Júlio Cesar Pereira Borges; Tadeu Alencar Arrais; 

Anthony Giddens; Scott Lash; Ulrich Beck; Luís 

Estevam; C. E. Black; Marshall Berman; Glays 

Rodrigues Matos; K. Marx; Gino Germani; 

Eguimar Felício Chaveiro; Milton Santos; Rogério 

Haesbaert; Claude Raffestin; Marcelo Lopes de 

Souza.  

3 - Lugar e identidade: vivências, 

valores e significações. 

 

3.1 - O lugar como espaço de inter-

relações de vivências, resistências 

e contradições. 

 

3.2 - Identidade Cultural: da 

instabilidade a autoconstrução de 

vivências e valores.  

 

 

 

 

Considerações teóricas sobre o lugar, suas 

vivências, contradições e resistências. Análise 

sobre as mudanças que a globalização promove no 

lugar, abordando exemplos da atualidade. 

Discussão de como o lugar se (re)significa e se 

(re)afirma diante das ações globalizantes. 

Considerações teóricas sobre o conceito de 

identidade cultural. Análise das transformações 

provocadas na sociedade atual pelo processo de 

globalização da economia, bem como, as 

consequências dessas transformações na formação 

e estruturação das identidades culturais. No 

decorrer de todo trabalho serão abordados alguns 

exemplos da cidade de Itapuranga. Referências 

básicas: Luiz Felipe Ferreira; Anthony Giddens; 

Doreen Massey; Yi-Fu Tuan; Milton Santos; 

Marcelo Lopes de Souza; A. Appadurai; Frederico 

G. B. Araújo; Zygmunt Bauman; Joel 

Bonnamaison; Manuel Castells; Zeny Rosendahl; 

Joan Nogué Font; Joan Vicente Rufí; Gilberto 
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Giménez; Paulo César da Costa Gomes; Rogério 

Raesbaert; Stuart Hall; Rosa Maria Vieira 

Medeiros. 
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A política territorial como fator de desenvolvimento no Território de Cidadania 

Vale do Paranã-GO 

Ludimila Lelis Ataides23 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Socioespacial  

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Território; Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas; Relações de 

Poder. 

Introdução 

Na perspectiva de incrementar o desenvolvimento de segmento estratégico que 

a agricultura camponesa tem representado, algumas políticas públicas foram criadas 

na última década com o objetivo de desenvolver a produção e gerar renda, emprego 

e segurança alimentar. No entanto, o Brasil é um país de dimensões territoriais que se 

comparam facilmente a um continente. Isso o torna heterogêneo e com realidades 

distintas, dentro de um mesmo território ou unidade da federação, ressaltando suas 

desigualdades e fragilidades no aspecto de desenvolvimento econômico e social. 

Diante desta realidade, o programa territórios de cidadania foi criado como uma 

política pública voltada para promoção, integração e desenvolvimento em territórios 

específicos com finalidade de reverter o quadro socioeconômico negativo e promover 

o desenvolvimento local (Fonte: BRASIL, 2015).

O estado de Goiás possui atualmente 4 (quatro) Territórios da 

Cidadania:Território das Águas Emendadas – DF/GO/MG que abrange três estados 

numa área de 37.721,70Km²; Território Chapada dos Veadeiros que abrange uma 

área de 21.475,60KM²; Território Vale do Paranã que abrange uma área de 

17.452,90Km²; Território Vale do Rio Vermelho que abrange uma área de 

12.040,50Km². As principais características em comum destes territórios são o índice 

23 Orientador: Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira. 
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de desenvolvimento humano/IDH abaixo de um ponto, que os tornam específicos 

dentro uma heterogeneidade de desenvolvimento em Goiás, onde o objetivo é 

promover uma integração de ações articuladas com órgãos federais, estaduais e 

municipais voltadas para a indução do desenvolvimento local contínuo e integrado.  

É oportuno precisar a ordem conceitual e operacional das dimensões do 

processo de implantação para promoção e efetivação de políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura camponesa a partir do modo 

como as categorias básicas de análise territorial e espacial apresentam-se na 

formulação da política: espaço geográfico, território, cultura, identidade, 

territorialidade, subsidiariedade e escalada, regionalização, territorialização, 

disparadores da territorialização, complementaridade entre regionalização e a 

territorialização e continuidade entre o espaço e o território (PERICO, 2009). 

A concepção de Raffestin (1993[1980]) sobre o território e territorialidade é 

processual, relacional e múltipla, fomentando a elaboração de ideias em favor da 

organização política e do desenvolvimento local. Assim as relações de poder são 

multidimensionais e efetivam malhas, nós e redes; capacitando a valorização dos 

atores e recursos de uma localidade, com ações de inclusão e não exclusão.  A 

territorialidade corresponde ao controle sobre uma área ou espaço; é uma estratégia 

para influenciar ou controlar recursos, fenômenos, relações e pessoas e está 

intimamente relacionada ao modo como as pessoas usam a terra, organizam o espaço 

e dão significado ao lugar. Sendo onde o poder local expressa de forma nítida o 

controle social, onde há sobreposição de controle, sendo assim uma forma de 

controle do espaço.  

A relevância desta pesquisa está circunscrita à produção de indicadores 

econômicos e sociais que para mensurar a efetividade das políticas públicas 

territoriais e os seus efeitos para a agricultura camponesa. Deste modo, busca-se 

aprimorar os métodos científicos para elaboração, execução, e monitoramento da 
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política pública territorial, com tópicos que permitam sua análise de forma mais 

coesa e precisa. 

Neste sentido nos dedicaremos a investigar como as relações de poder local 

incidem para a viabilização, inviabilização e efetivação das políticas territoriais e se 

estas influenciam no fortalecimento da produção e comercialização dos produtos 

produzidos pela agricultura camponesa. Para tanto, partiremos do pressuposto de 

que a atuação da administração pública local influencia diretamente na execução e 

efetivação das ações da política pública territorial, assim como a participação 

precária da sociedade civil nas instâncias de elaboração das ações e estratégias a 

serem aplicadas. 

Desse modo como objetivos específicos, investigar a importância da política 

pública territorial enquanto meio de desenvolvimento rural no Território de 

Cidadania Vale do Paranã e seu processo de ocupação para entender a realidade 

atual. Averiguar como se dá a participação da agricultura camponesa organizada e 

não organizada, para discussão e implementação de benefícios locais. Investigar 

como a política pública territorial cumpre o papel de fortalecer a continuidade dos 

agricultores camponeses no meio rural. 

Para tanto utilizaremos como metodologia a pesquisa quali-quantitativa de 

corte transversal, onde serão aplicados formulários nos municípios do Território Vale 

do Paranã, além da análise de dados e informações de fontes secundárias. 

A coleta de dados será baseada na realização de pesquisa de campo 

exploratória, onde serão realizadas entrevistas via formulário, junto à amostra de 

agricultores camponeses, colegiado territorial e administração pública local. 

A análise documental será realizada a partir de pesquisas e dados existentes junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Núcleo de 

Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD); dentre outros meios oficiais. 
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Resultados Parciais 

A disciplina “Teoria e método em Geografia” reafirmou a necessidade do 

cuidado à utilização das categorias geográficas, sua concepção teórica para que a 

pesquisa empírica não seja destoada, sem uma realidade espacial bem 

fundamentada. 

A participação na disciplina “Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas e 

Agricultura Camponesa” foi relevante para compreensão de como o meio rural é 

abordado em suas diversas faces e intencionalidades; na formulação das políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento rural no Brasil. Desse modo, a construção do 

segundo capítulo será pautada em muitos dos debates propostos durante a 

disciplina, que permite compreender a ideologia disseminada pelo segmento 

hegemônico rural no Brasil e seus efeitos para a agricultura camponesa.   

Destaca-se a participação da disciplina “Ambiente e apropriação das regiões 

de Cerrado”, para compreensão da ocupação do Cerrado Goiano, em especial com a 

atenção a região nordeste de Goiás. Assim, permitiu balizar a ideia base para 

construção do primeiro capítulo a partir do artigo da disciplina, entendendo como 

essa apropriação perpassa as relações de poder desde tempos remotos dessa 

ocupação.  

Outra disciplina de extrema relevância foi “Lutas sociais pela terra e pelo 

território na América Latina” permitiu compreender como as lutas e estratégias dos 

movimentos sociais, contribuem para a construção de (re) existências diante do 

modelo hegemônico de pensar sociedade e o desenvolvimento rural, que ajudará a 

subsidiar o terceiro capítulo.  

O III Workshop sobre a agroindústria canavieira em Goiás, por meio de 

Grupos de Trabalho e trabalho de campo em Quirinópolis-GO, permitiu observar 

teórico e empiricamente as estratégias que o capital utiliza para sua reprodução e seu 
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avanço em diversas regiões estratégicas. Saliento ainda a organização e participação 

no VII Simpósio Internacional de Geografia Agrária, assim como a participação na II 

e III Jornada Universitária em apoio à Reforma Agrária, possibilitou aprofundar a 

temática da Questão Agrária, para que sua centralidade seja pautada durante o 

debate teórico dos capítulos, para que reafirme a sua importância para o 

planejamento das ações das políticas públicas rurais.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisas, aguardando ainda 

a avaliação. As pesquisas de campo, serão realizadas a partir do mês de junho, com 

entrevistas semiestruturadas com público da pesquisa, para resultados qualitativos 

do segundo e terceiro capítulos. 

Dessa forma a participação dos eventos e disciplinas, foi fundamental para a 

revisão bibliográfica e percepções a serem trabalhadas durante o campo. A 

participação do grupo de pesquisas TRAPPU, possibilita uma interação com outros 

pesquisadores que apontam uma necessidade de agenda unificada. 

Plano de redação: A Política Territorial como fator de desenvolvimento no Território 

de Cidadania Vale do Paranã-GO. 

Capítulos Sinopse 

 

 

1 Território e Ocupação de Goiás, 

compreendendo o ordenamento espacial 

1.1 Território: conceitos e 

perspectivas 

1.2 A ocupação de Goiás, um 

recorte do Nordeste Goiano 

1.3 Ordenamento Territorial: ações do 

Estado e sua estruturação 

Pretende-se nesse capítulo identificar as 

concepções a cerca do conceito de território 

e a sua importância para a compreensão do 

processo de ocupação de Goiás, bem como 

do nordeste goiano. Assim, busca-se 

identificar a centralidade da ação do Estado 

para conformação do processo de 

ordenamento do territorial que resultou na 

estruturação territorial atual. Para isso, será 

feita uma análise das origens da 

perspectiva territorial no planejamento 

estratégico e os seus desdobramentos para 

o desenvolvimento rural.  Referências 

básicas: Milton Santos; Rogério Haesbaert; 

Ana Cristina da Silva; Claude Raffestin; 

Marcelo Lopes de Souza; Antonio Carlos R. 

Moraes; Antonio Carlos Brandão; Jorge 
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Romano; Sergio Schneider, Bernardo M. 

Fernandes;Karl Kaustsky; Valmir Crispim 

dos Santos; Celene Barreira; Marcelo 

Rodrigues Mendonça; Eguimar Felício 

Chaveiro; Manoel Calaça. 

2 O Programa de Territórios Rurais e de 

Identidade 

2.1 Políticas Públicas de Desenvolvimento 

Rural: Uma abordagem territorial 

 

2.2 O Programa Território da Cidadania  

 

2.3 O Território de Cidadania Vale do 

Paranã 

 

Compreensão da utilização da abordagem 

territorial na formulação das políticas 

públicas a partir do modelo europeu 

incorporado na realidade latino-americana, 

com destaque para o Brasil. Diagnóstico 

dos aspectos institucionais da criação e 

implementação do Programa de Territórios 

de Cidadania a partir de 2008. 

Caracterização do Território de Cidadania 

Vale do Paranã, fatores econômicos, sociais, 

culturais e ambientais.  Referências 

básicas: Brasil (MDA/MDS); CONAB; 

IBGE; Guilherme Delgado; Adriano R. 

Oliveira;Jorge Romano; Leonardo Secchi; 

Marcos A. Saquet; FAO/ONU; Catia Grisa; 

Luis Norder; Ricardo Abramovay; Raquel 

Finamor Cardoso; Juliano Geraldi; Tarik M. 

P. Tanure; Paulo Dimas Rocha de Menezes; 

Ricardo Abramovay; Antonio Nivaldo 

Hespanhol; Carlos de Castro Neves Neto; 

Evandro César Clemente; Jorge Ramon 

Montenegro Gómez; Valmir Crispim dos 

Santos; Celene Barreira. Dados e 

informações de fontes secundárias e 

primárias. 

 

3 Apropriação e transformação do território, 

a partir do Programa Território da 

Cidadania. 

 

3.1 Relações de Poder: Clientelismo, 

coronelismo, a perpetuação do atraso nos 

dias atuais 

 

3.2 Controle social e autonomia: como 

construir (re)existências? 

 

3.3 Avanços e entraves do Programa de 

Territórios da Cidadania 

 

Avaliação do Programa Território da 

Cidadania, por meio das relações de poder e 

conflito. O papel do Coronelismo, 

Clientelismo na execução da política 

pública. A participação social para 

autonomia e resistências. Compreender as 

ações que possibilitam o desenvolvimento 

local na sua interface com o conceito de 

território. Enfatizar a indissociabilidade 

entre o equacionamento da questão agrária 

para se pensar um desenvolvimento rural 

efetivo. Referências básicas: Brasil (MDA), 

IBGE, NEAD, MDS, Jose de Souza Martins; 

Victor Nunes Leal, Itamy Campos; Pierre 

Bordieu; Michel Focault; Bernardo Mançano 

Fernandes; Ariovaldo Umbelino de Oliveira; 

Karl Kautsky; Claude Raffestin; Marcelo 

Lopes de Souza; Carlos Brandão; José 

Adriano Anaya; Pedro Demo; Adriano R. de 
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     3.4 A indissociabilidade do 

Desenvolvimento Rural e a Questão 

Agrária no Brasil 

Oliveira; Valmir Crispim dos Santos; Edson 

Batista; Jorge Ramon Montenegro Gómez. 

 

Referências 

ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. São 

Paulo: 

Hucitec/ANPOCS/UNICAMP, 1992. 

BRASIL, 2015. Territórios da Cidadania. Disponível em: 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/one-

community# 

CHAYANOV, Alexander V. La Organización de laUnidad Económica Campesina. 

Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1974. 

FARIA, Carlos A. “A política da avaliação de políticas públicas”. Revista Brasileira 

de 

Ciências Sociais, São Paulo, v. 20, n. 59, p. 97-109, out. 2005. 

FRANÇA, C. G.; DEL GROSSI, M. E.; MARQUES, V. P. M. A. O censo agropecuário 

2006 e a agricultura familiar no Brasil. Brasília: MDA, 2009. 96 p. 

PERICO, Rafael Echeverry. Identidade e território no Brasil. Brasília. Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura, 2009. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. França. São Paulo: Ática, 1993. 



 

 
136 

A instituição da geografia acadêmica em Goiás: um estudo dos cursos de 

graduação em Geografia da PUC-GO e da UFG 

 

Maryela Janaina Barbosa24 

Dinâmicas Socioespaciais 

Modalidade: Mestrado 

 

Palavras-chave: história do pensamento geográfico; geografia acadêmica; docência.  

Introdução 

Com a institucionalização da geografia acadêmica o conhecimento geográfico 

passou a ser produzido nas Instituições de Ensino Superior (IES). Assim, as 

universidades tornaram-se o local em que ocorre as diferentes trocas de saberes, a 

profissionalização do geógrafo e a produção do conhecimento geográfico científico. 

Tais instituições possuem uma organização curricular, normas de conduta e 

legislativas que apresentam tendências teóricas históricas. 

A investigação que ora apresentamos visa identificar e conhecer os fatores 

políticos, sociais e históricos que condicionaram a criação da geografia acadêmica nas 

duas principais instituições de ensino superior em Goiás: Geografia da Pontifica 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Pretende ainda elucidar as influências, nacionais e estrangeiras, na formação 

dos primeiros geógrafos quanto às “escolas” de pensamento geográfico vigentes no 

Brasil, em meados do século XX. 

O Curso de Geografia da PUC-GO foi reconhecido em 1952 por meio do 

Decreto de Lei nº 30.588, período em que o curso era vinculado à Faculdade de 

Filosofia. No ano de 1959, o Curso de Geografia foi reconhecido por meio do Decreto 

de Lei 47.041, tornando-se o primeiro Curso de Geografia de nível superior oferecido 

no Estado de Goiás. O curso de Geografia da UFG foi criado em 1965 ligado ao 

Centro de Estudos Brasileiros (CEB), e foi reconhecido por meio do Decreto de Lei n° 

63.636, de 19 de novembro de 1968.  

                                                 
24 Professora Doutora Ana Cristina da Silva 
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Entende-se que é necessário conhecer o processo histórico de formação da 

geografia acadêmica em Goiás, os condicionantes políticos e sociais que geraram a 

demanda pela implantação de cursos, em nível de ensino superior, para a formação 

de profissionais em Geografia. Nesse sentido, é importante avaliar a proposta 

curricular, à época, e sua relação com a geografia acadêmica em vigor em outras 

instituições brasileiras, tais como: a Universidade de São Paulo (USP) e a 

Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ambas 

as instituições pioneiras na formação de geógrafos no Brasil, fundadas no século XX 

sob a influência da geografia francesa. 

 Para tanto, a periodização proposta inicialmente para essa investigação 

abarca desde 1959, ano de reconhecimento do curso de Geografia na PUC-GO até 

2015. Essa periodização, inicial, pretende abarcar a criação dos cursos de Geografia 

nas duas instituições, bem como compreender as relações e influências recíprocas 

delas na formação dos primeiros geógrafos em Goiás. 

A Geografia Acadêmica no Brasil 

A institucionalização da geografia acadêmica, no Brasil, ocorreu em São 

Paulo no ano de 1934, no Rio de Janeiro no ano de 1937, juntamente com a criação da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1 (IBGE) nesse mesmo ano. 

Para a criação dos primeiros cursos de Geografia, veio ao Brasil uma missão francesa, 

liderada por Pierre Deffontaines e Pierre George, com essa finalidade. Assim, a 

influência francesa, na geografia acadêmica, perdurou de forma majoritária até a 

década de 1960, quando outras influências estrangeiras passam a disputar as 

influências no pensamento geográfico brasileiro 

Nas décadas de 1960 e 1970 todo o sistema educacional brasileiro passou por 

intensas reformas oriundas do contexto político da época, o Regime Militar no Brasil 

implicou em drástica intervenção estatal em todos os setores, incluindo a educação 

(GEBRAN 2003). Neste sentido, as reformas que atingiram a economia, a política e a 
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cultura, alcançaram também a geografia universitária, entre 1980 e 1990, criação de 

universidades e entidades voltadas à discussão do ensino propiciaram que a política 

educacional brasileira fosse repensada, e houvesse uma reflexão crítica sobre a 

educação. 

A investigação da geografia acadêmica, na história do pensamento 

geográfico, possibilita conhecer a formação do campo científico da Geografia. 

Conforme afirma Machado (2009) como condicionante a uma produção intelectual 

autônoma, que reflete suas ações no setor político-cultural. Neste sentido, é 

fundamental entender a intencionalidade de todo discurso científico, que surge como 

a tentativa de superar os conceitos que o precederam e de intervir de forma eficaz na 

realidade. Assim, 

[O] resgate de autores e das textualizações que nos deixaram como 

herança tem um excelente papel funcional a jogar, desde que traga à 

tona visões de mundo irresistivelmente atreladas aos respectivos 

contextos históricos e, por esta razão, ajude a compor o mosaico que 

parece ser o Pensamento Geográfico Brasileiro. […] Daí que hoje já 

se encontra disponibilizado um bom número de Dissertações de 

Mestrado e Teses de Doutorado alinhadas com a empresa de desvelar 

o modo como tem evoluído a Geografia Brasileira. (REIS JÚNIOR

2007, p. 2 – grifo nosso) 

A modernização do saber geográfico é impulsionada por meio das relações 

de geógrafos nas instituições de ensino, que dão o suporte necessário aos 

profissionais, para que seus estudos possam ser veiculados a outros profissionais 

interessados na mesma temática (MACHADO, 1995). 

Criação da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), possui uma história própria que se 

confunde com a história de seus fundadores. Brasil (2008) afirma que o projeto de 

criação da UFG foi idealizado por homens que resistiram a todo contratempo 

imposto no período de criação da universidade, à burocracia e à falta de recursos. No 

ano de 1959 foi apresentado um projeto de Lei nº 382 que solicitava à Câmara Federal 
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do Brasil a criação da Universidade Federal de Goiás. A UFG foi criada com a união 

de cinco escolas de ensino superior, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de 

Engenharia, Faculdade de Medicina e o Conservatório de Música. 

Um dos precursores Da criação da UFG foi o professor Colemar Natal e 

Silva, diretor da Faculdade de Direito no ano de 1959, e criou juntamente com os 

diretores das outras quatro instituições de ensino superior de Goiás, época, um 

Comitê Permanente para a Criação da Universidade do Brasil Central. De acordo 

com Natal e Silva foi necessário recorrer ao então presidente da republica Juscelino 

Kubitschek para que fosse possível transpor a burocracia vigente no período. Assim, 

no dia 14 de dezembro de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 

assinou a Lei nº 3.834-C criando a Universidade Federal de Goiás (CASTRO, 2008 - 

Revista Alternativa UFG) 

Em Goiás, vivenciava destaca-se o governo de Mauro Borges, que trouxe 

possibilitou um reordenamento do Estado por meio do planejamento e do 

crescimento urbano, em contrapartida a um estado que ate o presente momento 

poderia ser era classificado como tradicional e rural. (CAMPOS, 2008 - Revista 

Alternativa UFG). 

A UFG nasceu com um projeto moderno que possuía pressupostos sociais de 

integração com participação ativa da população. Mas seguindo o processo histórico 

em que se encontrava o Brasil, teve que se adequar ao processo ditatorial implantado 

no país em 1964, que impôs à universidade uma “nova ordem, autoritária e 

intervencionista”(CAMPOS, 2000, p. 31 – Revista Alternativa UFG).  

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Geograrafia no Brasil 

2.1  A História do pensamento geográfico 

brasileiro 

2.2 Surgimento da Universidade no Brasil e 

Compreender o processo de criação das 

Universidades no Brasil e o conseqüente 

surgimento de uma Geografia científica no 

país. Diagnóstico dos aspectos institucionais 
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a geografia acadêmica 

2.3 Criação UFG 

2.4 Criação da PUC-GO 

da criação e implantação das Universidades e 

dos cursos de Geografia. Análise da matriz 

curricular dos cursos de Geografia nas 

instituições universitárias que compõem a 

pesquisa. Referências básicas: Mônica 

Sampaio Machado, Eguimar Felício Chaveiro, 

Réis Júnior, Ruy Moreira, Ives Lacoste; 

Colemar Natal e Silva. Documentos 

institucionais da PUC-GO e da UFG. 

2 Geografia acadêmica em Goiás 

3.1 Curso de Geografia da PUC-GO 

3.2 Curso de Geografia da UFG 

3.3 Proposta curricular dos Cursos de 

Geografia 

Analisar como se deu o processo de criação da 

PUC-GO e da UFG; Contexto histórico, 

influências política e culturais; Identificar e 

interpretar Analisar as influências das escolas 

de pensamento na proposta curricular dos 

cursos de Geografia; mediante a análise das 

matrizes curriculares. Referências básicas: 

Ruy Moreira; Paulo César da Costa Gomes; 

Antônio Carlos Robert de Moraes; Mônica 

Machado, Réis Júnior; Beatriz Zanatta; 

Horieste Gomes; Eguimar Felício Chaveiro.  

3 Influências História do Pensamento 

Geográfico brasileiro 

3.1 A história da geografia acadêmica 

goiana 

3.2 A geografia idealizada e a geografia do 

praticada na universidade 

3.3 A formação da primeira geração de 

geógrafos goianos 

Conhecer o processo de formação dos 

geógrafos que participaram ativamente na 

constituição de uma geografia acadêmica em 

Goiás; Compreender as conseqüências de um 

possível distanciamento  entre a Geografia 

produzida intelectualmente da Geografia 

praticada na universidade. Interpretar as 

concepções de Geografia, do que é ser 

geógrafo e a finalidade do conhecimento 

geográfico para a sociedade, segundo os 

depoimentos dos entrevistados. Referências 

básicas: Mônica Sampaio Machado; Beatriz 

Zanatta; Horieste Gomes; Eguimar Felício 
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Chaveiro. 
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Análise crítica do orçamento participativo no governo autônomo e descentralizado 

de Ibarra-Equador25 

Gabriela Ruales Orbes 26 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras chaves: orçamento participativo; democracia participativa; democracia 

representativa; território e gestão. 

Introdução 

A seguinte pesquisa procura verificar o caráter democrático do instrumento 

do Orçamento Participativo no Governo Autônomo e Descentralizado do Município 

de Ibarra (GAD-Ibarra)27, verificando a relação entre a democracia representativa e 

democracia participativa dentro do território nacional, se aprofundando no 

município. Através do estudo tanto da gestão deste instrumento por parte do Estado, 

quanto à verificação das distintas dinâmicas de participação e deliberação por parte 

da sociedade. 

O GAD de Ibarra é a capital da província de Imababura, está localizado a 126 

km ao nordeste da capital do país, Quito. De acordo com a divisão territorial oficial, o 

GAD-Ibarra esta dividido em cinco paróquias urbanas: El Sagrario, San Francisco, 

Caranqui, Alpachaca e La Dolorosa del Priorato; e sete paróquias rurais: Ambuquí, 

Angochagua, La Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas, San Antonio − as quais 

também são denominadas como GAD´s. De acordo com o ultimo censo elaborado 

(INEC,2010), o GAD abrange um total de 181.175 habitantes, dentro duma extensão 

de1162,22 Km2. Ibarra está localizada na cordilheira andina, a paisagem está 

caracterizada por vulcões, montanhas e morros, o espaço urbano esta localizado na 

25 Pesquisa em desenvolvimento com apoio do convênio da Organização de Estados Americanos e Grupo de 

Coimbra de Universidades OEA-GCUB 2015  
26 Orientadora: Profa. Dra. Celene Monteiro Antunes Barreira 
27   A divisão territorial nacional e através do Governos Autônomos e Decentralizados, sendo o país divido nas 

seguintes escalas de governo: GAD Provincial, GAD Municipal e GAD Paroquial Rural. Descentralização que 

tem caráter obrigatório na atual Constituição de 2008. 
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planície, a 2.300 a.n.m. enquanto os GADs das paróquias rurais estão localizados ao 

norte e ao sul da cidade.  

O orçamento participativo começou a ser implementado no GAD-Ibarra, tanto 

em paróquias urbanas como rurais, no ano de 2000, conforme a Ordenança de 

Participação Econômica Cidadã, referente aos “governos locais alternativos”. Apenas 

alguns municípios no país implementaram estas politicas de participação. Tal 

ordenança foi substituída pela “Ordenança que Norma o Funcionamento do Sistema 

de Participação Cidadã e Controle Social”, a qual data do ano de 2012, que segue as 

diretrizes da vigente Constituição da Republica do Equador de 2008, assim como do 

Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e Descentralização 

COOTAD 2010, e o Código Orgânico de Planejamento Finanças Públicas COPFP 

2010. 

O presente estudo do orçamento participativo justifica-se pela identificação da 

demanda de conhecimento e avaliação de certas politicas publicas e instrumentos 

que reforçam processos de democracia participativa na gestão e no planejamento. 

Estudos como o de Nuria Cunill (1991) mostram que discursos acerca da participação 

cidadã na América Latina foram muitas vezes utilizados para legitimar um poder 

político hegemônico. A autora afirma que experiências bem-sucedidades foram as 

criadas desde as bases sociais, numa perspectiva de construção da justiça social. O 

estudo de Egon Monteiros (2009) adverte a necessidade de pesquisas que avaliem e 

comparem os instrumentos como os orçamentos participativos, para não cair numa 

subordinação das politicas participativas frente a uma democracia representativa 

bastante frágil, como o é na América Latina em geral. Boaventura de Sousa Santos 

(2002) validam o processo de orçamento participativo em Porto Alegre e Belo 

Horizonte porque segundo os autores existe uma coesão entre a democracia 

representativa e a participativa. Para Marcelo Lopes Souza (2010, 2015), instrumentos 

como estes favorecem uma reforma urbana desde que utilizados não apenas de 
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forma consultiva, e sim a fins deliberativos. Entende-se que, além da participação, é 

necessário estudar as diferentes dinâmicas deste processo. Autores como Luís Macas 

(2010,) são bastante críticos acerca da natureza das politicas públicas no país, onde 

não são incluídas as concepções comunitárias dos indígenas, nas quais decisões são 

tomadas a partir de consensos. 

As considerações conduzidas até o momento levam aos seguintes 

questionamentos: Existe um complemento ou subordinação entre democracia 

participativa e democracia representativa, no orçamento participativo? Este 

instrumento é utilizado para consulta ou deliberação? Tendo em consideração que o 

Equador é denominado uma nação plurinacional, a gestão administrativa respeita as 

distintas dinâmicas de participação? 

Com base em tais questionamentos, o objetivo geral da pesquisa é analisar, a 

partir da configuração territorial de Ibarra, as interconexões entre a democracia 

participativa e a democracia representativa no GAD, por meio do estudo do 

orçamento participativo, a fim de explicitar a natureza política de tal instrumento, ou 

seja, quais interesses e grupos sociais são, por meio dele, favorecidos.  

Para conseguir este objetivo geral se partira dos seguintes objetivos específicos 

que o complementa: 

1. Verificar de onde partiu o processo de regulamentação do orçamento

participativo, que mudanças trouxe a atual legislação, a partir do estudo das normas 

que o delimitam e seus autores formais. 

2. Avaliar se a participação da sociedade nas assembleias rurais e urbanas é de

caráter deliberativo ou consultivo, para qualificar esses processos. 

3. Identificar as diferenças de participação de acordo às especificidades de

cada local, entendendo a importância de um processo participativo que respeite a 

autonomia coletiva e individual. 
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4. Analisar os dados da opinião da sociedade a acerca do instrumento, através

a aplicação de questionários. 

5. Verificar os investimento e intervenções governamentais nos territórios,

cujas diretrizes advêm do orçamento participativo. 

Para conseguir os objetivos propostos, a metodologia utilizada é partir da 

análise global para nos aprofundar no objeto de estudo e nos sujeitos utilizando 

ferramentas como a: a) Pesquisa bibliográfica: consulta de livros, legislação, teses e 

artigos científicos, meios audiovisuais, e materiais cartográficos, com as seguintes 

palavras chaves: orçamentos participativos; democracia representativa; democracia 

participativa, gestão, território, plurinacional, movimentos sociais, sociedade em 

movimento e Ibarra; b) Observação: seguindo as seguintes categorias: observação 

sistémica que indague os objetivos traçados; observação participante formando parte 

do objeto de estudo e observação na vida real participando das assembleias 

elaboradas; c) Analise documental: através da analise entrevistas e questionários 

elaborados, do dados oficias de investimento do instrumento; do caderno de campo; 

das fotografias e vídeos elaborados. 

Resultados Parciais 

A pesquisa bibliográfica esta sendo elaborado tendo como enfoque atual os 

conceitos norteadores da pesquisa como território, democracia representativa e 

democracia participativa. 

A pesquisa exploratória foi elaborada nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, 

ocasião em que foi visitado o município com um todo, com ênfase nas paróquias28 

escolhidas para o acompanhamento das assembleias, que são: San Francisco, 

Alpachaca, Salinas e Angochagua.  

28 No Equador  as paróquias são a divisão politico-territorial de terceiro nível. Os municípios e distritos 

metropolitanos são divididos em paróquias e estas por sua vez em bairros. As paroquias urbanas estão vinculadas 

ao Governo Autônomo e Descentralizado Municipal, enquanto as paróquias rurais são Governos Autônomos e 

Descentralizados. No caso do Brasil os distritos são a divisão territorial que corresponderia as paróquias. 
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Foi feito o primeiro contato com a Prefeitura do GAD-Ibarra, na procura de 

dados referente às atas de assembleias passadas. Também foram elaboradas 

entrevistas com técnicos da prefeitura e um acadêmico do movimento indígena.  

Percebe-se que as bases de dados acerca de assembleias de governos passados 

não existem e em relação aos dados do governo atual, estas não seguem um padrão. 

Cada técnico responsável por paróquia segue um padrão das atas das assembleias, 

nos quais apenas alguns dados elementares são mencionados, como tema geral da 

reunião, número de pessoas, sexo e autodenominação de raça.  

No tempo de visita não foram desenvolvidas assembleias, mas pode ser 

registado e acompanhado o mutirão desenvolvido nas paróquias da Esperanza e 

Angochagua. Na vista das paróquias escolhidas foi desenvolvido um registo 

fotográfico dos espaços públicos e nas casas paróquias local centro administrativo 

dos representantes da paróquias e onde são desenvolvidas as assembleias e oficinas.  

As entrevistas elaboradas foram as seguintes: Marco Rubio-Diretor de 

participação cidadã, Juan Anda- Técnico de participação responsável pela paróquia 

de Alpachaca, Rosita Carlosama - Técnica de participação responsável pela paróquia 

de Angochagua e Samyr Salgado-Pesquisador e militante do movimento indígena. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1. Estado, democracia participativa-

representativa, politicas públicas. 

1.1. Reflexões teóricas sobre democracia 

representativa e participativa 

1.2. Democracia Representativa e 

Participativa, um panorama nacional. 

1.3. Autonomia e Descentralização dos 

Governos Províncias, metropolitanas, 

Municipais e Paroquias 

Analise dos conceitos de democracia 

participativa e democracia representativa, para 

em um segundo momento fazer uma leitura 

destes conceitos no panorama atual do 

Equador. Descrição da descentralização e 

autonomia do país nas distintas escalas de 

governo: provincial, metropolitana, municipal 

e das paróquias rurais, com enfoque nas 

competência atuais das escalas de governo de 
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estudo, como são os Governos Autônomos 

Descentralizados Municipais. Referencia 

Básicas:  Jürgen Habermas; Boaventura Souza 

Santos; David Harvey; Constituição 2008; 

COOTAD; COPFP; Lei de descentralização; 

Plano Nacional do Bom Viver; Simón Pachano; 

Gabriel Hidalgo Andrade e Augusto Barrera 

2. Território , GAD-Ibarra e suas

paróquias 

2.1. Território e Geografia: 

interpretações conceituais 

2.2. Contexto geral do GAD –Ibarra- 

uma leitura territorial 

2.3. Contexto geral das paróquias: San 

Francisco, Alpachaca, Salinas e 

Angochagua 

2.4. Politicas públicas de participação no 

município 

Estudo do conceito do território para a ciência 

geográfica. Apresentação do GAD-Ibarra, nos 

aprofundado das paroquias escolhidas para 

um estudo mais detalhado, através de uma 

leitura territorial. Descrição das politicas 

participativas implementadas no território 

municipal focando em algumas dos 

instrumentos utilizados como: o orçamento 

participativo, cadeira vazia e assembleias. 

Referencia Básicas: Ratzel; Marcelo Lopez de 

Souza; Milton Santos; Ana Cristina da Silva; 

Ruy Maoreira; Ibarra; Samyr Salgado; PDyOT 

Ibarra; Francisco G. Heidmann; Leonardo 

Secchi e Nuria Cunill  

3. Orçamento Participativo como 

instrumento de Estado 

3.1. Metamorfoses na legislação do 

Orçamento Participativo (1998-2012) 

3.2. Gestão do orçamento participativo 

3.3. Autores sócias da comissão de 

participação. 

Descrição acerca dos aspetos institucionais do 

instrumento do orçamento participativo. 

Debatendo acerca das implicações na mudança 

da legislação entre: a ordenança de 1998 

proposta de nível local; e a ordenança de 2012 

dirigida por diretrizes nacionais. Estudo da 

gestão do instrumento por parte do Estado. 

Verificação dos autores deste processo relações 

entre técnicos administrativos e lideranças 

eleitas em cada uma das paroquias. Entrevistas 

com alguns dos autores. Referencia Básicas: 
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Marilia Steinberger, Constituição Equador 

2008; COOTAD; COPFP; Ordenanças 

Municipais; Nuria Cunill; Augusto Barrera; 

Francisco Carrión; Francisco G. Heidman; 

Marcelo Lopez Souza, Celene Monteiro; 

Carmita Mendez e Rosario Trujillo    

4. Orçamento Participativo como 

instrumento social 

4.1. A participação num contexto 

plurinacional 

4.2. Movimento sócias, indígena e 

sociedades em movimento 

4.3. As diferentes dinâmicas de 

participação de cada paroquia 

O Equador é um país plurinacional e será a 

partir analise deste conceito que nos 

aprofundaremos no estudo dos processos 

participativos, através da leitura das 

dinâmicas de participação nas diferentes 

paroquias e analise dos movimentos sócias 

indígenas, afrodescendentes e as sociedades 

em movimento. Trabalho de campo 

participando das assembleias, assim como 

visitas das paróquias estudadas. Referencia 

Básicas:  Luís Macas, Raúl Zibechi, Cornelius 

Castarodis, Pablo Ospina Peralta; Carmita 

Mendez; Chirstien Klaufus e Luciano 

Martinez de Valle 

 5.  O orçamento participativo: 

complemento ou subordinação da 

democracia representativa. 

5.2. Analise dos resultados dos 

questionários de opinião 

5.1. Descrição dos investimentos feitos a 

partir do instrumento. 

5.3. Espacialização dos investimentos 

do instrumento no território. 

A partir da analise e do trabalho de campo, 

desenvolvido nos capítulos anteriores 

especialmente 4 e 5, neste capitulo 

mostraremos os resultados obtidos. A 

principio respondendo o principal

questionamento, para depois avaliar os 

resultados obtido nos questionário 

desenvolvidos e espacializar através de mapas 

os investimentos do instrumento no GAD-

Ibarra. Referencia Básicas: Marcelo Lopez de 

Souza; Boaventura Souza Santos; Egon 

Monteiros; Benjamin Goldfrank e Lei Orgânica 

de Transparencias e Acesso a Informação 

Pública do GAD-barra  

Referência Bibliográfica: 
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Análise das finanças públicas em ambientes metropolitanos: O caso da Região 

Metropolitana de Goiânia (2012 a 2015) 

Daiane Cristina Pereira Dionizio29 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: finanças públicas, região metropolitana, polarização e integração. 

Introdução 

A proposta dessa pesquisa é realizar um estudo sobre finanças públicas em 

um ambiente metropolitano. O recorte espacial selecionado para o estudo é a Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG), espaço formado por 20 municípios que gravitam 

entorno da cidade de Goiânia e forma a principal região urbana do estado de Goiás. 

Atualmente, essa região concentra 35, 7% da população estadual (IBGE, 2015) e 

registra uma taxa de urbanização de 98, 1% (IBGE, 2010). O interesse pelo tema de 

pesquisa surge a partir do reconhecimento da existência de uma grande diversidade 

fiscal entre os municípios que compõem a RMG. Essa diversidade nas receitas e 

despesas públicas pode ser verificada em Tabela 01 e Tabela 02: 

 Tabela 01 – Composição de Receitas Municipais: Total, de Transferência e Tributárias – ano 2014 

Municípios 

Receita 

Transferência 

(mil) 

PTRA 
Receita 

Trib. (mil) 
PTR PTRTRA 

Receita 

Per 

Capita 

Receita 

Total 

(mil) 

Ap. de 

Goiânia             203 25,6% 138.623 17,4%  68, 0% 1,55 792.839 

Brazabrantes         9.296 73,3% 830 6,5%  8, 9% 3,64 12.681 

Caldazinha        9.396 77,6% 483 3,9%  5, 1% 3,38 12.095 

Caturaí         8.598 60,8%             466 3,3%  5, 4% 2,86       14.136 

29 Orientador: Tadeu Alencar Arrais 
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Goiânia    803.444 24,0% 1.083.941 32,3% 134,9% 2,37 3.347.480 

Trindade       44.803 28,9% 15.185 9,8%  33, 8% 1,34 154.543 

* Os municípios supracitados compõe a Região Metropolitana de Goiânia. Os três mais populosos

(Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade) e os três menos populosos (Brazabantes, Caldazinha e 

Caturai).  

**PTR: Participação da Receita Tributária em relação a Receita Total; PTRTRA: Porcentagem do valor 

das Receitas Tributárias em relação às de Transferência. Neste índice, quanto maior a porcentagem, 

mais autônomo financeiramente é o município. PTRA: Participação da Receita de Transferência em 

relação a Receita Total 

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

Tabela 02 – Composição de Despesas Municipais: Despesas por função 

(saúde, educação, administração, comércio e serviços, habitação e 

transportes), total, per capita e relação receita pela despesa) - ano 2014 

Municípi

os 

Funções 

Total 

por 

Função 

Desp

esa 

per 

Capit

a 

Despe

sa 

Total 

(mil) 

DX

R 

* 

Saúde 

(mil) 

Educa- 

Ção 

(mil) 

Administ

ração 

(mil) 

Comerci

o 

serviços 

Habita-

ção 

Trans-

portes 

(mil) 

Ap. de 

Goiânia 212.160 147.111 244.619 813.568 0 0 746.513 1.460 746.513 94% 

Brazabante

s 3.711 2.685 1.437 0 0 454 12.039 3.361 12.039 94% 

Caldazinha 2.078 2.970 1.866 0 0 646 10.585 2.141 105.852 87% 

Caturaí 2.877 4.125 2.151 0 0 4 12.825 2.594 12.826 90% 

Goiânia 1.124.624 758.339 515.508 267.058 419.790 59.049 3.601.379 2.550 

3.601.3

79 

107

% 

Trindade 26.444 43.540 12.774 370.775 0 4.882 132.383 1.146 132.383 85,% 

* Os municípios supracitados compõe a Região Metropolitana de Goiânia. Os três mais populosos (Goiânia,

Aparecida de  Goiânia e Trindade) e os três menos populosos (Brazabantes, Caldazinha e Caturai). 

https://www.tcm.go.gov.br/portaldocidadao/index.jsf
https://www.tcm.go.gov.br/portaldocidadao/index.jsf
https://www.tcm.go.gov.br/portaldocidadao/index.jsf
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* DxR: Significa a participação da despesa em relação a receita municipal 

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios – TCM 

Essa constatação nos levou a pensar duas questões. A primeira delas é que, a 

situação fiscal do município implica diretamente em sua capacidade de atender as 

necessidades da população. E a segunda delas é que, as regiões metropolitanas são 

ambientes complexos, visto que, embora formado por unidades federativas dotadas 

de autonomia administrativa, são espaços integrados socioeconomicamente. 

Portanto, as questões que se referem ao uso de equipamentos urbanos e serviços 

financiados pelas receitas públicas deixam de serem problemas locais e tornam-se 

uma questão regional, já que a falta de atendimento de uma demanda em um 

município implica na sobrecarga de outro. Esse fato pressupõe a necessidade de 

existência de uma política de cooperação entre os municípios com o objetivo de 

solucionar problemas de interesses comuns.  

 Nesse sentido o objetivo da pesquisa é verificar como a situação das finanças 

públicas dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia afetam/refletem a/na 

região? São objetivos específicos da pesquisa: traçar a relação existente entre a gestão 

metropolitana e a autonomia fiscal/ administrativa municipal após a Constituição de 

1988; compreender a estrutura fiscal municipal no Brasil; realizar o levantamento da 

composição das receitas, despesas públicas dos municípios da RMG; realizar o 

levantamento dos principais equipamentos e serviços urbanos municipais que 

integram a RMG e que polariza a metrópole, bem como, mapear os dados das 

despesas públicas dos municípios da RMG. 

Nossa hipótese é de que a diversidade fiscal existente nos municípios da 

RMG, somada à falta de políticas públicas de gestão metropolitana, reforça ainda 

mais a polarização exercida por Goiânia, que já concentra os principais equipamentos 

urbanos e serviços de interesse público. Nessa perspectiva, ao invés da RMG se 

tornar um ambiente metropolitano cada vez mais integrado com a participação de 

todos os seus municípios, tem se tornado um ambiente cada vez mais complexo, de 
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municípios altamente dependentes de uma metrópole e distante do alcance de suas 

funções públicas. 

 A questão norteadora, portanto, insere nossa pesquisa no âmbito da 

Geografia econômica e política.  A primeira por se tratar de uma análise econômica 

por meio das finanças públicas municipais. Essa análise não é nova tratando de 

ambientes metropolitanos e já foi realizada por FURTADO, MATION e 

MONASTERIO (2013), PINHEIRO (2010), ARRAIS (2008, 2011, 2012 e 2014); 

ARAGÃO, SILVA, ALENCAR, VIANA, LIMA, NETO, ARRAIS e SALGADO (2013) 

e RESENDE E GARSON (2006).A segunda, porque dentro do campo da geografia 

política, busca analisar a relação entre as decisões políticas e a eficiência da gestão 

pública na arrecadação de tributos fiscais, bem como, os impactos que reverberam no 

território metropolitano e municipal.  

Nosso objeto de análise são as finanças públicas (receitas e despesas públicas) 

dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Manual Técnico de 

Orçamento (MTO/BRASIL, 2014), as receitas públicas podem ser definidas como 

instrumentos que viabilizam a execução de políticas públicas, é uma fonte de 

recursos utilizada pelo Estado, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e as 

demandas da sociedade. Já a despesa pública é toda saída de recursos ou pagamento 

efetuado, a qualquer título, pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados na 

etapa de planejamento e voltados à execução do serviços públicos demandados pela 

sociedade (ANDRADE, 2007).    

E é em função da condicionalidade existente entre finanças públicas (receitas e 

despesas) e o acontecimento de serviços públicos demandados pela sociedade (como 

saúde, transporte, serviços e educação) é que as mesmas devem ser bem geridas. 

Principalmente, isto deve acontecer em municípios metropolitanos, afinal, a falta de 

uma eficiente gestão fiscal destes recursos públicos, implicará em problemas que 

ultrapassam os limites de cada município. Para verificar a situação das finanças 
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públicas municipais, em sua estrutura de captação e de composição, utilizaremos as 

seguintes variáveis: 1) Para as receitas - receita tributária (o total destas receitas é a 

soma de impostos, taxas e contribuições de melhoria); transferências estaduais (ICMS e 

IPVA); transferências federais (FPM, ITR, FEP, ICMS, IPVA, IPI e Cide); receitas toais e 

receita per capita. 2) Para as despesas – despesas com funções saúde; educação; 

administração; comércio e serviços; transportes; habitação; total das funções, despesas totais e 

despesa per capita.  

Em relação à Metodologia cientifica, para alcançar os objetivos propostos 

adotamos os seguintes passos metodológicos:1) Revisão bibliográfica com foco na 

temática finanças públicas, gestão metropolitana, geografia política e econômica. 2) 

Pesquisa secundária -  essa etapa consiste no levantamento de dados fiscais dos 

municípios da RMG. Os dados serão coletados nos sites do Tribunal de Contas dos 

Municípios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do Instituto Mauro 

Borges, dentre outros;3) Pesquisa documental -  nesta etapa será realizada a leitura 

dos marcos legislativos que regulam a existência da RMG, assim como a pesquisa de 

políticas de integração entre os municípios; 4) Pesquisa de campo -  realização de 

entrevistas com gestores e técnicos governamentais/fazendários nas Secretarias 

Executivas de Fazenda, dos municípios da RMG, a fim de averiguar as principais 

dificuldades encontradas, por estes agentes,  na gestão fiscal municipal.  

Capítulos Sinopse 

1 Autonomia municipal e finanças públicas 

1.1 O município e o federalismo: relações 

federativas e o papel do município 

brasileiro 

1.2 Descentralização fiscal e competência 

tributária: mudanças após a constituição de 

1988 

Considerações teóricas e correlações 

teóricas entre: dinâmicas territoriais, o 

município brasileiro e a autonomia 

municipal. Análise teórico-metodológica do 

conceito de centralização e descentralização 

fiscal. Aqui, pretende-se traçar a relação 

entre autonomia municipal administrativa 

e fiscal após 1988, gestão metropolitana e, 

também, compreender o papel do 

município em si, dentro e fora do contexto 
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1.3 Finanças públicas em ambientes 

metropolitanos: a situação geográfica 

metropolitana 

metropolitano. Para isso, será feita uma 

análise documental das constituições 

brasileiras antes e após 1988 e uma 

fundamentação teórica sobre federalismo e 

finanças públicas.  Referências básicas: 

Milton Santos; Souza, Santin e Flores, 

Arretche,  Marcelo Lopes de Souza, 

Nazareth, Secchi, Arrais e Lobo. 

Constituições Federal de 1834 à 1988 

(BRASIL), Conti, Abrucio e Couto,  Além e 

Giambiaggi  e Leal, Lenza, Castro. 

2 Processo de integração e fragmentação da 

região metropolitana de Goiânia 

2.1 Formação da RMG (instituição, 

metropolização e cooperação); 

2.2 Integração funcional socioeconômica 

(mobilidade e polarização) 

2.3 Situação fiscal, disparidades fiscais e gestão 

metropolitana 

Diagnóstico dos aspectos institucionais da 

criação da Região Metropolitana de 

Goiânia, do processos de metropolização e 

da cooperação existentes na RMG; 

evidencia da integração funcional da RMG 

através dos equipamentos urbanos. 

Identificar os meio que provocam a 

polarização da metrópole e as 

considerações sobre o papel da gestão 

metropolitana para a implementação das 

políticas públicas urbanas.  

Referências básicas: Machado, Silva, 

Arrais, Alencar, IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), Garson, Lei 

Complementar nº 27 de dez/99, Decreto 

5192 de mar/00; Zucolloto, Ribeiro, 

Abrantes, Silva e Salgado, dentre outros. 

3. Região Metropolitana De Goiânia –

Composição De Receitas E Despesas

3.1 Uma análise das finanças públicas dos 

municípios da RMG; 

3.2  Considerações Finais 

Analise das receitas e despesas públicas dos 

municípios da Região Metropolitana Brasileira, 

entre os anos 2012 a 2015. Far-se-á uma análise 

no que tange a efetividade da destinação das 

receitas e, principalmente, das despesas 

públicas para que haja diminuição da 

polarização e da centralidade existente na 

RMG, quanto aos seus serviços que atendem a 

sociedade.  

Referências básicas: Zucolloto, Ribeiro, 

Abrantes, Manual do Prefeitos (Associação dos 

Prefeitos), FURTADO, MATION e 

MONASTERIO (2013), ), PINHEIRO (2010), 

ARRAIS (2008, 2011, 2012 e 2014); ARAGÃO, 

SILVA, ALENCAR, VIANA, LIMA, NETO, 

ARRAIS e SALGADO (2013) e RESENDE E 

GARSON (2006). 
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Análise dos efeitos territoriais da apropriação do Cerrado pelo agronegócio na 

comunidade ‘Araras’- Morrinhos (GO) a partir da década de 1990 

Debora Rosa de Morais30 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Cerrado; agronegócio; território; apropriação e pecuária leiteira. 

Introdução: 

A leitura das transformações espaciais no campo brasileiro e, especificamente, 

no Centro-Oeste se referencia no paradigma da modernização conservadora da 

agricultura, que se tornou um dos principais vieses para a interpretação do espaço 

agrário, mediante a incorporação das formas modernas de produção, pautadas no 

casamento entre ciência, técnicas e tecnologias, alterando consideravelmente o 

desenho espacial e territorial do campo, através das tramas do capital e do trabalho. 

Outro aspecto a ser considerado no processo de capitalização do campo, e em 

especial no Estado de Goiás, é a utilização das áreas de cerrado no processo de 

modernização da agricultura, colocando em xeque esse bioma/território. 

Nesse contexto, a produção e reprodução territorial se resultam “em uma nova 

paisagem”, agregando alterações nas organizações espaciais e nas relações de 

poderes. Uma das formas modernas de produção é conhecida atualmente como o 

agronegócio, revelada principalmente, após os anos 1970 e robustecendo após a 

década de 1990. Centralizando novas estratégias e demandas na apropriação do 

Cerrado, provocando efeitos consideráveis na paisagem. E como aponta Bernardes 

(2005), o Cerrado além de se constituir uma área de expressão de fronteira para a 

ciência e a tecnologia, no âmbito da ordem econômica e política, se expressa também 

30 Orientador: Ronan Eustáquio Borges 
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como um espaço dinâmico, onde as ações antrópicas se mostram fortemente 

responsáveis pelo quadro de mudanças ao suporte ambiental.  

Grosso modo, verifica-se em ‘Araras’, no município de Morrinhos (GO), as 

transformações apresentadas em seu espaço territorial, não somente pelas atividades 

agrícolas, mas também pelas formas de produção e dominação, pelas mudanças na 

ocupação e apropriação do solo e suas maneiras diferenciadas. Aqui a reflexão, que 

se apresenta expõe parte da realidade do município de Morrinhos (GO), todavia o 

foco é sobre ‘Araras’, uma comunidade rural que em sua realidade, apresenta as 

contradições do uso e apropriação do campo, além de especificidades e conflitos 

socioespaciais. O presente trabalho busca apresentar que o processo agrícola na 

comunidade ‘Araras’, além de gerar riquezas, também se torna excludente, 

centralizadora, e responsável pelos problemas de ordem social e ambiental.  

Para tal foram levantados dados secundários junto ao (IBGE), (IMB), secretaria 

de agricultura de Morrinhos (GO); dados primários junto aos produtores rurais da 

comunidade ‘Araras’, com realização de trabalho de campo. Coleta de dados 

bibliográficos existentes acerca da área e tema a serem investigados, dialogando com 

os pesquisadores e autores que abordam a temática da modernização da agricultura, 

das questões sociais e ambientais, especialmente em áreas de Cerrado, bem como a 

análise e produção de mapas e imagens que dialoguem com o objeto de nossa 

investigação. 

RESULTADOS PARCIAIS 

O contexto do município de Morrinhos em relação a modernização da 

agricultura no cerrado goiano é carregado de aspectos, o aprofundamento dessas 

discussões estão sendo amadurecidas para a construção do texto da dissertação -  

mas o que se pode adiantar é que em Morrinhos (GO), não houve um processo de 

captura do cerrado marcado pela ação dos sulistas, como ocorreu, por exemplo, nos 

municípios de Jataí e Rio Verde em Goiás; outro elemento que o diferencia é que 
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ainda não há no seu território uma estrutura de Complexos Agroindustriais, nos 

moldes do Sudoeste; há ainda de se destacar que a produção de grãos como a soja, 

sorgo e milho no município vem ampliando a área de cultivo nos últimos anos 

(tabela abaixo), porém, estes não são o carro chefe de sua economia agrícola, o que se 

destaca é a produção de gado leiteiro, assim como a produção de leite 

ANO 

PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA - 

SOJA AREA 

COLHIDA 

(HA) 

PRODUÇÃ

O 

AGRÍCOL

A - MILHO 

- TOTAL - 

ÁREA 

COLHIDA 

(HA) 

EFETIVO DO 

REBANHO DE 

VACAS 

ORDENHADAS 

(CAB)  

PRODUÇÃO 

DE ORIGEM 

ANIMAL - 

LEITE (MIL 

L) 

1998 39.970 

1999 44.390 

2000 16.130 4.470 49.880 55.487 

2001 17.000 9.000 53.630 59.851 

2002 24.000 3.200 54.595 60.928 

2003 28.000 4.000 63.676 71.060 

2004 35.000 4.000 66.860 74.613 

2005 35.200 3.300 70.203 70.883 

2006 28.000 3.000 66.690 67.339 

2007 28.000 3.000 73.350 74.073 

2008 22.000 4.000 80.010 80.807 

2009 22.000 4.500 85.200 94.998 

2010 24.000 4.000 90.500 112.007 

2011 26.500 3.800 91.000 128.800 

2012 29.300 5.200 93.000 144.150 

2013 34.000 7.300 93.500 165.495 
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Org. Morais, D. R. (2015) 

Fonte: Instituto Mauro Borges 2015 

Se de um lado houve um aumento significativo na produção de grãos que 

atendem a cadeia do agronegócio, por outro, culturas tradicionais, que já tiveram 

destaque na economia municipal como arroz, feijão, abacaxi, mais vinculadas a uma 

agricultura familiar tem tido uma redução da área cultivada no município de 

Morrinhos (GO), e essa é até uma noticia razoável, o pior é quando deixam de ser 

produzidas, tendo suas áreas incorporadas ao plantio de grãos para a produção de 

ração para animais; para incorporação ou instalação de granjas, e até mesmo com a 

produção voltada para a indústria (como é o caso da indústria de enlatados no 

município) que tem influenciado na instalação de lavouras de tomates e milho de 

conserva.  

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Da pecuária a consolidação do 

agronegócio, a história de Morrinhos (GO) 

e da comunidade ‘Araras’  

1.1 A inserção de Morrinhos (GO) na 

constituição do espaço goiano 

1.2 A inserção do agronegócio e a tomada 

do Cerrado em Morrinhos (GO)  

1.3 ‘Araras’ uma comunidade [incomum] 

no território de Morrinhos (GO) 

Caracterização do município de 

Morrinhos e da comunidade ‘Araras’, 

contextualizando os desdobramentos do 

desenvolvimento de ‘Araras’ no 

processo de incorporação do 

agronegócio. Análise teórico-

metodológica do conceito de território. 

Assim, pretende-se fazer a correlação 

entre o conceito de território e 

agronegócio no âmbito de uma 

interpretação geográfica do 

desenvolvimento rural. Para isso, será 

feita uma análise das concepções 

territoriais, apropriação e o uso da 

Terra, e uma abordagem da comunidade 

dentro do munícipio de Morrinhos 

(GO), e a representação do mesmo no 

cenário goiano.  Referências básicas: 

Milton Santos; Carlos A. F. da Silva; 

Luciano B. Nascimento; Claude 

Raffestin; Marcos A. Saquet; João Orlado 

L. Oliveira; Marcelo R. Mendonça. 
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2 USO DO CERRADO: a forma e o 

conteúdo do espaço na comunidade 

‘Araras’   

2.1 Formas de apropriação da agricultura 

em ‘Araras’  

2.2 Especificidades do processo de 

modernização da agricultura na 

comunidade ‘Araras’ 

2.3 Características gerais da organização 

do território na comunidade ‘Araras’ 

2.3.1 A organização da produção 

2.3.2 Resistências e identidades 

Análise da essência de ‘Araras’, 

diagnosticando os modelos de técnicas 

produtivas nas formas organizacionais 

implementadas por diversos atores. 

Comparar à dinâmica dos efeitos do 

agronegócio e as principais articulação 

dos aspectos a reestruturação produtiva 

do capital e as inerentes mudanças na 

forma do trabalho. Uma sondagem no 

processo das desigualdades sociais e nas 

contradições dos sujeitos. Referências 

básicas: Celene Monteiro A. Barreira; 

Adriano R. Oliveira; Manoel Calaça; 

Ronan E. Borges; Eguimar F. Chaveiro; 

Dinalva D. Ribeiro; Marcelo R. 

Mendonça; Dimas Moraes Peixinho; 

Marcia Pelá; Milton Santos. 

3 ENTRE ‘PEQUENOS’ E ‘GRANDES’: 

usos e (des)uso do território   

3.1 Efeitos socioespaciais na 

territorialização do agronegócio na 

comunidade ‘Araras’  

3.2 O movimento do uso agrícola em 

‘Araras’ 

Avaliação da apropriação do cerrado a 

partir da incorporação do agronegócio, e 

os efeitos causados nas relações 

econômicas, sociais e ambientais. 

Destacando as condições de 

expropriação e segregação dos atores em 

‘Araras’, inerentes e favoráveis ao 

modelo de produção. Apresentação dos 

resultados da pesquisa empírica, 

dialogando com os autores que foram 

referenciados. Referências básicas: 

Dinalva D. Ribeiro; Celene Monteiro A. 

Barreira.  
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Apropriação capitalista do Cerrado goiano: uma análise a partir da Natureza na 

Geografia e a abordagem territorial 

Matheus Feliciano dos Reis31 

Linha de pesquisa: Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Natureza; Cerrado; apropriação; território; ambiente. 

Introdução 

O Cerrado, em condição atual de destaque em debates de diversas esferas 

científicas, apresenta na Geografia uma série de estudos concernentes à sua ocupação 

territorial e a produção de espaço que se manifesta em sua delineação, expressa 

principalmente nas relações econômicas e produtivas, que vão de encontro com suas 

características naturais de valiosa biodiversidade e importância ecológica. A inserção 

demasiado recente desse domínio de natureza nas relações de mercado globais provém 

de uma nova representação desse ambiente e uma redescoberta de seu potencial 

produtivo, que é, em contrapartida, feita a partir da ampliação de pesquisas 

especializadas em demarcar as feições únicas desse meio e apontar os recursos 

naturais que nele se encontram. 

Verifica-se, porém, que a sistematização das feições desse ambiente e a 

demarcação de seu potencial produtivo vêm comumente associados ao aumento 

crescente de sua exploração predatória. A observação que se faz dessa representação 

de Cerrado é, portanto, que através de uma visão cartesiana continuamente 

disseminada desse ambiente, é reforçado um determinismo em sua apropriação, que 

se reflete em sua materialidade por meio da degradação ambiental e de conflitos 

sociais. 

Partindo dessa constatação, as representações dos ambientes naturais e a 

forma como se entende a natureza são a primeira preocupação desta pesquisa. O fazer 

31 Orientador: Prof. Dr. Ronan Eustáquio Borges 



165 

científico, na maneira como se constrói o entendimento da natureza e os conceitos que 

dela derivam, reflete diretamente no modo de produção e num modelo civilizatório 

específicos, e pretende-se traçar, portanto, as relações que se dão entre o modo de 

produção capitalista em voga e a exploração da natureza que remetem a esses 

aspectos, analisados sob a ótica epistemológica, que parte da teoria dos 

conhecimentos. 

Nesse sentido, tornar-se-ia possível identificar os princípios a que recorrem as 

operações de exploração e apropriação da natureza dentro do modo de produção 

capitalista, assim como seus padrões de ação e as vertentes ideológicas que os 

permeiam. Esse processo é indispensável para pensar numa apropriação que não se 

dá de forma natural, mas que, baseada em diretivas bem definidas e em concepções 

bem delimitadas, quer ser naturalizada. Sendo assim, a partir da ciência moderna e 

da sociedade globalizada, como se dá a apropriação capitalista da natureza? E no 

ambiente do Cerrado, se faz necessário questionar: como as concepções de natureza 

foram trabalhadas na Geografia, a partir do séc. XX, para compreender hoje o 

Cerrado?  

A prioridade aos autores da Geografia atual ao lidar com essas questões dá-se 

por um posicionamento diferenciado: entender o Cerrado como uma região que 

abriga disputas de poder e conflitos de interesses, ou melhor, um território ocupado 

por atores; mais do que um domínio de natureza ou uma zona ecológica delimitada 

pela ótica reducionista que destaca as suas potencialidades naturais e o torna 

suscetível de apropriação. Temos, portanto, que a abordagem territorial na Geografia é 

capaz de ir além da noção de neutralidade do processo de apropriação do Cerrado, e 

expor as lógicas do capital que agem sobre esse ambiente. Esse posicionamento, 

porém, é suficiente para a Geografia, em seu caráter diverso, para estudar um 

ambiente controverso como o Cerrado em sua totalidade? 
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Para responder tais questionamentos, a pesquisa propõe também se debruçar 

sobre a abordagem territorial em si e sua influência e contribuição para a Geografia, 

enquanto ciência que trabalha a natureza de formas divergentes conforme os métodos 

aplicados, no intuito de visualizar os preceitos predominantes e recorrentes, e de 

onde eles se originam. Para tanto, serão analisados trabalhos publicados em 

programas de pós-graduação que tratem de tal abordagem, tendo como referência os 

objetos do Cerrado goiano.  

 De tal forma, a pesquisa tem como objetivo geral compreender elementos do 

processo de apropriação capitalista do Cerrado goiano, tendo como referência o 

entendimento de natureza na Geografia e a abordagem territorial como ferramenta de 

análise. Os objetivos específicos consistem em: interpretar como procede a 

apropriação capitalista do Cerrado goiano a partir da exploração predatória de seus 

recursos naturais e pela questão ambiental; apontar as origens e principais 

influências no entendimento de natureza no pensamento geográfico a partir do séc. 

XX; e investigar os trabalhos feitos em programas de pós-graduação sob a ótica da 

abordagem territorial no Cerrado goiano à fim de identificar os preceitos 

epistemológicos que os guiam. 

Os procedimentos metodológicos a serem empregados na presente pesquisa se 

apoiam essencialmente na análise bibliográfica, que devido a pluralidade de tópicos 

pode ser dividida em a) literatura concernente às dinâmicas produtivas no Cerrado e 

seus conflitos socioambientais; b) literatura sobre as abordagens científicas de 

natureza e seu entendimento na Geografia e nas relações de produção capitalistas; e c) 

análise dos trabalhos feitos em programas de pós-graduação sob a ótica da 

abordagem territorial no Cerrado goiano. 

É certo que ainda se faz necessário o diálogo entre os diversos estudos sobre 

Cerrado, no intuito de se evitar um reducionismo nas interpretações que viabilize 

práticas predatórias e discursos falaciosos por parte dos atores hegemônicos. No 
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sentido do auxílio à desmistificação dos processos de apropriação, a pesquisa 

apresenta relevância ao tratar das lógicas impostas e fomentar o seu questionamento; 

além de tecer reflexões sobre o fazer geográfico em sua trajetória e seu papel na 

interpretação do mundo. Tais demandas são presentes no instituto vinculado, o 

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da UFG, que tem 

como um dos eixos principais de atuação os estudos sobre Cerrado, dada a sua 

inserção local no ambiente e a relevância internacional do debate. 

Resultados Parciais 

Diante do cenário que se apresenta, Chaveiro & Barreira (2010) sugerem que a 

apropriação econômica do Cerrado se trata primeiramente de uma questão de 

representação ideológica. Para os autores, essa representação remonta aos termos 

"celeiro do Brasil", "caixa d'água do planeta" e "corredor produtivo", que seriam uma 

representação positiva, segundo os atores hegemônicos, frente as antigas imagens 

que definiam esse território como "região letárgica" e "sertão inóspito" (2010, p.15). 

Ambas essas projeções imagéticas se referem ao construto da fisionomia de 

paisagens, pois o foco ao visível, aquilo que é essencialmente natural e não-humano - 

vegetação e águas, por exemplo - transfere o Cerrado de uma condição de suposta 

vacância para a incorporação de seus potenciais naturais ao desenvolvimento 

antrópico, seja ele industrial, urbano, rural ou qualquer outro que se impõe. 

Podemos afirmar que essa mudança de cenário foi certamente produto de uma 

visão "empreendedora", pretendendo nivelar o desenvolvimento capitalista em uma 

região até então desprovida de aparelhos eficazes de exploração da riqueza natural 

que agora era exposta pelas pesquisas naturalistas. Esse processo se reflete na 

modernização, em políticas públicas, em conflitos sociais, e na degradação ambiental. 

Se materializa, por exemplo, quando se propõe a abertura de novos mercados, ditos 

sustentáveis, e a utilização de novas tecnologias nos processos de produção. O 
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quadro de apropriação termina sendo naturalizado juntamente com um discurso 

ambiental que é manipulado, pois o potencial produtivo desse ambiente é 

qualificado como uma exploração legítima da natureza a fins de fomentar o 

crescimento econômico. 

Situado, portanto, numa posição de ambiente de valor ecológico/econômico e 

ao mesmo tempo abrigando relações de poder que anulam a legitimidade do 

discurso ambiental que o protege - principalmente na esfera científica -, vemos o 

Cerrado como o emblema de uma contradição baseada fundamentalmente na 

concepção de natureza que se construiu no entendimento desse ambiente. Tal 

entendimento se dá enquanto processo, e na história da sociedade ocidental, pode ser 

retraçado até o início da modernidade, guiada por um avivamento científico para um 

mundo eminentemente prático, preparando o entendimento social e político para 

abrigar no seio das civilizações um modo de produção centrado nas coisas. Essa 

intervenção científica, que precede a operacionalização do sistema, atravessa a 

relação homem/meio por uma espécie de mediação instrumental, ao mesmo tempo 

que fecha a si própria em convenções cada vez mais rígidas no intuito de provar a 

neutralidade de suas teorias e a naturalidade de seus métodos. 

Para compreender o enraizamento dessa problemática, é necessário trabalhar 

as críticas de pensadores não-geógrafos, desde filósofos a físicos, como Husserl 

(2012), Bourdieu (1983) e Kuhn (1998), por exemplo, feitas à uma chamada “Ciência 

Absoluta”. Ademais a Geografia, por ter a relação homem/meio não apenas como um 

primado epistemológico mas como objeto de investigações, situa-se de forma ainda 

mais relevante na elaboração de tais questionamentos, pois como afirma Santos 

(1994, p. 20), este que estudamos é "[...] um mundo exigente de um discurso, 

necessário à inteligência das coisas e das ações. É um discurso dos objetos, 

indispensável ao seu uso, e um discurso das ações, indispensável à sua legitimação". 

Autores como Japiassu (1975) e Porto-Gonçalves (2004) hão de trabalhar as 
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intencionalidades na construção tanto das ciências modernas quanto do mundo 

globalizado, vitais na compreensão do lugar do homem no meio, outrora e 

atualmente. 

 No espelhamento das “ciências absolutas” a partir da institucionalização da 

Geografia, também é necessário que se revisite os clássicos e analise seus conteúdos. 

Traçando uma trajetória cuidadosa tornou-se possível observar que desde Humboldt 

e Ritter, passando por Ratzel, La Blache e seus seguidores, pelas proposições 

marxistas e o movimento teorético, até o resgate da filosofia kantiana e da corologia 

de Hettner e Hartshorne, o tratamento da natureza e do homem/meio é problemático 

e exige reflexões profundas, como as estabelecidas por Massey (1999) a respeito do 

tratar de espaço e tempo na ciência geográfica, que influenciam de forma candente a 

apropriação de convenções sistemáticas e a identidade epistemológica da Geografia, 

sem que lhes sejam dadas a devida atenção. 

 

Plano de Redação  

Capítulos Sinopse 

1 Apropriação capitalista do ambiente do 

Cerrado  

1.1 A construção do Cerrado e a 

abordagem territorial 

1.2 Apropriação capitalista e dinâmicas 

produtivas no Cerrado  

1.3 Natureza e capital: a questão 

ambiental 

Pretende-se nesse capítulo estabelecer as 

bases para o debate da apropriação 

capitalista do Cerrado por meio de uma 

revisão sobre a delimitação desse ambiente 

e as abordagens do conceito. Em sequência, 

expõe-se uma caracterização produtiva da 

ocupação do Cerrado, situando os embates 

sociais e ambientais que o tornam num 

ambiente controverso. Por último, faz-se 

uma relação entre o local e o global a partir 

da questão ambiental enquanto reflexo de 

uma crise do capitalismo. Referências 

básicas: Aziz Ab’Saber; Altair Sales 

Barbosa; Antônio Teixeira Neto; Horieste 

Gomes; Ariovaldo de Oliveira; Graziano da 

Silva; Graziano Neto; Marcelo Mendonça; 

Antônio Carlos Diegues; Carlos Walter 

Porto-Gonçalves; Enrique Leff; Guillermo 
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Foladori; David Harvey; François Houtart; 

Leo Huberman; Darcy Ribeiro; Milton 

Santos. 

2 A natureza das ciências e as ciências da 

natureza  

2.1 A ciência absoluta e a mediação 

instrumental 

2.2 O cosmos da Geografia 

2.3 Espaço, Tempo e Natureza: entre as 

ciências rígidas e o pensamento 

geográfico 

Neste capítulo propomos uma análise das 

divergências sobre o tratamento da natureza 

e da relação homem-meio nas ciências 

modernas, a partir das revoluções burguesa 

e industrial que moldaram a sociedade 

capitalista de exploração por meio de uma 

mediação instrumental entre homem e 

natureza; e tomamos a Geografia, ao longo 

do séc. XX, como a interface entre as 

dicotômicas convenções científicas acerca 

desse debate. Referências básicas: Edmund 

Husserl; Pierre Bourdieu; Thomas Kuhn; 

Immanuel Kant; Karl Marx; Alexander von 

Humboldt; Alfred Hettner; Richard 

Hartshorne; Paul Claval; Josefina Mendoza; 

Doreen Massey; Manuel Correia de 

Andrade; Ruy Moreira; Paulo Cesar da 

Costa Gomes; José Willian Vesentini; Hilton 

Japiassu. 

3 Natureza, Território, Cerrado e Geografia 

3.1 A Geografia entre métodos: da 

abordagem territorial ao entendimento da 

totalidade 

3.2 Natureza e política: reflexões sobre as 

abordagens territoriais de Cerrado 

3.3 Perspectivas para a Natureza na 

Geografia e a emancipação do ambiente 

do Cerrado 

O último capítulo pretende identificar 

formas de se estabelecer uma análise 

totalizante do Cerrado, que permita uma 

exposição do seu real valor tanto como um 

ambiente natural quanto um território 

ocupado, a partir das interpretações de 

natureza que não separam o homem do 

meio, tomando como referência a iniciativa 

da abordagem territorial na Geografia. Para 

tanto, pretende-se também analisar alguns 

trabalhos produzidos em programas de 

pós-graduação sobre essa abordagem no 

Cerrado, à fim de apontar as limitações e 

perspectivas de tal abordagem e o que isso 

representa para a Geografia. Referências 

básicas: Friedrich Ratzel; Claude Raffestin; 

Rogerio Haesbaert; Roberto Lobato Corrêa; 

Marcos Aurélio Saquet; Francisco de 

Oliveira; Francisco Mendonça; Bertha 

Becker; Milton Santos; autores de trabalhos 

a serem elencados. 
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Comunidades e núcleos urbanos no território goiano contemporâneo 

 
 

Gisele Silva Rodrigues32 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade Doutorado 
 
Palavras-chave: Comunidades; Povoados; Distritos; Território goiano. 

Introdução 

Na produção do território goiano, ao longo do tempo e nos diferentes 

lugares, variam os tipos de aglomerações humanas, sua origem, organização, função 

e suas relações com o entorno, o que repercute na vida individual e coletiva da 

população. Comunidade e sociedade são aglomerações humanas diferentes uma da 

outra. A formação da comunidade antecede a formação da sociedade e embora a 

sociedade suplante a comunidade, a concepção de comunidade influencia com maior 

ou menor intensidade e duração a formação da sociedade e a sua conformação do 

espaço geográfico e produção do território. Sua compreensão pode ocorrer pela 

relação entre o rural e o urbano, a partir da criação de povoados33 e distritos34. 
 
Em Goiás, os primeiros núcleos urbanos surgiram pelas ações das bandeiras 

ou pela atividade de mineração que localiza-se em parte do território goiano-

tocantinense, como o arraial de Sant’Anna (1727), Santa Cruz (1729), Meia Ponte 

(1731), Cavalcante (1740), entre outras. Esses povoados e distritos pontilhavam o 

território, fragmentando-o, e serviam como caminhos de ligações entre essas 

localidades, ponto de apoio para o garimpo e de um pequeno comércio para as 

demandas regionais. 
 
Cada segmento da sociedade possui um modo específico de compreender o 

                                                 
32 Orientador: Prof. Dr. Tadeu Alencar Arrais 
33“Localidade que tem a característica definidora de aglomerado rural isolado e possui pelo menos um 

estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e dois dos seguintes serviços ou equipamento, uma 

escola, um comércio [...], e cujos moradores exercem atividades econômicas, quer primárias, terciárias ou, 

mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela.” (IBGE, 2010, p. 32). 
34 “São unidades administrativas dos municípios. Sua criação, desmembramento ou fusão dependem de leis 

municipais [...]”. (IBGE/Censo demográfico – 2010/2011, p. 21). 
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que vem a ser as comunidades e de se relacionar com elas conforme os interesses 

predominantes. O modo como as comunidades são pensadas, produzidas e 

controladas por atores sociais determinam o seu caráter político. Do ponto de vista 

da organização espacial de Goiás, a compreensão do processo de produção do 

território goiano a partir da criação de povoados e 

distritos, requer o entendimento de comunidade que perpassa a formação da 

sociedade goiana. O maior surgimento de núcleos urbanos tem sua gênese vinculada 

agricultura e pecuária que foi predominante durante e após o declínio das atividades 

ligadas à extração de minérios. 
 
A tese da pesquisa é que os povoados e distritos são formas tradicionais de 

ocupação e fragmentação do território goiano, porém, invisíveis politicamente. Isto 

ocorre devido a forma como estão distribuídas espacialmente (sua cartografia) e a 

institucionalização que coloca o município como um dos entes integrantes da 

federação em menor escala e que possui autonomia. Não há uma relação existente 

entre comunidade e munícipio (poder político-administrativo), já que as formas 

tradicionais do espaço são comunitárias e revelam os primeiros processos de divisão 

por fazendas e, posteriormente, político-administrativo do território. 
 
Dentro desse cenário propõe-se a seguinte problemática: como a criação de 

povoados e distritos permitem compreender o processo de produção do território 

goiano e sua representatividade espacial em 2010? A partir dessa, surgem as 

seguintes hipóteses: a) as atividades produtivas efetivadas nas áreas rurais e as 

relações humanas delas decorrentes foram sendo determinadas e articuladas na 

criação de núcleos urbanos nas regiões do estado de Goiás; b) a forma como estão 

espacializados essas aglomerações humanas de Goiás representam formas 

tradicionais de ocupação do espaço; c) a hierarquia urbana com seus termos oficiais 

revela as formas e usos do território goiano no processo de urbanização; d) a 

espacialização desses núcleos urbanos em cada região do estado em 2010 permitem 

entender as características e ações de atores sociais hegemônicos que produzem 
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núcleos urbanos. 
 
O objetivo geral da pesquisa é compreender o processo de produção do 

território a partir da formação de núcleos urbanos, com atenção para a 

representatividade espacial de 2010. Os objetivos específicos são: a) Verificar a 

representatividade (espacialização) dos povoados e distritos de Goiás em 2010, bem 

como a origem e evolução dessas localidades nas regiões do estado; b) Identificar 

elementos que compõem os povoados, que possibilitaram a articulação entre o 

rural/urbano em Goiás, a partir de termos oficiais e teóricos; c) Analisar qual o papel 

desses espaços denominados oficialmente como urbano, especificamente, nas vilas 

(sede do distrito), dentro do processo de urbanização do estado de Goiás; d) 

Construir, por meio da pesquisa secundária e trabalho de campo, um perfil regional 

dos povoados e distritos no estado de Goiás em 2010, tendo como critério quatro 

parâmetros (Sítio urbano, Situação, Infraestrutura e Economia). 
 
Para a análise do processo de produção do território goiano, serão 

investigados povoados e distritos enquanto núcleos urbanos que demonstram a 

relação entre o rural/urbano. Para tornar possível a análise proposta serão utilizados 

os seguintes procedimentos metodológicos: a) Pesquisa bibliográfica: Análise 

bibliográfica referente aos aspectos externos e internos que compõem o conceito de 

comunidade e núcleos urbanos em Goiás; formação territorial de Goiás a partir dos 

povoados e distritos. E, também, serão analisadas leis, decretos e emendas 

constitucionais, como os critérios de criação e instalação de distritos e municípios 

disponível no site do Governo de Goiás, dentre outros. Será utilizada a análise da 

literatura regionalista goiana porque a narrativa literária permite uma leitura da 

descrição da paisagem dessas localidades, as relação desses atores, individual e 

coletiva, no seu espaço de existência. b) Pesquisa Documental: Levantamento de 

dados e informações secundárias em acervos impressos e eletrônicos que 

disponibilizam banco de dados e informações históricas. Principalmente, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a exemplo a Enciclopédia Goiana e a 
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revista A Informação Goyana que possuem documentações e informações sobre os 

núcleos urbanos de Goiás. c) Análise comparativa: a partir das seguintes variáveis: 

demografia (rural e urbana), densidade demográfica, média de idade da população, 

distribuição dos trabalhadores por setores, estabelecimentos (industriais, comerciais, 

religiosos, serviços), a fim de verificar o que predomina nessas localidades. d) 

Mapeamento: à fim de elucidar após a coleta de informações secundárias a 

espacialização dos povoados e distritos goianos, com atenção na representatividade 

espacial de 2010, a fim de compreender sua distribuição pelo estado. e) Pesquisa de 

campo: será selecionado um distrito de cada região do estado a partir dos seguintes 

parâmetros: Sítio urbano, Situação, Infraestrutura e Economia; com o objetivo de 

traçar um perfil regional dessas localidades de Goiás. 

 

Resultados parciais 
 
 

Em Goiás havia 172 povoados (IBGE, 2010), a maioria localizados na região 

Centro-Goiano com 66, Leste-Goiano 32, Noroeste-Goiano com 8, Norte-Goiano 26, Sul-

Goiano com 40. Proporções diferentes na criação de distritos são observadas ao longo do 

século XX: 
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Gráfico 01: Comparação na quantidade de municípios e distritos em Goiás em 
1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. 
Fonte: IBGE (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010). 

 
 

Como demostrado trata-se a nível estadual de unidades políticas-
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administrativas existentes por todo o território, no qual se mantem em Goiás, no 

período de 1960 a 2010, os municípios em maior quantidade e, também, de 

importância política. Destaca-se o último quartel do século XX, pois houve um 

grande aumento na emancipação de distritos em Goiás. Esse aumento de distritos e 

de municípios em Goiás e sua distribuição espacial por regiões acentua as diferenças 

entre norte e o sul do estado e, também, promove a concentração da população, 

principalmente, na região do Mato Grosso Goiano (área central do estado de Goiás), 

onde estão localizados as cidades de Goiânia e Anápolis. Conforme a determinação 

da Constituição de 1946, uma parte do Imposto de Renda arrecadado pela União 

seria distribuído aos municípios. Isso, segundo Arrais (2007), contribui para a 

fragmentação do território goiano em mais municípios e, consequentemente, para 

uma invisibilidade política dos povoados e distritos. 
 
Em relação a hierarquização desses núcleos urbanos no estado de Goiás, 

diversas características são observadas: tamanho da população, função, localização, 

principais atividades econômicas e ações políticas em sua formação espacial. Uma 

das características mais comuns aos distritos criados no século XX são a diminuição 

da população rural a partir da década de 1990, como evidenciam os censos do IBGE 

mostrado no gráfico 2. Somente o censo de 1960, que possui nos distritos uma 

população total de 1626376, não especifica a área. 
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Gráfico 02: População rural e urbana dos distritos de Goiás – 1940, 1950, 
1970, 1980, 1990, 2000 e 2010.  
Fonte: IBGE (1940, 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010). 

 

A partir desses dados, compreende-se que ordenamento do território goiano, 

assim, é um processo, é contínuo, e depende de vários elementos, como a hegemonia 

de um modo de produção e a ação de diferentes atores, especialmente, o Estado. 

 
 
Plano de Redação detalhado 
 
 Capítulos  Sinopse   

Introdução Será  apresentado  o  tema,  a  problemática,  os 

  
objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada. 
Do 

Considerações teórico-metodológica 
ponto  de  vista  teórico-metodológico,  os  
núcleos 

  
urbanos serão analisadas considerando a 
origem e 

  
evolução dos povoados e distritos de Goiás, 
com 

  
foco em sua representatividade, com atenção 
para 

  2010.      

Capítulo I – Comunidade e território O  Capítulo  I  abordará  sobre  o  conceito  de 

  
comunidade  a  partir  da  autossuficiência  de  
cada 

1.1 Formações comunitárias e autonomia local uma,  o  que  promoveu  ao  longo  do  tempo 

1.2 Federalismo e municipalismo 
especializações, conforme os recursos naturais 
com 

1.3 Fragmentação espacial 
que  cada  uma  contava.  Diferentes  
comunidades 

1.4 A invisibilidade política 
integradas criam uma sociedade, que é 
determinante 

  

para origem e evolução dos núcleos  urbanos 

em 

  
Goiás,  que  representam  formas  tradicionais  
de 
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  ocupação   do   espaço   e   sua   fragmentação. 

  
Referência
s básicas: 

Floresta
n Fernandes; 

  
Zygmunt Bauman; Raymund Williams; José de 
S. 

  
Martins; Max Weber; Hannah Arendt; 
Aristóteles; 

  Claude Raffestin; Fernando L. Abrucio.  

Capítulo II – Espaço agrário e comunidade 
O  Capítulo  II  abordará  sobre  a  formação  
dos 

  povoados, 
especificament
e, em Goiás. Será 

2.1 Formação de povoados goianos analisado o que caracteriza e diferencia o espaço 

2.2 A fazenda goiana e os patrimônios 
rural e o espaço urbano, a partir de termos 
oficiais e 

2.3 
Avanço da fronteira demográfica e a 
comunidade teóricos. A origem e evolução dos povoados em 

2.4 Ferrovia e núcleos urbanos 
Goiás, a partir da análise de sua espacialização 
em 

  diferentes  períodos  históricos  do  século  XX. 

  
Referências básicas: Barsanufo G. Borges; 
Dênis 

  
Castilho;  Tadeu  A.  
Arrais; Nars N.  F. Chaul; 

   
Horieste Gomes; Deusa M. R. Boaventura; 
Maria G. 

   de Almeida. 

Capítulo III – Urbanização goiana 
Resumo:  No  Capítulo  III  será  analisado  de  
que 

3.1 Evolução de núcleos urbanos de Goiás forma   características   primitivas,   típicas   de 

3.2 Modernização do campo e migração 
comunidades,  permanecem  no  que  se  
denomina 

3.3 Hierarquia urbana de Goiás 
oficialmente como espaço urbano, 
especificamente, 

3.4 
Desintegração  da  comunidade  na  
organização 

nas  vilas,  dentro  do  processo  de  produção  
do 

 
espacia
l  

território  goiano.  A  hierarquia  urbana  com  
seus 

   
termos oficiais revela as formas e usos do 
território 

   goiano.  Referências  básicas:  Manuel  Castells; 

   
Roberto L. Corrêa; Milton Santos; Ariovaldo U. 
de 

   
Oliveira; José de S. Martins; Murillo Marx; 
Antônio 

   
T. Neto; Marcelo R. Mendonça; Maria E. 
Inocêncio; 

   Henri Lefebvre. 

Capítulo IV – Comunidade no território goiano 
No Capítulo IV será analisada as ações políticas 
nos 

4.1 Núcleos  urbanos  em  Goiás:  síntese  de  um 
núcleos  urbanos  estão  relacionadas,  
diretamente, 

 processo territorial. 
com a  formação  e  com o  processo  de  
produção 

 4.1.1 Sítio urbano 
territorial  de  Goiás.  As  ações  de  atores  
sociais 

 4.1.2 Situação produzem núcleos urbanos nos quais ainda 
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podem 

 4.1.3 Infraestrutura 
ser verificadas relações comunitárias que, por 
sua 

 4.1.4 Economia 
vez,  representam  espaços  desiguais  no  
sentido 

4.2 Fragmentação espacial no rural/urbano 
econômico  e  político;  para  isso  será  utilizada  
4 

4.3 A comunidade política de Goiás 
parâmetros para analisar esses povoados e 
distritos. 

4.4 
A comunidade no ordenamento territorial 
goiano Referências  básicas:  Hannah  Arendt;  Claude 

   
Raffestin; Dênis Castilo; Nars N. F. Chaul; 
Horieste 

   
Gomes; Eguimar F. Chaveiro; Tadeu A. Arrais; 
Iná 

   E. de Castro; David Harvey. 
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Economia urbana e distribuição de renda: análise do impacto das transferências de 

renda direta (bolsa família e previdência social rural) nas cidades locais goianas 

entre 2014 e 2016 

Diego Pinheiro Alencar 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Introdução 

A presente pesquisa defende a tese que a capitalização financeira dos 

indivíduos, via transferências de renda direta ao cidadão tem impacto direto no 

comercio varejista municipal que reverbera na economia urbana local. A análise em 

questão chama atenção para os municípios que não dispõem dos perfis mencionadas 

anteriormente. Considerando o processo de Desenvolvimento Geográfico Desigual do 

território goiano, parte significativa dos municípios apresenta baixa dinamicidade da 

economia, o que impacta diretamente na disposição de recursos entre a população, 

com essa dinâmica, por meio de Transferências Diretas ao Cidadão, o Estado assume 

papel central na capitalização desses indivíduos. 

O Programa Bolsa Família (PBF), que foi instituído em 2004, pela Lei Nº 10.836 

(BRASIL, 2004). O objetivo central do programa é a redução da situação de pobreza e 

extrema pobreza. Por sua vez, a Previdência Social Rural (PSR) foi instituídaem 1991, 

a partir da Lei Nº 8.213, na qual assegura ao trabalhador rural a participação no 

Regime Geral da Previdência Social, mediante a comprovação da atividade 

desenvolvida, sem a necessidade do recolhimento mensal do Instituto Nacional do 

Seguro Social(BRASIL, 1991). O impacto desses recursos podem ser observados 

quando pela comparação ao PIB municipal, ou mesmo das receitas 

orçamentárias.Para fins metodológicos serão selecionados, para trabalho de campo 

com aplicação de questionário no varejo local,os dez municípios com maiores 

participação da quantidade de beneficiários do PBF em relação à população 

municipal e os maiores percentuais de benefícios emitidos pela PSR em relação à 
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Previdência Social. A ideia é mensurar o impacto dessas transferências no varejo por 

intermédio a análise do fluxo de renda. 

Resultados Parciais 

Os estudos de economia urbana são amplamente disseminados na geografia, 

com temáticas orientadas predominantemente, a partir das dinâmicas de produção, 

circulação e consumo de mercadorias e serviços. Considerando a forma desigual 

como ocorreu o processo de desenvolvimento geográfico do território goiano, 

diversas municipalidades apresentam um setor produtivo pouco dinâmico o que 

resulta diretamente nas condições de circulação de capitais. São nesses municípios 

que a ação do Estado é mais impactante, seja na administração municipal, por meio 

das transferências intergovernamentais, ou na capitalização individual, através das 

transferências direta ao cidadão. 

No ano 2015 foram transferidos à população goiana R$ 584.285.989 referente 

ao PBF e R$ 2.590.410.452 vinculado à PSR (Portal da Transparência e DATAPREV, 

2015).  No primeiro, 37,79% dos valores repassados são direcionados a dez 

municípios, enquanto o segundo concentram 23,13%35. A dinâmica do PBF está 

relacionada ao quantitativo populacional e o perfil de rendimento dos indivíduos. 

Jáa PSR tem como principais elementos de influência o padrão demográfico 

(quantidade, localidade e faixa etária), bem como o perfil produtivo regional. 

Entretanto, o foco da análise não se verticalizará nos valores repassados de forma 

absoluta, mas sim em torno do impacto que esse repasse apresenta na economia dos 

municípios. 

Município Microrregião População 

Nº de 

Beneficiários 

% 

beneficiários 

- população 

Gameleira de Goiás MRG Pires do Rio 3.664 2.768 75,55 

                                                 
35 Os municípios com maiores repasse do PBF em 2015 foram Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de 

Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa, Valparaíso de Goiás, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Rio 

Verde. Em relação à PSR destacaram-se Goiânia, Anápolis, Porangatu, Iporá, Goianésia, Formosa, Itapuranga, 

Niquelândia e Aparecida de Goiânia. 
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Estrela do Norte MRG de Porangatu 3.386 2.520 74,42 

Campos Verdes MRG de Porangatu 3.870 2.638 68,17 

Simolândia 

MRG Vão do 

Paranã 6.834 3.879 56,76 

Damianópolis 

MRG Vão do 

Paranã 3.385 1914 56,54 

Amaralina MRG de Porangatu 3.691 2047 55,46 

Iaciara 

MRG Vão do 

Paranã 13.423 7.174 53,45 

Sítio D'Abadia 

MRG Vão do 

Paranã 2.970 1495 50,34 

Guarani de Goiás 

MRG Vão do 

Paranã 4.204 2116 50,33 

Montividiu do 

Norte MRG de Porangatu 4.387 2097 47,80 

Figura 01. Relação Beneficiários do PBF e população estimada, 2015 

Fonte: Estimativas Populacionais do IBGE e Ministério do Desenvolvimento Social, 

2015 

O quadro apresenta a relação que o PBF tem na capitalização financeira dos 

indivíduos nos municípios com população inferior a dez mil habitantes. Exceto o 

município de Iaciara, todos os demais possuem população inferior a 10 mil 

habitantes. Outro aspecto a ser considerado é o padrão de distribuição regional, em 

que exceto o município de Gameleira de Goiás (que apresentou o maior valor 

percentual), todos os demais se localizavam nas Microrregiões de Porangatu e do 

Vão do Paranã, fato que se relaciona diretamente com o processo de uso e ocupação 

do território goiano.  

Município Microrregião População 

População 

Rural (%) 

Total de 

benefícios 

emitidos 

% da 

PSR em 

relação 

ao total 

Guarani de 

Goiás MRG Vão do Paranã 4.204 70,54 689 85,05 

Baliza MRG Aragarças 4.443 62,86 318 84,28 

Buriti de Goiás MRG Anicuns 2.595 32,23 273 83,88 

Bonópolis MRG Porangatu 3.994 43,24 178 82,58 

Guarinos MRG Ceres 2.134 44,88 206 82,04 
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Pilar de Goiás MRG Ceres 2.614 58,60 66 81,82 

Buritinópolis MRG Vão do Paranã 3.394 50,80 782 81,46 

Varjão 

RG Valedo Rio dos 

Bois 3.827 56,69 605 81,16 

Taquaral de 

Goiás MRG Anicuns 3.626 18,64 398 80,90 

Faina MRG Rio Vermelho 7.004 38,70 583 80,79 

Figura 02. Relação PSR e perfil demográfico, 2010 - 2015 

Fonte: Estimativas Populacionais e Censitárias do IBGE (2010 – 2015), DATAPREV, 

2015 

As informações referentes a PSR apresentam maior diversidade na 

distribuição regional, uma vez que, apenas as Microrregiões de  Ceres e Anicuns 

foram representadas por dois municípios no figura 02. Por outro o perfil demográfico 

fica mais evidente. O município com maior número de habitantes foi Faina 

(7.004habitantes), os demais nenhum apresentou mais de 5.000 habitantes. Outro 

aspecto considerável é a relação entre a localidade de residência e o os benefícios 

emitidos, em nenhum caso, o valor percentual dos benefícios emitidos foi inferior ao 

da população rural. A dinâmica em questão está relacionada com a potencialização 

da migração dos indivíduos do meio rural ao urbano. Com maior autonomia 

financeira, associada ao envelhecimento os indivíduos tendem a optar por condições 

de vida que lhes ofereçam possibilidade de maior sedentarização.  

Em relação às duas figuras apresentadas ocorre uma tendência geral, cujos 

maiores representações percentuais ocorrem nos municípios com baixo padrão 

demográfico. Muito comum nesse perfil municipal a baixa dinamicidade das atividas 

produtivas (indústria, serviços, comércio, dentre outras), ocorrendo polarização dos 

empregos formais na administração municipal. Araújo e Lima (2010) ao analisarem 

os municípios do semiárido nordestino conceituaram essa dinâmica como 

“economias sem produção”. 

Dentre as atividades produtivas, pode-se afirmar que o comércio varejista foi a 

que mais se disseminou espacialmente entre os municípios brasileiros. De modo 

geral, nos padrões demográficos como os mencionados é possível perceber o varejo 
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como o principal segmento da economia urbana. Por outro lado, quando se considera 

a baixa diversidade e quantidade dos empregos torna-se limitado as condições de 

circulação de mercadorias e valores. Sob essa ótica as transferências direta ao cidadão 

se caracterizam enquanto instrumentos que dinamizam as economias locais, uma vez 

que, ao dotar os indivíduos de autonomia financeira ocorre a potencialização do 

consumo de bens e serviços. 

PLANO DE ESCRITA 

Capítulo 1. A gênese do debate: a formação 

do território goiano 

1.1.  O Desenvolvimento Geográfico Desigual; 

1.2.  A Economia Política da Desigualdade; 

1.3. As políticas de integração espacial e a 

fragmentação do território goiano 

O primeiro capítulo busca apresentar a idéia 

que a formação do território goiano 

condicionou o atual padrão de distribuição 

dos recrsos vinculados à PSR e ao PBF. O 

texto está estruturado em três tópicos. O 

primeiro apresenta que por meio do processo 

de seletividade espacial p território goiano se 

desenvolveu de forma desigual. O segundo 

apresenta elementos que colaboram para a 

compreensão de como a política econômica 

reverberou na ampliação das desigualdades 

sociais. O terceiro trata das políticas de 

integração espacial como propostas que não 

se efetivaram em determinados contextos 

espaciais. 

2. As políticas territoriais e o Sistema 

Brasileiro de Proteção Social. 

2.1.  A cronologia do processo; 

2.2.  A capitalização como proteção Social; 

2.3.  As especificidades do Programa Bolsa 

Família e da Previdência Social Rural. 

O segundo capítulo aborda o Sistema 

brasileiro de Proteção Social como política 

territorial capaz de reduzir os impactos das 

dinâmicas territoriais que resultaram em 

desigualdades socioespaciais. O primeiro item 

apresenta elementos históricos da proteção 

social no Brasil. O segundo enfatiza como a 

capitalização financeira do indivíduo colabora 



 

 
185 

para a superação das desigualdades 

territoriais. O terceiro aborda elementos 

constitucionais do Programa Bolsa Família e 

da Previdência Social Rural.  

3. A distribuição espacial das Transferências 

de Renda ao Cidadão 

3.1.  A representatividade da PSR e do PBF 

nos municípios goianos; 

3.2.  Economia sem produção: o PBF nas 

Microrregiões do Vão do Paranã e de 

Porangatu; 

3.3.  A PSR e as dinâmicas demográficas. 

No terceiro capítulo será apresentado a 

disposição espacial das dinâmicas vinculadas 

à PSR e ao PBF no território goiano. Busca-se 

compreender as particularidades 

apresentadas nos ambientes cujo a 

representatividade dos fenômenos são mais 

impactantes, como apresentado nas figuras 1 

e 2. Em relação ao PBF foi observado que 

entre os dez municípios com maior 

participação do número de beneficiários em 

relação à população total, nove municípios se 

localizavam nas microrregiões de Porangatu e 

do Vão do Paranã. Já na PSR, nos chama 

atenção algumas questões demográficas, 

como por exemplo a relação entre o número 

de benefícios e a população rural. 

4. As Transferências de Renda Direta e a 

economia local 

4.1.  A capitalização dos indivíduos e o fluxo 

de renda; 

4.2.  O Comércio Varejista e sua relação com a 

PSR e PBF 

O último capítulo busca evidenciar o impacto 

que os recursos apresentados desenvolvem 

nas atividades econômicas dos municípios em 

questão. O foco de análise é verticalizado no 

comércio varejista, uma vez que este é o setor 

produtivo mais disseminado nos municípios 

brasileiros. A idéia é que a potencialização da 

circulação de recursos dinamiza diretamente 

este setor, o que reflete também nas questões 

de emprego e renda. 
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Entre a escola e o bairro: Relações etnicorraciais na geografia escolar 

Ana Lúcia Lourenço dos Santos36 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Relações etnicorraciais; Ensino de geografia; relações etnicorraciais; 

cidade; escola pública. 

Introdução 

 Apesar de ter sido sancionada há treze anos, a Lei 10639/2003, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação 

básica é bastante desconhecida e sua implementação foi adiada e esquecida por 

muitos. A formação inicial é um dos entraves, como as atribuições da lei a escola 

necessita que os professores e professoras se qualifiquem, conheçam a geografia dos 

povos africanos e dos afro-brasileiros, conheçam ainda o marco legal de implantação 

da lei e as possibilidades de formação continuada, para através disso, reestruturar 

também suas concepções e atitudes.  

 Tendo em vista a necessidade de explorar as possibilidades da implementação 

da referida lei para o ensino de geografia, nos propomos a dissertar sobre as relações 

etnicorraciais no ambiente escolar a partir da relação escola-bairro e as manifestações 

culturais como possibilidades de aproximação da/o realidade aluna/o ao conteúdo 

programático, junto a duas escolas situadas na Vila Multidão, região noroeste de 

Goiânia, um dos bairros onde acontece a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos 

Congos, (RATTS, 2015).   A desenvoltura da pesquisa está vinculada ao projeto 

“Territórios e espacialidades étnico-raciais urbanas: grupos negros, quilombolas, 

indígenas e ciganos na Região Metropolitana de Goiânia” do Laboratório de Estudos 

de Gênero, Etnicorraciais e Espacialidades (LaGENTE/IESA/UFG). 

                                                 
36 Orientador: Prof. Dr. Alecsandro J. P Ratts 
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 Alguns marcos legais tratam da aplicação da lei em questão, porém não se 

voltam para a ciência geográfica, atendo-se mais à História, à Educação e às Artes. O 

contexto de surgimento da Lei, para a geografia brasileira, é de hegemonia da 

vertente crítica da ciência. Santos (2011, p. 03) se atenta as várias dimensões 

alcançadas a partir da abordagem etnicorracial no ensino de geografia : 

(i) Inserção e Revisão de conteúdos programáticos do currículo Praticado de 

Geografia; (ii) Revisão de Práticas, Materiais e Métodos Pedagógicos; (iii) 

Gestão das Relações Raciais no Cotidiano Escolar; (iv) Relações de Poder na 

Construção do Currículo Praticado na Escola; (v) Movimento negro, lutas na 

Educação e escalas da política (SANTOS, 2011, p. 1) 

 O ambiente escolar que não é isolado da sociedade e transborda dos 

preconceitos de várias instâncias elaborados e apreendidos fora (e dentro) deste 

ambiente. Na construção do ambiente escolar, nos conteúdos ou na vivência, 

alunas/os e professoras/es constroem 

geografia, pois, ao circularem, brincarem, trabalharem pela cidade e pelos 

bairros, eles constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus 

territórios. Assim, vão formando espacialidades cotidianas em seu mundo 

vivido e contribuindo para a produção de espaços geográficos mais amplos. 

Ao construírem geografia, constroem também conhecimentos sobre o que 

produzem, conhecimentos que são geográficos. Então, ao lidar com coisas, 

fatos e processos na prática social cotidiana, os indivíduos vão construindo e 

reconstruindo geografias (no sentido de espacialidades) e, ao mesmo tempo, 

conhecimento sobre elas (Cavalcanti, 1998). 

A construção de lugares, produção de espaço e delimitação de territórios que a 

autora cita, se dão de forma diferenciada a partir das pessoas que realiza, tendo em 

vista que esses processos levam em conta o espaço vivido e a subjetividade dos 

indivíduos. É por essa subjetividade, a lacuna de conteúdos, dentre eles, os 

pertencimentos étnico-raciais e o racismo que se torna importante a implementação 

da Lei 10639. 
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 Apesar do mito da democracia racial ser bastante difundido no Brasil, e até 

atualmente muitas pessoas acreditarem que todos somos realmente iguais, quem se 

encaixa racialmente na categoria denominada minoria social compreende, 

vivenciando e analisando, que essa harmonia racial inexiste face aos casos de racismo 

é prejudicial à construção de identidade como problematiza Munanga (2006, p. 16) 

apesar do processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu 

ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no 

inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças de negros e 

mestiços. Esse ideal prejudica qualquer busca de identidade baseada na 

negritude e na mestiçagem‟, já que todos sonham ingressar um dia na 

identidade branca, por julgarem superior. 

A importância da Lei para a geografia escolar não está restrita à sua 

implementação como conteúdo, tendo em vista que os alunos e alunas, negros e 

negras, vivenciam o espaço com seus corpos inseridos nesse espaço, pois 

[a] prática cotidiana dos alunos é, desse modo, plena de espacialidade e de 

conhecimento dessa espacialidade. Cabe à escola trabalhar com esse 

conhecimento, discutindo, ampliando e alterando a qualidade das práticas 

dos alunos, no sentido de uma prática reflexiva e crítica, necessária ao 

exercício conquistado de cidadania. (CAVALCANTI, 2002, p. 33) 

Porém,  

[n]a escola a invisibilidade da cultura, da resistência negra nos conteúdos e 

as abordagens mitificadas sobre a África ampliam a tensão e omissão 

vivenciadas pela criança negra, desde cedo ridicularizada por colegas e, 

também, por professores. Esta situação é reforçada pelo não envolvimento 

da instituição escolar numa formação de professores mais comprometida 

com problemas de racismo e demais preconceitos que permeiam a sociedade 

e que refletem a realidade da escola. (SOUZA; RATTS 2009, p. 117) 

 Escola Pública é um lugar de pluralidade etnicorracial, na pluralidade tem-se 

as diferenças. Vivenciar os espaços num corpo negro muda totalmente a dinâmica da 

construção do lugar. Podemos perceber isso nos indicadores do IPEA (2012), da 
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população total temos 13,2% de pessoas negras analfabetas e que certamente nunca 

frequentaram a escola, enquanto que na população branca essa taxa é de 5,9%, se 

analisarmos todas as idades separadamente, a população negra tem sempre maior 

quantidade de analfabetos. 

 Outro indicador interessante para compreendermos a desconstrução do 

espaço escolar para a população negra são os níveis de escolaridade. No ensino 

fundamental temos maior quantidade de pessoas negras frequentando a escola, cerca 

de 51% e 47,3% de pessoas brancas; no ensino médio temos cerca de 44,2% de 

pessoas negras e 54,3%, no ensino superior o número cai para 24,7% de pessoas 

negras cursando e 73,2% de pessoas brancas, já no mestrado e/ou doutorado a 

população negra compreende 17,1 % da quantidade total (IPEA, 2012). O processo de 

exclusão das pessoas negras no Brasil ocorreu ao longo da história e reverbera na 

educação. 

 A Lei 10639/2003 não surge com o intuito único de mudança no currículo 

escolar, ela traz também, juntamente com outras ações, a esperança de que sua 

implementação em conjunto com outras medidas colabore com a modificação neste 

panorama racial da educação brasileira apresentado. 

 Neste viés, nos propomos interpretar os marcos legais como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais para o ensino das 

relações étnicorraciais no campo da geografia, nos atentando às possibilidades para a 

prática docente e levantamento bibliográfico acerca da produção de dois geógrafos 

importantes no estudo da temática etnicorracial. Para análise da produção 

bibliográfica dos autores [dois geógrafos ligados a núcleos de pesquisa], acessamos 

as obras indicadas no Currículo Lattes dos mesmos, pudemos assim contabilizar as 

produções acerca da Lei voltada à formação de professores e ao ensino de Geografia. 

Utilizaremos para a exposição das obras a divisão disponível na plataforma Lattes, 

artigos completos publicados em periódicos, livros publicados/organizados ou 
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edições, capítulos de livros publicados, textos em jornais de notícias/revistas e 

trabalhos completos publicados em anais de congressos. 

Para termos dados empíricos acerca da das abordagens dos temas de relações 

étnicorraciais da disciplina de geografia pretendemos desenvolver entrevista pré-

estruturada com professores de geografia do Colégio Estadual Severiano de Araujo e 

Colegio Estadual Edmundo Rocha ambas localizadas na Vila Mutirão, região 

noroeste de Goiânia, no intuito de compreender como os/as professores/as abordam 

os temas pertinentes à Lei 10639/2003 e qual a influência do espaço vivido dos/as 

alunos/as bem como sua corporeidade para esta abordagem. 

Resultados Parciais 

 Como resultado parcial da pesquisa temos a escrita de grande parte do 

primeiro capítulo da dissertação, que envolve o levantamento dos marcos legais da 

questão etnicorracial para o ensino de geografia, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e a análise das mesmas, 

levantamento bibliográfico das obras e projetos dos professores Renato Emerson dos 

Santos (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e Rafael Sanzio dos Anjos 

(Universidade de Brasília) relacionados à questão etnicorracial e a geografia e 

esquematização dessas informações em tabelas. Para a capítulo dois “Escola Pública 

como lugar de pluralidade étnicorracial” estamos fazendo leituras de obras do 

geógrafo chileno Marcelo Garrido Pereira sobre escola e cidade. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Lei 10.639/2003 e a Geografia 

  

1.1 Marcos legais da questão etnicorracial 

para o ensino de geografia. 

 

1.2 Produções acerca das questões 

Neste capítulo buscamos abordar a 

necessidade de trabalharmos a Lei 10639/2003 

a partir de revisão bibliográfica do tema, da 

abordagem dos Marcos Legais da questão 

etnicorracial para o ensino de geografia, além 

de buscar a compreensão da implementação 

da Lei, abordando a importância da questão 

racial na formação inicial e continuada, 
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étnicorraciais e o ensino de Geografia 

 

1.2.1 Professor Renato Emerson dos Santos 

 

1.2.2 Professor Rafael Sanzio dos Anjos 

 

analisando a produção de dois geógrafos nesse 

campo: Renato Emerson dos Santos da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro que 

traz a discussão da inserção dos conteúdos 

relativos à lei nos Currículos de Referência, 

propondo algumas ações e metodologias de 

ensino da geografia, e o Rafael Sanzio Araújo 

dos Anjos da Universidade de Brasília que se 

atém à produção de material didático acerca 

da relação África-Brasil, sobretudo produções 

cartográficas que abordam a diáspora negro-

africana no país e principalmente os 

quilombos. Analisaremos aqui a bibliografia e 

faremos um mapeamento das obras que 

abordam a implementação da Lei 10639 dos 

dois autores citados, destacando as que estão 

acessíveis nas revistas eletrônicas e sites dos 

autores. 

Referências Básicas: Renato Emerson dos 

Santos; Rafael Sanzio dos Anjos; Alex Ratts; 

Milton Santos; bell hooks; Nilma Lino Gomes; 

Kabenguele Munanga;  

2 Escola Pública como lugar de pluralidade 

étnicorracial 

 

2.1 A escola, a cidade e os sujeitos 

etnicamente diferenciados 

 

A abordagem proposta para este capítulo é 

buscarmos a compreensão que a escola, com 

foco na escola pública, é um espaço de 

multiplicidade e, pluralidade, tendo em vista 

que a escola representa a sociedade ou a 

sociedade está representada no espaço escolar. 

Pretendemos então abordar a relação da escola 

com o Bairro que está alocada e como as 

manifestações socioculturais estão 

representadas no espaço escolar, tendo em 

vista que as metodologias de ensino podem 

fazer menção ao espaço de vivência do/a 

aluno/a. Para isso, selecionamos três escolas da 

região Noroeste de Goiânia.  

Referências Básicas:Lana de Souza Cavalcanti; 

Helena Capetti Calai; Andrelino Campos; Ana 

Fani Alessandri Carlos, Marcelo Garrido 

Pereira. 

3 Abordagens das relações étnicorraciais na 

disciplina de geografia. 
Como última parte deste escrito nos 

atentaremos aos enfoques do tema de relações 

étnicorraciais da disciplina de geografia nas 

escolas-campo. Levantando como os/as 

professores/as abordam os temas pertinentes à 

Lei 10639/2003 e qual a influência do espaço 

vivido dos/as alunos/as bem como sua 
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corporeidade para esta abordagem. 

Referências Básicas: Renato Emerson dos 

Santos; Alex Ratts; Lana de Souza Cavalcanti; 

Nilma Lino Gomes. 
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O Distrito De Alto Alvorada – Orizona – GO: Espaço, Lugar E Vida Social  

Lívia Reis Mendes37 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: distrito, produção do espaço, lugar. 

Introdução 

A ascensão do capitalismo industrial provocou mudanças radicais nas relações 

estabelecidas entre o rural e o urbano. O modelo econômico baseado na indústria e 

no capital financeiro altera as relações de trabalho, de pertencimento, de produzir o 

espaço. Este modelo aliado às práticas cotidianas e relações sociais que pouco a 

pouco, em tempos diferentes, assumem novas formas e preservam, também 

reinventam e produzem diferentes tipos de sociabilidade, de lugares e, portanto, de 

espaços. Nesses espaços coexistem elementos múltiplos, de referências e tempos 

distintos. 

 Desde o início do século XX, o estado de Goiás passa por processo de imensa 

reorganização espacial, por meio de rearranjos econômicos e modelos de produção. 

Dezenas de políticas e manobras econômicas e estruturais inserem um estado que 

tinha a maior parte do seu lugar de vida nas roças, ocupados com produção agrícola 

e pecuária para um modelo industrial, que se preocupa com a produção em grande 

escala, aumento da produtividade agrícola e pecuária.  

Este modelo tem a ferrovia como principal rede de escoamento, abrem-se 

estradas e aumenta-se o número de cidades e aglomerações urbanas. Algumas 

cidades aparecem por instauração de planos governamentais, como é o caso de 

Goiânia, e da construção de Brasília, área que antes pertencia ao território goiano. 

Outras aglomerações surgem da necessidade de proprietários de grandes extensões 

de terra em manterem mão-de-obra, serviços e infraestrutura próximos às suas 

                                                 
37 Orientadora: Profa. Dra. Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva. 
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terras. O modelo de desenvolvimento adotado pelo país planeja o desenvolvimento 

agroindustrial, aumento da produção agrícola e pecuária, mecanização do campo, 

escoamento da produção de grande escala, alteração das relações de trabalho no 

campo, transmutando camponeses, lavradores, que antes se relacionavam como 

meeiros, parceiros ou arrendatários, em mão-de-obra contratada para as atividades 

de cultivo. 

 Com a intenção de operacionalizar a população do campo emergem no estado 

de Goiás, patrimônios ditos por Murillo Marx (1991) como leigos, em que as terras 

doadas por fazendeiros podem manter tradições e devoção a algum santo, com a 

instalação de capelas, mas que representam, sobretudo, uma oportunidade de 

negócio fundiário, a comercialização da terra por meio da venda de lotes a serem 

oferecidos à população. Tais patrimônios representam o fim da dependência integral 

Estado e Igreja e a ascensão do capital, a comercialização de lotes é a forma básica na 

formação e povoamento dessas cidades. 

 É nesse contexto e nesses moldes, com um desenho de tabuleiro de xadrez, 

que patrimônios e/ou povoados são formados no estado de Goiás. O caso a ser 

estudado é o do Distrito de Alto Alvorada, localizado no município de Orizona, 

região sul do estado onde atividades de agricultura de arroz e pecuária extensiva se 

desenvolviam, daí o nome zona do arroz. Nesta área, nas primeiras décadas do 

século XX o avanço da ferrovia Mogiana vinda de Minas Gerais, adentra o estado de 

Goiás iniciando as atividades da Estrada de Ferro Goiás. Assim, os diversos 

povoados e cidades se formam nessas áreas já na década de 1930. Enquanto que na 

segunda metade do século ações realizadas pela igreja católica como as 

Comunidades Eclesiais de Base, fortalecem o desenvolvimento de uma vida 

comunitária nos oito povoados do município de Orizona.  

A ação da Igreja, a luta pelo arrendo na década de 1960, o fortalecimento de 

cooperativas e associações de pequenos produtores rurais na década de 1980, são 
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justificativas para a manutenção dessas comunidades rurais e desses aglomerados 

em Orizona. O resultado disso é a manutenção de uma vida voltada para as 

atividades agropecuárias e, mais recentemente, agroindustriais, e uma população 

urbana inferior a população rural até o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas) de 2010.  

Caminhos da pesquisa 

As questões desta pesquisa surgem na tentativa de, ao observar a dinâmica 

dos usos dos espaços da vila, interpretar as formas de elaboração da vida social dos 

moradores no distrito de Alto Alvorada (que ganha essa categoria no ano de 1975).  

Muitas pesquisas dedicam-se a buscar elementos que justifiquem e expliquem 

as permanências ou saídas do distrito. A pergunta feita é quase sempre: Por que? O 

que justifica? Na proposta de abordagem dessa pesquisa busca-se um outro caminho, 

ao invés de mobilizar perguntas que justifiquem ou expliquem a vida e 

permanências nesses espaços, busca-se compreender as condições de reprodução da 

vida e produção desses espaços, entendendo que as perguntas baseadas em 

responder o porquê, podem ser feitas em todos os lugares e apresentar respostas 

quase sempre insatisfatórias, já que pode-se encontrar respostas hipotéticas que se 

justificariam em qualquer localidade, sejam elas pequenas cidades ou aglomerados 

próximos ou distantes das região metropolitana, como em grandes cidades. Ora 

justifica-se pelo fácil acesso a trabalho, educação, saúde, lazer, ora pela tranquilidade, 

ora pelas condições de trabalho etc.  

Aqui não se propõe apenas uma justificativa ou explicitação de fatores de 

atração e repulsão. Além dos fatores econômicos, da ambição por condições de vida 

que acompanham a dinâmica globalizada e modernizadora dos espaços, busca-se 

para além disso, uma elaboração de um modo de estar e produzir esses espaços.  

Enquanto o “porquê”, preocupa-se com a causa, razão e motivo o “como”, 

enquanto advérbio, se preocupa com o modo, ou seja, de que maneira. Para isso, 
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parte-se por alguns caminhos. Reconhecer que lugar é esse, que pessoas/sujeitos são 

esses moradores dessa localidade, como eles vivem, qual a concretude dos espaços 

do distrito bem como o valor simbólico dado às tradições e produções da vida e dos 

espaços. Para isso, propõe-se com narrativas no presente, com usos do presente, 

encontrar indícios do passado para construir uma cartografia desse lugar.  

Neste sentido objetiva-se descrever e interpretar como os elementos cotidianos 

que coexistem no espaço do distrito que está em constante dinamismo de encontro 

de múltiplas temporalidades, formas e processos ora urbanos, ora rurais, a fim de 

entender as condições de coexistências destes elementos no Distrito. Interpretar as 

condições de permanência da tradição cultural e dos modos de vida e os conteúdos 

da existência dos moradores de Alto Alvorada.  

 A pesquisa conta com trabalhos de campo para observação crítica e coleta de 

narrativas informais, bem como do preenchimento de roteiros semiestruturados para 

a síntese de informações mais pontuais, como número de casas, moradores, 

regularidade de saída e retorno pendular do distrito, onde os moradores procuram e 

buscam recursos não acessíveis no distrito, de que forma são feitos esses trajetos, 

quais as atividades que mais aparecem no cotidiano do distrito, quais as relações com 

o município sede e os circunvizinhos, entre outros elementos diagnosticados em 

observação de campo. Pretende-se elaborar mapas desse deslocamentos e trajetórias, 

mapas de fluxo, bem como compreender a natureza desses deslocamentos e 

permanências. A análise documental e de dados estatísticos e oficiais da localidade 

servirão como suporte para a compreensão da formação do distrito, comparando 

esses dados com a materialidade real e discursos do presente. 

Resultados Parciais 

 Em dois trabalhos de campo que tinham como tentativa diagnosticar quais 

elementos compõe a cartografia desse lugar e desses sujeitos que produzem o espaço 

do distrito, já revelaram possibilidades de interpretação. 
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 A localização do distrito e os nomes utilizados para denominá-lo permitem a 

reflexão sobre a situação geográfica (SILVEIRA, 1999), bem como sobre a toponímia 

do lugar. Montes Claros (denominação nativa) ou Alto Alvorada (nome oficial) 

apresenta indícios de um passado de povoamento com dinâmicas e temporalidades 

conflitantes e congruentes. A vila ora apresenta os traços de tradição da família, da 

religião e da comunidade, bem como do poder político das famílias no local, ora se 

apresenta como lugar e via de passagem, para aglomerados mais densos e 

movimentados, ou fazendas modernizadas, já que muitas das caminhonetes que 

passam velozmente pelas ruas de terra da vila e se dirigem para as fazendas, contam 

com emblemas e símbolos de empresas assistência técnica e consultoria rural. 

 As casas visualizadas na pequena vila de cinco ruas também apresentam 

fisionomias e formas diversas, o tempo e as distâncias nos tempos das construções 

aparecem visivelmente em seus portões, colchetes, portas da sala, muros desbotados, 

muros reconstruídos, telhados de quatro e de duas “águas”, lotes de tamanhos  e 

usos distintos.  

No interior das casas, enquanto se preserva os hábitos de cuidado com o 

quintal, o fogão a lenha ou o fogareiro feito de tijolos no chão para quarar roupas ou 

cozinhas pamonhas em lata, a imensa diversidade de planas ornamentais, medicinais 

e condimentos, as muitas frutas, a mandioca, o milho, o café. Tudo isso mostra a 

estreita relação mantida com os produtos do campo.  

Os cômodos da casa sem portas, o resquício do sanitário aos fundos do 

quintal. Em contrapartida, as parabólicas, as antenas de internet, os computadores 

ligados na mesa do bar, as casas azulejas, tudo que julgamos pertencer a cidade, ao 

urbano, e, portanto, ao moderno também está presente nesse hoje tão pequeno 

povoado esvaziado. 

As ruas são silenciosas, vez ou outra os carros e motos nos surpreendem com 

suas acelerações e com a poeira que acompanha os carros. Os três bares, a pequena 
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unidade de saúde, a escola. Esses elementos compõem a paisagem e a dinâmica 

diária da vila. 

Dois outros elementos centrais se evidenciam primeiro como estrutura, depois 

como lugar de encontro e reunião. A igreja, que preserva um modelo antigo, o galpão 

para as festas da igreja, com um aspecto que distingue dos demais da vila, construído 

há apenas quatro anos, que enquanto esconde a igreja na praça central, anuncia que 

várias pessoas são esperadas ali, naquela estrutura de concreto e ferro. Assim, a 

igreja e seu galpão centraliza a atenção da vista.  

Outro espaço do distrito é o cemitério. Ele se localiza mais adiante, já fora 

desse aglomerado de cinco ruas. Em um dos momentos de visita de campo, o 

cemitério reuniu 40 carros, com cerca de 120 pessoas. Lá são sepultados alguns 

moradores do distrito, tanto da parte urbana quanto da parte rural. Após o velório na 

casa da vila, o cortejo até a igreja para a última oração, é para esse cemitério do 

distrito que todos os enlutados seguem. Nesse dia, nada funciona, nem bares, nem 

posto de saúde, nem escola. A vida se volta para a morte. 

Munidas das observações preliminares objetiva-se elaborar uma interpretação 

desses espaços do distrito. O distrito, sua situação geográfica e seus conteúdos. A 

casa e a rua como lugares de sociabilidade cotidiana. A igreja e o cemitério, espaços 

onde a vida encontra Deus e também a morte, mas onde também se concretizam as 

relações e sentimentos de comunidade, solidariedade e união, elementos de uma 

sociabilidade.  

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

Capítulo 1 – Cartografia do Lugar: indícios do 

passado no presente 

1.1. Toponímia – os conteúdos da 

territorialidade 

1.2. Montes Claros – lugar de vida e passagem 

Discussão sobre a toponímia do Distrito. 

Fundamentos oficiais e populares do 

povoado. Descrição das formas e estruturas 

das casas e ruas. A constituição do 

patrimônio leigo. A situação geográfica e as 

redes na produção do espaço. As relações 
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1.3. A casa e rua - seus conteúdos e seus laços 

 

entre casa, rua e vizinhança.  Referências 

Básicas: Maria Laura Silveira, Murillo 

Marx, Roberto Lobato Corrêa, Leila 

Cristhina Dias, Antonio Candido, Jadir 

Pessoa, Carlos Brandão, Yi-fu Tuan, Michel 

de Certeau, Rusvênia Luiza Batista 

Rodrigues da Silva, Maria Emília Carvalho 

de Araújo, Odette Carvalho de Lima 

Seabra, Julio César Suzuki, Maurício de 

Abreu, Pierre Mombieg. 

Capítulo 2 – Cartografia dos sujeitos 

2.1. A vida cotidiana – retratos dos sujeitos 

2.2. A vida da roça na vila 

2.3. De onde veio, pra onde vai 

 

 

Refletir sobre as relações vicinais e as 

múltiplas temporalidades no distrito. A 

moralidade camponesa nas relações sociais. 

Descrição da estrutura da população: idade, 

gênero, tipos de atividade que exerce, 

quantidade de moradores por casa, origem 

da renda, principais atividades diárias, 

principais itens do cardápio, deslocamentos 

diários e deslocamentos para consumo. 

Referências Básicas: José de Souza Martins, 

Klaas Woortman, Henri Lefebvre, Jadir 

Pessoa. 

Capítulo 3 –  Cartografia do desconhecido – a 

morte e a fé na produção dos espaços 

3.1. A igreja – o encontro e a comunidade 

3.2. O cemitério – o lugar da morte 

3.3. A crença que reúne 

O cemitério e a igreja como lugares de 

encontro de fé e devoção. A crença no 

imaterial. O símbolo e o imaginário que 

reúne e persiste na materialidade. 

Referências Básicas: Carlos Rodrigues 

Brandão, Douglas Santos, José Reis,  
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Análise espacial da região metropolitana de Goiânia e microrregião Sudoeste de 

Goiás sob o prisma de receitas tributárias selecionadas nos anos de 2010 e 2015 

Bruno Carneiro de Oliveira38 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Sócio-Espacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Receitas tributárias; política; Região Metropolitana de Goiânia; 

Microrregião Sudoeste de Goiás; Análise espacial. 

Introdução 

No trabalho “Análise e Espacialização dos Recursos Provenientes de Geração 

Própria de Receitas Públicas Pelos Municípios da Região Metropolitana de Goiânia, 

entre 2012 e 2013” (OLIVEIRA, 2015), observamos a importância das principais 

receitas públicas de origem municipal como importantes instrumentos para a 

organização e regulação do espaço urbano, bem como relevantes para a economia e 

infraestrutura dos municípios. Verificamos que os recursos oriundos de receitas 

tributárias municipais são decisivos para a execução, manutenção e custeio das 

funções públicas de interesse comum previstas no Artigo 90, parágrafo 2º da 

Constituição do Estado de Goiás (GOIÁS, 2000) dos municípios da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

Uma das conclusões observadas foi de que a dinâmica das receitas públicas 

atua de forma diferenciada em um ambiente metropolitano principalmente pela 

existência do transporte coletivo, característica responsável por parte dos fluxos de 

pessoas e renda. Entretanto, essa afirmação foi impossibilitada de ser comprovada 

por conta da metodologia de investigação e formato do trabalho. Assim, para o 

presente projeto optou-se pela Microrregião Sudoeste de Goiás (MSG)39 e Região 

                                                 
38 Orientador: Prof. Dr. Tadeu Alencar Arrais 
39 Municípios componentes da RMG (GOIÁS, 2010): Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, 

Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis 

de Goiás e Trindade (GOIÁS, 2010). 



 

 
202 

Metropolitana de Goiânia (RMG)40 como recortes espaciais de investigação para 

verificar se são os mesmos os fatores que influenciam na arrecadação tributária de 

ambos. 

A escolha para a análise dos recortes espaciais justifica-se pela relevância das 

regiões na composição econômica, política e social perante o território goiano. A 

RMG compreende um ambiente com forte participação na economia goiana, com 

mais de 38% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2013 do estado (IMB, 2013), 

composto principalmente por serviços (52%) e indústria (20%). Além disso, a região 

metropolitana apresenta relevantes funcionalidades por abrigar a capital de Goiás, o 

que reitera sua concentração de serviços e comércio. Caracteriza-se, portanto, como 

ambiente integrado pincipalmente no tocante ao serviço de transporte coletivo que 

serve 18 de seus 20 municípios. Do ponto de vista demográfico, no ano de 2015 seus 

vinte municípios continham uma população estimada em aproximadamente 36% da 

população de 6.610.681 habitantes do estado de Goiás, dos quais 59% concentravam-

se em Goiânia (IBGE, 2015).  

Já a MSG, que deteve mais de 11% do PIB goiano em 2013 (GOIÁS, 2013), 

sendo o segundo maior PIB entre as microrregiões goiana com presença majoritária 

do setor de serviços (36%) e agropecuária (26%),  é caracterizada pelo perfil 

agropecuário e tem atraído diferentes empresas de caráter agroindustrial, havendo 

no município de Rio Verde a maior concentração de comércio, equipamentos de uso 

coletivo público e privado e estabelecimentos de ensino também utilizados por 

populações de municípios vizinhos. A microrregião abrigava, em 2015, o percentual 

estimado de 7% da população de Goiás e Rio Verde, polo da região, participou com 

41% da microrregião e 2,93% total do estado, sendo o quarto município mais 

populoso de Goiás. Por sua vez, este município figura-se entre os municípios goianos 

                                                 
40 Municípios componentes da MSG (IBGE, 2016): Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, 

Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, 

Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis. 

(IMB, 2011). 
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de maior crescimento nas últimas décadas por razões relacionadas, conforme ressalta 

Silva (2004), pela produção de diferentes commodities, abrigar agroindústrias e 

multinacionais de relevância nacional e internacional e ter uma localização com 

infraestrutura que permite a existência de logística interessante para o fluxo de 

mercadorias. O agronegócio é ponto fundamental para compreender a estrutura 

fundiária da região, bem como a relação com o uso e ocupação de solo por atividades 

ligadas a agroindústria. É inegável, portanto, seu papel perante os territórios goiano 

e brasileiro.  

Desse modo, propõe-se a correlação entre a composição demográfica, o perfil 

econômico dos municípios e a mobilidade dos recortes espaciais propostos com os 

dados de receitas tributárias para a execução da análise espacial proposta para o 

estudo. As receitas tributárias propostas para o estudo são: Imposto Predial 

Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Territorial Rural (ITR). 

 

 

Transferências 

constitucionais 

Federais 

FPM (Fundo de Participação dos 

Municípios) 

CIDE (Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico) 

ITR (Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural) 

Estaduais 

ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) 

IPVA (Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotivos) 

Receitas IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana) 
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tributárias 

municipais 

ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) 

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) 

Fundos 

FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica) 

FMS (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) 

FMS (Fundo Municipal da Saúde) 

Tabela 01: Origem das principais receitas públicas do executivo municipal. Adaptado 

de Arrais (2014). 

 

O IPTU, ITBI e ISSQN são receitas públicas tributárias de origem municipal e 

refletem aspectos que estão presentes na articulação do espaço urbano tais como uso 

do solo, movimentação do mercado imobiliário e oferta de equipamentos de uso 

coletivo público e privado, respectivamente. Já o ITR, que pode ter a arrecadação 

parcial ou inteiramente destinada ao município caso haja celebração de convênio 

com a União (BRASIL, 2005), é interessante por denotar o caráter da estrutura 

fundiária de cada município. A avaliação das receitas de origem municipal nos 

ambientes propostos figura-se como assunto importante nos campos de 

planejamento e gestão metropolitano e regional. A análise proporcionará maior 

(re)conhecimento desses ambientes, de modo que há a possibilidade em averiguar 

em que medida esses municípios compartilham diferentes funções de mútuo 

interesse. Além disso, será possível a verificação do peso de dependência de outras 

formas de captação de recursos como transferências intergovernamentais dos tipos 

federal (o FPM, principalmente), estadual (ICMS e IPVA) e constitucional (FMS e 

FUNDEB) por parte dos municípios.  

Ademais, constata-se demanda em investigar funções públicas de interesse 

comum próprias da RMG e se estas ocorrem similarmente na MSG.  O interesse em 

estudar as formas de arrecadação tributária e a configuração das funções públicas de 

interesse comum justifica-se pela interferência de ambas, respectivamente, no custeio 
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e infraestrutura de cada município, o que reverbera para a qualidade de vida das 

populações dos municípios em estudo. Por conta de características como o 

agronegócio na MSG e a integração pelo transporte coletivo na RMG, introduzimos a 

hipótese de que há um padrão de arrecadação diferencial nesses ambientes por conta 

de seus respectivos contextos espaciais. Ambos os ambientes, nesse sentido, 

exemplificariam a realidade tributária municipal de diversas regiões brasileiras. 

Para tanto, o recorte temporal adotado compreende os anos de 2010 e 2015 

para análise das variações das receitas, bem como para análise de dados referentes a 

domicílios, mobilidade e população. O recorte temporal justifica-se por abarcar o 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2010 e 

suas estimativas até o ano de 2015, bem como os totais arrecadados das receitas 

tributárias estudadas fornecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás nesse período. O recorte temporal adotado possibilita uma discussão atual 

da temática.  

Por fim, tratando-se de ambientes compostos por municípios com 

características distintas, cabe apontar algumas questões específicas tanto a temática 

quanto aos recortes espaciais de estudo que norteiam o estudo: de que forma as 

receitas de origem municipal podem contribuir para a gestão compartilhada de 

funções públicas de interesse comum em ambientes de rede urbana diferenciada? 

As receitas tributárias são relevantes para os municípios, porém qual o peso 

atribuído a elas em ambientes de contextos diferentes como os propostos para a 

análise? Em que medida os tipos de integração influenciam na arrecadação de 

receitas tributárias? 

O tema da pesquisa é relevante para a Geografia, uma vez que possibilita a 

compreensão de parte da dinâmica de municípios de características heterogêneas, 

além do entendimento de ferramentas que promovem a organização e regulação do 

espaço. Ademais, a pesquisa denota importância por apresentar a análise de uma 
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temática pouco frequente em regiões notadamente expressivas dentro do conjunto do 

território goiano e que ilustram a realidades de outras regiões brasileiras com 

características similares. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a dinâmica tributária dos municípios 

da Região Metropolitana de Goiânia e Microrregião Sudoeste de Goiás no período 

entre 2010 e 2015 através das receitas públicas IPTU, ITBI, ISSQN e ITR. Para alcançá-

lo, os objetivos específicos são caracterizar e analisar a influência do perfil 

demográfico e econômico no processo de arrecadação das receitas tributárias 

selecionadas; discutir a organização da receita tributária municipal no Brasil; analisar 

e correlacionar as receitas tributárias selecionadas com as dinâmicas de uso e 

ocupação de solo, diferenciadas dado o contexto espacial e com os elementos 

intrínsecos a rede urbana tais como movimentação do mercado imobiliário, 

disponibilidade de serviços e equipamentos de uso coletivo e estrutura fundiária. 

Os passos metodológicos da pesquisa se baseiam em: 1) Revisão bibliográfica 

sobre as receitas públicas tributárias no Brasil, com ênfase nas selecionadas para o 

estudo; a política, a geografia política e o papel do município no Brasil; uso, 

ocupação e comercialização do solo nos contextos rural e urbano; serviços e formas 

de integração espacial; 2) coleta e tratamento de dados secundários da Região 

Metropolitana de Goiânia e Microrregião Sudoeste de Goiás nas bases Tribunal de 

Contas dos Municípios do estado de  Goiás, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e Banco de Dados Estatísticos do Instituto Mauro Borges; 3) Análise 

integrada, redação da pesquisa, realização do mapeamento e elaboração gráfica de 

dados secundários. 

Resultados alcançados 

Os 16 créditos referentes as disciplinas foram concluídos nas seguintes 

disciplinas durante o primeiro ano do curso: Teoria e Método em Geografia, 

ministrada pelos professores Dr. Ivanilton José de Oliveira e Rusvênia Luiza B. R. da 
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Silva; Estado, Governo e Políticas Públicas Sociais, ministrada pelo professor Dr. 

Thiago Alves na Faculdade de Administração e Ciências Econômicas (FACE/UFG); 

Ambiente e Apropriação do Cerrado, ministrada pelos docentes Dr. Manoel Calaça e 

Ronan Eustáquio Borges; e Evolução e Organização do Espaço Regional, ministrada 

pelos docentes Eguimar F. Chaveiro e Dimas Peixinho. 

Como resultados parciais da pesquisa, os tópicos referentes ao sumário 1.1 e 

1.2 estão concluídos. 

No tocante a publicações, temos um artigo publico publicado na revista 

Geografia em Questão intitulado “Análise E Espacialização Dos Recursos Provenientes 

De Geração Própria De Receitas Públicas Pelos Municípios Da Região Metropolitana De 

Goiânia, Entre 2012 E 2013”. No momento, dois artigos de minha autoria encontram-

se submetidos na Revista da ANPEGE e no Boletim de Geografia da UEM. 

Contribuí com a organização do Simpósio Interno da Pós Graduação em 

Geografia 2015 e participei de diversas palestras e defesas de mestrado e doutorado 

promovidas pelo instituto. Por fim, tenho contribuído desde o início de 2015 com a 

administração do Boletim Goiano de Geografia com a supervisão do professor Tadeu 

Arrais e contribuições pontuais junto a revista Ateliê Geográfico sob a demanda do 

professor Denis Castilho. 

 

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

1 ORGANIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

BRASILEIRA 

1.1 A política e a organização territorial dos 

Estados 

1.2 Federalismo e a trajetória do município no 

Brasil 

1.3 Organização das receitas públicas 

tributárias no Brasil 

Discussões sobre o conceito de política no âmbito da 

filosofia e ciência política e suas contribuições para a 

geografia política. Essa proposta dá base para a 

discussão da organização dos Estados, a qual 

verticalizaremos para o Federalismo e sua 

contextualização e difusão no tocante ao papel do 

município no Brasil. A partir disso, discute-se a 

organização das receitas públicas tributárias 

brasileiras com foco para aquelas selecionadas para 
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o estudo abordando a representação de cada uma 

para as políticas dos municípios. 

Referências básicas: Aristóteles (1985), Arendt 

(2016), Hobbes (2003, Anderson (2009), Leal (2012), 

Campos (2005), BRASIL (1966), Pereira (2006), Lopes 

Filho (2015), Arrais (2014). 

2  A RMG E A MSG NA CONJUNTURA DO 

ESTADO DE GOIÁS 

2.1 Os processos de modernização e 

regionalização no estado de Goiás 

2.2 A Região Metropolitana de Goiânia e o 

processo de metropolização 

2.3 A Microrregião Sudoeste de Goiás no 

contexto do território goiano 

Abordagem dos processos de regionalização e 

modernização no estado de Goiás para posterior 

caracterização e análise da Região Metropolitana de 

Goiânia e Microrregião Sudoeste de Goiás. 

 

Referências básicas: Arrais (2013), Haesbaert (2014), 

Ribeiro (2014), Arrais et al (2013), GOIÁS (2010),  

Silva (2004), Ferreira (1988), Coutinho (2011), Pelá e 

Castilho (2011), Santos e Silveira (2001), Azevedo e 

Guia (2004). 

 

3 ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

SELECIONADAS 

3.1 A dinâmica de arrecadação tributária nos 

ambientes selecionados 

3.2 As receitas tributárias selecionadas e os 

padrões de integração 

3.3 O “peso” das receitas tributárias 

selecionadas nos municípios 

Neste capítulo realizamos uma abordagem integrada 

a partir do exposto anteriormente. Espacializamos os 

dados de receitas tributárias coletados (TCM-GO) e 

os interpretamos por meio de correlação com dados 

secundários do IBGE (domícilios, população, 

deslocamentos etc.) com o auxílio da fundamentação 

teórica selecionada. 

Referências básicas: Bremaeker (2001, 2004), TCM-

GO (2010, 2015), Arrais (2013), Lima (2015), Guia e 

Azevedo (2004), Souza (2002). 
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Formação territorial e dinâmica socioespacial da cidade de Rubiataba-Goiás 

Uhallas Cordeiro Silva41 

Linha de Pesquisa: Dinâmica socioespacial 

Mestrado 

Palavras-chave: Rubiataba; Espaço urbano; Dinâmica socioespacial. 

Introdução 

O objetivo desta pesquisa será o de analisar a formação e organização do 

espaço urbano da cidade de Rubiataba por meio da sua dinâmica socioespacial, com 

a finalidade de compreender a lógica das relações existentes neste espaço quanto às 

suas particularidades. A presente pesquisa tem como foco: a análise do processo 

histórico da cidade; compreensão das formas e funções desse espaço urbano; e buscar 

definir a lógica de ações do sujeito social principalmente no que tange a produção 

daquele espaço em específico sempre ressaltando as influências de fatores externos 

diretamente ligados à globalização.  

Há a intenção ainda de verificar a forma como as disparidades sociais 

influenciam na dinâmica do espaço e nas características da população, que muitas 

vezes, não tem condições de arcar com as despesas e assumem compromisso só para 

entrar no padrão que o mercado impõe sobre as pessoas. 

Mais especificamente, trata-se de uma questão sobre o espaço urbano que, 

devido sua complexidade, permeada pela caracterização social, possui contradições 

que precisam ser analisadas para se entender como o mesmo funciona, levando em 

conta a sua materialização a nível de um sistema local e, por conseguinte, suas 

implicações na lógica do sistema global.  

Não obstante, não se deve esquecer do conjunto de ações que determinam esse 

processo, que neste caso busca distinguir o nível de ocorrência dos eventos tendo 

como plano de fundo os ditames da globalização e as implicações do capital, sendo 

                                                 
41 Orientador: João Batista de Deus. 
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assim o foco principal é buscar compreender as características do espaço urbano em 

Rubiataba, tanto quanto sua formação, organização e sua particularidade. 

Por esse motivo, o presente trabalho encontra sua justificativa em buscar 

informações como forma de compreender e abordar o presente tema, utilizando-as 

de maneira coerente, visando um melhor resultado da pesquisa.  

Rubiataba assim como diversos outros municípios da região, teve um processo 

de formação a partir de um determinado tempo histórico paralelamente a esses 

municípios, e seu desenvolvimento partiu de propostas políticas que incentivaram o 

povoamento na sua área atual, sendo que, a cada período histórico a partir do 

momento em que começou a se estabelecer os imigrantes, sofreu características e 

influências diferentes. 

Um dos incentivos do governo para a formação do Município de Rubiataba 

fez parte da campanha de desenvolvimento, urbanização e exploração do território 

goiano, no caso, mais especificamente na região onde se localiza Rubiataba, que faz 

parte do Centro Goiano, pertencendo à microrregião de Ceres. 

A presente proposta de pesquisa baseia-se num primeiro momento, em 

informações empíricas, que no decorrer do levantamento, foi possível perceber que é 

um tema interessante quando se refere à problemática das transformações sofridas 

no espaço por meio das influências do capital.  

É importante destacar também, alguns fatores importantes que contribuem 

para a compreensão dessa problemática, tais como os fatores socioeconômicos, 

socioculturais e socioespaciais.  

Pretende-se abordar de forma abrangente com base em diversos autores que 

estudaram sobre essa temática, os principais conceitos envolvendo o espaço urbano 

de cidades pequenas e médias, pesquisar, analisar e entrevistar pessoas de vários 

níveis sociais. 

A escolha dessa pesquisa se deve à necessidade de uma análise mais 

aprofundada sobre os fenômenos e eventos no espaço urbano de Rubiataba, onde é 
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preciso ir além da simples percepção da sua materialidade, buscando então 

compreender o conjunto de influências que está inserido nesse processo, como por 

exemplo, a valorização daquele espaço, as relações sociais e diversos outros 

elementos, sempre ligados ao capitalismo. 

A primeira parte da análise é levantar no contexto histórico o perfil da cidade, 

pois toda cidade tem uma especificidade de formação, na qual sua configuração 

espacial atual é resultado de elementos associados à sua formação, sempre moldados 

às exigências da lógica atual, como afirma Castilho: “A configuração do sistema 

urbano de um território, como o goiano, segue uma lógica. Na contemporaneidade, o 

mercado tem sido fator determinante nesta configuração. E ainda relevante nesse 

processo, é a formação de cada localidade. ” (2007, p. 65). 

A formação socioespacial de Rubiataba revela como esse espaço constituiu-se 

ao longo do processo histórico, levando em consideração suas determinadas 

particularidades, sendo construído e reconstruído por uma determinada sociedade. 

Enfocar essa categoria é essencial principalmente na busca da interpretação e 

compreensão sobre o viés de análise do espaço, revelando a forma como se configura 

a sua dinâmica socioespacial.  

As sociedades humanas encontram-se num processo de reconstrução do 

espaço herdado das gerações precedentes, que se realiza através das diversas 

instâncias da produção. Para Santos (1986), o espaço humano seria aquele 

transformado pelo movimento de uma história feita em diferentes níveis 

(internacional, nacional, local), onde a sociedade não seria reconhecida apenas como 

agente transformador, em seu diálogo com a natureza transformada, mas também 

com um de seus resultados. Para melhor compreensão dessa questão surge o 

conceito de formação socioespacial, que parece ser o mais adequado a uma tarefa 

dessa natureza.  

As formações sociais nascem das desigualdades das forças produtivas e das 

transformações que ocorrem nas relações sociais, porém essas ações se concretizam 
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espacialmente, devido as formações sociais não se realizarem de nenhuma maneira 

fora do espaço. “A ciência geográfica assim revivificada seria a disciplina das 

formações sócio-econômico-espaciais, ou, para abreviar formações sócio-espaciais.” 

(SANTOS, 1986, p. 196). 

A cidade de Rubiataba é dotada de uma significação particular a cada 

momento histórico, que depende tanto das necessidades concretas de realização da 

formação social quanto das características locais, e o uso desse espaço num momento 

revela suas condições do. “O movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao mesmo 

tempo um efeito e uma condição do movimento de uma sociedade global. ” 

(SANTOS, 1982, p. 16). Diante da impossibilidade de se criar novas formas ou a 

renovação das formas antigas, as determinações sociais se adaptam a essas restrições. 

As formas atribuem à possibilidade de tornar-se um conteúdo abstrato em conteúdo 

real e concreto, no qual, a forma adquire uma função cedida pelo conteúdo, onde as 

modificações da forma-conteúdo são determinadas pelo modo de produção, tal como 

ele se realiza na formação social. 

O resultado parcial da pesquisa remete-se no que vem sendo tratado sobre 

análise da formação socioespacial, tendo-se até então que o estudo sobre a 

configuração do espaço urbano em Rubiataba está condicionada pela sua 

organização, sendo necessário compreendê-la portanto, e de que temos as 

diferenciações dos lugares como sendo resultado do arranjo espacial dos modos de 

produção particulares. É possível constatar que a formação territorial deste 

munícipio se deu concomitante às políticas de Governo a partir da década de 1950, 

no qual a através da análise destes processos pode-se determinar o perfil e 

configuração da cidade quanto à sua estruturação urbana e que irá permitir 

compreender este espaço no hodierno. 

Não é objeto dessa pesquisa encerrar aqui os diversos diálogos discorridos 

sobre a dinâmica do espaço urbano de Rubiataba, onde pretende-se também além de 

levantar o seu perfil como início do processo de pesquisa, mostrar como a cidade se 
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desenvolveu economicamente, mostrando quais as razões desse envolvimento e a 

quem serve.   

Plano de redação detalhado 

Capítulos 

 

Sinopse 

 

1 A formação territorial de Rubiataba 

1.1 Povoamento e urbanização do território 

goiano 

1.2 As influências da política de Marcha para o 

Oeste na formação do município de 

Rubiataba 

1.3 Os aspectos de povoamento nas origens do 

município de Rubiataba 

 

Buscando esse resgate histórico da cidade de 

Rubiataba, destina-se aqui analisar seu processo 

de formação socioespacial ao longo do tempo, 

dividindo-o em três momentos a partir da 

delimitação do recorte temporal. No primeiro 

momento serão ressaltadas as principais 

características de povoamento e urbanização das 

cidades goianas que variaram ao longo do 

processo de territorialização deste Estado. No 

segundo momento serão analisadas as 

influências do governo de Getúlio Vargas com 

total destaque à sua política da Marcha para 

Oeste a partir da década de 1930, iniciando-se a 

partir deste período um importante processo de 

ocupação e expansão territorial não apenas no 

Estado de Goiás, mas também de todo território 

nacional. Por último neste capítulo, será 

ressaltada a história em particular da formação 

da cidade de Rubiataba, destacando quais dos 

principais fatores aqui explanados se encaixam 

nesta análise. Referências básicas: Milton Santos; 

Ana Fani Alessandri Carlos; Denis Castilho; João 

Alves de Castro; Maurício Abreu; Eguimar 

Felício Chaveiro; Horieste Gomes; Antônio 

Teixeira Neto; Luis Palacín; Maria Augusta de 

Sant’ Anna; Eguimar Felício Chaveiro; Sandro 

Dutra e Silva; Valtuir Moreira da Silva. 

2 Morfologia urbana, centralidade e dinâmica 

socioeconômica de Rubiataba 

Com base à formação territorial estabelecida no 
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2.1 Morfologia e sítio urbano de Rubiataba 

2.2 Centralidade e dinâmica socioeconômica do 

município 

2.3 Particularidades do espaço e do sujeito em 

Rubiataba: festividades, religiosidades e 

práticas de lazer 

primeiro capítulo e análise dos resultados da 

pesquisa no segundo capítulo, será possível 

estabelecer a morfologia e centralidade de 

Rubiataba. Além disso, será tratada aqui a 

dinâmica socioeconômica do município e 

também algumas particularidades do espaço e do 

sujeito. Para isso será realizado também trabalho 

de campo envolvendo a estrutura econômica da 

cidade, como por exemplo o setor industrial da 

cidade, comércio entre outros. Referências 

básicas: Milton Santos; Roberto Lobato Corrêa; 

João Batista de Deus; Bernard Charlot; Juarez 

Dayrell; Marcelo Lopes Souza; Aldo Rossi; David 

Harvey; Paul Singer; Oswaldo Bueno Amorim 

Filho; Manuel Castells; David Clark. 

3 O espaço urbano de Rubiataba e sua 

dinâmica socioespacial atual 

3.1 As dimensões do espaço e a lógica urbana 

3.2 O espaço urbano em cidades pequenas 

3.3 A posição de Rubiataba 

3.4 O espaço urbano de Rubiataba: formas e 

funções  

3.5 Os serviços do núcleo urbano de Rubiataba: 

órgãos públicos, educação, saúde e comércio 

varejista 

3.5.1 O sentido socioespacial dos serviços em 

Rubiataba 

 

Neste segundo momento, pretende-se enfatizar o 

conceito de espaço urbano voltado 

principalmente às determinações deste no 

contexto das pequenas cidades. Em seguida será 

verificada a posição assumida por Rubiataba 

dentro do território goiano, analisando suas 

funcionalidades dentro do espaço intra-urbano, 

no qual através de uma minuciosa leitura e da 

própria pesquisa na cidade (entrevistas, 

observação, descrição e análise detalhada do 

espaço urbano da cidade), será possível 

estabelecer a morfologia e a centralidade de 

Rubiataba, além de estabelecer o conjunto de 

influências estabelecidos por este munícipio. A 

partir disso será possível compreender de que 

maneira se estabelece toda a dinâmica 

socioespacial desta cidade. Referências básicas: 

Milton Santos; M. E. B. Spósito; Ana Fani 
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Alessandri Carlos; Roberto Lobato Corrêa; 

Marcelo Lopes Souza; Horieste Gomes; Geraldo 

Serra; Lenyra Rique da Silva; Flávio Villaça; 

Candice Vidal e Souza; Eliseu Savério Spósito; 

Denis Castilho; Henri Lefebvre; Walter 

Christaller; Max Weber 
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Gestão dos recursos hídricos na Região Metropolitana de Goiânia 

Gabriela Nogueira Ferreira da Silva42 

Dinâmica Sócio espacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Região Metropolitana de Goiânia; recursos hídricos; planejamento 

urbano.  

Introdução 

As regiões metropolitanas (RM) são definidas como o conjunto de 

municípios com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 

política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que 

configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional (IBGE, 2008). De 

acordo com a lei n°13.089, de 12 de janeiro de 2015 (O Estatuto da Metrópole), a RM 

possui a prerrogativa de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum dos municípios dela integrantes sendo o 

saneamento básico, o aproveitamento dos recursos hídricos, o planejamento e a 

política de habitação e meio ambiente exemplos de tais funções. Nesses espaços é 

importante que o estudo dos recursos hídricos aconteça de forma integrada, uma vez 

que, constituindo uma função pública de interesse comum, qualquer atividade ou 

serviço realizado por um determinado município isoladamente pode causar impacto 

nos outros municípios da RM (BRASIL, 2015).  

A disponibilidade de recursos hídricos, seja em momentos de escassez ou 

abundância, é um fator importante na gestão deste recurso, sobretudo em áreas 

urbanas. Na cidade, a água, como recurso vital e econômico múltiplo, é utilizada 

como fator fundamental da saúde pública e de desenvolvimento econômico e social. 

Ambos os papéis criam uma organização espacial específica que exigem medidas 

estruturais (obras) e não estruturais (legislação, planejamento, campanhas). O 

                                                 

42 Orientador: Prof. Dr. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira. 
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desperdício de água potável, a poluição pelo descarte de efluentes industriais e 

domésticos, a impermeabilização do solo, a ocupação indiscriminada de áreas 

urbanas e a vulnerabilidade das cidades brasileiras frente aos condicionantes 

naturais comprometem o abastecimento nesses espaços (CUSTÓDIO, 2006; TUCCI, 

2009).  

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) compõe uma das doze regiões 

metropolitanas reconhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e ainda não possui um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI).  

Institucionalizada pela Lei Complementar nº 27 de 30 de dezembro de 1999 e 

alterada pelas Leis Complementares nº 78 de 25 de março de 2010 e nº 87 de 07 de 

julho de 2011, a RMG tem uma população de 2.173.141 habitantes e atualmente é 

constituída por 20 Municípios (MOYSÉS; BORGES; CUNHA, 2011).   

Embora integrantes de uma mesma região, os municípios que compõem a 

RMG possuem diferentes processos de apropriação de seus espaços e uma 

heterogeneidade demográfica e sócio espacial que demandam atenção por parte dos 

gestores. A compreensão dessas demandas é importante para criar um vínculo de 

cooperação entre esses municípios. No que se refere aos recursos hídricos, é 

importante que se compreenda as necessidades de cada município para que seja 

assegurado o atendimento dos usos múltiplos da água, conforme prevê a Lei n° 

9.433, conhecida como Política Nacional dos Recursos Hídricos, de 08 de janeiro de 

1997, (residencial, industrial, saneamento, irrigação e etc.) (BRASIL, 1997). Desta 

forma, esta pesquisa pode auxiliar na elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da RMG, propondo ações de apoio à gestão pública, 

sobretudo no que tange aos recursos hídricos, com o objetivo de promover uma 

melhor qualidade de vida à população desta região do estado de Goiás. 

O objetivo central deste trabalho é analisar a atual situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos dos municípios que compõem a RMG, com vistas 
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à criação de um plano que auxilie na gestão de forma integrada do aproveitamento 

dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente desta região.   

Como objetivos específicos têm-se: 

a) Realizar uma reflexão teórica sobre os instrumentos legais da 

política urbana e sua relação com a preservação dos recursos 

hídricos; 

b) Diagnosticar a situação qualitativa e quantitativa dos recursos 

hídricos dos municípios da RMG  

c) Caracterizar a área de estudo em seus aspectos físicos e sócio 

econômicos e relacionar tais aspectos com os impactos provocados 

ao meio ambiente, sobretudo aos recursos hídricos ; 

d) Apresentar uma leitura geográfica dos meios de apropriação dos 

recursos hídricos na RMG e relacioná-los com os problemas sócio 

ambientais. 

Os procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa terão como 

prioridade a integração das dimensões econômicas, ambientais e sociais e como área 

de estudo a Região Metropolitana de Goiânia. O estudo da atual situação qualitativa 

e quantitativa dos recursos hídricos dos municípios que compõem a RMG terá como 

parte de sua metodologia um estudo bibliográfico de cunho analítico e descritivo. Tal 

estudo será importante na construção da fundamentação teórica e para a escolha, 

classificação e interpretação das informações contidas nas bases de dados (tabulares e 

espaciais) adotadas durante o desenvolvimento da tese.  A base de dados será 

composta pelas informações dos municípios integrantes da RMG, destacando-se os 

dados disponibilizados pelo IBGE, pela Companhia de Processamento de Dados do 

Município de Goiânia (Comdata), Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Sistema 

Estadual de Geoinformação (SIEG), além de trabalhos de campo e informações que 

poderão ser solicitadas aos municípios.  
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O trabalho final será dividido em três capítulos sendo que o primeiro 

capítulo compreende os instrumentos da política urbana, o segundo apresenta um 

diagnóstico da situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos e o terceiro 

apresenta uma leitura geográfica da relação cidade-água com uma análise da 

apropriação desse recurso pelos diversos segmentos sociais destacando os impactos 

decorrentes desse uso.  

Resultados Parciais 

Os resultados parciais da tese se concentram, até a presente data, na 

elaboração do referencial teórico e levantamento de dados secundários sobre os 

aspectos socioeconômicos, qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos da 

RMG.  

O levantamento das questões legais que justificam a necessidade de estudar, 

de forma integrada, a questão da água em municípios que integram uma mesma 

região metropolitana passaram pela leitura e análise das leis n° 10.257 de 2001 

(Estatuto da Cidade) e n°13.089 de 2015 (Estatuto da Metrópole). A primeira 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e a segunda institui diretrizes gerais 

para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum 

em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados e a 

segunda apresenta normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 

integrado e outros instrumentos de governança interfederativa. 

A caracterização da área de estudo englobou até o presente momento, dois 

aspectos relevantes aos recursos hídricos: a dinâmica populacional e o acesso à água. 

Com relação a sua dinâmica populacional, a RMG constitui-se em uma das unidades 

de planejamento do governo estadual e faz parte da mesorregião Centro Goiano. 

Considerando a população dos municípios que compõem a RMG, Goiânia, o 

município pólo, abriga aproximadamente 60% de toda a população da região, 

seguido do município de Aparecida de Goiânia com 20%. No período de 1991 a 2010, 

apenas três municípios obtiveram taxa de crescimento inferior ao do estado que foi 
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de 49,39%, são eles: Caturaí (13,35%), Guapó (22,13%), e Inhumas (24,74%) (IBGE, 

2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) apresentou-se 

para os municípios que compõem a RMG, na faixa compreendida entre Médio e Alto 

IDHM. Quanto ao índice de Gini, a capital, Goiânia, apresenta um valor que indica 

uma maior desigualdade no pólo. Todos os valores para o índice de Gini apresentam 

abaixo do índice nacional que é de 0,6 (PNUD, 2013). 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), para 

o abastecimento dos municípios da RMG são utilizados sistemas produtores com 

captações superficiais e subterrâneas, os principais mananciais superficiais utilizados 

são Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite. Para a garantia do abastecimento da RMG 

até 2025, destaca-se a entrada em operação da barragem João Leite, de 129 milhões de 

m3, que visa regularizar a vazão do manancial já utilizado, e a implementação de 

adequações ao sistema produtor - novas adutoras e Estações de tratamento de Água - 

ETA (em construção) elevando sua capacidade nominal de 2,0 para 4,0 m³/s (SNIS, 

2015). 

De acordo com o Atlas Brasil – abastecimento Urbano de Água, da Agência 

Nacional das Águas (ANA), a RMG possui, 14 municípios que necessitam de 

investimento no setor de abastecimento urbano de água. Em relação a este estudo, os 

municípios de Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Goiânia, Trindade requerem um 

novo manancial para abastecimento público. Os municípios de Bela Vista de Goiás, 

Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, 

Nerópolis e Senador Canedo requerem ampliações de sistema e os municípios de 

Abadia de Goiás, Aragoiânia, Caturaí, Nova Veneza Santo Antônio de Goiás e 

Terezópolis possuem abastecimento satisfatório (ANA,  2010).  

Quanto ao fornecimento de água e esgoto apenas o munícipio de Senador 

Canedo é atendido por Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o Sistema 

Municipal de Senador Canedo, todos os outros são atendidos pela Saneamento de 
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Goiás (Saneago).  A partir dos dados obtidos nota-se que os municípios de Aparecida 

de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis e Terezópolis de Goiás apresentam 

porcentagem de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados acima da média nacional. A água encanada se faz presente em 

mais de 90% das casas dos municípios da RMG. 

A partir de dados coletados pelo SNIS de 2014 mostra que, dos 20 municípios 

que compõem a RMG, 11 são atendidos apenas por abastecimento de água e 9 são 

atendidos por água e esgoto43. O índice de atendimento urbano de água dos 

municípios que compõem a RMG é superior a 93%, com exceção de Hidrolândia 

(84,71%) e Aparecida de Goiânia (70,77%). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda um consumo mínimo de 100/dia/hab. de água. Desta forma, todos os 

municípios da RMG atendem a essa recomendação. Em relação aos serviços de coleta 

de esgoto apenas Bela Vista de Goiás, Goiânia, Guapó e Inhumas estão acima da 

média nacional que é de 48,6%. Quanto ao tratamento de esgoto apenas Bela Vista de 

Goiás, Goiânia, Guapó, Inhumas e Trindade estão acima da média nacional que é de 

40%. 

Plano de redação  

Capítulos Sinopse 

1 Os instrumentos da política urbana 

1.1 Reflexões teóricas sobre os 

instrumentos legais de política urbana  

1.2 Os Planos Diretores da Região 

Metropolitana de Goiânia e sua relação 

com as questões ambientais 

 

Considerações teóricas sobre as legislações que 

regulam o uso do solo urbano e sua relação com os 

recursos hídricos. Análise dos Planos Diretores dos 

Municípios que compõem a RMG quanto às 

questões ambientais em especial as questões que 

diretamente impactam os recursos hídricos. Assim, 

pretende-se fazer uma crítica sobre a contribuição 

dos planos diretores municipais na proteção dos 

recursos hídricos.  Referências Básicas: Mattos; 

Souza; Cintra; Lei n° 10.257 (Estatuto da Cidade); 

Lei n° 048 (Lei Orgânica do município de Goiânia); 

Lei Complementar n° 171 (Plano Diretor de 

Goiânia); Lei n° 13.089 (Estatuto da Metrópole); Lei 

                                                 
43 São atendidos com fornecimento de água e serviços de esgoto: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Bela 

Vista de Goiás, Goiânia, Goianira, Guapó e Inhumas. São atendidos apenas com abastecimento de água: 

Aragoiânia, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Hidrolândia e Nerópolis. 
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9.433 (Política Nacional dos Recursos Hídricos) e 

Planos Diretores municipais.  

2. A Região Metropolitana de Goiânia 

2.1 Aspectos sócio econômicos da Região 

Metropolitana de Goiânia  

2.2 Aspectos Físicos da Região 

Metropolitana de Goiânia 

2.3 Disponibilidade hídrica e acesso à 

água 

 

Diagnóstico dos aspectos sócio econômicos dos 

municípios da RMG (população, renda, 

infraestrutura básica e acesso ao saneamento 

básico), dos aspectos físicos (geomorfologia, 

hidrografia, solos) e aspectos qualitativos e 

quantitativos dos principais rios que abastecem a 

RMG. Diagnóstico do abastecimento de água e 

acesso ao saneamento básico. Análise da atual 

situação da rede de drenagem e dos mananciais de 

abastecimento público. Referências básicas: Brasil 

(IBGE, ANA); Custódio; Rebouças; Silva; Porto.  

3. A relação cidade-água: uma leitura 

geográfica 

3.1 Os usos múltiplos da água na RMG 

3.2 A apropriação dos Recursos Hídricos e 

os problemas ambientais na RMG 

 

Esclarecer conceitos e relacionar água e espaço 

urbano. Definir o caráter do processo de 

apropriação dos recursos hídricos e analisar a 

questão dos usos múltiplos dos recursos hídricos na 

RMG, verificando o atendimento as necessidades 

básicas e à legislação vigente. Referências básicas: 

Tucci, Tundisi, Custódio; Correa; George; 

Fracalanza; São Paulo (Sabesp); Carmo; Bueno. 

Referências 

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS. Atlas Brasil: abastecimento urbano de 

água. Disponível em: <http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=12>. 

Acesso em: 20 fev. 2016.  

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Política Nacional dos Recursos Hídricos. Lei 

9.433 de 08 de Janeiro de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm.  Acesso em 01 mar. 2016.> 

BRASIL. Lei  n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade e Legislação 

Correlata. – 2. Ed., atual. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 

técnicas, 2002 80p.  

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Estatuto da Metrópole. Lei 13.089 de 12 de 

janeiro de, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13089.htm>. Acesso em 01 mar. 2016. 

CUSTÓDIO, V. A relação cidade-água nos artigos dos anais da Associação de 

Geógrafos Brasileiros (AGB). GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), 2006.  



 

 
225 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influênica das 

cidades. 2008. Disponível em: 

http://www..ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm Acesso em: 03 Set. 

2014. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Disponível em: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/ Acesso em: 03 Nov. 

2014. 

MOYSÉS, A.; BORGES, E.; CUNHA, D. O estado de Goiás e a Região Metropolitana 

de Goiânia no Censo 2010. Observatório das Metrópoles/INCT-CNPQ, 2011.  

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.PNUD. O 

índice de desenvolvimento humano municipal brasileiro. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf>. Acesso em: 14 

jan. 2016. 

SNIS. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO. Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgoto. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos>. Acesso em: 5 jan. 2016.  

TUCCI, C. E. M. Controle de Enchentes. In: Tucci, Carlos E. M. (Org.). Hidrologia: 

Ciência e Aplicação. Rio Grande do Sul: UFGRS Editora, 2009. p. 621-652. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
226 

Memória hierofânica e a produção espacial de uma cidade-sagrada no Nordeste 

brasileiro: Juazeiro do Norte - CE 

Paulo Wendell Alves de Oliveira44 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Memória; Hierofania; Cidade-Sagrada; Juazeiro do Norte.  

Introdução 

 A projeção da cultura no espaço urbano de Juazeiro do Norte sinaliza as 

relações de fatores sociais com o meio ambiente, orientado por concepções de mundo 

centrado na religiosidade e nas tradições da cultura popular nordestina. As 

transformações da paisagem resultam da capacidade de intervenção desses fatores 

vinculados a determinadas conjunturas sociais e políticas presentes, que norteiam os 

processos de formação da cidade a partir de ambientes agrários. A compreensão do 

processo de constituição do município passa pelo retrospecto da sua produção 

espacial motivadas por fatores históricos que resultaram na sua urbanização. 

 As bases materiais e imateriais presentes no espaço urbano de Juazeiro do 

Norte expressam as interações das tradições de origens católicas e da tradição 

sertaneja, com as condições geoambientais que recepcionaram o processo de 

formação histórica, econômica e territorial do município. Desta forma, a dimensão 

urbana da cidade é caracterizada pela materialização da cultura dotada de 

simbologias que expressam a intervenção de concepções religiosas do mundo, 

herdada da sociedade rural brasileira desde o período da colonização. 

 Tais fatores, ligados a diferentes agentes simbólicos, modeladores do espaço 

urbano da cidade, levaram o Juazeiro do Norte a se tornar uma cidade-santuário, 

dotada de manifestações do sagrado no seu espaço, que se organiza funcional e 

socialmente dentro de uma lógica espacial a partir das práticas e crenças que 

                                                 
44 Orientador: Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro. 
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convergem na organização do espaço. Principal figura desse processo apresenta-se o 

Padre Cícero, agente simbólico da produção do espaço da cidade de Juazeiro do 

Norte. 

 O despontar econômico e a produção e organização do espaço urbano de 

Juazeiro do Norte estão completamente imbricados com o crescimento dos 

movimentos de peregrinação, as romarias, que foi responsável pela dinamização do 

comercio e impulsionou a instalação de diferentes equipamentos no processo de 

produção histórico da cidade. Nesse sentido, o rápido crescimento demográfico da 

localidade está atrelado às romarias, e aos romeiros que passam a fixar-se na 

localidade, dado por diferentes fatores. 

 Nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, a memória tem sido 

apreciada nas pesquisas em diferentes campos da ciência, e a geografia não é isenta 

desse processo, sendo que a memória se constitui como um grande suporte para 

leituras dos processos de produção histórico-espacial de diferentes localidades, 

podendo ser realizadas em diferentes escalas. 

 No estudo em questão, propomo-nos a produzir uma leitura sobre o processo 

de produção histórico espacial da cidade de Juazeiro do Norte, sendo que este 

processo está ligado diretamente a fatores políticos, econômicos e religiosos. 

Destarte, busca-se como suporte a esta leitura, a memória hierofânica, sendo esta, 

pautada em documentos oficiais e não oficiais, na própria materialização do sagrado 

e do profano no espaço e os respectivos processos de ressignificação desses espaços e 

a memória coletiva (HALBWACHS, 2003) pautada nos grupos religiosos (tratamos 

desta forma, por entendermos um processo de disputa, dado pelo catolicismo oficial 

nas tentativas de romanização, e os movimentos messiânicos que constituíram as 

romarias). 

 Nesse sentido, levantam-se algumas questões pertinentes à pesquisa em 

questão: Como a memória hierofânica pode dar suporte na realização de uma leitura 

sobre o processo de produção histórico-espacial da cidade de Juazeiro do Norte e 
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quais os principais fatores motivadores da constituição desta cidade como uma 

cidade-santuário? Como é possível identificar os espaços sagrados e profanos, dentro 

de uma visão de mundo centrada no catolicismo popular e no catolicismo 

romanizado, e os conflitos existentes dentro desse processo? É possível construir 

uma leitura espacial da cidade-sagrada, com base na cartografia dos sujeitos que 

criam, recriam e ressignificam os espaços sagrados e profanos? 

 O fenômeno religioso em Juazeiro do Norte tem sido estudado por diferentes 

autores de diferentes ciências, entretanto, julga-se pertinente uma leitura geográfica 

do processo de produção espacial da cidade que, posteriormente se constitui como 

uma cidade-sagrada, margeada por conflitos sociais, políticos, econômicos e 

religiosos. Nesse intuito, toma-se por base dessa leitura à memória hierofânica que 

permitirá produzir uma leitura, tendo como suporte as diferentes visões de sujeitos 

que estão ligados à produção espacial da cidade. 

 Assim, o objetivo proposto para a pesquisa é analisar a produção e 

organização espacial da cidade de Juazeiro do Norte, enquanto uma hierópolis, a 

partir da memória hierofânica. De forma específica, buscam-se identificar os 

principais agentes simbólicos, modeladores do espaço urbano, presentes no processo 

de produção espacial da cidade; Apresentar uma leitura histórico-espacial da 

constituição de movimentos messiânicos no Brasil, dentro do contexto de 

apropriação territorial do país e a partir de qual contexto ele se vincula a produção 

espacial de Juazeiro do Norte; Verificar os conflitos existentes no processo de 

produção espacial da cidade, ligados a contextos políticos, sociais, econômicos e 

religiosos; Produzir uma periodização do processo de produção espacial da cidade e 

sua constituição como cidade-sagrada; Identificar na memória hierofânica as leituras 

da produção espacial da cidade e as diferentes espacialidades na constituição da 

cidade-sagrada nos conflitos estabelecidos entre o catolicismo oficial e o catolicismo 

popular. 
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 Com base nesses objetivos, aponta-se como suporte a construção da base 

metodológica para o estudo, os trabalhos de Mircea Eliade (1998) e Rosendalh (2002), 

sobre os espaços sagrados e profanos e a produção de cidades-santuários, no qual, 

nos propomos situar nosso estudo buscando identificar os principais agentes 

modeladores da produção espacial da cidade, sem defini-los a priori, bem como as 

diferentes manifestações e materialização espacial do sagrado e do profano com base 

nas suas formas de devoção, ritos e símbolos. 

 O processo de produção histórico pauta-se nas análises a partir dos períodos 

de curta, média e longa duração (BRAUDEL, 1983), desde a colonização e os fatores 

que levaram a constituição de movimentos messiânicos. 

 Utiliza-se como base para compreender a memória hierofânica os trabalhos de 

Eliade (1998), Halbwachs (2003), Bosi (2010), Le Goff (2012) e Abreu (2012), que 

contribuem na perspectiva de compreensão da memória, enquanto uma forma de 

leitura sobre a produção histórica, vinculando-a ao espaço. 

 Desta forma, desenvolve-se pesquisa de campo, identificando as 

materialidades presentes na cidade, que estejam ligados a esse contexto, análise de 

documentos históricos (oficiais e não oficiais), conciliando a esses levantamentos, 

desenvolver-se-á um estudo que vise produzir uma leitura sobre a memória coletiva, 

ligados a diferentes grupos sociais que se fazem presentes nesse processo de 

constituição da cidade, enquanto uma hierópolis, no seu processo de produção 

espacial. 

Resultados Parciais 

 Dentro do que foi até o momento analisado, permitiu a construção de um 

quadro teórico-metodológico que dê suporte as leituras propostas para a pesquisa, 

dialogando com os conceitos de hierofania, memória e cultura, e as possibilidades de 

diálogo pertinentes às análises geográficas. Desta forma, estão sendo produzidos 

apontamentos de como esses conceitos estão vinculados dentro de um processo 

histórico de ocupação do território, podendo retornar na escala temporal, até mesmo 
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o início da colonização do Brasil, o que permite entender como foram sendo 

produzidos os movimentos messiânicos, motivados a partir de conjunturas e 

conflitos políticos, culturais, sociais, econômicos, fazendo surgir uma forma de 

organização social que tem reflexos na produção espacial de determinadas 

localidades, onde se insere nesse contexto a cidade de Juazeiro do Norte. 

 No presente momento, está sendo realizada a coleta de documentos que 

permitam produzir uma leitura sobre o processo de formação histórico da cidade 

Juazeiro do Norte, desde o seus primórdios, e que permita realizar uma periodização 

desse processo, assim, essa tentativa de periodização não se deu a priori, mas com 

base nas informações coletadas dos documentos os quais se teve acesso até o 

momento. 

 Desta forma, um primeiro apontamento para uma periodização nos coloca três 

períodos: o processo de ocupação e povoamento do lugar, que tem seu início em 

1827, o segundo com a chegada do Padre Cícero e o feito de um suposto milagre que 

mudou a lógica de povoamento da localidade e o terceiro com a morte do padre 

Cícero e o processo de refuncionalização urbana pelo qual passa Juazeiro do Norte e 

a constituição de um ciclo de romarias. 

 Os documentos também apontam para conflitos existentes entre a igreja oficial 

e o movimento das romarias que produzem reflexos no processo de produção 

espacial da cidade, o que leva ao apontamento de alguns questionamentos sobre os 

espaços sagrados e profanos dentro dos dogmas da igreja e da vivência do romeiro. 

 A pesquisa encontra-se na coleta de documentos, no qual a dificuldades, pela 

escassez dos mesmos em arquivos públicos, estando, em sua grande maioria em 

acervos particulares e mesmo em outros Estados da federação. 

Plano de redação detalhado 

 A proposta de organização da pesquisa em questão estrutura-se em três 

capítulos, buscando aprofundar os conceitos pertinentes à leitura proposta, realizar 

uma leitura histórica sobre os movimentos de peregrinação, como eles se 
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constituíram no Brasil e como chegam a fundamentar-se no catolicismo popular e 

movimentos messiânicos, a produção dos espaços sagrados e profanos nos contextos 

de produção espacial do urbano, a geografia histórica da cidade de Juazeiro do Norte 

e, por fim, a leitura sobre a memória hierofânica e a produção espacial da cidade. 

 

Capítulos Sinopse 

1 Hierofania, memória, cultura e espaço: 

Possibilidades Geográficas. 

1.1 Hierofania e espaço; 

1.2 Memória e espaço; 

1.3 Cultura e espaço; 

Considerações teóricas sobre os conceitos 

fundamentais que serão os norteadores das 

discussões a serem realizadas na pesquisa. 

Nesse sentido, a análise teórico-

metodológica propostas dos conceitos de 

hierofania, memória e cultura, parte das 

possibilidades possíveis dos diálogos que 

pode ser estabelecidos entre esses conceitos 

e uma leitura geográfica, pautado na 

produção do espaço. Pretende-se 

correlacionar esses conceitos com o 

processo de produção espacial das cidades, 

de forma geral, e, especificamente, ao caso 

de Juazeiro do Norte. Referências básicas: 

Mircea Eliade, Zeny Rosendalh, Roberto 

Lobato Corrêa, Milton Santos, Maurício de 

Almeida Abreu, Janio Roque B. Castro, 

Livia Oliveira, Angelo Serpa, Joël Candal, 

Mauríce Halbwachs, Ecléa Bosi, Jaques Le 

Goff, Simon Schama, Vicent Berdoulay, 

Alfredo Bosi.  

2 Dos movimentos de peregrinação a 

constituição das hierópolis: fatores 

históricos  

 

2.1 Os movimentos de peregrinação na 

Europa; 

 

2.2 Apropriação do território brasileiro, 

processo de colonização e o papel da 

igreja; 

 

2.3 Constituição dos movimentos 

Propõe-se a realizar uma leitura sobre os 

aspectos histórico-geográficos de como 

surgiu os movimentos de peregrinação, 

dentro de que preceitos os mesmos estão 

fundamentados, posteriormente, analisa-se 

de que forma esse movimento chega ao 

Brasil dentro do processo de apropriação 

territorial no período colonial, a 

constituição do catolicismo popular no 

Brasil, se este tem diálogo com outros 

símbolos, ritos e signos de outras crenças, 

os fatores que motivaram os diferentes 

movimentos messiânicos e de que forma 

essas questões se põe diante do processo de 

formação territorial do Juazeiro do Norte. 
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messiânicos no Brasil; 

 

2.4 As Hierópolis brasileiras e seus 

agentes modeladores; 

 

2.5 O catolicismo oficial, processo de 

romanização e o catolicismo popular: 

sagrados diferentes? 

 

 

Entender o surgimento das cidades a partir 

da centralidade exercida por um santuário 

ou por espaços sagrados ligados a um ato 

hierofanico, nesse sentido, contextualizar 

alguns casos de hierópolis no Brasil e suas 

distinções. Trabalhar os diferentes conflitos 

existentes e as tentativas de romanização 

por parte da Igreja católica, quais os fatores 

motivadores desses processos e como essas 

questões refletem na produção dos espaços 

sagrados. Referências básicas: Carlos 

Rodrigues Brandão, Mircea Eliade, Carlos 

Alberto Steil, Peter Berger, Pierre Bourdieu, 

Lewis Mumford, Zeny Rosendahl, Otavio 

José Lemos Costa, Yi-Fu Tuan, Sylvio 

Fausto Gil Filho, Lívia Oliveira, Fernand 

Braudel, David Lowenthal, Rubém César 

Fernandes, Pedro de Assis Ribeiro de 

Oliveira, Ralph Della Cava. 

3 A produção espacial da hierópolis de 

Juazeiro do Norte e sua memória hierofânica: 

 

4.1 As origens da ocupação do Juazeiro;  

 

4.2 A chegada do Padre Cícero e o novo 

contexto do processo de produção 

espacial de Juazeiro: conflitos políticos, 

sociais, econômicos e culturais; 

 

4.3 Das romarias ao processo de 

refuncionalização da cidade; 

 

4.4 As novas dinâmicas urbanas e a 

ressignificação dos espaços sagrado – 

uma cartografia da hierópolis; 

 

 

Compreensão das origens da ocupação da 

localidade de Juazeiro do Norte, como foi 

seu desenvolvimento inicial, ha quais 

fatores estão atrelados à ocupação da 

localidade. A chegada do padre Cícero e as 

mudanças no processo de ocupação, 

motivadas pelo ato hierofanico do suposto 

milagre, a análise do padre Cícero, 

enquanto um agente simbólico da produção 

do espaço e quais os outros agentes 

modeladores presentes na produção 

espacial da cidade, os conflitos existentes 

dentro desse processo. As tentativas de 

reabilitação do padre Cícero, a igreja 

católica e os reflexos produzidos na 

produção espacial da cidade de Juazeiro do 

Norte. Os conflitos entre a igreja católica 

oficial e os movimentos de romarias, 

pautadas no catolicismo popular que 

podem gerar leituras de espaços sagrados e 

profanos diferenciados, como os sujeitos 

inseridos em ambos os grupos percebem a 

constituição desses espaços? Qual a lógica 

da organização espacial da Hierópolis? 

Quais as transformações ocorridas após a 

morte do padre Cícero, e como elas 

refletem na constituição do espaço urbano 

de Juazeiro do Norte. Como as novas 

dinâmicas urbanas alteram ou permitem 

ressignificar espaços, produzindo ou 
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alterando a cartografia da hierópolis e de 

que forma os sujeitos percebem esse 

processo.   Referências básicas: Mauricio 

de Almeida Abreu, Pedro Almeida 

Vasconcelos, Milton Santos, Roberto Lobato 

Corrêa, Horacio Capel, Milton Santos, 

Maurice Halbwachs, Ecléa Bosi, Le Goff, 

Pierre Nora, Mircea Eliade, Edward Relph, 

Vicent Berdoulay. 
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O alimento como identidade no território da Região Turística do Ouro: o caso de 

Pirenópolis (GO) 

Caio César Alencar de Sena45 

Dinâmica Socioespacial  

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Geografia; Alimentação; Turismo em Goiás; Identidade; Território 

 

Introdução 

 Ao propor esta pesquisa partimos do pressuposto de que a alimentação é um 

traço importante na caracterização e identificação dos territórios. Ou seja, 

entendemos que, por meio da alimentação é possível verificar aproximações, 

homogeneidades e discrepância entre os diversos territórios existentes e, mais do que 

isso, o ato de comer possui diversas intencionalidades espaciais. Foi observado que, 

sobretudo nas cidades históricas goianas, mais precisamente Pirenópolis - 

atualmente inserida na Região Turística do Ouro - os alimentos e os espaços 

dedicados a eles, carregam elementos da identidade e da cultura dos povos. Dessa 

forma, parece que a cozinha goiana ou os alimentos de Goiás podem nos fornecer 

pistas importantes sobre os territórios e a sociedade. 

 A temática da alimentação parece estar bastante em evidência nos dias atuais, 

talvez por envolver dimensões fisiológicas, religiosas, afetivas, psicológicas do sujeito 

e para além dele, abraça questões como a segurança alimentar, as contradições da 

produção de alimento no campo e a lógica de distribuição nas cidades. Observamos o 

aumento de programas e textos sobre a alimentação tanto em artigos científicos 

quanto programas de TV, canais no Youtube e páginas em redes sociais. Uma onda 

“gourmet” adentra inclusiva a arquitetura, com a sugestão de varandas com espaços 

                                                 
45 Dissertação em desenvolvimento, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq). Pesquisa vinculada ao Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais 

(LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob 

orientação do Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro. 
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para cozinhar em novos empreendimentos lançados pelo país – diante dessa 

avalanche, perguntamos: quais os desdobramentos disso para a identidade dos 

territórios? Dentre essas várias possibilidades de abordagens, as lógicas espaciais e as 

relações de poder possuem papel importante no debate. 

 Entre as várias presenças das questões alimentares em nosso cotidiano, existe 

um conhecido adágio de Brillat Savarin: “dize-me o que comes e te direi quem és”, 

que por ser muito popular e disseminado, acabou ganhando algumas variações: 

“dize-me o que comes e te direi de onde vens”. Já a versão mais prolongada ainda do 

adágio, feita por Sophie Bessis acrescentou outros aspectos espaciais da alimentação: 

“Dize-me o que comes e te direi qual deus adoras, sob qual latitude vives, de qual 

cultura nascestes e em qual grupo social te incluis”. Ao buscar em Bessis tal paródia 

resinificada, Maciel (2005) trouxe no grifo da autora de “L'arme alimentaire” outro 

trecho importante: “(...) a leitura da cozinha é uma fabulosa viagem na consciência 

que as sociedades têm delas mesmas, na visão que elas têm de sua identidade” 

(BESSIS, 1995, p.10 apud MACIEL, 2005, p.50). 

 Na geografia, as possibilidades de estudar os alimentos é elucidada por Claval 

(1999, p. 255), quando salienta que “alimentar-se, beber e comer: não há terreno de 

análise mais fascinante para os geógrafos”, nessa estudo o autor ainda sugere que 

relações ecológicas dos homens com seu ambiente exprimem-se diretamente nos 

consumos alimentares. A riqueza sinergética do tema, faz com que o mesmo seja 

pesquisado e observado por diversas outras ciências. Nossa revisão bibliográfica 

permite afirmar que os estudos sobre alimentação não parecem pertencer a um ou 

outro campo do saber. Diferente disso, ao aproximar de tais estudos, percebemos que 

essa impossibilidade de findar ou circunscrever tais estudos dentro de uma ou outra 

ciência, tem aberto a possibilidade para um diálogo necessário que objetive 

compreender a sociedade e as lógicas espaciais da atualidade. 
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 Quanto aos aspectos metodológicos dessa pesquisa, além da revisão 

bibliográfica já citada, três trabalhos de campo pela região, dois na Cidade de Goiás e 

um em Pirenópolis. Nessas primeiras visitas, foi prioridade a observação do 

território, bem como delimitação de algumas áreas específicas onde a alimentação se 

faz presente com mais intensidade. Fizemos registros fotográficos e de pequenos 

vídeos, além de diálogos informais com os moradores e gestores públicos do Centro 

de Atendimento ao Turista (CAT).  

Após a recente aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás, serão realizados outros trabalhos de campo para realização de 

entrevistas semiestruturadas com gestores públicos do setor de turismo e 

planejamento além de moradores de diferentes faixas etárias e situação 

socioeconômica. Estão previstos ainda a elaboração de mapas para espacialização 

dos dados coletados e a construção de um mapa com pratos típicos da região. Será 

visitado ainda o Festival Gastronômico de Pirenópolis, que acontece desde 2004, o recém 

criado PiriBier e as festas tradicionais da cidade. Por fim, estão previstas a análise de 

dados levantados junto a outras pesquisas sobre o assunto, além da sistematização de 

textos parciais em forma de artigo cientifico para apresentação em eventos, com 

objetivo de troca de ideias e debates.  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa reúne dois grupos, um geral e quatro 

específicos. O primeiro é compreender o papel da alimentação na construção da 

identidade territorial por meio do estudo de caso em Pirenópolis. Já os objetivos 

específicos são: a) compreender a regionalização turística de Goiás, sobretudo a 

Região Turística do Ouro e Cristais, pensando em propostas para se conhecer 

destinos por meio da alimentação; b) analisar a relevância da alimentação para o 

setor turístico, bem como verificar os tipos de alimento presente em Pirenópolis; c) 

verificar o papel do Estado na criação de políticas de incentivo ao consumo, 

produção e manutenção de alimentos tradicionais; d) discutir a questão da 
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identidade por meio da relação local-global de um território histórico permeado por 

redes.   

Resultados parciais 

 Foram elaborados três estudos parciais a partir do projeto de pesquisa inicial 

dessa dissertação. Entre os resultados parciais até aqui dimensionáveis foi verificado 

a possibilidade de se compreender o território a partir da alimentação, entendendo-a 

como traço da cultura. Em uma das sistematizações em forma de artigo estudamos o 

caso da Cidade de Goiás, onde verificamos, por meio de um olhar crítico, que a 

construção da identidade podem levar a generalização, muitas vezes não 

representam a maioria dos elementos, mas sim a vontade dos atores hegemônicos 

presentes no território. No caso da alimentação esse processo não é diferente, 

estamos analisando ainda sem uma conclusão se os alimentos dos restaurantes, 

feiras, festivais gastronômicos ou ditos tradicionais fazem mesmo parte da 

identidade e dos territórios analisados.  

 Ao considerar as ideias propostas por Cruz (2007), a respeito das construções 

de identidade, o autor compreende que "toda identidade é uma construção histórica 

e relacional dos significados sociais e culturais que norteiam o processo de distinção 

e identificação de um indivíduo ou de um grupo", (CRUZ, 2007, p. 17). Já para Santos 

(2005) a identidade é o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence e suas 

construções estão relacionadas com a produção e atividade exercidas pelo indivíduo. 

Enquanto que para Hall (1997, p.13), a identidade não deve ser entendida como algo 

lapidado e acabado, mas sim algo em constante mutação: “dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”. 

Por esse motivo pretendemos analisar essas atividades exercidas pelos 

indivíduos bem como os aspectos culturais que as cercam. Nesse sentido, voltaremos 

os próximos trabalhos de campo para Pirenópolis (GO), que demostrou possuir fluxo 
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turístico mais agitado. E para atender aos objetivos propostos, vimos a necessidade 

de vincular o estudo da alimentação aos aspectos territoriais de uma cidade turística 

relativamente intensa, por entender que o fato dos moradores de Pirenópolis precisar 

dialogar suas culturas tradicionais já sedimentadas ao longo dos anos com as 

informações e outros aspectos culturais que adentram ao território juntamente com o 

entra e sai de turistas, torna o estudo complexo e polissêmico. Na Cidade de Goiás 

esse fluxo de turistas também ocorre, mas em situações diferenciadas, pois a 

população local tende a lidar com o turista de forma mais distante e menos 

incorporada ao fluxo do cotidiano. Percebemos no decorrer do estudo a necessidade 

de verificar essa contradição. 

 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Goiás – Região Turística do Ouro 

Fonte: IMB – SEGPLAN, 2015. Elaboração: Sena (2016) 

Além de Pirenópolis e Cidade de Goiás já citadas, fazem parte dessa região 

turística os municípios de Mossâmedes, Jaraguá, Vila Propício, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Alexânia e Abadiania (Figura 1), que são cidades que tiveram sua 

origem territorial direta ou indiretamente envolvidas com o período mineratório em 

Goiás, durante o século XVIII e XIX. Essa pesquisa verticaliza as atenções para a 

cidade de Pirenópolis por conta da intensa dinâmica da cidade promovida pelo 
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turismo, o que acabou estimulando maior desenvolvimento das infraestruturas e 

espaços de alimentação na cidade.  

Ao visitar as cidades históricas de Goiás, temos acesso a rugosidades que dão 

indícios ao processo de ocupação do território, bastante elucidada pelas obras de 

Palacín (1986, 1994, 1995). Além de considerar os aspectos históricos que permitiram 

a forma e a função atual das cidades, será necessário elencar algumas localidades 

específicas que promovem encontros para a alimentação, sejam os restaurantes ou 

feiras, como exemplos de espaços públicos, até os alimentos consumidos em casa. 

Nesse contexto, foi importante estabelecer um diálogo com autores que se dedicaram 

a entender a cultura popular a partir da culinária, como Ortêncio (2004).  

A seguir, apresentamos nossas estratégias para construir este estudo. A 

estrutura prevista são três capítulos e um último com considerações finais. Conforme 

detalhamento a seguir: 

Plano de redação Detalhado 

Capítulos Sinopse 

1 Os ingredientes do território: a dimensão 

espacial da alimentação 

1.1 Geografia, Alimentação, Território e 

Turismo: aproximações possíveis 

1.2 Reflexões teóricas: os conceitos da 

alimentação 

1.3 Regionalizações turísticas de Goiás 

1.4 Conhecendo Goiás por meio dos alimentos 

Neste capítulo será analisado a relevância da 

temática da alimentação no contexto das pesquisas 

em Geografia. Parte-se do pressuposto que existe 

uma lógica espacial e um poder dos alimentos 

vinculados aos territórios. Estão presentes ainda 

reflexões sobre os conceitos básicos de 

alimentação, comida, gastronomia e culinária além 

da possibilidade de se conhecer Goiás por meio 

dos alimentos. 
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2 Dentro e fora da panela: os agentes 

envolvidos na cultura alimentar e no turismo 

de Pirenópolis 

2.1 O peso da alimentação no turismo: o caso 

de Pirenópolis 

2.2 Alimentos da cidade: comida de rua, 

comida de casa 

2.3 O alimento em dias de festa 

2.4 O papel do Estado na criação de políticas 

de incentivo ao consumo, produção e 

manutenção de alimentos tradicionais (Os 

festivais gastronômicos) 

Análise do peso da alimentação para o turismo 

bem como os alimentos presentes na cidade. Serão 

levantados os tipos de alimentos consumidos em 

espaços privados (casa) e em espaços públicos 

(restaurantes e comidas de rua) além dos 

alimentos específicos para as festas culturais 
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3 A questão da identidade territorial no 

mundo em redes: o papel dos alimentos 

3.1 O que é específico e o que é agregado na 

alimentação goiana: análise a partir de 

Pirenópolis 

3.2 Contradições na construção de identidades 

em um mundo global atravessado por redes 

Problematização a respeito da processo de 

construção de identidades no contexto das redes 

do território. O capítulo analisa as especificidades 

alimentares de Goiás a partir de Pirenópolis, bem 

como levanta elementos que torne possível 

diferenciar o território estudado dos demais 

territórios. Por fim são feitos questionamentos 
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3.3 O diálogo local-global nos cardápios e no 

alimento cotidiano da cidade 

3.4 Patrimônio comestível: da crítica às 

propostas para a leitura do território por meio 

da alimentação 

 

Questões para considerações finais: 

Como manter uma identidade territorial 

alimentícia de Goiás, dialogando com a 

cultura global, sem perder seu sentido e seus 

significados?  

Como o Estado pode criar políticas de 

incentivo ao consumo, produção e 

manutenção de alimentos tradicionais?   

Como a soma de atores que agem no território 

(turismo, os atores hegemônicos e não 

hegemônicos) podem potencializar a 

identidade territorial goiana enquanto 

possibilidade para o desenvolvimento local? 

acerca do vínculo entre cultura e alimentação, 

buscando elencar um possível patrimônio 

comestível.  
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O desenvolvimento desigual do capitalismo em Goiás e seu papel na (re) produção 

do campesinato goiano 

Edson Batista da Silva46 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Desenvolvimento desigual; campesinato; território; resistência; 

Introdução 

 O desenvolvimento do capitalismo contemporâneo agudiza a acumulação por 

espoliação, (HARVEY, 2014). O rentismo aprofunda os processos de privatização de 

bens coletivos e fortalece o setor extrativo. Amplia-se a terra como capital fictício e os 

seus recursos são privatizados, (HARVEY, 2013, 2014). Ademais, as empresas 

mundiais tornam-se criadoras de preços e aprofundam a separação trabalho mental e 

manual, o capital monopoliza habilidades e destrói aquelas de cunho 

artesanal/artístico. Há a destruição dos conhecimentos, a criação da renda da vida, o 

capitalismo rentista torna-se abutre, se sustenta na escassez de recursos e na 

monopolização de saberes e bens coletivos, (BARTRA, 2014).  

Desse modo, o ensejo individual para realização da pesquisa decorre da 

importância de entender o lugar do campesinato no processo de reprodução do 

capital, o que pode oferecer subsídios para a construção da unidade das lutas 

camponesas. A questão central que a move é até que ponto há uma agudização do 

cercamento do campesinato goiano no cenário da acumulação por espoliação? Tem 

como objetivo geral entender até que ponto a forma de desenvolvimento do capital 

condiciona a produção do cercamento do campesinato e como isso ocasiona o 

movimento a contrapelo, por meio das disputas territoriais.  

Quanto aos objetivos específicos visa discutir o desenvolvimento desigual, 

contraditório e combinado do capital, que manietada diferentes projetos, com 
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diferentes intensidades e ameaça a existência do campesinato em Goiás, versar por 

meio das resistências territoriais analisadas a materialização de diferentes processos 

de expulsão, subordinação e violência contra o campesinato goiano. Assim como 

identificar nas resistências territoriais o movimento a contrapelo e entender como as 

resistências fragmentadas condiciona a forma de reprodução social do campesinato 

em Goiás. 

 Para atender esses objetivos se utiliza pesquisa bibliográfica, com 

levantamento, leitura e fichamento de referências. Assim como pesquisa documental, 

com levantamento de dados secundários e informações. Além de pesquisa de campo, 

com aplicação de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, mediante formulário 

previamente elaborado, aplicação da técnica de observação sistemática e adoção de 

um diário de campo. 

Resultados Parciais 

 O itinerário teórico-metodológico pressupõe a elaboração do concreto pensado 

e a observação do movimento da totalidade, (SMITH, 1988). O esforço é construir 

uma matriz teórico-metodológica que permita avançar no diálogo com o objeto. Com 

isso, acredita-se que há um desenvolvimento desigual, contraditório e combinado 

que cria e recria o campesinato em Goiás. Ou seja, entende-se que o desenvolvimento 

do capitalismo no campo, ao mesmo tempo que cria relações diretamente capitalistas 

origina relações não capitalistas de produção, (OLIVEIRA, 2004). Não obstante, o 

camponês não é meramente funcional ao capital, como uma classe incomoda reage a 

expulsão e a exploração, torna-se uma classe para si, (SHANIN, 1983). E se constrói 

no seu fazer-se cotidiano, (THOMPSON, 1987).  

  Portanto, se contrapõe a concepção unilinear da história e o campesinato 

como sujeito pré-capitalista e resíduo histórico. Pois, essa dualidade esconde uma 

integração dialética, a modernidade recria o “atraso” por necessidade, (OLIVEIRA, 

2013). Não obstante, a modernização capitalista atinge todos os espaços, com 
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diferentes intensidades, isso acarreta na expulsão, o que traz à tona a disputa 

territorial. O território aqui não é algo dado, como se denota de definições como 

território não capitalista e do agronegócio. Entende-se que com isso se elimina a 

análise relacional, a disputa territorial e reafirma o marxismo 

positivista/evolucionista, em que não se leva em conta a contradição.  

 Assim, o pressuposto da tese é que a acumulação por reprodução expandida e 

a acumulação por espoliação conformam um par histórico/dialético, sendo a 

acumulação por espoliação estrutural. Mas pós-1970 o capitalismo rentista/financeiro 

assume preponderância, o que agudiza o cercamento polissêmico do campesinato, 

seja por meio da renda da terra, da renda da vida, do monopólio de conhecimentos, 

de preços e do mercado de alimentos, etc. Mas os camponeses articulam movimentos 

a contrapelo, com a produção agroecológica, a luta na terra/pela terra, a busca de 

canais de comercialização direta, entre outras estratégias. Mas as resistências 

circunscritas nos lugares, não os libertam do jugo do capital. Isto vertido para o 

Goiás demonstra um movimento a contrapelo do campesinato.  

Segundo a CPT (2015), em pesquisa com quatrocentos e setenta camponeses, 

cerca de quatrocentos utilizam práticas agroecológicas e reproduzem a produção 

policultura para não colocar “todos os ovos na mesma cesta.”  Também estão inseridos 

em associações, cooperativas, Sindicatos de Trabalhadores(as) Rurais e movimentos 

sociais. Assim como mantém práticas de trabalho coletivo, como o mutirão e a troca 

de dias e buscam canais de comercialização direta, como as feiras e as compras 

institucionais. Ademais, a cultura na dimensão política se manifesta na consulta a 

raizeiros e a benzedeiras, no uso de remédios naturais, na reza do terço, na festa de 

santo, de folia e da festa junina, etc.  

No entanto, também é evidente a subordinação dos camponeses na 

comercialização e na produção aos intermediários e ao pacote tecnológico da 

“Revolução Verde”, respectivamente. Além do mais, mencionam que os grandes 
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empreendimentos os cercam materialmente, por meio do desmatamento, do 

assoreamento das bacias hidrográficas, da destruição de nascentes e da aplicação em 

larga escala dos agrotóxicos pelos monocultivos. Além disso, enfrentam dificuldades 

burocráticas de elaboração de projetos para a obtenção de crédito. Ademais, a CPT 

(2015) registrou 6.063 trabalhadores em condições análogas a de escravidão entre 

1985 e 2013, além de 44 assassinatos entre 1985 e 2011 em Goiás.  

Já nas áreas objeto de estudo do Assentamento Dom Fernando Gomes dos 

Santos em Itaberaí, da Comunidade de posseiros da Vala em Santa Cruz de Goiás e 

da Comunidade do Salgado em Quirinópolis há evidencias que corroboram para a 

hipótese em voga. A Comunidade da Vala, situada na Fazenda Vala do Rio do Peixe 

sofre a ameaça de expulsão do grupo Roma Empreendimentos e Turismo Ltda., da 

deputada estadual Magda Moffato. A fazenda de 250 alqueires do estado de Goiás 

foi ocupada a 15 anos por cerca de vinte e cinco famílias, que receberam em 2003 a 

declaração de escritura pública de declaração e ocupação do imóvel rural. Mas em 

março de 2012 as famílias receberam um mandado de imissão de posse. Na 

oportunidade o Sr. Flávio Canhedo, representante dos interesses do grupo 

empresarial era acompanhado por doze policiais e quatro seguranças. Todavia, a 

ameaça foi respondida com a aliança entre a Federação dos Trabalhadores Rurais do 

Estado de Goiás (FETAEG), a CPT e os posseiros.  

Já o Assentamento Dom Fernando Gomes dos Santos é composto por 

cinquenta e cinco famílias, fundado em 2005 por ação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ele é atingido pela aplicação de agrotóxicos 

em propriedades circundantes. Ademais, foi construído por sujeitos que desejavam 

tornar-se camponeses, pois a maioria de seus integrantes são provenientes de centros 

urbanos. Nele, há experiências de produção agroecológica, de organização em 

núcleos de base, que permitiram a constituição de associações e cooperativismo, com 

inserção em programas de compra institucional.  
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Quanto à Comunidade do Salgado, localizada em Quirinópolis, na 

microrregião do Sudoeste goiano, trata-se de um espaço de reprodução social de 

camponeses “tradicionais”, produtores de leite, que se veem cercados pelo setor 

sucroenergético. No entanto, articulam estratégias de permanência na terra, por meio 

de organizações políticas, como associações e cooperativas, assim como por meio da 

cultura.  

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

Capitulo 1. O 

desenvolvimento 

desigual, contraditório e 

combinado do capital: 

escolhas teórico-

metodológicas da análise 

1.1.  O desenvolvimento 

desigual: 

combinações e 

contradições 

1.2. O espaço geográfico 

desigual: escala e 

diferenciações 

espaciais 

1.3.  O agronegócio e seus 

projetos: a 

territorialização do 

capital e as 

contradições na 

produção do 

território goiano pelo 

capital 

Debate teórico dos conceitos de desenvolvimento desigual, contraditório 

e combinado, assim como de espaço geográfico desigual, para a análise 

de que a modernização do capital acontece com diferentes intensidades 

e combinações, no entanto, no cenário atual amplia a acumulação por 

espoliação, que promove o cercamento do campesinato. Referências 

básicas: Trotsky, Rosa Luxemburgo, Francisco de Oliveira, Lênin, José 

de Souza Martins, David Harvey, Neil Smith, Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira, Marx & Engels, Shanin, Armando Bartra Vergés, Guilherme da 

Costa Delgado, entre outros. Além do que, utilizar-se-á documentos e 

dados estatísticos fornecidos pelo Banco do Brasil, pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento econômico e Social, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística, pelo Programa de Aceleração do crescimento, 

pelo Instituto Mauro Borges, pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, entre outros. Neste capítulo o objetivo fundamental é 

versar sobre o desenvolvimento desigual, que materializa o espaço 

geográfico desigual e, por conseguinte, agudiza o cercamento do 

campesinato goiano. 

Capítulo 2.  O cercamento 

do campesinato em Goiás 

2.1.  Campesinato e 

território: o fazer-se da 

classe e a tessitura do 

território 

Neste capítulo, será realizado o debate teórico-metodológico dos 

conceitos de campesinato e território, a partir de referências, como: 

Bernardo Mançano Fernandes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Paulo 

César da Costa Gomes, Marcelo Lopes de Souza, Jean Gottman, Rogério 

Haesbaert, Marcos Aurélio Saquet, Claude Raffestin, Friedrich Ratzel, 

Milton Santos, Antônio Carlos Robert de Moraes, Ana Cristina da Silva, 
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2.2. O campesinato 

goiano: expulsão, 

subordinação e disputas 

territoriais 

2.3. A subordinação e as 

ameaças de expulsão no 

Assentamento Dom 

Fernando Gomes e nas 

Comunidades da Vala e 

do Salgado 

Manoel Calaça & Eguimar Felício Chaveiro, Theodor Shanin, Chayanov, 

Rosa Luxemburgo, Rosimeire Aparecida de Almeida, Ricardo 

Abramovay, Carlos Rodrigues Brandão, Jadir Pessoa, Francisco de Assis 

Costa, Lauro Mattei, José de Souza Martins, Klass Woortmann, 

Armando Bartra Vergés, Antônio Gramsci, Edward Thompson, entre 

outros. Em seguida, com base em dados secundários levantados na CPT, 

no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Instituto Mauro Borges, 

entre outras organizações, será evidenciado os processos de cercamento 

do campesinato em Goiás. A posteriori será discutido os processos de 

subordinação e ameaças de expulsão no Assentamento Dom Fernando 

Gomes dos Santos, na Comunidade da Vala e na Comunidade do 

Salgado. 

Capítulo 3. A classe 

incomoda no movimento 

a contrapelo: a negação 

do cercamento pelo 

capital 

3.2. As disputas 

territoriais do 

campesinato goiano; 

alternativas gestadas a 

mundialização do capital 

3.1. A resistência na terra 

e pela terra da 

Comunidade da Vala 

3.2. A Luta pela 

permanência na terra e 

contra o setor 

agroenergético da 

Comunidade do Salgado 

em Quirinópolis 

3.3.  As disputas para a 

reprodução social 

camponesa no 

Assentamento Dom 

Fernando Gomes dos 

Santos 

  Neste capítulo, a partir dos dados e informações de pesquisa 

documental e de campo, no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, na Comissão Pastoral da Terra, no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica, entre outras entidades, será 

apresentado outras alternativas gestadas pelo campesinato goiano, a 

partir das disputas territoriais. Ademais, por meio da pesquisa 

documental, nas organizações representativas dos camponeses, assim 

como de instituições aliadas, entre outras organizações. Além das 

entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, da observação sistemática 

da paisagem, dos registros fotográficos, entre outros procedimentos será 

analisado o movimento a contrapelo do campesinato, a partir das 

resistências desenvolvidas pelos camponeses da Comunidade da Vala, 

da Comunidade do Salgado, do Assentamento Dom Fernando Gomes 

dos Santos, tendo em vista sua reprodução social. 
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Capítulo 4. A escala da 

ação política camponesa 

em Goiás: os pactos e as 

alianças frente ao 

cercamento pelo 

agronegócio 

4.1. O debate da escala: a 

escala da ação política em 

discussão 

4.2. As dissidências, 

pactos e alianças 

camponesas 

4.3. A reprodução social 

ou a autonomia 

camponesa? 

Considerações finais 

Neste capítulo pretende-se compreender a ação política do campesinato 

goiano no âmbito das escalas espaciais, tendo em vista analisar sua 

reprodução social autônoma frente ao cercamento do agronegócio. De 

início será realizada uma discussão do conceito de escala, tendo como 

referências: Marcelo Lopes de Souza, David Harvey, Claude Raffestin, 

Iná Elias de Castro e Neil Smith. Posteriormente, a partir dos resultados 

da pesquisa de campo na CPT/Regional Goiás, no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, na FETAEG, no Movimento terra 

Livre, no Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), entre outras 

organizações atuantes em Goiás, será descrito as possíveis alianças, 

pactos, cisões, dissidências entre as organizações camponesas e não 

camponesas. Para com isso destacar até que ponto esse processo a 

contrapelo potencializa a reprodução social autônoma do campesinato.  
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O diálogo entre a geografia e a literatura em torno do conceito de região: a 

importância da obra de Jorge Amado para a compreensão da formação da região 

cacaueira da Bahia 

Rita de Cássia Evangelista dos Santos47 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras – chave: Cacau; Literatura; Memória; Representação; Identidade. 

Introdução 

 A pesquisa propõe um diálogo entre ciência e uma modalidade da arte, a 

literatura, a partir da obra de Jorge Amado. A partir da década de 1970 com a 

geografia humanística tem-se buscado novas formas de explicação e compreensão 

das realidades e a utilização da literatura enquanto fonte de pesquisa tem sido uma 

delas. A leitura e a interpretação de fontes literárias, no nosso caso o romance, 

tornam-se para o geógrafo importantes fontes de investigação, pois, revelam muito 

sobre a vida humana e seus espaços: os modos de vida, aspectos socioeconômicos, 

culturais, históricos. Dessa forma, a pesquisa justifica-se no intuito de fortalecer e 

ampliar as discussões acerca das possibilidades de diálogo entre a geografia e a 

literatura. Ademais, a obra de Jorge Amado sobre a região cacaueira da Bahia é vasta, 

porém, ainda pouco explorada do ponto de vista da geografia. 

 Além do contato com a literatura, a pesquisa em questão dialoga também com 

outras áreas do conhecimento como a História, a Sociologia e a Crítica literária, sendo 

portanto, interdisciplinar. 

 A pesquisa tem como objetivo geral: Compreender a formação da região 

cacaueira da Bahia tomando como base a literatura amadiana, analisando alguns de 

seus romances da chamada fase cacauísta (Terras do Sem Fim; Cacau; São Jorge dos 

                                                 
47 Orientadora: Drª Valéria Cristina Pereira da Silva 



 

 
252 

Ilhéus e a autobiografia de infância do romancista, O menino Grapiúna) relacionando o 

discurso literário ao científico. Como objetivos específicos: Discutir os conceitos de 

memória e representação, tendo em vista que Jorge Amado escreveu seus romances a 

partir da memória e do espaço vivido e a literatura ser tomada aqui como uma 

representação da realidade; Relacionar os elementos convergentes entre a Geografia e 

a Literatura na perspectiva da Geografia Humanística, sugerindo a Literatura como 

uma importante fonte de pesquisa para o conhecimento de uma dada realidade; 

Compreender o espaço geográfico da região cacaueira da Bahia com base na obra de 

ficção, tendo em vista que o autor da obra literária escreve a partir de uma pesquisa 

prévia e da vivência no ambiente por ele reproduzido em seus romances; Identificar 

e discutir os elementos presentes na obra de Jorge Amado que contribuíram para a 

formação de uma identidade regional, a identidade grapiúna, sugerindo também o 

Lugar enquanto gerador de identidade a partir dos laços de pertencimento. 

 A pesquisa insere-se na corrente Humanística da geografia que tem utilizado 

alguns postulados da Fenomenologia. Estamos utilizando como percurso 

metodológico a interpretação do texto literário correlacionando-o com o discurso 

científico.  

 

Resultados Parciais  

 Como resultados até o momento, temos discutido a importância da literatura 

ambientada na região cacaueira da Bahia como um importante elemento para a 

compreensão da formação desta porção do espaço, em especial a literatura amadiana 

que é o nosso objeto de estudo. A obra de Jorge Amado na qual ele se dedica à 

literatura do cacau (Cacau; Terras do Sem Fim; São Jorge dos Ilhéus; Gabriela Cravo 

e Canela; Tocaia Grande: a face obscura) é repleta de elementos que nos permitem 

compreender como a região cacaueira da Bahia foi se estruturando na primeira 

metade do século XX a partir do plantio e comercialização do cacau. Para este 
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trabalho selecionamos os romances: Cacau (publicado em 1933), Terras do Sem Fim 

(publicado em 1943) e São Jorge dos Ilhéus (publicado em 1944) e mais a autobiografia 

de infância de Amado, O menino Grapiúna (publicado em 1982).   

 Jorge Amado nasceu nas terras do cacau, e suas narrativas sobre a região 

cacaueira da Bahia refletem sua vivência e experiência com esse lugar, com essas 

paisagens de cacau e tudo que elas comportam de material e simbólico. Seu contato 

com o cacau, com os coronéis, os jagunços, com os trabalhadores das roças, sempre 

atento às histórias que ouvia, às cenas que presenciava, tudo serviu de mote para 

compor tramas que refletem a memória coletiva de um povo e ao mesmo tempo 

ajuda a (re) construir e manter essa memória.  

 Como Jorge Amado utilizou muito a memória nas suas composições 

romanescas, estamos discutindo também o conceito de memória a partir do sociólogo 

Maurice Halbwachs (2006) e do historiador Pierre Nora (1993). Para Halbwachs a 

memória é produto da coletividade, é construída e alimentada pelos grupos dos 

quais fazemos ou fizemos parte durante a nossa vida. Para ele, nossas lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros. Encontramos também em 

Halbwachs (2006) a afirmação de que há dificuldades de se reter lembranças na 

primeira infância. Segundo o autor, é difícil encontrarmos lembranças que possam 

nos levar a um momento em que as nossas sensações eram apenas reflexos de objetos 

exteriores, ou seja, momento em que não misturássemos nenhuma das imagens, 

nenhum dos pensamentos que nos ligavam a outras pessoas e aos grupos que nos 

cercavam. Dessa forma, as narrativas do grupo, no caso da infância, principalmente a 

família, serão fundamentais para a criança criar imagens e tê-las como parte das suas 

memórias da mesma forma que também ocorre em muitos casos com a memória dos 

adultos. Assim, a memória individual não está inteiramente isolada e fechada. Ou 

seja, ao evocar seu próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças 
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de outras, e se transporta para pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade. 

 Para Nora (1993) a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

estando inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

 A partir da discussão dos textos de Halbwachs (2006) e Nora (1993) 

trabalhamos com a autobiografia de infância de Jorge Amado, O menino grapiúna que 

nos apresenta alguns relatos das suas memórias, esboçando uma série de imagens de 

momentos e pessoas que marcaram essa sua fase da vida. Aqui, não estamos 

entendendo esta autobiografia como uma explicação de Amado para sua obra 

ficcional. O romancista não carece explicar sua obra. Jorge Amado não o faz. Porém, 

essas memórias nos oferecem caminhos para melhor percorrer seus romances, 

interpretar e compreender seu texto ficcional, pois, foi uma opção do autor escrever 

sobre o seu espaço vivido. 

 Os romances amadianos que estamos analisando fazem parte do movimento 

modernista, mais precisamente da segunda fase do modernismo: 1930-1945, e 

seguem a direção regionalista da ficção. Segundo Coutinho (1986) o regionalismo 

autêntico é aquele que retira sua substância real do local abordado: clima, topografia, 

flora, fauna, etc. e os elementos humanos que afetam a vida da região, além de captar 

as maneiras peculiares da sociedade estabelecida naquela região e que a fizeram 

distinta de qualquer outra. 

 Em todos os romances que estamos analisando o cacau é o grande destaque. O 

cacau compõe a paisagem da região cacaueira da Bahia, segundo Jorge Amado. O 

cacau é o centro da vida da região, tratado por Jorge Amado como o fruto de ouro 

que vale mais que o próprio ouro. É o grande gerador de riquezas e tragédias 

humanas, propulsor de um grande fluxo migratório para o sul da Bahia no inicio do 



 

 
255 

século XX. Muitas cidades e povoados surgem e se desenvolvem nesta região a partir 

do cacau, o progresso vai chegando aos poucos, também no rastro do cacau. Para 

Falcón (2010), Ilhéus no início do século XIX não passava de um pequeno povoado 

com pouco mais de mil habitantes, pois foram fracassadas as várias tentativas de 

desenvolvimento da região a partir do cultivo da cana de açúcar, como veremos mais 

adiante. Foi somente a partir da implementação da cacauicultura que houve o 

crescimento do povoado, sendo, portanto o cacau o responsável pela elevação de 

Ilhéus à categoria de cidade em 1881. Para ele, não é exagero afirmar que muito 

provavelmente a cidade não teria se consolidado se ali não tivesse implantado o 

cultivo do cacau. 

 Em Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, existem várias passagens de como 

Jorge Amado percebia as cidades e os povoados da região em estudo. São 

características físicas, econômicas e culturais a partir dos modos de comportamento 

da sociedade local no início do século XX (festas, eventos religiosos, datas 

comemorativas). 

 Os índios americanos principalmente os Astecas e Maias, já conheciam o cacau 

antes da chegada dos espanhóis. Segundo Bondar apud Rocha (2008) as amêndoas de 

cacau já circulavam como moeda corrente em alguns países americanos antes da 

chegada de Colombo. O autor informa que no século XVI, com uma centena de 

amêndoas de cacau era possível comprar um bom escravo. O cacau conhecido entre 

os astecas como cacahuátl era mais valioso que o ouro, sendo utilizado como moeda e 

símbolo de status social. As mulheres preparavam a bebida que era servida aos 

sacerdotes e aos guerreiros para que tivessem força durante as batalhas. 

 Por vezes, a obra amadiana também nos apresenta o cacau como uma 

entidade quase intangível. Como um fruto endeusado e amedrontador que infunde 

um respeito quase religioso.  
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 A obra de Jorge Amado nos mostra a dependência econômica de uma região 

em torno de uma monocultura, a monocultura do cacau. Nos mostra também a forte 

relação do povo da região cacaueira com este símbolo, que representou poder 

econômico, prestígio social, símbolo de lutas, de derramamento de sangue, de uma 

forte relação com a terra, a melhor terra do mundo para o plantio da árvore do cacau, 

a árvore dos frutos de ouro. O cacau, sagrado para os Astecas, com alto poder 

nutritivo, foi capaz de construir no sul da Bahia, o que Adonias Filho denominou de 

Civilização do Cacau. Civilização esta que tem suas glórias, suas lutas, sua 

organização econômica e social, sua literatura própria, sempre apoiadas no cultivo e 

comercialização do cacau. E esta literatura própria, a literatura do cacau, 

representada por grandes nomes como Jorge Amado, Adonias Filho, Euclides Neto, 

dentre outros, utilizada como documento histórico, (re) construtora, guardiã e 

divulgadora da memória social nos conta a saga grapiúna, a saga dos desbravadores 

das terras do sul da Bahia para o plantio do cacau. 

Plano de redação: 

Capítulos  Sinopse  

1. Literatura e paisagem: a região 

retratada como ficção e realidade, 

paisagem descrita. 

1.1  O menino grapiúna e suas 

memórias. 

1.2 Geografia e Literatura: 

aproximações entre a ciência e a 

arte 

1.3 O cacau é o centro de tudo: a 

vida da região na trama de 

Jorge Amado 

 

 

Considerações teóricas sobre os conceitos de 

Memória e Representação social. Análise e 

discussão das memórias de Jorge Amado e suas 

correlações com sua criação ficcional. Discussão a 

respeito das aproximações possíveis entre 

geografia e literatura. Caracterização do romance 

regionalista. A importância do cacau para a 

região cacaueira da Bahia representada nos 

romances amadianos. Referências básicas: 

Maurice Halbwachs; Pierre Nora; Marc Brosseau; 

Carlinda Nuñez; Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro; Lurdes Bertol; Rogério Haesbaert; 

Roberto Lobato Correa; Ana Maria Machado; 
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Maria de Fátima Rodrigues; Serge Moscovici. 

2. Da conquista das Terras do Sem Fim 

aos ávidos exportadores de Cacau 

de São Jorge dos Ilhéus: 

transformações econômicas e 

socioespaciais  

2.1 O apito do navio é o convite a 

viajar pelas Terras do Sem Fim 

2.2 A terra muda de dono em São 

Jorge dos Ilhéus 

Análise mais detalhada dos romances em estudo 

destacando o processo de formação da região 

cacaueira da Bahia representado principalmente 

em Terras do Sem Fim e Cacau destacando também 

seus agentes sociais: o coronel, o jagunço e os 

trabalhadores das roças. Na análise do romance 

São Jorge dos Ilhéus será destacado o olhar 

ficcional de Amado na passagem das terras para 

o capital internacional. Referências básicas: 

Gustavo Falcón; André Luiz Ribeiro; Maria Luiza 

Heine; Adonias Filho. 

3. A construção da identidade 

grapiúna nas Terras do Sem Fim de 

Jorge Amado: o Lugar da 

experiência e do vivido. 

3.1 A retomada do conceito de 

Lugar pela geografia 

Humanística 

3.2 A identidade grapiúna: uma 

construção híbrida sob o signo 

do cacau  

Considerações teóricas a respeito do conceito de 

Lugar na geografia Humanística. Aqui, estamos 

compreendendo o lugar enquanto gerador de 

identidade a partir do vivido. Discussão teórica 

sobre o conceito de identidade. Buscam-se 

também neste ponto elementos presentes nos 

romances analisados que representariam a 

identidade grapiúna, a identidade da região 

produtora de cacau do sul da Bahia. 

Referências básicas: Yi-Fu Tuan; Edward Relph; 

Lívia de Oliveira; Eduardo Marandola; Eric 

Dardel; Stuart Hall; Eric Hobsbawm; Jöel 

Candau. 

Referências  

AMADO, Jorge. O menino grapiúna. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1982.  

_______. Cacau. Rio de Janeiro: Record, 2000.  

_______. Terras do sem fim. 68. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

_______ São Jorge dos Ilhéus. São Paulo: Companhia das letras, 2010. 

BROSSEAU, Marc. Geografia e Literatura. In: CORREA, Roberto Lobato e 

ROSENDAHL, Zeny. (Orgs.). Literatura, Música e Espaço. Rio de Janeiro: Eduerj, 

2007. p. 17-77. 

COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil. Niteroi: Eduff, 1986.  



 

 
258 

FALCÓN, Gustavo. Coronéis do cacau. Salvador: Solisluna, 2010.  

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. São Paulo: 

Centauro, 2006. 

NORA, Pierre. Entre memória e história, a problemática dos lugares. In: Projeto 

História, revista de estudos pós-graduados em História do Departamento de 

História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1993, p. 7-28.  

ROCHA, Lurdes Bertol. A região cacaueira da Bahia – dos coronéis à vassoura de 

bruxa: saga, percepção, representação. Ilhéus: Editus, 2008. 

 



 

 
259 

O lugar para além da caixa: rádio nos/dos lugares camponeses da comunidade 

Patos-Temeroso no município de Gurinhatã - MG 

Jéssica Soares de Freitas48 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Socioespaciais 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: memória; lugaridades; produtores rurais; mundo vivido. 

Introdução 

 Na contemporaneidade, as tecnologias da comunicação proporcionam 

facilidades para além daquelas imaginadas por pessoas do século passado, salvo, 

provavelmente, autores de ficção científica. Esse avanço, que nos parece rápido, veio 

em ritmos contados e criados a partir do surgimento da primeira tecnologia que 

proporcionava comunicação em massa. 

 Por ela, os avanços surgiram para proporcionar certas facilidades para ao 

mundo cotidiano. Com o rádio foi possível falar para milhares de ouvintes ao mesmo 

tempo, mesmo para aqueles que não tinham letramento. Essa possibilidade fez com 

que a dominação sobre determinado grupos de pessoas fosse maior que aquela com 

o jornal, escrito, por exemplo. 

 Entretanto, seu uso não se dava apenas pelas corporações da mídia, os sujeitos 

logo descobriram que o rádio também possibilitava comunicar com suas famílias em 

uma viagem, por exemplo, já que se sabia que ela estaria ouvindo aquela 

determinada estação. Com as rádios comunitárias, as notícias voltadas para os 

interesses de quem vivencia o lugar foram ampliadas, e com as plataformas na 

internet é possível escutar a estação de rádio de sua antiga morada em qualquer 

lugar do mundo. 

                                                 
48 Orientadora: Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida. 
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 Atualmente, a rádio pode ser considerada uma mídia marginal, como os blogs, 

que mesmo exercendo discursos pré-programados não utilizam apenas notícias 

vinculadas pelas grandes corporações.  

A pesquisa do Projeto “O lugar para além da caixa: rádio nos/dos lugares 

camponeses da comunidade Patos-Temeroso no município de Gurinhatã – MG” tem 

por objetivo analisar o rádio, como mídia e objeto, nas metamorfoses 

contemporâneas e pretéritas nos/dos lugares dos produtores camponeses do 

município de Gurinhatã/MG, investigando seus sentidos simbólicos e materiais para 

a constituição da(s) comunidade(s) ali presentes, especialmente na Comunidade 

Patos-Temeroso. 

 Além disso, como objetivos específicos: a) Caracterizar a formação 

socioterritorial da comunidade Patos Temeroso do município de Gurinhatã/MG, 

identificando as diferentes temporalidades tecnológicas para a formação da(s) 

comunidade(s) e da(s) cultura(s) do lugar para os camponeses, em suas riquezas e 

especificidades; b) Decifrar a influência de rádios locais, regionais e nacionais na 

dinâmica dos lugares dos produtores camponeses da Comunidade Patos, visando 

compreender as metamorfoses do mundo vivido, bem como os sentidos simbólicos 

dessa mídia.; c) Compreender as lugaridades dos sujeitos produzidas por meio do 

rádio em sua vivência diária, seja no ócio ou no labor;  e d) Decifrar as virtualidades 

do lugar, como o rádio potencializa o sentido de lugar do sujeito e como o sujeito 

vivencia, em suas memórias, seu lugar por excelência, entendendo o lugar como uma 

constante (re)invenção. 

 A fim de atingir tais proposições está sendo realizada contínua revisão 

bibliográfica para imersão e aprofundamento da discussão acerca das possibilidades 

explicativas da categoria geográfica de lugar. A relação do rádio com o rural e com o 

lugar dos sujeitos também está presente na busca bibliográfica, assim como temas 
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relativos à comunicação e cultura. A relação tecnologia-mundo vivido também está 

em consideração para o entendimento adensado do lugar em estudo. 

 Os dados primários estão sendo coletados por intermédio dos próprios 

sujeitos com a realização de entrevistas dialogadas com base em algumas questões 

norteadoras. A pesquisa terá enfoque qualitativo, sendo esta sua parte fundante, e 

desenvolverá ao longo da pesquisa, com pelo menos vinte dias a campo (14 já 

realizados). 

  Serão entrevistados tanto os sujeitos que continuam na comunidade Patos-

Temeroso quanto aqueles que migraram para a área urbana de Gurinhatã/MG e 

outros municípios próximos, de forma a compreender o mundo vivido da 

comunidade. Também serão investigadas as emissoras de rádio presentes nos 

cotidianos dos camponeses: Rádio Cancela; Rádio Interativa e Rádio Novo 

Horizonte. Essa incursão tem a característica de promover imersão da pesquisadora 

dentro do contexto da problemática em curso. Com esse constante processo dialógico 

será possível construir um saber que alie os conhecimentos acadêmicos com as 

vivências dos sujeitos. 

 Outrossim, a fim de constatar/esclarecer as indagações levantadas durante as 

pesquisas teóricas, as pesquisas de campo mostram-se fundamentais. O estudo é 

relevante por ter como finalidade o aprofundamento da discussão do conceito de 

lugar em transcendência ao estabelecido, referente à sua ideia de “pausa” espacial, 

como propôs Tuan (2013), ao buscar sua dinamogenia. 

Resultados Parciais 

A discussão da categoria lugar é embasada principalmente pela 

fenomenologia por geógrafos de tendência humanista, cujas discussões se iniciam na 

década de 1970 e estão focadas nelas. Entretanto, há também aqueles que pesquisam 

pelo viés do materialismo-histórico-dialético, pela corrente crítica da Geografia. 
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Nessa reflexão, a pretensão é decifrar a categoria lugar por um viés pós-

moderno, de modo a transcender as diferenças rumo aos encaixes e as possibilidades 

de avanço para a discussão geográfica. Ao considerarmos as modificações técnicas e 

tecnológicas pretéritas até as atuais, entende-se que o conceito-categoria deve ser 

compreendido nessas modificações em que os sujeitos estão inseridos. 

Segundo Tuan (2013), o espaço se torna lugar quando adquire definição e 

significado para o sujeito que está proclamando aquele espaço. Entendemos, por esse 

nexo, que o lugar é mais íntimo do que a “abstração” de espaço. Diferentes sujeitos 

podem dotar de significados também diferenciados o mesmo espaço. 

Porém, o lugar não deve ser visto apenas como topofilia, apego ao lugar, pois 

nele coexistem tensões e essas são refletidas quando o sujeito precisa migrar, por 

exemplo. Na comunidade Patos-Temeroso, quando isso ocorre, seja para a cidade de 

Gurinhatã ou para outros municípios do Triângulo Mineiro, por vezes, os sujeitos 

utilizam o rádio como maneira de apaziguar seu cotidiano conturbado longe de seu 

lugar de origem e daqueles que lhes eram hodiernamente próximos. 

A partir do momento em que o rádio permite que o sujeito ainda fique 

conectado com seu lugar, ele se torna virtual, ou seja, que pode se materializar, 

potencial. Não é porque o sujeito se desconectou de seu lugar enquanto 

materialidade que o lugar não permanece no sujeito. Para Seamon (1979), o lugar não 

é o meio físico, mas o indivisível e imperceptível fenômeno da experiência com o 

lugar sendo ele tipicamente multivalente, complexo e dinâmico. A O lugar possui 

gamas de conexões que devem ser decifradas pelo próprio sujeito. 

Além das concepções de Tuan (2012; 2013), nos baseamos nas formulações 

teórico-conceituais de Relph (1976) e Seamon (1979), principalmente no que se refere 

ao sentido de lugar. A realidade geográfica, como proposta por Dardel (2011) nos 

evoca a compreender as vivências dos camponeses da comunidade Patos-temeroso, 

especialmente a constituição de relações de vizinhança e suas permanências no lugar, 
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seja de modo material por seus vínculos permanecidos mesmo depois de seu 

deslocamento para a cidade. Buttimer (1993) explicita o mundo vivido dos sujeitos, o 

habitar dos seres humanos na terra e sua contínua relação com a mesma, 

complementando as ideias de Dardel (2011). 

 Aqueles que saíram da comunidade ainda permanecem ligados a elas e 

retornam seja pelas festas que ocorrem, como a Folia de Reis em janeiro e a Festa de 

São João em junho, ou pela memória, muitas vezes impulsionada pelo rádio que 

transmitem músicas que lembram da época de fartura, com muita gente, festas e 

trabalho de acordo com alguns entrevistados. 

 Nesse sentido, a relação tecnologia-homem não se restringe à dominação, mas 

quase de parceria. Nas concepções de Idhe (1990; 1993; 2007; 2009), filósofo norte-

americano que propõe uma pós-fenomenologia, a tecnologia faz parte do mundo 

vivido dos sujeitos, compreendo-a como instrumento cultural; é, contraditoriamente, 

tanto uma potencializadora como fonte de submissão das heterotopias e 

pluriculturalidades. Com esse viés, entendemos a categoria lugar, com sua 

transcendência e seu dinamismo no mundo cotidiano-tecnológico. 

Até então, pelas entrevistas realizadas no município de Gurinhatã, lócus de 

estudo, evidenciamos que para além dos vínculos possibilitados pelo rádio, há 

diferentes temporalidades no contexto, tanto em relação à cronologia tecnológica 

quanto em relação aos tempos vividos pelos sujeitos. Destacam-se as lógicas 

discursivas que as rádios possuem para acolher os sujeitos, sendo a música sertaneja 

uma delas. É possível ouvir tais canções no rádio, na cozinha, na lida com o pasto 

durante o trabalho ou ainda nos momentos de descanso. A música, muitas vezes, 

evoca lembranças do passado, memórias essas constituídas de momentos bons e 

ruins que criam um certo embate no sujeito que as possuem. 

Alguns dos que saem veem o lugar Patos-Temeroso com saudosismo, mas que 

não seria possível continuar a se (re)produzir nele. A cidade assim, proporciona 
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equipamentos que melhoram sua qualidade de vida fazendo com que os sujeitos se 

sintam em conflito entre o permanecer e o sair. 

Essas diferenças sinalizam uma possibilidade heterotópica nos vínculos que 

esses sujeitos irão desdobrar no e do lugar. Pretendo contribuir para a ciência 

geográfica em relação a leitura do avanço das relações tecnologia-homem no que se 

referem aos seus espaços de representação.  O olhar também será crítico, pois quando 

se trata de mídia muitas vezes envolve disseminação de notícias com interesses 

hegemônicos e que permeiam o imaginário dos sujeitos. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1. Entre escritas, sons e imagens: 

Os camponeses da comunidade 

Patos Temeroso em meio às 

mudanças espaço-temporais do 

lugar 

1.1. Temeroso em movimento: 

mudanças socioculturais na 

comunidade e sua 

constituição enquanto lugar 

1.2. A ComUnidade Patos 

Temeroso em suas vivências 

e experiências 

1.3. O rádio, a televisão, a 

internet: temporalidades 

tecnológicas no/do lugar 

Temeroso 

Neste capítulo a proposta é discorrer acerca das 

mudanças que ocorreram na comunidade e que fizeram 

dela Patos-Temeroso de Gurinhatã. Entendemos que há, 

na comunidade, camponeses que (re)produzem suas 

lógicas de maneiras diversas. Entraremos nas escritas, nas 

palavras e nas imagens que nos forem dadas sobre o lugar 

de estudo afim de entendermos como era, como é e como 

será a comunidade segundo seus moradores atuais e 

antigos. Também analisaremos como as tecnologias da 

comunicação se desdobraram na comunidade e quais 

foram suas influências para que Patos-Temeroso se 

constitua enquanto lugar para seus sujeitos. 

Referências básicas: Almeida (2013); Bhabha (1998); 

Bachelard (1998; 2008); Bolaño (1999); Caune (2012); 

Claval (2010; 2014); D’angelo (2012); Dardel (2011); Ihde 

(1995; 2009); Jansson (2005); Lévy (2011); Mafessoli (2008); 

Raffestin (1993); Serpa (2011; 2013); R. Santos (2008); R. J. 

Santos (2008); Woortmann (1988). 

2. Interatividade Radiofônica dos 

lugares: sintonias inter-

municipais 

2.1. Influências nacional, 

regional e local: discursos no 

rádio 

2.2. Relação Global-local: uma 

imersão fenomenológica 

2.3. O rural comparece na 

interatividade: propagandas 

de produtos e casas 

comerciais 

Será escrito as principais emissoras radiofônicas que os 

camponeses da comunidade Patos-Temeroso tomavam 

como referência, bem como aquelas que eles sintonizam 

na atualidade. Também será discutida as possibilidades 

que essas influências proporcionam aos sujeitos e os 

discursos (re)produzidos por elas para cativa-los. Será 

debatido a relação global-local por uma visão 

fenomenológica, baseada na vivência dos sujeitos da 

pesquisa, pelas suas lógicas, seus discursos. Entende-se 

que é importante compreender os dois aspectos do rádio, 

o emissor e o receptor para fortalecer a convivência em 

comunidade. 

Referências básicas: Bhabha (1998); Bolaño (1999); Caune 

(2012); Debord (1997); Foucault (2013; 2014; 2015); 
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Medeiros (2014); Merleau-Ponty (2011); Oliveira (2014); 

Ortiz (1994); Perez & Sato (2013); Serpa (2011). 

3. Vozes do/no lugar: o rádio nas 

lugaridades do sujeito 

3.1. No cantar de (uma) pausa: O 

rádio no lugar do ócio 

3.2. Sonoridades do labor: O 

rádio no lugar do trabalho 

3.3. Recados, aniversários e 

mortes: o rádio em/com  

diálogos  no lugar 

3.4. Lugar como âncora e dançar 

Alguns dos aspectos da categoria-conceito lugar, 

considerando seus movimentos, é o objeto deste capitulo. 

Pelo rádio, serão considerados dois lugares de sua 

presença: o do ócio e o do trabalho. Ócio é considerado 

como momentos de lazer e de encontro. Já na condição de 

trabalho, é o momento do labor; no caso, serão 

consideradas a lida na cozinha, no curral e na roça. O 

modo com que os sujeitos se apropriam do rádio também 

será abordado, especialmente a vinculação dos recados, 

de aniversários e das mortes que ocorrem na comunidade.  

O lugar como âncora e as danças do lugar serão 

debatidas, juntamente com as temporalidades, para 

compreender os movimentos do lugar. 

Referências básicas: Bachelard (2008); Buttimer (1976; 

1993); Chaveiro (2014); Dardel (2011); Ihde (1990; 2007); 

Karjalainen (2012); Lewicka (2014); Marandora Jr. (2014); 

Marques (2012); Masso; Dixon & Durrhem (2014); 

Merleau-Ponty (2011; 2014) Oliveira (2014); Relph (1976; 

2014); Rishbeth (2014); Seamon (1979;2013; 2014); Serpa 

(2011; 2013); Silva (2015); Tuan (2005; 2012; 2013); Didi-

Huberman (2013). 

4. Lugar como poéisis: 

virtualidades poéticas nas 

memórias dos sujeitos para além 

do rádio. 

4.1. As potencializações e 

invisibilidades hodiernas do 

lugar 

4.2. Qual existência no e do 

lugar? 

4.3. O lugar na 

contemporaneidade: ritmos e 

dinamogenia do lugar 

Serão debatidas as virtualidades do lugar nas memórias 

dos sujeitos, potencializada, diversas vezes pelo rádio nas 

músicas propagadas e nos recados. Levará em 

consideração as mudanças em curso no lugar, em 

constante reinvenção pelos sujeitos que possuem vínculos 

a ele. Por fim, como pode ser compreendido o lugar na 

contemporaneidade a partir da pós-fenomenologia, na 

rapidez gerada pelas novas técnicas e tecnologias, bem 

como nas novas formas de se comunicar. 

Referências básicas: Almeida (2013); Bachelard (2008); 

Buttimer (1976; 1993); Chaveiro (2014); Dardel (2011); Ihde 

(1990; 2007; 1995; 2009); Karjalainen (2012); Lewicka 

(2014); Marandola Jr. (2014); Marques (2012); Masso; 

Dixon & Durrhem (2014); Merleau-Ponty (2014); Oliveira 

(2014); Relph (1976; 2014); Rishbeth (2014); Seamon 

(1979;2013; 2014); Serpa (2011; 2013); Silva (2015); Tuan 

(2005; 2012; 2013). 
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O Plano Nacional de Agroenergia e os seus efeitos para a mobilidade espacial do 

trabalho no agronegócio canavieiro da microrregião Ceres-GO 

Jéssyca Tomaz de Carvalho49 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural; Agronegócio Canavieiro; Plano Nacional de 

Agroenergia; Mobilidade Espacial; Trabalho. 

Introdução 

Pretende-se com essa pesquisa analisar a territorialização do agronegócio no 

Cerrado Goiano, com o intuito de identificar os principais efeitos socioespaciais da 

expansão do agronegócio canavieiro na microrregião Ceres-GO, especialmente a 

partir da implementação do Plano Nacional de Agroenergia (PNA). Entre os aspectos 

centrais desse processo, elegeu-se como objetivo principal identificar as causas e os 

efeitos da mobilidade espacial do trabalho nesse setor produtivo. 

São objetivos específicos da pesquisa: identificar os principais efeitos da 

territorialização do agronegócio canavieiro para a microrregião Ceres, enquanto, 

recorte espacial do Cerrado Goiano, investigando as especificidades desta 

territorialização no recorte espacial delimitado; compreender as principais causas da 

mobilidade espacial do trabalho, buscando entender suas motivações e/ou 

imposições e analisar os principais efeitos desta mobilidade, indagando as condições 

de trabalho e vida dos sujeitos. 

 Embora o cultivo de cana-de-açúcar tenha acompanhado toda a formação 

histórica do Brasil começando pela região Nordeste, intensificando-se posteriormente 

no Sudeste (especialmente em São Paulo) e atualmente se expandindo no Centro-

Oeste brasileiro observa-se que ao longo dos anos e passando pelas diferentes fases 

da agricultura brasileira, este setor ainda toma como primazia o produtivismo e 

                                                 
49 Orientador: Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira. 
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circunscreve-se ao aspecto econômico, deixando para último plano ou por vezes 

ignorando o viés social da produção.  

Percebe-se, portanto com a reprimarização da agricultura os efeitos deletérios 

do agronegócio canavieiro, que se manifestam desde o período colonial e se 

reinventam junto ao capitalismo. Dentre eles destaca-se a concentração e controle de 

terras, a exploração do trabalhador e o comprometimento de sua saúde, o trabalho 

escravo, o desmatamento, a disputa territorial e hídrica e tantas outras evidências de 

injustiças sociais por trás dos extensos canaviais.  É válido ressaltar que as condições 

de vida e trabalho desses sujeitos, revelam-se como expressões que, via de regra, são 

ocultadas pelo falacioso discurso econômico do agronegócio canavieiro.  

Como identifica Arrais (2013) esse processo de instauração do modelo 

hegemônico é impulsionado com a modernização da agricultura, que não se 

restringe a mudança da base técnica, mas perpassa o aumento da produtividade, 

envolvendo uma relação espaço-tempo, com a redução de cultivos tradicionais, a 

produção de commodities, a transformação das condições de trabalho no campo, a 

perda da biodiversidade e a alteração e influência no modo de vida dos sujeitos. 

Delgado (2012) analisa que a chamada modernização conservadora da agricultura 

ofereceu condições para que em 2000, pós-crise cambial o agronegócio se apresente 

como estratégia de desenvolvimento. Há que se entender, entretanto, que esse 

discurso que é político e ideológico, restringe-se a interesses específicos, cabendo 

assim a investigação sobre o caráter desse desenvolvimento. Torna-se importante a 

realização desta pesquisa, para contribuir acerca de uma leitura sobre a apropriação 

perversa do Cerrado e os seus efeitos para os sujeitos que o (re)produzem enquanto 

território.  

A centralidade da hipótese da pesquisa reside na ideia de que com os 

incentivos e apoio do Estado, com ênfase no Plano Nacional de Agroenergia, o 

agronegócio canavieiro tem se territorializado em Goiás, de modo que com a 
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substituição gradativa do corte manual da cana-de-açúcar por máquinas há a 

mobilidade espacial do trabalho, continuando esses trabalhadores, submetidos à 

migração forçada e em condições de trabalho análogas ao escravo. Realidade que 

poderia ser minimamente diferente com a devida atenção e ação sobre a questão 

agrária no Brasil.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo. Para sua realização, foram 

selecionados conceitos e categorias que melhor subsidiem a leitura do tema pela 

perspectiva geográfica, e que possibilitem a interpretação da realidade, por esse viés.  

Para tanto, o primeiro passo da pesquisa está baseado na revisão bibliográfica em 

pesquisas desenvolvidas sobre o tema.   

Além da revisão bibliográfica, está sendo realizado o levantamento de dados 

e informações em fontes secundárias, destacando-se: o Instituto Mauro Borges (IMB), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas de Desenvolvimento 

Humano, Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas (IPEA), 

Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), bem como dados da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), Comissão Pastoral do Migrante, Repórter Brasil, 

Rede Justiça Social e Direitos Humanos e do Monitoramento da Cana-de-açúcar via 

imagens de satélite (CANASAT) feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE).  

  Almeja-se que os dados quantitativos contribuam para a interpretação dos 

dados e informações de fonte primária a serem obtidos em trabalho de campo, que 

será realizado após a aprovação do projeto no comitê de ética em pesquisa. Na 

pesquisa de campo, serão considerados no âmbito de estratégias de pesquisa, as 

técnicas de história oral e de vida, entrevistas semiestruturadas e formulários que 
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fomentem a representação social, por meio de amostragens aleatórias.  Como 

instrumentos de registros, serão considerados, o caderno de campo, as gravações das 

entrevistas, o registro de imagens e os formulários aplicados.  

Nessas condições, apresenta-se como intuito obter resultados quanto ao que 

será pesquisado e, por conseguinte, alcançar a possibilidade de publicar as 

conclusões, mesmo que o resultado final não comprove a hipótese apresentada 

inicialmente. 

No que concerne aos sujeitos da pesquisa, deve-se destacar que a escolha se 

justifica em função da temática abordada. Dentre a população que será entrevistada, 

destacam-se os trabalhadores vinculados à produção (especialmente trabalhadores 

do corte de cana, além de motoristas e trabalhadores das usinas), uma vez que são 

esses os principais sujeitos da pesquisa. Por outro lado, julgou-se pertinente 

entrevistar também sujeitos da população urbana local, camponeses e representantes 

do poder público e das usinas. 

 

Resultados Parciais 

A participação na organização e no evento SINP em 2015 possibilitou 

conhecer as pesquisas desenvolvidas no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) 

e, por conseguinte, proporcionou os primeiros apontamentos para a construção da 

pesquisa em desenvolvimento. As disciplinas eletivas e obrigatórias e a construção 

de seus respectivos artigos contribuíram também de forma direta para a dissertação. 

A disciplina “Teoria e método em Geografia” provocou à necessidade de situar a 

leitura do empírico pela perspectiva geográfica, de modo a atentar-se aos riscos das 

cátedras e anúncios de métodos. Partir da realidade e de uma leitura de essência 

espacial tornou-se então uma das preocupações na execução dessa pesquisa. 

Destaca-se também a disciplina “Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas e 

Agricultura Familiar” que contribuiu para a fundamentação coerente com a 



 

 

271 

compreensão do agronegócio, enquanto projeto hegemônico; bem como fomentou 

discussões e leituras sobre o papel dos conceitos e suas bagagens ideológicas e sobre 

a pluralidade do campo brasileiro. Reverberando-se na composição do primeiro 

capítulo da pesquisa, proporcionando uma leitura teórica e crítica sobre o 

agronegócio que ultrapassa a mera concepção de “negócio no campo” – força 

conceitual e ideológica que sustenta positivamente o agronegócio na sociedade no 

âmbito de Desenvolvimento Rural, mascarando seus abismos sociais.   

Nesse sentido, destaca-se também o papel da disciplina “Ambiente e 

apropriação das regiões de Cerrado” fundamental, para posicionar a pesquisa na 

esfera de investigações do IESA sobre a apropriação do Cerrado Goiano. Assim, 

delimitou-se e contextualizou-se espacialmente a análise no primeiro capítulo da 

dissertação, de modo a promover a leitura pela perspectiva da territorialização do 

agronegócio canavieiro em uma das microrregiões do Cerrado. Alimentando-se uma 

abordagem territorial do Cerrado.  

Por fim, não menos importante, a disciplina “Lutas sociais pela terra e pelo 

território na América Latina” possibilitou a análise comparativa com outras regiões 

do território Goiano, por meio do trabalho de campo realizado nos municípios: 

Silvânia, Vianópolis, Orizona e Ipameri /GO bem como proporcionou o 

conhecimento da realidade de outros países como o México, através da participação 

do professor Francisco Concheiro; subsidiando-se também a construção do primeiro 

capítulo. Além disso, destaca-se a contribuição quanto à leitura das (re)existências 

camponesas e contra hegemonias,  a medida que, questiona-se aqui o agronegócio.  

A organização e participação no III Workshop sobre a agroindústria 

canavieira em Goiás, por meio de Grupos de Trabalho e trabalho de campo em 

Quirinópolis-GO, provocou a fundamentação sobre esse setor e as relações de 

trabalho nesse contexto, contribuindo para a construção do primeiro capítulo e 

provocando apontamentos para a escrita do segundo e terceiro capítulo. A 
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organização e participação no VII Simpósio Internacional de Geografia Agrária, bem 

como a participação na II e III Jornada Universitária em apoio à Reforma Agrária, 

também nutriram a fundamentação teórica e reflexões sobre o recorte da pesquisa; 

sobretudo, a respeito das disputas territoriais e a questão agrária brasileira.  

Assim, a participação nas disciplinas e eventos, foi imperativa para a revisão 

bibliográfica e a realização de alguns trabalhos de campo. Além disso, destaca-se 

alguns levantamentos em fontes secundária, como os que concernem aos dados sobre 

a área colhida de cana-de-açúcar na microrregião Ceres, especialmente, a partir do 

ano de implementação do Plano Nacional de Agroenergia em 2006. Destaca-se 

também, a participação no Grupo de Estudos Geotema e Grupo de Estudos e 

Pesquisas TRAPPU. 

Em 2016, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas, estando 

ainda em fase de avaliação. Portanto, ainda não foram realizadas entrevistas 

semiestruturas, aplicação de formulários e registros fotográficos e de áudio na 

microrregião Ceres-GO, apenas um pré-campo com conversas informais com 

secretários municipais e trabalhadores, que nortearam algumas leituras e reflexões.  

 

Plano de redação 

Capítulos Sinopse 

1 A territorialização do 

agronegócio canavieiro na 

microrregião Ceres-GO e o 

Plano Nacional de Agroenergia 

(PNA)  

 

1.1 Ocupação do Cerrado Goiano 

e a microrregião Ceres 

 

1.2 O agronegócio canavieiro e 

sua territorialização na 

Pretende-se nesse capítulo contextualizar o cenário e as 

condições que sustentam a territorialização do 

agronegócio canavieiro, na microrregião Ceres-GO, 

enquanto recorte do Cerrado Goiano. Para isso, buscar-

se-á uma breve leitura sobre o uso e ocupação do 

Cerrado; abordando-se a modernização conservadora 

da agricultura e o agronegócio enquanto projeto 

hegemônico.  Por conseguinte, torna-se importante 

desmistificar o conceito de agronegócio, identificando 

os principais atores que garantem sua hegemonia e as 

especificidades do agronegócio canavieiro. 

Valorizando-se em meio a isso as (re)existências 

camponesas e contra-hegemonias. Adotando-se a 
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microrregião Ceres 

 

1.3 Agroenergia: uma energia 

limpa? 

implementação do Plano Nacional de Agroenergia 

(PNA) como ponto de partida para a análise, espera-se 

desmistificar nesse capítulo também a ideologia 

carregada pelo conceito de Agroenergia enquanto 

energia limpa. 

Referências: Adriano R. de Oliveira, Ana Maria S. de 

Oliveira, Ana Michelle dos Santos, Ariovaldo U. de 

Oliveira, Bernardo M. Fernandes, Celene Barreira, 

Claudio Antonio G. Egler, Cleps Júnior,  Denis Castilho, 

Denise Elias, Dinalva Ribeiro, Eguimar Chaveiro, 

Elienai C. Gonçalves, Francisco A. Costa, François 

Houtart, Gerson Teixeira, Gesmar R. dos Santos, Gisela 

A. Pires do Rio, Guilherme Delgado,  Guilherme 

Schneider, João B. de Deus, João H. Camelini,  João 

Intini,  Joel B. Marin, Joelma Cristina dos Santos, Jorge 

Luiz G. Monteiro, José de Souza Martins, Juscelino 

Bezerra, Lara Cristina Ferreira, Manoel Calaça, Marcelo 

R. Mendonça, Márcia Pelá, Maria Aparecida Barbosa, 

Maria Geralda de Almeida, Maria J. Barreto, Ricardo 

Castillo, Ricardo de G. Dornelles, Ronan E. Borges, 

Samuel Frederico, Selma C. Simões, Sérgio Sauer, 

Simone P. de Carvalho, Tadeu A. Arrais, Thomaz 

Júnior, Vandana Shiva, Vitor P. Vencovsky, Willian F. 

Silva. E fontes secundárias.  

2 A mobilidade espacial do 

trabalho no agronegócio 

canavieiro: do mito da 

espontaneidade aos efeitos 

perversos da migração 

 

2.1 Origens, trajetórias e perfil 

dos trabalhadores no 

agronegócio canavieiro na 

microrregião Ceres 

 

2.2 A mobilidade espacial do 

trabalho: (des)caminhos, 

desafios e imposições 

 

2.3 Presença e ausência: a 

reinserção dos trabalhadores 

nos seus lugares de origem no 

período da entressafra  

Propõe-se contextualizar e analisar as causas que 

impulsionam a mobilidade espacial do trabalho sejam 

elas motivações - ou como se acredita ser -, imposições 

do agronegócio canavieiro e da questão agrária 

brasileira, antes de tudo. Buscar-se-á aqui identificar o 

perfil dos trabalhadores (especialmente cortadores de 

cana-de-açúcar) e suas respectivas origens e trajetórias 

de vida e trabalho, para então, tratar-se da mobilidade 

espacial do trabalho em si.  Pretende-se também 

investigar como se dá a reinserção dos trabalhadores 

em seus lugares de origem no período entressafra.  

Referências: Antonio Thomaz Júnior, Carlos Vinicius 

Xavier, Cristiano Navarro, Edward Palmer Thompson, 

Emilia Pietrafesa Godoi, Fábio Pitta, Guilherme Marini 

Perpetua, Heloisa Mônaco dos Santos, István Mészáros, 

João Humberto Camelini, Jorge Montenegro, Josefa S. 

Cavalcanti, Júlia Adão Bernardes, Lúcia Maria M. 

Bógus, Luís Ângelo dos S. Araci, Maciel Cover, Ricardo 

Antunes, Ricardo Castillo, Marcelo R. Mendonça, 

Marcelo S. da Silva, Maria Aparecida M. Silva, Maria 

Luiza Mendonça, Marilda A. Menezes, Olga Becker, 

Ricardo Castillo, Sérgio Paulo Morais, Suzana P. 

Taschner, Túlio Barbosa. Dados e informações de fontes 
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secundárias e primárias.  

3 Os efeitos da mobilidade 

espacial do trabalho no 

agronegócio canavieiro   

 

3.1 A chegada dos 

trabalhadores aos municípios  

 

3.2 As condições de trabalho e 

vida dos trabalhadores  

 

3.3 Direitos, organização e 

perspectivas dos trabalhadores  

 

3.4 A Questão Agrária no Brasil: 

equação mal resolvida desde o 

período Colonial  

 

 

Esclarecidas as razões da mobilidade espacial do 

trabalho no capítulo anterior, este capítulo tem como 

intenção apresentar os resultados sobre a investigação 

concernente aos efeitos dessa mobilidade para os 

municípios da MRG Ceres e para os sujeitos 

envolvidos. Primeiro, pretende-se elucidar os efeitos da 

chegada desses trabalhadores para o município e os 

desafios desses sujeitos no novo espaço de vivência. 

Posteriormente, pretende-se compreender suas 

condições de trabalho e vida e como se dá a garantia de 

seus direitos; pautando-se a organização desses 

trabalhadores, bem como as perspectivas de vida e 

trabalho desses. Por fim, pretende-se fomentar a 

discussão sobre a necessidade da Reforma Agrária no 

Brasil, entendendo a Questão Agrária como uma 

equação mal resolvida desde o período colonial que 

arrasta tantos outros problemas e perversidades desde 

a mesma época. 

Referências: Adriano R. de Oliveira, Antonio Thomaz 

Júnior, Ariovaldo U. de Oliveira, Bernardo M. 

Fernandes, Biorn Maybury-Lewis, Carlos Vinicius 

Xavier, Catia A. da Silva, Cristiano Navarro, Dinalva 

Ribeiro,  Edgard A. Malagodi, Edward Palmer 

Thompson, Fábio Pitta, Giovanni Alves, Francisco A. 

Costa, István Mészáros, Joelma Cristina dos Santos, José 

D. Soares, José de Souza Martins, José dos S. Souza, 

Júlia A. Bernardes, Maciel Cover, Manoel Calaça, 

Marcelo R. Mendonça, Marcelo S. da Silva, Maria 

Aparecida M. Silva, Maria Luiza Mendonça, Marilda A. 

Menezes, Paulo C. da Silva, Ricardo Antunes, Ricardo 

Castillo, Roberta C. Arruzzo, Sonia Ranincheski. Dados 

e informações de fontes secundárias e primárias.  
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O processo de Metropolização de Palmas -TO: sua constituição, adversidades e 

perspectivas 

Dalva Marçal Mesquita Soares50 

Dinâmica Sócioespacial 

Doutorado 

Palavras-chave: Urbanização; Metropolização; Região Metropolitana de Palmas – 

RMP.  

Introdução  

 Conforme Lecioni (2011) o processo de metropolização contemporânea 

representa uma verdadeira transformação no modelo de urbanização. Essa nova fase 

tem como foco o novo sistema tecnológico e o modelo de governança baseado na 

liberação econômica. Dessa forma, os pólos urbanos tornam-se centros de tomadas 

de decisões, direção e gestão, que representam as principais articulações das bases 

econômicas nacionais. Nesse contexto, o processo de metropolização decorre do 

resultado da polarização ao redor de uma grande cidade, considerando as dimensões 

populacionais e físicas, cujas principais características destacam-se: a alta taxa de 

urbanização, a alta densidade demográfica e a formação de um núcleo metropolitano 

ao redor desta cidade. Tal processo vislumbra-se de forma planejada ou não 

planejada. Assim sendo, a capital do Estado do Tocantins, Palmas, representa um 

modelo de metropolização planejada, por ter sido criada em 1989, com intuito de 

abrigar o aparelho administrativo do referido Estado. Portanto, na tentativa de 

compreender o processo de metropolização de Palmas, propôs-se inicialmente 

identificar nos órgãos públicos estaduais, municipais, Assembleia Legislativa e no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, a existência de alguma 

regulamentação em relação ao processo. A partir dessa investigação verificou-se a 

                                                 
50 Orientadora: Profª Drª. Celene Cunha Monteiro A. Barreira. 
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existência da Lei Complementar nº 90, de 2013, aprovada pela Assembleia Legislativa 

e sancionada pelo então Governador, instituindo-se a Região Metropolitana de 

Palmas. Ao questionarem os representantes dos referidos órgãos, sobre a forma de 

criação e efetivação do processo de metropolização de Palmas, identifica-se nos 

discursos, que se trata de uma metrópole institucional, desenhada pela Legislação, 

indicando-se formalmente, que fora instituída nos arranjos do poder e fora dos 

limites de uma gestão democrática. Assim, vislumbra-se que o processo de 

metropolização de Palmas se efetivou carregado de interrogações, uma vez que, 

pouco se viu discutir sobre o assunto. Também, verifica-se que RMP foi instituída em 

2013, quer dizer, antes do Estatuto da Metrópole, que foi criado em 2015. Documento 

esse, que institui efetivamente as regiões metropolitanas.  Portanto, por se tratar de 

um fato relevante, novo, cheio de desafios e expectativas e, ao mesmo tempo, 

apresentar evidências de adversidades na constituição Palmas - TO, enquanto uma 

Metrópole, é que carece realmente ser estudado. Destarte, os resultados desse estudo 

apresentam-se com altiva relevância, uma vez que, poderão contribuir com os 

representantes do estado, na efetivação implantação da Região Metropolitana de 

Palmas; na implantação de projetos e programas que venham contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida da população dos municípios que compõem a RMP e 

também na redefinição de políticas públicas a serem adotadas pelos governantes, 

especialmente, quanto à organização espacial e territorial da cidade de Palmas e dos 

municípios envolvidos. Assim sendo, propõe-se como objetivo geral: compreender a 

dinâmica do processo metropolização de Palmas- TO, tendo em vista os 

procedimentos adotados para sua instituição e meios de implementação. Como 

específicos: 1- Discutir o processo de urbanização e metropolização no Território 

Brasileiro e a aplicabilidade das legislações para criação das Regiões Metropolitanas 

do Brasil e de Palmas - TO; 2 -investigar o processo de criação e efetivação da RMP, 

por meio de pesquisa em órgãos estaduais, municipais, IBGE, Câmara de Vereadores 
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na Assembleia Legislativa; 2 – Verificar nos órgãos estaduais e municipais a  

existência de um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável para a 

RPM, em que prevê diretrizes que viabilizem a execução de programas e projetos 

para o desenvolvimento urbano da  RMP; 3 – Identificar e analisar as relações e inter-

relações existentes entre Palmas e os municípios e, entre os mesmos, a partir dos bens 

e serviços prestados, especialmente em relação ao comércio, educação e saúde; 4- 

Elaborar uma rede de fluxos das relações e inter-relações existentes entre a capital 

Palmas e municípios e, entre os próprios municípios, por meio do comércio educação 

e saúde, tendo em vista as redes organizacionais. No que se refere à metodologia, a 

pesquisa tem-se como recorte geográfico espacial a Secretaria Estadual de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Cidade de Palmas, Secretaria de 

Planejamento Urbano do Município, Assembleia Legislativa, IBGE e demais 

municípios que integram a RMP, dentre estes, destacam-se: o próprio município de 

Palmas, Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, 

Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, 

Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Por se tratar 

das interações e inter-relações da Metrópole Palmas com seus municípios e entre os 

próprios municípios, a rede urbana51 passa ser indicada como uma categoria de 

análise, por auxiliar na análise da urbanização e, principalmente, por apresentar 

melhor possibilidade de análise das articulações da metrópole com os municípios 

que compõem a região metropolitana. Como recorte temporal, propõe-se como 

referência o ano de 2011, período indicado por alguns deputados, que se deu início a 

elaboração da Lei complementar nº 90, que institui a RMP, até 2017, momento de 

tabulação e análise dos dados da tese. Também, devido à abrangência de bens e 

serviços delimita-se estudar apenas as seguintes variáveis: comércio, educação, saúde 

                                                 
51 Embora, o tema rede urbana tenha sido abordado pelos geógrafos a partir de diferentes vias, neste trabalho 

congratula-se com o pensamento de Corrêa (2006) em seus estudos sobre a rede urbana, no qual trás como um 

reflexo, uma realidade dos efeitos acumulados da prática de diferentes agentes sociais. 
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e transporte, no sentido de identificar os tipos de relações e inter-relações existentes 

entre Palmas e os diferentes municípios e, entre os mesmos que compõem a RMP. 

Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa será utilizado o Método 

Materialismo Histórico, no qual deverá ser concebida a realidade como ponto de 

partida e de chegada. Quanto à abordagem de pesquisa, será utilizada a pesquisa 

qualitativa e quantitativa. No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados, 

serão aplicados questionários, e realizadas entrevistas semi-estruturadas. Em relação 

aos procedimentos técnicos da pesquisa, deve-se perpassar pelas seguintes etapas: 

Primeiro, antes de entrada ao campo, enviar projeto de pesquisa ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFG, que fará análise do mesmo e emitirá parecer; segundo, realizar 

uma revisão bibliográfica, bem como, um novo levantamento de referenciais 

bibliográficos, de material já publicado; terceiro, realizar visitas aos órgãos estaduais, 

municipais, Assembleia Legislativa e IBGE, no sentido de identificar os sujeitos que 

serão entrevistados; quarto, realizar entrevistas nos referidos órgãos, tendo como 

referência os objetivos previstos e, aplicar questionários a sete (7) sujeitos, nos órgãos 

da educação, saúde, transporte e comércio, em cada município da RMP; quinto, 

sistematizar, qualificar e analisar, as informações coletadas; sexto, construir o 

desenho de uma rede de fluxos das relações e inter-relações de Palmas com os 

Municípios e entre os mesmos, a partir dos bens e serviços identificados na pesquisa 

de campo; sétimo, apresentar trabalho à banca de qualificação e defesa e, por fim, 

realizar as devidas correções e entregar a tese à Coordenação do Programa para 

programar a data da defesa. 

Resultados Parciais 

Até o presente momento, por estar se dedicando ao fechamento das 

disciplinas e a revisão de toda fundamentação teórica, descrita no projeto inicial, fora 

desenvolvido apenas o item 1.1 (um ponto um), do capitulo 1 (um) intitulado de: a 

evolução do processo de urbanização e metropolização  do Território Brasileiro e o 
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advento das políticas para criação e efetivação regiões metropolitanas do Brasil e de 

Palmas-TO. Portanto, por não se apresentar ainda, resultados visíveis e práticos, 

propõe-se discorrer apenas, as principais considerações realizadas sobre a referida 

temática do item descrito abaixo. 

   Reflexões teóricas sobre o processo de urbanização e metropolização 

No Brasil, conforme Corrêa (2006), os estudos desenvolvidos nessa linha de 

pesquisa são notáveis a partir do final do século XX e o fator que contribuiu para 

despertar o interesse de pesquisadores por esta temática corresponde à longa e 

desigual espaço-temporalidade dos processos sociais. Assim sendo, a compreensão 

da condição do espaço-tempo da cidade favorece o estudo sobre a urbanização. 

Dessa forma, torna-se impossível compreender o processo de urbanização sem 

conhecer as múltiplas transformações de dimensões que sofreram o espaço urbano, 

bem como, a organização das cidades e a classificação destas em diferentes escalas. 

Portanto, para se compreender a urbanização é necessário entender as 

transformações que vêm ocorrendo no âmbito da gestão do território e quais são os 

desafios a serem superados pelas metrópoles. 

 Nesse contexto, o espaço urbano não pode ser analisado como um fenômeno 

isolado e sim, como parte integrante de um contexto social mais amplo e, compatível 

com o modo de produção dominante. Assim, ao criar a lógica financeira de que 

determinados locais urbanos representam uma forma de acumulação de capital, o 

espaço urbano se torna uma mercadoria, que passa ser afetado de acordo com sua 

utilidade, sem levar em consideração a forma específica de valor-de-uso, em que se 

manifesta. Transformado em mercadoria o espaço urbano passa a ter ligação direta 

com as políticas de planejamento urbano. Contudo, a relação que se manifesta entre o 

capital financeiro e o imobiliário favorece o processo de reestruturação das grandes 

metrópoles. A esse processo, Lencioni (2011) denomina metropolização, uma vez que 

está intensamente relacionado à reestruturação produtiva, o qual tem feito da 
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metrópole um instrumento primaz da reprodução do capital, mediante a relação que 

se desenvolve entre o capital imobiliário e financeiro.  

Na visão de Lencioni (2011) a metropolização representa uma fase superior à 

urbanização, porém não se pode dizer que não haja mais o processo de urbanização. 

Este último continuará existindo e contribuindo para a transformação do território. 

Nesse sentido, a metropolização representa uma fase do desenvolvimento urbano, 

mas com características diferentes do processo de urbanização. Desse modo, verifica-

se que os dois fatores estão intrinsecamente relacionados. 

 Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1  A urbanização e metropolização no Território 

Brasileiro e o advento das políticas para criação 

e efetivação regiões metropolitanas do Brasil e 

de Palmas-TO 

1.1  Reflexões teóricas sobre o processo de 

urbanização e metropolização   

1.2   Avaliação sobre a estrutura, evolução e o 

ritmo do processo de urbanização e 

metropolização no Território Brasileiro. 

1.3    Uma leitura da aplicabilidade das 

legislações para criação e efetivação das 

Regiões Metropolitanas do Brasil e da Região 

Metropolitana de Palmas – RMP. 

Considerações teóricas sobre a evolução do 

processo de urbanização e metropolização no 

Território Brasileiro e uma leitura da 

aplicabilidade das Legislações para criação e 

efetivação das Regiões Metropolitanas no 

Brasil e em Palmas – TO. Assim sendo, 

considerando que os dois processos estão 

intimamente relacionados propõe-se realizar 

reflexões teóricas sobre o processo de 

urbanização e metropolização. Apresentar 

uma avaliação sobre a estrutura, evolução e 

ritmo do processo de urbanização e 

metropolização no Território Brasileiro. Por 

fim, apresentar uma análise teórico-

metodológica sobre a aplicabilidade das 

políticas para criação e efetivação das Regiões 

Metropolitanas do Brasil e de Palmas - TO. 

Referências básicas: Milton Santos; Milton 

Santos e Laura Silveira; Maria Cristina Pelá; 

Maria Encarnação Sposito; Sandra Lencioni; 

David Harvey; Olga Frederico; Julia Franzoni; 

Lobato Corrêa; Rogério Ferreira; Ruskin 

Freitas; Julio Pastore; Denise Elias; 

Constituição Federal; Estatuto das Cidades e 

Estatuto das Metrópoles. 

2 Caracterização da Região Metropolitana de 

Palmas: seus mecanismos e formas de criação e  

Caracterização dos mecanismos e formas de 

criação e efetivação da RMP, a partir 2011. 
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efetivação  

2.1 Os mecanismos e formas de 

institucionalização e efetivação da RMP. Sua 

inserção no Plano Diretor de Palmas - TO e a 

existência de um Plano de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável para a região 

2.2   As formas de seleção dos municípios que 

compõem a RMP, suas trajetórias histórica e 

sócioeconômica.  

2.3 Dos mecanismos e formas de 

institucionalização e efetivação da Região 

Metropolitana de Palmas – RMP 

 

Portanto, a partir de entrevistas a serem 

realizadas nos Órgãos Estaduais, Municipais, 

IBGE, Câmara de Vereadores e Assembleia 

Legislativa, propõe-se realizar um 

levantamento dos mecanismos e formas de 

institucionalização e efetivação da RMP, assim 

como, de sua inserção no Plano de Diretor da 

cidade de Palmas-TO e a existência de um 

Plano Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável para a região. A partir desse 

levantamento pretende-se fazer uma descrição 

das formas de seleção dos municípios que 

compõem a região. Também, no sentido de 

auxiliar na descrição e na análise das formas 

de seleção dos municípios vislumbra-se 

apresentar uma trajetória histórica e 

sociosocioeconômica dos municípios que 

integram socioeconômica dos municípios que 

integram a região.   Finalmente, propõe-se 

realizar uma análise, dos mecanismos e 

formas utilizadas para institucionalização e 

efetivação da RMP.  Referências básicas: 

Elisabete Andrade; Henri Lefebvre; IBGE; Eli 

Diniz; Julia Franzoni; Nathália Guimarães; 

Hermínia Maricato; Paul Singer; Alessandra 

Marchioni e Tadeu Arrais. 

3 A metrópole institucional e a metrópole 

vivida, por meio das praticas interativas 

observadas  no comércio, educação e saúde na 

RPM 

3.1   Exposição da Região Metropolitana de 

Palmas – TO, enquanto metrópole 

institucional, definida por meio da Lei 

Complementar nº 90 de 2013, a qual a institui 

e, a visualizada, na caracterização da RMP. 

3.2   Descrição da Região Metropolitana de 

Palmas – TO, como metrópole vivida, 

observadas nas pesquisas de campo, através 

práticas interativas existentes entre Palmas e 

municípios e entre os próprios municípios, 

por meio  do comércio, saúde e educação. 

3.3    Validação da RMP vivida pela relações e 

interelações, considerando sua configuração, 

enquanto espaço urbano com continuidade 

territorial, bem como uma área de influência 

de uma capital regional 

Apresentação da RMP, enquanto metrópole 

institucional e metrópole vivida. Propõe-se 

apresentar uma exposição da metrópole 

institucional, definida por meio da Lei 

Complementar nº 90 de 2013 do Estado do 

Tocantins, a partir da caracterização da RMP e 

por meio dos mecanismos e formas de criação 

e efetivação. Também, propõe-se realizar uma 

descrição da RMP, enquanto uma metrópole 

vivida observadas nas pesquisas de campo, 

através práticas interativas existentes entre 

Palmas e municípios e entre os próprios 

municípios, por meio do comércio, saúde e 

educação. Por fim, apresenta-se uma 

validação da RMP vivida, referendadas nas 

relações e inter-relações, apresentadas 

anteriormente, considerando sua 

configuração, enquanto espaço urbano com 

continuidade territorial, bem como, uma área 

de influência de uma capital regional. 

Referências básicas: Milton Santos; Henrique 

Castro; Junior Cartaxo; Delorenzo Neto, 
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David Harvey; Rovena Negreiros; Maria 

Valeska Drumond e Tadeu Arrais. 

4  Desenho das Redes Organizacionais,  dos 

fluxos das relações e inter-relações  prestados 

na RMP, apresentando a existência ou não de 

continuidade territorial e da área de influência 

da capital regional. 

4.1 Desenho das Redes Organizacionais 

constituídas e efetivadas entre Palmas e 

municípios e entre os próprios municípios a 

partir do comércio educação e saúde. 

4.2   Demonstrativo das Redes 

Organizacionais, apresentando a existência 

ou não de uma continuidade territorial e a 

área de influência da capital regional. 

4.3     Análise das práticas interativas 

apresentadas no desenho por meio das 

relações e inter-relações constituídas e 

efetivadas na RMP 

Produção e apresentação de um desenho 

das Redes Organizacionais, no sentido de 

visualizar os fluxos das relações e inter-

relações efetivadas entre Palmas e 

municípios e entre os próprios municípios a 

partir dos serviços prestados pelo  comércio 

educação e saúde, de acordo resultados 

apresentados na pesquisa de campo. 

Também, propõe-se apresentar-se um 

desenho demonstrativo das Redes 

Organizações, com o objetivo de apresentar 

a existência, ou não, de uma continuidade 

territorial, assim como, a área de influência 

da capital regional.  Por fim, propõe-se 

apresentar uma análise das práticas 

interativas apresentadas nas relações e inter-

relações constituídas e efetivadas na RMP. 

Referências básicas: Walter Christaller; 

Manuel Castells; Larissa Costa; Chun Choo; 

Ralfo Matos; Mart Farah e Lobato Corrêa. 
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Os efeitos do agrohidronegócio na agricultura camponesa em Itapuranga (GO) 

Weudiney Rodrigues dos Santos52 

Linha de Pesquisa: Geografia Agrária 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Efeitos espaciais; Agrohidronegócio; Agricultura Camponesa; (Re) 

Existências 

Introdução 

A crise mundial dos combustíveis fósseis acirrou nas últimas décadas a 

corrida pelos combustíveis renováveis. As maiores economias do mundo são as que 

buscam com mais intensidade alternativas para a escassez dos combustíveis fósseis, 

já que a grande maioria das atividades capitalistas desses respectivos países 

dependem diretamente do uso de energias das mais diversas fontes. Várias são as 

fontes de energias renováveis: eólica, solar, fontes vegetais como o carvão, o milho, a 

cana de açúcar, etc.  

Dentre as diversas fontes alternativas de geração de energia uma delas tem 

ganhado a preferência mundial: o etanol, utilizado como combustível de veículos de 

passeio e até mesmo de pequenas cargas como camionetes. Nos Estados Unidos A 

produção de etanol é produzido a partir do milho, no Brasil por meio da cana de 

açúcar, sendo a cana de açúcar mais rentável em termos de produtividade em relação 

ao milho. O Brasil possui clima favorável à cultura da cana de açúcar e grande 

quantidade de terras agricultáveis, o que tem atraído as grandes economias mundiais 

a apostar no Brasil como grande produtor de agrocombustíveis. No entanto vale 

ressaltar que o projeto de tornar o etanol um combustível participativo na cadeia de 

geração de energia no Brasil não é recente, data dos anos de 1930, mas foi nos anos 

de 1975 com a criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que a produção 
                                                 
52 Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça 
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canavieira voltada para a produção de etanol no Brasil ganhou delineamentos 

importantes (Carvalho, 2008).  

Apesar de ter contribuído significativamente e representado um marco na 

expansão da produção do etanol brasileiro o Proálcool não obteve os resultados 

esperados, mas a retomada, nas últimas décadas, da crise dos combustíveis fósseis e 

da busca por energias renováveis, atrelado às discussões pela redução de poluentes 

no planeta, fez com que o etanol brasileiro iniciasse novo avanço dentro o fora do 

Brasil. Dessa forma o agrohidronegócio se modernizou mais rapidamente em São 

Paulo, se tornando o estado com maior produção de etanol na atualidade. No 

entanto, Carvalho (2008) ressalta que a partir dos anos de 1980 a produção canavieira 

de Goiás ganhou relevância, sendo que em 1983 Goiás produziu 6,9% do etanol 

brasileiro, perdendo apenas para o estado de São Paulo. 

Segundo informações de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 

respectivos municípios, nesse contexto, a cana de açúcar já estava presente em vários 

munícipios da região central de Goiás, tida hoje como a fronteira interna do 

agrohidronegócio em Goiás. Em Anicuns (GO) a cana ganha expressividade por 

volta de 1976, em Inhumas (GO) em 1982, em Itapuranga (GO) e Rubiataba (GO) por 

volta de 1984, em Carmo do Rio Verde (GO) por volta de 1990. 

O processo de expansão canavieira em Goiás não se trata de um processo 

isolado, ele está atrelado ao processo de modernização da agricultura que se iniciou 

com mais intensidade no estado a partir dos anos de 1940, quando o Estado brasileiro 

iniciou o processo de marcha para Oeste tendo como base a doação de terras e os 

incentivos para que trabalhadores de todo o país viessem a ocupar áreas de Cerrado 

na região Centro Oeste, mais especificamente em Goiás com o intuito de gerar novos 

núcleos de povoamento e de expansão de áreas agricultáveis para o plantio de 

alimentos. 
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Castilho (2009) aponta que a Colônia Nacional Agrícola de Goiás (CANG), 

fundada em Ceres (GO) em 1941 foi uma das mais expressivas manifestações desse 

processo de colonização em Goiás desencadeados pelo plano da Marcha para Oeste. 

A partir desse período novas áreas de agricultura foram abertas por esses novos 

colonos que viam em Goiás uma possibilidade de se tornarem proprietários de suas 

próprias terras e poderem nela produzir. 

O produto agrícola mais cultivado inicialmente na área da Cang foi o arroz, 

no entanto com as modificações no panorama agrícola de Goiás ocorridos nos anos 

subsequentes provocaram mudanças significativas na matriz agrícola do estado, 

deixando esse de produzir arroz e diversos outros alimentos para a produzir, 

principalmente nos últimos 14 anos commodities agrícolas, como a soja, a cana de 

açúcar e mais recentemente eucalipto (figura 01). É nesse contexto de tecnificação da 

agricultura goiana que o agrohidronegócio encontra ambientes favoráveis para sua 

expansão, tais como incentivos políticos, fiscais e terras agricultáveis já preparadas 

para tal atividade. 

 

 

 

 

Figura 01 – Área colhida de Arroz, Feijão, Cana de açúcar e Soja em Goiás de 2000 a 2014. 
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Fonte: IMB. SANTOS, W.R. (2016), Org. 

Mendonça e Júnior (2004) compreendem que a modernização da agricultura 

brasileira nas áreas de Cerrado alterou profundamente a dinâmica do trabalho e das 

relações sociais cidade-campo, já que a tecnificação expulsou famílias camponesas do 

campo para os centros urbanos, gerando desigualdades e exclusões sociais. 

O processo de tecnificação da agricultura goiana tem deixado dúvidas sobre 

sua sustentabilidade, provocando alterações significativas para as milhares de 

famílias camponesas que deixaram o campo em função da chegada de tecnologias 

que culminaram com a redução da mão de obra e do aumento da violência no campo 

em função do avanço das grandes lavouras de commodities. Desse modo, o processo 

de migração desencadeado para Goiás por meio da Marcha para Oeste funcionou 

apenas como isca para atrair trabalhadores de todo o Brasil para “desbravar” as 

terras do Planalto Central, mais precisamente do “sertão” goiano e depois entrega-las 

à força para os grandes latifundiários do agronegócio. 

Além de provocar impactos sobre o trabalho, os valores e os saberes dos 

camponeses, o agronegócio goiano, mais precisamente o agrohidronegócio tem 
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contribuído para a desestabilização da cadeia produtiva de alimentos, já que tem 

substituído áreas importantes de produção de alimentos básicos como arroz, feijão, 

mandioca, etc, pela produção de commodities agrícolas exportáveis sem nenhum 

compromisso com a soberania alimentar goiana. 

Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os efeitos do agrohidronegócio 

sobre a agricultura camponesa em Itapuranga (GO). Para isso tem-se como objetivos 

específicos investigar as prováveis mudanças provocadas pelo agrohidronegócio 

sobre a agricultura camponesa em Itapuranga (GO); analisar a relação e os possíveis 

efeitos decorrentes desse processo com a concentração fundiária no município de 

Itapuranga (GO); e estabelecer os possíveis efeitos e delineamentos territoriais poder 

hegemônico do agrohidronegócio sobre os sistemas agroalimentares em Itapuranga 

(GO). 

Procedimentos metodológicos 

Para a execução dessa pesquisa serão utilizados como instrumentos 

metodológicos o levantamento bibliográfico acerca do tema nas escalas macro e 

micro, levantamentos de dados estatísticos em diversos órgãos como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Mauro Borges (IMB), Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Comissão Pastoral da Terra (CPT), entre 

outros. Procederá-se à sistematização das áreas produtoras de cana de açúcar no 

Brasil, na região Centro Oeste, no estado de Goiás e no município de Itapuranga 

(GO) com o intuito de se compreender os processos atuais e passados do 

agrohidronegócio nessas localidades e inter-relacioná-los. Visitas de campo também 

serão realizadas com entrevistas a sindicatos de Trabalhadores Rurais, Sindicato dos 

Trabalhadores Assalariados, Cooperativas de produção camponesa, camponeses do 

município de Itapuranga (GO), agroindústrias, etc. Procederá-se assim à 
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sistematização, análise e compreensão de todas as informações e situações coletadas 

durante a pesquisa para elaboração do resultado final do trabalho. 

 

  

 

  



289 

Plano de redação 

Capítulos Sinopse 

1 A revolução verde a modernização da 

agricultura no Cerrado 

1.1 A revolução verde no Brasil 

1.2 Programas de modernização 

agrícola no Cerrado brasileiro 

1.3 Programas de modernização 

agrícola no Cerrado goiano 

Considerações a respeito do processo de tecnificação 

da agricultura mundial com consequentes reflexos 

na agricultura brasileira por meio da inserção de 

tecnologias à agricultura, bem como o processo de 

expansão da agricultura tecnificada no Cerrado (no 

Brasil e em Goiás). Será feito debate inter-

relacionando esses processos com a ocupação do 

Cerrado pelos grupos do agronegócio. Referências 

básicas: Denis Castilho, Ivan Targino, Marcelo 

Rodrigues Mendonça, Joelma Cristina dos Santos, 

Emilia Rodat, Fausto Miziara, Cleonice Borges de 

Souza, Mauro Oliveira Pires e outros. 

2 A modernização agrícola em Goiás e 

seus efeitos socioambientais 

2.1 O contexto da demanda mundial de 

energias renováveis e o agronegócio 

produtor de commodities 

2.2 Goiás como palco do poder 

hegemônico do agronegócio 

2.3 O avanço do agrohidronegócio 

sobre a produção de alimentos em 

Goiás 

Diagnóstico sobre o processo de expansão do 

agronegócio e do agrohidronegócio no Brasil e em 

Goiás, bem como análise do Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool) e suas contribuições para a atual 

configuração do agrohidronegócio no Brasil. Fará se 

uma discussão a respeito da atual configuração do 

agronegócio em Goiás e alguns de seus impactos 

sobre a agricultura camponesa. Referências básicas: 

Altacir Bunde, Gilberto Celestino, Selma Simões, 

Adriana Aparecida da Silva, Vonedirce Maria Santos 

Borges, Patrícia Francisca de Matos, Edevaldo 

Aparecido de Souza. 

3 Os efeitos do agrohidronegócio sobre a 

agricultura camponesa em Itapuranga 

(GO) 

3.1 A organização e a produção 

camponesa em Itapuranga (GO) 

3.2 O território do agrohidronegócio em 

Itapuranga (GO) 

Análise da atual organização camponesa no 

município de Itapuranga (GO), identificando e 

compreendendo a atuação dos camponeses, as 

entidades representativas camponesas (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, da Agricultura Familiar), 

Cooperativas, as feiras camponesas, bem como as 
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4.3 Os efeitos do agrohidronegócio sobre 

a agricultura camponesa em Itapuranga 

(GO) 

agroindústrias ligadas à produção camponesa no 

município. Buscará compreender-se também os 

territórios do agrohidronegócio no município e como 

estes estão se relacionando com a agricultura 

camponesa, procurando apontar os conflitos e os 

frutos dessas relações de poder. Referências básicas: 

José Paulo Pietrafesa, Simone Pereira de Carvalho, 

Edson Batista da Silva,  

Referências:  

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anicuns. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhumas. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rubiataba. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carmo do Rio Verde. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga. 
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Percursos e Territorialidades de "Violeiros Concertistas" no Âmbito da Música 

Caipira 

Denis Rilk Malaquias53 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Violeiros Concertistas, Neocaipira, Identidades caipira; 

Territorialidades.  

Introdução 

O objetivo desse trabalho é discorrer sobre as práticas socioespaciais essenciais 

na constituição territorial e cultural do caipira, em especial sua música, e o percurso 

identitário desta até o desfecho “neocaipira”. Segundo a literatura, as práticas 

culturais do caipira, de uma forma generalizada, têm predomínio numa área 

geográfica específica. Contudo, sabemos que a cultura caipira não é absoluta nessa, 

mas, claramente é onde essa se manifesta mais notadamente, ou seja, onde ela se 

evidencia mais. Sem deixar de levar em consideração outros possíveis personagens 

envolvidos anteriormente no processo de territorialização, podemos entender o 

espaço desbravado pelos bandeirantes, e, posteriormente incutido pelas práticas e 

costumes dos tropeiros, e, que compreende toda a Paulistânia, como o território 

caipira. Estão bem evidenciados também os papéis desses personagens no processo 

de territorialização, bem como as relações de poder. Seja na busca de mão de obra 

escrava, pedras e metais preciosos por parte dos bandeirantes ou no forte domínio de 

ordem econômica relacionado com comércio por parte dos tropeiros. Muitos dos 

costumes destes fazem parte da cultura caipira. Podemos destacar dentre essas 

relações de ordem cultural, a prática do “tocar viola”, que era de praxe nas paradas 

dos tropeiros pelo caminho. É sabido ainda que, a gênese da cultura e música caipira 

53 Orientador: Prof. Dr. Alecsandro (Alex) J. P. Ratts 
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tem raízes profundas na região do Vale do Paraíba Paulista, inclusive, movimentos 

musicais ligados a essa cultura, mesmo em pleno século XXI, e, com toda expansão 

havida no território caipira, ainda abrolham dali. As ideias de disseminação e gênese 

da cultura estão superadas para a antropologia. 

Essa música de sons ligados à área da viola caipira, originada da temática 

rural e da forma do caipira se expressar, que segundo Tinhorão (2001) abrange a 

vasta região Centro-Sul do país, ou mais particularmente Centro-Sudeste, nas suas 

interações com a mídia e com o público das metrópoles no transcorrer dos séculos 

XX/XXI, esteve sujeita a um processo de ressignificação e hibridização com elementos 

de outros gêneros e estilos musicais, o que transformou de modo radical suas 

matrizes iniciais, levando músicos e fruidores a pensarem que essa música perdeu 

boa parte das suas peculiaridades ligadas à sua dimensão caipira.  

Em meio a todo esse emaranhado de transformações havidas nessa música, 

surge um grupo de resistência que buscou ficar mais próximo das suas raízes, 

mesmo desenvolvendo outros diálogos culturais. Os “neocaipiras”, também 

chamados de “novos violeiros”, estes que em sua maioria são advindos do meio 

urbano, saídos das universidades e dispostos a retrabalhar a música caipira. Esses 

músicos passaram a injetar um novo ânimo na música violeirística, conquistando um 

público que até então era estritamente fechado para os caipiras e ou sertanejos. Os 

“novos violeiros” têm constituído um novo subcampo de produção na música 

caipira, um novo segmento musical além de um nicho de mercado próprio da viola 

caipira, caracterizado, sobretudo, pela música instrumental; as análises e 

interpretações de obras têm evidenciado a interação de elementos culturais e 

estilístico-musicais do campo de produção caipira (elementos rítmicos, introduções e 

estrutura musical característicos desse campo, contação de causos e etc.) com 

elementos estilísticos do campo de produção erudito (complexidade harmônica e 

melódica peculiar, aperfeiçoamento técnico e virtuosismo) o que remete a processos 
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de hibridação cultural, a novos processos identitários e representações ligadas ao 

âmbito da música caipira na sua relação com outros universos culturais. 

Com esse novo tocar de viola ressignificado além de se reterritorializar 

culturalmente, a música caipira vem conquistando também respeito e prestigio 

cultural. Inclusive um apreço acadêmico-erudito, que vem rendendo vários trabalhos 

e pesquisas em torno do instrumento. Em outras palavras, esse processo de 

hibridação, promove ainda a compreensão das práticas do caipira por parte de 

sujeitos correspondentes de outros campos de produção cultural, campos estes que 

de alguma forma foram envolvidos nesse processo. Como consequência, conduz 

ainda, a um tipo de “aproximação cultural” de territórios. Fato esse, que se justifica 

na aceitação ocorrente na música neocaipira. Portas têm sido abertas para os 

fruidores dessa cultura se exporem em territórios e eventos dos mais distintos 

possíveis, inclusive em respeitadas salas de concertos mundo afora.   

A pesquisa aqui proposta é de caráter exploratório qualitativo. E, justifica-se 

por investir no estudo da produção musical de uma dimensão cultural que tem sido 

objeto de várias discussões e discriminações no universo da música popular 

brasileira. Nesse aspecto, o trabalho aborda o tema com fundamentações teóricas que 

permitirão inseri-lo nas discussões musicológicas da atualidade voltada para 

abordagens interdisciplinares, abordagens essas que apontam valores culturais e um 

novo olhar para as produções e dimensão culturais mencionadas. Em relação a esse 

panorama e a inserção da música como objeto de estudo nas pesquisas geográficas, 

Corrêa e Rosendahl (2009, p.11) abalizam que “a renovação da geografia cultural 

viabiliza a incorporação de novas temáticas associadas à dimensão não-material da 

ação humana, entre elas a da música popular.” Apontam ainda importantes 

abalizadores os pontos abalizadores para analise geográfica dessa: “significados 

simbólicos; música e comunicação cultural; política cultural e música; economia e 

música; música e construção de identidades” (Ibidem, p. 11). 
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Resultados Parciais 

A fase atual dessa pesquisa é de definição de conceitos e da metodologia, de 

aprofundamento das leituras no campo da Geografia e em sua abordagem cultural, 

mais especificamente da música, das identidades territoriais, assim como do processo 

histórico da musica caipira. A fase é também de reformulação do tema e do objeto da 

pesquisa. Contudo, algumas considerações já podem ser apresentadas.  

Apesar do grande preconceito que sempre sofreu, e até mesmo as críticas dos 

“puritanos” defensores de uma “música caipira legítima”, o decorrer da história tem 

nos mostrado que a cultura musical caipira sempre foi inclusiva. Sobretudo, 

demonstrou ser ainda uma cultura resiliente. Adaptando-se sempre as influências 

sofridas. Isso é claramente evidenciado na sua música. Pode se dizer, que os diálogos 

feitos desta com outras dimensões culturais não necessariamente distorceu sua 

identidade, mas sim agregou-se novos elementos simbólicos que vieram reforçar sua 

representatividade. Pois, como diria Claval (2007, p.321), “o que dá às culturas sua 

identidade resiste, assim, às vezes, à passagem do tempo. Isto não quer dizer que as 

sociedades portadoras de tais culturas escapem às transformações da história”. 

Nota-se que, a naturalidade dos violeiros em questão, notadamente os 

neocaipiras, não extrapola o território caipira. Com destaque para os estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Por conta disso, “inevitavelmente”, suas raízes culturais, de 

alguma forma se atrelam ao universo cultural caipira. Mesmo aqueles que estariam 

em outros contextos culturais, como é o caso do violeiro Paulo Freire, que ao ler 

sobre os sertões de Guimarães Rosa logo se identificou com o mesmo. É visível que 

nessa ocasião houve um sentimento de pertencimento a esse território e a cultura 

caipira da sua parte. E mesmo não estando convivendo com a mesma, resolveu 

abandonar tudo e retornar para conhecer de perto e viver suas raízes culturais. 

“Viveu rituais, crenças, lendas e festas que giram em torno do instrumento” 

(NEPOMUCENO, 1999, p. 38). 
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Esses violeiros neocaipiras, que em suma, em sua maioria não são 

necessariamente advindos do meio rural, através de suas práticas musicais vem 

conseguindo resgatar e defender a identidade cultural do caipira brasileiro. O 

desfecho musical neocaipira tem sido fortemente influenciado pelo fenômeno da 

globalização, evidencia processos de hibridação cultural obtidos através da fusão de 

elementos musicais de outros campos de produção com ênfase para o erudito. Isso 

evidencia de certa forma uma “reconstrução” do território cultural caipira. Conforme 

aponta Haesbaert (2007, p.55): 

 

Com a globalização, não só muitas identidades envolveram-se num 

movimento mais aberto em termos de novas hibridações, como o próprio 

espaço e o território passaram a ser construídos de forma muito mais 

múltipla e complexa. Neste sentido, reconhecemos, analiticamente, que a 

construção de identidades territoriais envolve um movimento que vai da 

identidade ao território e do território a identidade. 

 

Mesmo na possibilidade de estar longe de sua localização geográfica de 

origem, o caipira, de forma consciente ou não, pereniza sua cultura através de suas 

práticas, seus modos. Essa música hibridizada seria de certa forma uma 

reterritorialização (HAESBAERT, 2009), e não desconfiguração da sua identidade. E 

essas suas práticas acrescidas de elementos alheios ao seu campo de produção 

cultural, lhe proporciona agora a oportunidade de legar e expor sua cultura – mesmo 

que ressignificada -  a outros territórios, que outrora, como era constituída suas 

matrizes culturais iniciais, teria uma maior resistividade nessa difusão. A 

receptividade da música do neocaipira é distinta da caipira tradicional, este último 

que foi muito vitimado por preconceitos outrora. As críticas feitas ao neocaipira 

geralmente são positivas, obtendo reconhecimento inclusive no meio erudito. Com o 
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desfecho neocaipira a música de viola adquire um prestígio que extrapola as 

fronteiras de seu território, prestígio esse de caráter internacional.  

Além da própria música em si ser hibridizada, nas apresentações neocaipiras, 

mesmo nas salas de concerto onde existem ritos de formalidades a serem seguidas 

nas apresentações, há uma certa flexibilidade nesse aspecto nos recitais neocaipiras. 

Aquela tradição do caipira de sentar às rodas para contar os causos – sendo estes 

verídicos ou balelas – é trazida para os palcos das salas de concerto. Há um clima de 

descontração e aproximação com o público nos recitais neocaipiras. 

 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

 

1. A territorialização da cultura caipira na 

região centro-sul 

1.1.  Bandeirantes, tropeiro, indígenas e 

negros na formação da cultura 

caipira 

1.2. A Paulistânia como matriz cultural 

caipira 

1.3. O Território caipira na atualidade e 

suas peculiaridades 

O conceito de território e de 

territorialização. Considerações sobra a 

apropriação do espaço e constituição do 

território caipira, fazendo uma 

retrospectiva da trajetória evidenciando os 

papéis e as relações dos personagens 

envolvidos nesse processo de 

territorialização. Referencias básicas: 

Claude Raffestin, Rogério Haesbaert, 

Marcos Aurelio Saquet; Antônio Cãndido, 

Ivan Vilela, Sidney Valadares Pimentel, 

José de Souza Martins. 

2. O Caipira e sua música: as questões de 

identidade. 

2.1. Ano de 1929: registra-se uma 

referência de música caipira 

2.2. Os sertanejos (dos gerais) o caipira 

ressabiado repensa sua identidade 

2.3. Os neocaipiras (Andrade, Sater e os 

pioneiros) viola “in concert” 

2.4. Pós-caipira, mas não o fim do 

caipira! 

 

Análise do processo de consolidação de 

uma identidade caipira, bem como sua 

música, partindo dos primeiros registros 

sonoros como modelo referencial passando 

pelas variadas facetas musicais vinculadas 

ao campo de produção caipira. Levando 

ainda em consideração as questões de 

“originalidade” e auto-atribuição de 

pertencimento ao âmbito caipira dos 

artistas em questão. Referências básicas: 

Roger Chartier, Nestor Canclini, Maura 
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Penna, Lucas Labigalini Fuini, Stuart Hall, 

Manuel Castells, Maria Celeste Mira, Paul 

Claval, Saulo Sandro Alves Dias, Neusa de 

Fátima Mariano, Antônio Cândido, José 

Ramos Tinhorão, Zygmunt Bauman.   

3. Violeiros concertistas e seus percursos

3.1. Fernando Deghi

3.2. Ivan Vilela

3.3. Paulo Freire

3.4. Roberto Corrêa

Traçar o percurso dos violeiros em questão, 

discorrendo sobre as questões identitárias 

relacionadas a [à] produção cultural e 

musical dos mesmos, enfatizando a 

inserção de cada um no universo 

violeirístico. Bem como suas ligações e 

relações com o território caipira em suas 

trajetórias. Referencias básicas: Ivan Vilela, 

Rosa Nepomuceno, Cláudio Armelin 

Melon, Sandro Saulo Alves Dias, Roberto 

Corrêa, Sergio de Sá, Fernando Deghi 

4. O sentimento topofílico e a auto-

atribuição de pertencimento ao âmbito

caipira

Refletir sobre as ligações afetivas dos 

violeiros com o meio ambiente e a 

identificação com o lugar do caipira. Bem 

como analisar a questão da auto-atribuição 

de pertencimento ao mesmo. Referencias 

básicas: Yi-Fu Tuan, Letícia Maria Barbosa, 

Pamela Marcia Ferreira Dionisio, Mariana 

Ferreira Cisotto. 
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(Re)existências camponesas nos territórios hegemonizados pelo agrohidronegócio: 

uma análise do território goiano 

Janãine Daniela Pimentel Lino Carneiro54 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Espaço; Território; Agrohidronegócio; (Re)Existências; 

Territorialidades do Conflito. 

Introdução 

É instigante e desafiador reconhecer os mecanismos que representam os 

imperativos do capital, a reorganização do trabalho e os elementos que compõem as 

especificidades locais/regionais, sobretudo, desvendar os conteúdos da relação 

capital/trabalho, compreender as diferentes territorialidades que formam a realidade 

contraditória, repleta de tramas e redes que (re)constroem os espaços, os territórios e 

os sujeitos que neles atuam.  

A lógica societal hegemônica é a da reprodução do capital, fundamentada no 

movimento de acumulação e expansão geográfica, reorganização espacial e 

desenvolvimento geográfico desigual. Sob a lógica da produção de mercadorias e do 

lucro, o capital se territorializa nos diversos espaços, reinventando a organização 

política, social e econômica, as relações socioambientais e o trabalho (HARVEY, 

2000). As faces da expansão geográfica capitalista expressam características 

particulares, que exigem diversas estratégias do capital para garantir a sua 

reprodução, concomitante à reestruturação do trabalho e dos sujeitos para a sua 

reprodução social. Interessa-nos compreender as dimensões espaciais dessas 

processualidades no território goiano. 

                                                 
54 Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça. 
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Nesse sentido, as formas de expansão capitalista promovem um constante 

reordenamento espacial, que se acelera a partir da década de 1970. No Brasil, tal 

reordenamento espacial está pautado na modernização conservadora da agricultura, 

na redistribuição territorial da indústria e na despatrimonialização-desestatização 

que privatiza a gestão do espaço (MOREIRA, 2005). Nos anos 1990, tem-se a 

consolidação do agronegócio, que se constitui com a associação do capital 

agroindustrial com a grande propriedade fundiária, como uma estratégica econômica 

de capital financeiro, objetivando a extração do sobretrabalho e a renda da terra com 

subsídios do Estado (DELGADO, 2001). A discussão que ora se propõe, utiliza o 

conceito de agrohidronegócio, cunhado por Mendonça; Mesquita (2007) e 

incorporado por Thomaz Junior (2009, 2010a, 2010b, 2012), no qual se entende que as 

ações do capital, ou melhor, do capital agroindustrial, se territorializam em 

diferentes áreas do Brasil, detendo também o controle dos recursos hídricos. 

Em Goiás, o reordenamento espacial é incentivado pelas ações privadas e 

estatais no sentido de promover o desenvolvimento econômico regional, ampliando 

os índices de produção/produtividade, as projeções da balança comercial, as 

exportações. Todavia, esse processo é contraditório, pois se identifica a presença 

efetiva da lógica capitalista de produção no campo, ao mesmo tempo em que existem 

relações não capitalistas que são ressignificadas e incorporadas pelo processo de 

reprodução do capital. Identificam-se, empiricamente e em análises geográficas já 

construídas, as Resistências e as (Re)Existências que se realizam no movimento do 

real, ou seja, cotidianamente erigidas pelos inúmeros sujeitos que lutam por sua 

reprodução social na terra, por meio do trabalho e da práticas socioculturais, 

evidenciadas em diferentes formas de organização sociopolítica tais como 

associações, cooperativas e movimentos sociais. 

O fato de a modernização do território, marcada nas últimas décadas pelo 

avanço das técnicas e tecnologias no campo (modernização da agricultura), com o 
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agrohidronegócio - estabelecidos por constructos ideológicos, políticos e econômicos 

pautados na homogeneização da lógica capitalista nos diferentes espaços - não se 

territorializar de forma igualitária no campo em Goiás está vinculada à própria 

dinâmica espacial do campo brasileiro, marcada pelas disputas territoriais entre as 

diferentes classes sociais e, sobretudo, pelas recentes transformações decorrentes da 

territorialização do capital nas áreas de Cerrado, onde se desenvolvem relações 

desiguais entre capitalistas e camponeses, e entre outros sujeitos que estão 

envolvidos com o labor na terra.  

Com isso, o campo deve ser analisado territorialmente, identificando-se 

lugares onde o capital encontra meios para se territorializar e onde não o faz 

diretamente, mesmo sendo incorporados ao modo de produção capitalista. No 

campo, existem os elementos que se transformam e os que se mantém, ou seja, um 

cenário de territórios em disputas, com conflitualidades e relações de poder 

(FERNANDES, 2012). Além disso, os diferentes territórios encontram-se 

hibridizados, com distintas relações hegemonizadas, construídas a partir da urdidura 

do capital e do trabalho, o que gera um mosaico de territórios em disputa 

(MENDONÇA, 2004).  

Nessa perspectiva, acredita-se que seja necessário analisar o território goiano 

a partir da sua heterogeneidade espacial, e não apenas na perspectiva de que a 

territorialização do capital nas áreas de Cerrado se constitui como agente 

hegemônico e homogeneizante do espaço. Os índices econômicos, a tecnificação e a 

verticalização da produção, assim como a modernização do território não são a única 

face da paisagem goiana. É preciso considerar as contradições, as territorialidades 

camponesas e as diferentes práticas de (Re)Existências, para não invisibilizar  os 

conflitos decorrentes, sobretudo da atuação política dos trabalhadores, construídas 

cotidianamente para sua reprodução social. É preciso se atentar às processualidades 

históricas da formação do território goiano, aos efeitos do desenvolvimento 
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geográfico desigual e combinado, e às práticas políticas e socioculturais dos 

trabalhadores do campo – e nas cidades -, assim como dos demais sujeitos que atuam 

nesses espaços. 

Chaveiro; Calaça (2012) destacam que é preciso desenvolver uma abordagem 

totalizante do Cerrado, que reconheça os diferentes conflitos de sua inserção na 

economia mundial, da reorganização das classes sociais, das regiões e dos lugares, 

que recorra às diversas perspectivas, no campo político, econômico, social e cultural. 

Pelá; Mendonça (2010) asseguram que o Cerrado goiano se encontra numa 

encruzilhada de tempos, constituindo-se num mosaico de territórios em disputa, 

onde estão as estratégias hegemônicas do capital e as (Re)Existências. Para Mendonça 

(2012), a permanência das práticas socioculturais cerradeiras movidas pela ação 

política transformadora (luta pela terra, pela reforma agrária, pela água etc), permite 

apontar o conceito de (Re)Existência enquanto um processo de permanência, 

modificada por uma ação política que se firma nos elementos socioculturais, 

formatando espacialidades como condição para continuar (Re)Existindo.  

As questões que nortearão a pesquisa referem-se ao modo como 

ocorreu/ocorre a territorialização do agrohidronegócio em Goiás, após os anos 1990, 

revelando, sobretudo, as contradições que permearam/permeiam esse processo, ou 

seja, as (Re)Existências construídas a partir disso. Em específico, são: Quais as 

estratégias utilizadas para a territorialização do agrohidronegócio em Goiás? Quais 

as mudanças espaciais oriundas desse processo? Quais os efeitos para os camponeses 

e demais sujeitos da terra? Quais as práticas de (Re)Existências construídas por tais 

sujeitos? Como os movimentos sociais, associações, cooperativas e demais formas de 

ação política tem contribuído para tal? As práticas socioculturais se constituem 

(Re)Existências? Qual a contribuição das políticas públicas nesse processo? 

Nesse sentido, a pesquisa que se pretende desenvolver, tem como 

centralidade compreender as diferentes experiências de (Re)Existências construídas 
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pelos sujeitos do campo no Sudeste Goiano, considerando-se as diferentes formas de 

trabalho, organizações, associações, movimentos sociais e cooperativas que tem 

permitido a sua reprodução social na terra, nos territórios hegemonizados do 

agrohidronegócio. Em específico, pretende-se: Compreender o processo de formação 

territorial de Goiás e suas diferentes territorialidades; Analisar os efeitos espaciais da 

territorialização do agronegócio em Goiás; Reconhecer as diferentes experiências de 

(Re)Existência camponesa em Goiás.  

Para responder às questões aqui problematizadas e alcançar os objetivos 

propostos, os procedimentos metodológicos serão divididos em três etapas 

principais: pesquisa teórica; pesquisa documental; e pesquisa de campo - realizadas 

de maneira concomitante e em conformidade com o cronograma da pesquisa. Na 

pesquisa teórica, será feito um levantamento e a elaboração de um referencial teórico 

sobre as temáticas envolvidas, tais como: território e territorialidades; modernização 

da agricultura; modernização do território; agronegócio; agrohidronegócio; relação 

capital x trabalho; (Re)Existência camponesa  e diversas formas de organização 

política. Sobre metodologia de pesquisa em Geografia e nas demais ciências humanas 

e sociais. A pesquisa documental será realizada em arquivos públicos, tais como: 

projetos de lei e leis de fomento à modernização da agricultura e ao agronegócio; em 

sites de associações e cooperativas do estado, para conhecer seus objetivos, seu histórico 

e a sua relação com os associados e cooperados. Os dados censitários serão obtidos 

nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN/GO), da 

Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informações Socioeconômicas do Estado 

de Goiás (SEPIN/GO) e do Instituto Mauro Borges (IMB). O trabalho de campo é 

entendido como um instrumento que possibilita a interação entre a teoria e a prática. 

A pesquisa de campo será acompanhada de entrevistas semiestruturadas, observação 

participante, registros fotográficos e registros no diário de campo. As visitas para 
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coletas de dados serão realizadas nas propriedades rurais hegemonizadas pelo 

agronegócio, nas propriedades camponesas e nas sedes das organizações sociais com 

o intuito de coletar dados e informações vinculadas a pesquisa. A análise dos dados

coletados será realizada de forma quantitativa e qualitativa. 

Acredita-se que a pesquisa irá contribuir para o entendimento da realidade 

construída no campo em Goiás no que se refere à territorialização do agronegócio e 

das inúmeras práticas de (Re)Existências construídas  pelos sujeitos do campo. Nesse 

sentido, pretende-se estabelecer um olhar geográfico para o campo goiano, 

identificando como o espaço, a paisagem e os territórios vêm sendo (re)construídos 

pelo imbricamento dos elementos que chegam com o processo de territorialização do 

capital, os elementos que permanecem e os que se modificam, envolvidos por 

disputas e conflitualidades. Com isso, espera-se contribuir com a Geografia, com a 

construção de uma abordagem territorial de Goiás, assim como as disputas 

territoriais no campo em Goiás. 

 Resultados Parciais 

As discussões forjadas no âmbito do Laboratório de Pesquisa das Dinâmicas 

Territoriais (LABOTER) e do Grupo de Estudos Trabalho, Território e Políticas 

Públicas (TRAPPU), assim como as reflexões e debates engendrados nos eventos 

científicos e nas disciplinas cursadas ao longo deste primeiro ano, associadas aos 

trabalhos de campo e demais leituras realizadas, culminaram na reelaboração do 

projeto de pesquisa inicial. Nesse sentido, a pesquisa encontra-se em fase de 

levantamento bibliográfico sobre as categorias – espaço, território, resistência e 

(Re)Existência – e temáticas envolvidas, tais como: modernização do território, 

agrohidronegócio, relação capital x trabalho, abordagem territorial de Goiás, práticas 

socioculturais, organizações políticas,  dentre outros.  

Realizou-se também, trabalhos de campo no Sudeste e Sudoeste Goiano onde 

se pode observar nas paisagens as diferentes territorialidades e as mudanças 
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espaciais em Goiás. Empiricamente, identificaram-se as mudanças advindas da 

modernização do território e da territorialização do agrohidronegócio, cuja presença 

hegemônica não foi capaz de extinguir os territórios camponeses, por exemplo. O 

contato com experiências construídas pelos camponeses e demais sujeitos da terra, na 

luta por sua reprodução social fomentaram o interesse por identificá-las e 

compreendê-las como parte da dinâmica territorial de Goiás. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1. O território goiano: relação capital x

trabalho, diferentes territorialidades e 

conflitos 

1.1 A abordagem territorial de Goiás: as 

dinâmicas socioespaciais 

1.2 A relação capital x trabalho na 

construção do território goiano 

1.3 A modernização do território 

1.5 Goiás: territorialidades em conflito 

Refletir acerca da dinâmica socioespacial de 

Goiás, atentando-se à sua formação 

territorial e às processualidades históricas. 

Para tanto, serão enfatizadas a relação 

capital x trabalho e as mudanças espaciais 

oriundas desse processo, ou seja, as 

diferentes territorialidades que compõem o 

território goiano. Entende-se que as 

mesmas estão vinculadas aos territórios 

hegemonizados pelo capital, representado 

pelo agrohidronegócio e as territorialidades 

camponesas, as quais se encontram em 

conflito. 

Principais referências: Karl Marx, David 

Harvey, Neil Smith, François Chesnais, 

Alan Beer, Antônio Thomaz Júnior, 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Bernardo 

Mançano Fernandes, Marcos Aurélio 

Saquet, Claude Raffestin, Rogério Hasbaert, 

Eguimar Felício Chaveiro, João Batista de 

Deus, Denis Castilho, Márcia C. H. Pelá, 

Marcelo Rodrigues Mendonça, dentre 

outros. 

2 A territorialização do 

agrohidronegócio em Goiás e os efeitos 

espaciais 

2.1 Do agronegócio ao agrohidronegócio: terra e 

água como mercadorias 

2.1 A territorialização do agrohidronegócio em 

Apresentar os elementos da 

territorialização do capital nas áreas de 

Cerrado, com destaque para o 

agrohidronegócio, as estratégias utilizadas, 

a influência estatal e os efeitos espaciais 

desse processo.  Nesse sentido, serão 

destacados os efeitos sobre o trabalho, 

sobre o ambiente e sobre os sujeitos da 
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Goiás 

2.2.1 O Agrohidronegócio em Goiás e as 

contribuições do Estado 

2.2 O agrohidronegócio em Goiás e os efeitos 

espaciais  

terra. 

Principais referências: Milton Santos, 

Doreen Massey, Ruy Moreira, Helena 

Angélica de Mesquita, Marcelo Rodrigues 

Mendonça, Júlio Rosa Paschoal, Otávio 

Ianni, Carlos Walter Porto-Gonçalves, José 

Aparecido Lima Dourado, Ricardo Assis, 

Marcelo Cervo Chelloti, dentre outros. 

3 As (Re)Existências construídas pelos Povos 

Cerradeiros 

3.1 Goiás: um território, múltiplas 

territorialidades e conflitos 

3.2 O Agrohidronegócio e as resistências: resistir 

para continuar existindo 

3.3 (Re)Existências:  desenraizar-se para continuar 

enraizado  

Serão destacados os efeitos da 

territorialização do agrohidronegócio em 

Goiás, entendendo a nova configuração 

territorial, com suas múltiplas 

territorialidades e conflitos. Ademais, será 

feito um esforço teórico de compreender as 

inúmeras experiências engendradas pelos 

Povos Cerradeiros, que ora se constituem 

como formas de resistência, ora como 

(Re)Existências, ou seja, as experiências 

construídas por esses sujeitos para sua 

reprodução social no campo e que 

necessitam ser visibilizadas e 

compreendidas. 

Principais referências: E. P. Thompson, 

Milton Santos, Anibal Quijano, Robson de 

Sousa Moraes, Edevaldo Aparecido de 

Sousa, José de Sousa Martins, Boaventura 

de Souza Santos, José Saramargo, dentre 

outros. 

4. As (Re)Existências camponesas nos 

territórios hegemonizados pelo 

agrohidronegócio: o caso do Sudeste Goiano 

4.1 As experiências de (Re)Existência: o 

movimento do real e abordagem territorial 

integrada do Cerrado Goiano 

4.2 O trabalho e as ações sociopolíticas como 

práticas de (Re)Existências  

4.2.1 As associações 

4.2.2 As cooperativas 

4.2.3 Os movimentos sociais 

4.2.4 As práticas socioculturais 

3.2.5 As políticas públicas 

Apresentar as experiências de (Re)Existência 

camponesa nos territórios hegemonizados 

pela lógica do agrohidronegócio, no 

Sudeste Goiano, construídas a partir do 

trabalho e das ações sociopolíticas, tais 

como associações, cooperativas, 

movimentos sociais e práticas 

socioculturais, além da influência do acesso 

às políticas públicas. 

Principais Referências: Teodor Shanin, 

Chayanov, João Edmilson Fabrini, 

Rosimeire Aparecida de Almeida, Ângelo 

Cavalcante, Valderês Nunes Loureiro, João 

Cleps Júnior, Luiza Maria Capanema 

Bezerra, Iná de Cubas, Kátia Lemes, dentre 

outros. 
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Relações de gênero e o empoderamento da mulher no campo: saberes e sabores nos 

Assentamentos do Vão do Paranã (GO) 

Lívia Aparecida Pires de Mesquita55 

Dinâmicas Socioambientais 

Doutorado 

Palavras-chave: Gênero; Mulher; Empoderamento; Assentamentos; Vão do Paranã. 

Introdução/Apresentação da tese 

As relações de gênero no território rural, baseadas em uma cultura patriarcal, 

produzem uma distribuição desigual de autoridade, poder e prestígio entre homens 

e mulheres. O homem é geralmente considerado como o responsável pela 

manutenção da família, sendo lhe reservado a esfera pública, ligada à produção. E às 

mulheres é reservada a esfera do privado, do doméstico e a responsabilidade pelas 

atividades reprodutivas.  

Essa divisão sexual do trabalho e dos espaços leva a invisibilidade do papel 

feminino no território da produção familiar, já que seu trabalho na esfera doméstica 

não gera renda e nas tarefas relacionadas à produção é considerado apenas como 

ajuda. O não reconhecimento das atividades desempenhadas pela mulher contribui 

para a sua não participação nas decisões sobre os usos dos recursos e/ou sobre as 

prioridades da família, dificulta a sua inserção em atividades de comercialização e 

compromete a sua autonomia pessoal e financeira. Frente a essa situação, propõem-

se analisar as relações de gênero e as possibilidades de empoderamento das 

mulheres assentadas no Vão do Paranã, a partir dos seus saberes e fazeres 

relacionados ao espaço doméstico e aos quintais produtivos, e do seu papel na 

produção e reprodução familiar.  

55 Orientadora: Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida 



309 

Defende-se a tese que a valorização e o reconhecimento do trabalho das 

mulheres nas práticas cotidianas, desenvolvidas tanto no espaço 

privado/reprodutivo quanto no espaço público/produtivo, contribui para o seu 

empoderamento na família e na sociedade. E esse processo de empoderamento da 

mulher resultará em mudanças subjetiva e objetiva que se expressam: na elevação da 

sua autonomia; no conhecimento dos seus direitos; no maior acesso a esfera pública e 

a políticas de acesso a crédito; na valorização dos seus saberes e fazer; e no 

reconhecimento da sua identidade como trabalhadora rural. Possibilitado relações de 

gênero mais igualitária e melhorias na qualidade de vida das famílias assentadas. 

A escolha por entrar nesse emaranhado de relações se deu por algumas 

razões: primeiramente, pelo número reduzido de pesquisas na ciência geográfica 

com discussões e análises sobre as relações de gênero no meio rural e sobre a 

importância dos saberes e do trabalho das mulheres para a sobrevivência e 

permanência das famílias no campo; segundo, por ser filha de pequeno(a) 

produtor(a) e ter vivenciado, na infância, o modo de viver e o trabalho da minha 

mãe, de tias e avós, e como estas tarefas contribuíam para sobrevivência familiar, 

apesar de receber pouco ou nenhum reconhecimento. E por ter discutido e 

pesquisado sobre “O papel da mulher na agricultura familiar” durante a Pós-

graduação em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão no 

período de 2011 a 2013. 

A área de estudo é o Vão do Paranã, uma microrregião localizada no Nordeste 

do Estado de Goiás. Possui uma área de 17.388,823Km² e está dividida em doze 

municípios: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, 

Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos, 

Simolândia, Sítio D’Abadia (PORTAL CIDADANIA). E os Projetos de 

Assentamentos (PA) pesquisados estão localizados no município de Mambaí, Posse e 

Flores de Goiás. 
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Metodologicamente optou-se por utilizar pesquisa teórica, na qual será 

realizada leituras sobre: gênero, território, territorialidade, identidade, trabalho 

feminino no campo, quintais produtivos, espaço doméstico entre outros. Pesquisa 

documental: no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Instituto 

Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), nas prefeituras dos 

municípios de Mambaí, Posse e Flores de Goiás e nas Associação e Sindicatos locais. 

E pesquisa de campo: já ocorreram algumas visitas exploratórias nos PAs dos 

municípios de Mambaí e Posse e posteriormente utilizar-se-á a ferramenta do 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP), a qual busca ações participativas, 

fortalecedoras do diálogo entre os(as) pesquisadores(as) e os(as) pesquisados(as), 

como: a) mapa falado; b) calendário sazonal; c) rotina diária; d) observação 

participante; e e) entrevistas semi-estruturadas.  

Resultados Parciais 

 A categoria de gênero surge nas ciências com o objetivo de rejeitar o 

determinismo biológico para caracterizar as diferenças entre homens e mulheres e de 

acentuar o caráter social dessas distinções baseadas no sexo. A opção por discutir 

essa categoria na Geografia é devido a sua importância para a compreensão das 

relações de poder, desenvolvidas social e culturalmente entre os sexos, e para dar 

visibilidade a mulher no território rural. 

A questão de gênero é uma abordagem recente na Geografia, ciência que por 

muito tempo foi caracterizada como masculina (ROSE,1993; MCDOWEL, 2000). 

Assim, é a partir de 1980 que algumas geógrafas e geógrafos incorporaram a 

perspectiva de gênero na análise do espaço, com o intuito de destacar que as 

diferenças percebidas entre os sexos são construções sociais e que as relações de 

poder, entre homens e mulheres, interferem na organização e na utilização do 

espaço. Dentre as geógrafas e geógrafos que abordam o gênero na ciência geográfica 

destacam-se Linda McDowell, Gillian Rose, Maria Dolors Ramón Garcia, Rosa Ester 



311 

Rossini, Joseli Maria Silva, Marcio José Ornat, Maria das Graças Silva Nascimento 

Silva. 

Para a análise dos espaços rurais onde homens e mulheres vivem, trabalham e 

se relacionam optou-se pela categoria geográfica território, uma vez que as vivências 

cotidianas expressam relações desiguais de poder entre os sexos. Nesse sentido, 

concorda-se com Goméz (2001) que ao tratarmos de território, assumimos a 

existência de um espaço geográfico e de um sujeito que exerce uma relação de poder 

sobre ele. E a relação de pertencimento ou de apropriação não se refere apenas aos 

vínculos de propriedade, mas também aos laços subjetivos de identidade e afeto 

existentes entre o sujeito e o seu território.  

No território rural, geralmente é o homem que tem o papel de chefe na 

família, sendo considerado como o responsável pela manutenção da mesma. Esse 

modo de pensar, cujo o homem é detentor do saber e do poder, nega a importância 

do trabalho das mulheres para o bem-estar da família. Os valores adquiridos, a forma 

como a divisão do trabalho é simbolizada no território, reforça a associação das 

mulheres ao seu papel reprodutivo, o qual se superpõe a imagem da mulher 

trabalhadora. Dessa forma, elas mesmas a não se reconhecem como trabalhadora 

rural, por acreditarem que o seu lugar é na esfera doméstica e se sentirem menos 

capazes de realizar as tarefas fora de casa.  

No entanto, diferente dos homens que se dedicam inteiramente ao trabalho 

agrícola, as mulheres combinam diferentes modalidades de trabalho, desdobrando-se 

entre os afazeres domésticos e os agrícolas, construindo suas territorialidades na 

casa, no quintal e no roçado. Elas, também, realizam outras atividades, como o 

processamento de alimentos (queijos, doces, farinhas, polvilho). Essa produção, 

geralmente realizada nos próprios espaços domésticos e cultivada nos quintais, traz 

uma importante contribuição para a sobrevivência das famílias, pois destina-se 
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primordialmente ao consumo familiar. E quando há excedentes esses alimentos são 

comercializados, contribuindo para a renda monetária. 

Nas propriedades dos(as) assentados(as) do Vão do Paranã, a manutenção dos 

quintais é um importante meio para o auto-consumo e para geração de renda, por 

meio do cultivo de hortas, produção de frutos e criação de pequenos animais (suínos 

e galináceos). Os quintais apresentam grande diversidade de plantas as quais 

possuem muita utilidade e importância para as famílias. A produção de frutas e 

verduras como maracujá, acerola, banana, laranja, seriguela, manga, caju, jaca, 

mamão, pequi, jatobá, murici, mangaba, jenipapo, batata-doce, mandioca, milho, 

berinjela, quiabo, jiló, abóbora, a criação de suínos e galináceos enriquecem as 

refeições diárias das famílias, pois são importantes fonte de nutrientes e proteínas.  

As plantas medicinais (alecrim, boldo, alcanfor, arruda, alfavaca, sucupira, 

Marcelinha, erva cidreira), são frequentemente usadas pelos(as) moradores(as), para 

curar dores, infecções, inflamações, resfriados. Assim, os quintais contribuem para a 

segurança e a qualidade alimentar da família assentada, desempenha a função de 

manter e reproduzir plantas nativas, além de possibilitar que os(as)assentados(as) 

tornem-se menos dependentes do mercado, de produtos industrializados e 

farmacêuticos.  

A divisão sexual do trabalho na produção familiar geralmente atribui à 

mulher a responsabilidade pelo cuidado e pela manutenção dos quintais. Sua 

vivência no local permite a ela saber as características de cada espécie, o melhor 

momento para plantar e para colher determinado alimento, a utilização de cada 

planta, seus benefícios e malefícios. E a partir da relação das mulheres com esses 

territórios elas vão construindo cotidianamente suas territorialidades, pela 

apropriação simbólica e afetiva, pelas relações de poder e também de solidariedade 

estabelecidas com os demais sujeitos (vizinhos, parentes). 
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O quintal é um território de saberes, nele as mulheres reproduzem seus 

conhecimentos sobre o solo, o clima, as plantas e os animais. Conhecimentos e 

experiências transmitidas de geração em geração e adquiridos por meio das 

vivências cotidianas, das tradições e da cultura de cada região. Dessa forma, os 

quintais também cumprem a função de manutenção da identidade, das relações de 

pertencimento da mulher com o território. Segundo Almeida (2008), o território é 

uma convivialidade, uma espécie de relação social, política e simbólica que liga os 

sujeitos, homens e mulheres, à sua terra e assim estabelece sua identidade cultural.  

 Diante dessa realidade, o quintal, como um território de produção e 

reprodução de saberes e fazeres, pode ser considerado como um lugar onde o 

conhecimento das mulheres pode contribui para a manutenção e a reprodução social 

e cultural das famílias do campo e para a conservação do Cerrado.  

 Essas questões apontam para a importância de reconhecer e valorizar o 

trabalho, os saberes e fazeres das mulheres, com vista a contribui para o seu 

empoderamento. Ao empoderar-se, a mulher passa a ter maior controle e 

participação nas decisões relacionadas à família e à sua própria vida, o que de fato 

desafia as relações desiguais de gênero estabelecidas historicamente pela cultura 

patriarcal (COSTA, 2000). Além dessas questões, salienta-se a redução da violência 

feminina, que vem sendo lentamente superada após a mulher ser informada sobre 

seus direitos e por suas lutas contra práticas discriminatórias.  

O trabalho feminino tanto no espaço doméstico e dos quintais, quanto no 

espaço produtivo, além de gerar renda para a família e contribuir para a 

permanência e sobrevivência de produtoras e produtores no campo, possibilita o 

empoderamento das mulheres e a transformação nas relações de gênero no campo, 

incentivando-as a lutarem pelos seus direitos e contra as práticas discriminatórias e 

violentas. 
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Plano de redação detalhado 

CAPÍTULOS SINOPSE 

1 A categoria de gênero na ciência 

geográfica: a mulher como sujeito 

de análise 

1.1 Gênero: uma importante 

categoria para o estudo das 

relações entre homens e mulheres  

1.2 Gênero e Geografia: a mulher 

no espaço geográfico 

1.3 Relações de gênero no campo: 

cultura patriarcal e cotidiano rural  

Considerações sobre a categoria de gênero para 

entendimento das relações desiguais entre homens e 

mulheres, com vistas a rejeitar o determinismo biológico 

para caracterizar as diferenças entre os sexos; Análise teórica 

sobre o uso do conceito/categoria de gênero na ciência 

geográfica como uma forma de dar visibilidade às mulheres 

na ciências e no espaço, e de compreender como as relações 

desiguais de poder, desenvolvidas social e culturalmente, 

interferem na organização da sociedade; Estudo sobre a 

influência da cultura patriarcal no cotidiano das famílias 

rurais.  

Referências básicas: Linda McDowell; Gillian Rose; Joseli 

Maria da Silva; Rosa Ester Rossini; Doreen Massey; Maria 

Franco García; Joan Scoot, Guaraci Lopes Louro; Heleieth 

Saffioti; Paulo Soto Villagrán; Michel Foucault; Pierre 

Bourdieu; Manuel Castells; Martha Narvaz; Michel de 

Certeau; Alicia Lindón Villoria; Ilze Zirbel; Maria Dolors 

Ramón Garcia; Maria das Graças S. N. Silva; Susana Veleda 

da Silva; Ana Maria Colling. 

2 A mulher no território rural: 

territorialidades e identidades 

das assentadas do Vão do Paranã  

2.1 O território rural: relações 

materiais e simbólicas nos 

assentamentos do Vão do Paranã 

2.2 As territorialidades da mulher 

assentada: quintais produtivos e 

espaços domésticos 

2.3 A mulher como trabalhadora 

rural: identidade territorial e 

identidade de resistência; 

Análise das relações materiais e simbólicas que homens e 

mulheres do campo possuiu com o território. Com enfoque 

sobre as territorialidades construídas pelas mulheres nos 

quintais produtivos e nos espaços domésticos e como as 

relações que as assentadas possuem com esses territórios 

contribuem para reconhecimento da identidade da mulher 

como trabalhadora rural. Identidade que muitas vezes é 

negada pelas próprias mulheres, visto que suas atividades, 

tanto na esfera produtiva quanto na reprodutiva, são 

invisibilizadas e desvalorizadas. Assim, torna-se relevante 

abordar as identidades territoriais e a identidades de 

resistência construídas pelas assentadas.  

Referências básicas: Claude Raffestin; Marcos Aurélio 

Saquet; Rogério Haesbaert; Maria Geralda de Almeida; Joel 

Bonnemaison; Manuel Castells; Maura Penna; Gilberto 

Giménez; Valter do Carmo Cruz; Béatrice Collignon; Luce 

Ciard; Miriam Calvillo Velasco; Rosa Ester Rossine; Maria 

das Graças Silva Nascimento Silva; Maria Franco García; 

Marcelo José Lopes Souza; Gustavo Montañez Gómez. 

3 Saberes e fazeres da mulher 

assentada: produzir, 

comercializar, participar e 

Discussão sobre a importância dos saberes e fazeres das 

mulheres nos espaços reprodutivos/privados e 

produtivos/públicos para a sobrevivência e permanência da 

família no campo. Nesse sentido, torna-se fundamental 
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empoderar 

3.1 O trabalho produtivo e 

reprodutivo da mulher rural: 

saberes e fazeres na casa, no 

quintal e no roçado 

3.2 “Olha o pão de jatobá”: a 

mulher na comercialização  

3.3 A atuação e a presença das 

mulheres em associações, 

conselhos e representações locais: 

perspectivas para o 

empoderamento 

destacar a participação da mulher nas atividades ligada à 

comercialização dos alimentos produzidos nos 

assentamentos como nas feiras locais e nos programas 

governamentais como: o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). Assim como, a participação e a presença das 

mulheres nas associações, conselhos e representações locais. 

E salientar a importância da valorização e do 

reconhecimento do trabalho, dos saberes e fazeres das 

mulheres assentadas para o seu empoderamento, tanto na 

família com a sociedade em geral, oferecendo-lhes 

oportunidades de ternarem as relações de gênero mais 

igualitárias e melhorarem a qualidade de vida. 

Referências básicas: Valdeti Boni; Maria Franco García; 

Anita Brumer; Carmen Deere; Magdalena León; Ana Alice 

Costa; Maria Betânia Ávila e Verônica Ferreira; Ellen 

Woortmann; Klaas Woortmann, Emma Siliprandi; Brasil 

(MDA/MDS); Rosângela Aparecida de Medeiros Hespanhol; 

Luís Felipe Miguel; Flavia Birole; Maria Izilda de Matos; 

Caroline Moser. 

4 Quintais rurais: produção, 

reprodução, preservação e 

pertencimento 

4.1 “Dispensas naturais”: a 

importância dos quintais 

produtivos para alimentação 

famílias no campo 

4.2 Quintal: um território de 

pertencimento  

4.3 A prática do sistema 

Agroflorestal nos quintais: 

estratégias de produção e 

preservação do Cerrado  

Diagnóstico da importância da produção de alimentos nos 

quintais produtivos para a alimentação da família do campo 

e para a geração de renda. O quintal como um território de 

produção e reprodução de saberes e fazeres, um lugar de 

pertencimento onde as mulheres realizam suas práticas 

cotidianas, as quais contribuem para a manutenção e a 

reprodução social e cultural da família e para a conservação 

da biodiversidade do Cerrado local. E abordar-se-á a 

implantação do Sistema Agroflorestal nos assentamentos do 

município de Mambaí (GO), como uma prática que busca 

melhorar a segurança alimentar e a renda dos(as) 

assentados(as) e manter o equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas naturais.  

Referências básicas: Carlos R. Brandão; Ellen Woortmann; 

Klaas Woortmann, Emily Oakley; Walter Steenbock et al.; 

Victória Alves Reis; Valter do Carmo Cruz; Henri Lefebvre; 

Maria Geralda de Almeida; Joël Bonnemaison e Luc 

Cambrézy; Karolyna Marin Herrera; Rogério Haesbaert; 

Maria José Carneiro; Sérgio Schneider; Valquíria Garrote; 

Maria de Nazareth Wanderley. 
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Rio de vida: a água como elemento de constituição cultural identitária da mulher 

ribeirinha 

Rúbia Elza Martins de Sousa56 

Dinâmica Socioespacial 

Doutorado 

Palavras-chave: Comunidade Ribeirinha; Mulher; Rio; Identidade; Lugar. 

Introdução 

A Geografia Humanística, por meio das pesquisas desenvolvidas tem buscado 

entender como um espaço se torna um lugar de intensas relações humanas, a partir 

da compreensão da natureza da experiência, bem como das funções e da importância 

dos símbolos na construção da identidade cultural do lugar e dos indivíduos que o 

habitam. De acordo com Cosgrove (1983), a geografia humanística considera a 

cultura como fator central para o seu objetivo de análise, buscando compreender o 

mundo vivido dos seres humanos.  

Deste modo, a partir do direcionamento teórico-metodológico da Geografia 

Humanística é possível buscar respostas que se direcionem a compreensão da relação 

que as mulheres ribeirinhas estabelecem com o rio, bem como o entendimento de 

como este elemento natural fornece subsídios para construção da identidade cultural 

destas mulheres. 

Este trabalho será desenvolvido na comunidade ribeirinha de Nazaré, 

localizada na margem esquerda do Rio Madeira, a jusante do Município de Porto 

Velho, na região do Baixo Madeira, há aproximadamente 120 km de Porto Velho, 

capital do Estado de Rondônia. 

A proposta desta pesquisa se justifica, pois de acordo com Claval (2009), os 

estudos na ciência geográfica que se direcionavam as comunidades ribeirinhas 

tinham como foco principal os problemas morfológicos e ambientais, deixando em 

                                                 
56 Orientador: Prof. Dr. Alecsandro José Prudêncio Ratts. 
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posição marginalizada os problemas culturais, embora estes merecessem ser 

analisados. Sendo assim, nota-se a relevância de trazer o enfoque dos estudos de 

cunho sociocultural, a partir da realidade vivida por estas comunidades que habitam 

regiões de várzea. 

Entendendo que o rio possui estreita ligação com as comunidades ribeirinhas, 

sendo um espaço de sua sobrevivência, sobre o qual essas dispõem de amplo 

conhecimento acumulado (FRAXE, 2004), torna-se relevante realizar uma 

investigação aprofundada da relação deste elemento de importância na constituição 

do ser ribeirinho, com enfoque nas mulheres, buscando a compreensão de aspectos 

de vida destas que ainda são um tanto quanto invisibilizadas nos espaços de 

comunidades tradicionais. 

De acordo com Joseli Silva (2006), foi com o surgimento da vertente 

humanística na geografia que os estudos de gênero começam a cunhar seu lugar 

nesta ciência, passando a receber atenção de alguns (as) pesquisadores (as), 

principalmente de mulheres na década de 1970, mas se desenvolve de forma mais 

expressiva somente na década de 1990, período em que começam a ser publicados 

livros sobre a temática e vários currículos de universidades passam a inserir as 

abordagens de gênero.  

Desta forma, entendendo que no contexto espacial da América do Sul, a 

temática de gênero a partir de uma abordagem geográfica está em processo de 

consolidação – frente à geografia anglo-americana – (BROWNE, 2014), compreende-

se que este trabalho se justifica, pois será capaz de trazer contribuições teórico-

metodológicas para os estudos de gênero na geografia sul-americana. 

O recorte de gênero dado a esta pesquisa deve-se a compreensão de que 

mesmo que homens e mulheres habitem o mesmo espaço, no caso específico deste 

estudo a comunidade ribeirinha de Nazaré, as formas de apropriação, utilização 

deste espaço e, por conseguinte as características identitárias destes indivíduos são 
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diferenciadas e, é a partir do entendimento de que estas especificidades existem é 

que surge a necessidade de compreender como estes espaços são apropriados e 

utilizados pelas mulheres ribeirinhas, dando visibilidade e protagonismo a estas 

mulheres que vivem neste espaço tradicional.  

Em Nazaré as formas de apropriação e utilização do espaço, enquanto lugar 

de vivência, pelas mulheres possuem especificidades frente aquelas que 

tradicionalmente são encontradas em comunidades ribeirinhas e, estas 

especificidades estão relacionadas diretamente a um processo, ainda inicial, de 

articulação no campo político e econômico.  

As mulheres da região do Baixo Madeira (região em que está inserida a 

comunidade de Nazaré) desde o ano de 2012 estão se articulando politicamente em 

um movimento denominado de “Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do 

Médio e Baixo Madeira”, esta articulação de caráter reivindicativo busca dar 

visibilidade e protagonismo as mulheres ribeirinhas a partir da sua inserção em 

atividades produtivas e inclusão na vida política e social da região (ALENCAR; 

PINHEIRO, 2013). Em 2012, houve uma mobilização das mulheres deste movimento 

para comercializarem produtos alimentícios e artesanato na 6ª edição da Festa da 

Melancia que ocorre anualmente em Nazaré; esta mobilização foi uma das primeiras 

ações do movimento e demonstrou o despertar destas mulheres para busca da 

visibilidade no espaço ribeirinho.  

Neste ano (2016) entre os dias dez e onze do mês de março foi realizado o “1º 

Encontro de Mulheres do Médio e Baixo Madeira: Mulheres e o Desenvolvimento 

Socioambiental”, nesta oportunidade ocorreram palestras, fóruns e discussões 

voltadas para as temáticas: geração de renda, saúde, segurança, educação, lazer, 

desenvolvimento sustentável, violência de gênero. Neste evento as mulheres tiveram 

a oportunidade trazer as demandas locais para a discussão, possibilitando a 

socialização das ações cotidianas desempenhadas e vividas por estas mulheres. 
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Salienta-se que todas as atividades desenvolvidas neste encontro ocorreram no Rio 

Madeira, a bordo de uma embarcação tipo recreio, demonstrando este movimento de 

proximidade e intrínseca relação com rio. 

Ainda neste contexto político, em Nazaré existem mulheres que participam da 

Associação de Produtores, Moradores e Amigos de Nazaré (AMPAN), mas a atuação 

destas ainda está restringida a participação em reuniões, pois as principais decisões 

ainda são tomadas por homens. Porém, neste contexto ainda um tanto quanto 

patriarcal é possível verificar mudanças, ainda que bastante sutis, neste quadro, uma 

vez que uma mulher da comunidade desde o ano de 2012 vem assumindo cargos na 

diretoria da associação, primeiro foi nomeada secretária e, atualmente assume o 

cargo de tesoureira.  

Na comunidade de Nazaré é possível verificar o envolvimento das mulheres 

na atividade turística, estando estas atreladas às atividades gastronômicas e de 

hospedagem. Quanto ao setor de hospedagem as mulheres detém o controle quase 

que total da parte operacional da atividade, fato que demonstra que estão se 

envolvendo em atividades produtivas na comunidade, porém a gestão financeira dos 

empreendimentos é de responsabilidade do homem, marido ou filho.  

Entretanto, verifica-se que as mulheres da comunidade ribeirinha de Nazaré 

ainda não possuem proeminência no âmbito político e econômico, mas estão 

ganhando visibilidade, a partir da forma diferenciada com que vêm se apropriando 

do espaço, apropriação esta materializada em ações de caráter político e econômico 

que começam a ser estimuladas neste espaço tradicional e que tem íntima relação 

com as novas identidades que estão sendo criadas e/ou reinventadas. 

Em relação à água, mais especificamente ao rio, as mulheres de Nazaré se 

relacionam de forma diferenciada com este elemento em relação aos homens, 

evidenciando as diferentes maneiras de apropriação e utilização do espaço, bem 

como as diferenças identitárias oriundas deste modo diferenciado de apropriar-se 
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dos elementos espaciais. A partir de uma visão ainda preliminar, esta forma 

diferenciada de apropriação da água, mais especificamente do Rio Madeira possui 

relação com a identidade destas mulheres e, é evidente em dois principais aspectos: a 

funcionalidade do rio associado às atividades cotidianas de reprodução das mulheres 

no âmbito doméstico; a relação destas mulheres ribeirinhas com a lenda do boto 

(animais aquáticos que habitam a região).  

Deste modo, estes aspectos evidenciados quanto à vivência, apropriação e 

utilização do espaço como lugar de vivência das mulheres ribeirinhas, são fatores 

que tem instigado e direcionado a pesquisa para buscar identificar e analisar as 

relações culturais e identitárias das mulheres da comunidade de Nazaré com a água, 

particularmente com o Rio Madeira.  

Para atingir este objetivo foram elencados três objetivos específicos, a saber: 

compreender o modo de vida das mulheres ribeirinhas em relação ao conjunto da 

comunidade; analisar a água, sobretudo o Rio Madeira, como importante elemento 

na formação identitária da mulher ribeirinha; identificar aspectos funcionais e 

culturais ligados ao cotidiano da mulher ribeirinha em Nazaré com enfoque 

particular na água. 

Na busca por alcançar o objetivo proposto, a pesquisa se orientará em dois 

momentos complementares. Primeiramente a atenção será direcionada à seleção de 

bibliografia que dará embasamento para a discussão teórica (FACHIN, 2003). O 

segundo momento será caracterizado pelo contato da pesquisadora com a 

comunidade, com o objetivo de obter informações pertinentes à proposta da 

pesquisa. 

Caracterizando o segundo momento da pesquisa será utilizado o 

procedimento metodológico de pesquisa de campo, pois proporciona ao pesquisador 

ver, analisar e refletir sobre o interminável movimento de transformação do ser 

humano em sua dimensão espacial.  
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Durante a pesquisa de campo será utilizada a técnica de observação 

participante direta e indireta (MATOS; PESSÔA, 2009), o procedimento 

metodológico de mapas mentais com base na metodologia Kozel (KOZEL, 2007) e, a 

metodologia de entrevista semiestruturada (HAGUETTE, 1997).   

Os procedimentos metodológicos citados acima serão utilizados durante o 

período da pesquisa, para que essa tenha consistência teórico-metodológica, quanto à 

apresentação de resultados concretos. 

Resultados parciais  

 Como resultado parcial da pesquisa é possível mencionar a realização de 

leituras que se direcionam a elementos teóricos suscitados pela temática do estudo. 

Neste sentido, as leituras realizadas têm como foco as seguintes questões: discussões 

sobre o conceito de gênero e suas implicações, com enfoque nas mulheres, a partir do 

contexto teórico da ciência geográfica e das ciências sociais; estudos com a 

perspectiva de problematizar o conceito de identidade e lugar, a partir do viés dos 

estudos geográficos, antropológicos e sociológicos. 

 Como resultado parcial é possível ainda mencionar a realização de uma 

atividade de campo de cinco dias no mês de julho de 2015. O primeiro objetivo desta 

atividade de campo foi refazer o contato com comunidade estudada, pois 

compreende-se que ao estudar comunidades tradicionais é necessário que o (a) 

pesquisador (a) estabeleça um contato preliminar, com o objetivo de criar certo grau 

de vínculo com os (as) atores (atrizes) da pesquisa, evitando que a comunidade se 

sinta invadida por pessoas que não fazem parte de seu ambiente de vivência.  

 Durante esta atividade de campo foram realizadas observações preliminares 

do cotidiano e modo de vida das mulheres ribeirinhas e, foram identificadas oito 

mulheres que provavelmente serão entrevistadas durante as etapas seguintes da 

pesquisa. 
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No decorrer deste campo foi possível ainda realizar o levantamento de 

informações sobre a localidade, a saber: número atual da população; infraestrutura 

de saúde; agricultura local; festejos que acontecem anualmente na comunidade. 

Plano de redação detalhado  

Capítulos Sinopse 

1. A mulher ribeirinha: apreender para

compreender 

 1.1 Geografia, mulheres e gênero

 1.2 “Lá na beira do rio”: o encontro com

as mulheres ribeirinhas

Serão desenvolvidas considerações teóricas sobre 

o conceito de gênero com destaque para as

relações que as mulheres estabelecem no espaço 

e com o espaço, a partir de uma abordagem 

geográfica. Desta forma, será discutido o modo 

de vida do ser ribeirinho, com o objetivo de 

contextualizar a vivência das mulheres 

ribeirinhas da comunidade Nazaré, na busca por 

retratar as relações diferenciadas de apropriação 

e utilização do espaço, compreendendo as 

características peculiares que estão presentes no 

cotidiano destas mulheres. Referências Básicas: 

Joseli Maria da Silva, Maria das Graças Silva 

Nascimento Silva, Doreen Massey, Rosa Ester 

Rossini, Josué da Costa Silva, João de Jesus Paes 

Loureiro. 

2. A formação identitária da mulher ribeirinha

e sua relação com a água 

 2.1 Identidade e lugar: conceitos que se

entrelaçam

 2.2 A relação identitária da mulher

ribeirinha com o rio

Em um primeiro momento serão apresentadas 

discussões teóricas sobre o conceito de 

identidade e lugar, demonstrando e analisando a 

estreita relação entre estes dois conceitos, a partir 

de uma abordagem da Geografia Humanística. 

Posteriormente, esta discussão teórica terá como 

enfoque o universo da pesquisa, a partir da 

análise da relação do Rio Madeira com a 

constituição cultural e identitária das mulheres 

ribeirinha da comunidade de Nazaré.  
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Referências Básicas: Stuart Hall, Tomaz Tadeu 

da Silva, Kathryn Woodward, Eric Dardel, 

Gaston Bachelard, Edward Relph, Yi Fu Tuan, 

Werther Holzer. 

3. A água como elemento de vida: aspectos 

funcionais e culturais ligados ao cotidiano das 

mulheres ribeirinhas 

 3.1 A funcionalidade da água para as 

mulheres no espaço tradicional 

ribeirinho 

 Elementos culturais vinculados à água e 

ao cotidiano das mulheres ribeirinhas 

A partir da compreensão da água como 

importante elemento de constituição cultural 

identitária do ser ribeirinho, buscar-se-á 

identificar como a água, em específico o Rio 

Madeira possui influência na composição dos 

aspectos funcionais do cotidiano das mulheres de 

Nazaré e, como está vinculado aos elementos 

culturais ligados a estas mulheres.  Referências 

Básicas: Maria das Graças Silva Nascimento 

Silva, Joel Bonnemaison, Gaston Bachelard, 

Avacir Gomes dos Santos, Josué da Costa Silva, 

Klondy Lucia de Oliveira Agra. 
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As “grafuinhas” da constituição de uma cidade: Nerópolis, espaço e discursos 

Mônica Pereira dos Santos57 

Linha de pesquisa: Dinâmica sócioespacial 

Modalidade: Mestrado 

Palavras- chave: Patrimônio; Situação Geográfica. 

Introdução 

Conceber uma cidade onde se mora “toda a vida”, escolher precisamente um 

caminho investigativo, eleger um discurso que possa ser adotado, sem ter a sensação 

de ser esse, uma preleção vazia de sentido acadêmico, levou muito tempo. Para fazer 

esse trabalho, tive que aprender a deixar que os sujeitos da cidade possam falar sobre 

ela, e que a fala desses sujeitos pudessem me fornecer uma cartografia de Nerópolis. 

Tive, principalmente, que aprender a fazer perguntas sobre ela. 

Todos os discursos que me convencionei a aceitar como ciência, pesquisa, 

interpretação, são relatos “oficiais” que versam sobre qualquer cidade goiana: a 

marca da marcha para o oeste; a presença da estrada de ferro; o lugar de famílias 

“importantes” como fundadoras, cujas fotografias estão nas paredes da prefeitura da 

cidade. São discursos caros a autores que interpretam o espaço urbano de cidades 

como aquela que é o objeto sobre o qual me debruço nesse estudo. 

Caminho Metodológico  

Desde o ano de 2014, sistematicamente, realizo observações na cidade em 

busca de reunir elementos que ajudem a pensar o espaço, na tentativa de construir 

um objeto de pesquisa. Um dos caminhos me fez chegar, as famílias Taveiras, Pazzini 

e Texeira que notadamente influenciaram na constituição da configuração territorial 

deste espaço, uma vez que inúmeras pistas apontavam para o fato de essas famílias, 

57 Orientadora: Prof.ª. Drª.  Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva. 
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terem um papel significativo numa direção específica da intepretação da cidade, a 

modo do que fez a professora Ribeiro (1996) sobre os Caiados58. 

Importa ressaltar que, no campo da Geografia, Nerópolis se apresenta como 

coadjuvante nas pesquisas sobre o urbano, como demonstrado nas diversas fontes 

Arrais (2011), Aurélio Neto (2014), Deus (2013). Isto porque, a cidade de Nerópolis 

compõe uma estrutura que só se interpretou numa perspectiva coletiva e aglutinada 

a outros espaços urbanos. Logo, sem uma identidade; sem uma particularidade, 

constituindo o que Bourdieu chamou de “objeto não nobre”.  

O conceito de situação geográfica, implica em uma localização material e 

relacional, tendo o sitio como o lugar da localização material e, a situação geográfica, 

o lugar em relação a outros lugares, ou seja, como uma ação situada (Silveira, 1999).

Acredita-se que o conceito supracitado, envolve tanto uma fragmentação territorial 

quanto uma dependência, entre os municípios, ligados por uma rede urbana e as 

formas de consumo e produção.  

Retomando o conceito de localização geográfica tratado por Santos (1985, 

p.02) como “um feixe de forças sociais se exercendo em um lugar”. Por uma primeira 

tentativa de conhecer essa cidade, teve como linha de interpretação leituras sob a 

perspectiva da cidade local uma vez que ela se encontra localizada entre as duas 

principais cidades do Estado: Goiânia e Anápolis. Nessa tentativa apresentaríamos as 

diretrizes que os estudos de Geografia Urbana balizam sobre essa classificação; 

posição dentro da rede urbana; modo de vida dominante; atividade econômica 

sobressalente entre outros. Essa leitura teria como suporte a presença de 

agroindústrias que adentraram a cidade, por meio de políticas governamentais do 

58Segundo Ribeiro (2008) a família Caiado conseguiu manter uma representação econômica e politica dentro do 

estado de Goiás devido a elementos que os identificam desde o império, a posse e o trabalho na terra, as alianças 

familiares e o discurso politico, incorporado pela família, como uma predestinaçãona qual cada membro da 

desempenha um papel para a sua manutenção. Utiliza os conceitos de Habtus e história objetivada de Bourdieu 

para compreender a permanência politica dos Caiados desde o tempo do império.  
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Estado e absolveram a força de trabalho existente modificando as relações dos 

moradores, ao introduzir o ritmo de trabalho das metrópoles. 

Antes da chegada da agroindústria, é importante destacar a posição dessa 

cidade como produtora de alho. Sendo que, em primeiro lugar na produção dessa 

hortaliça no estado estava o município de catalão e Nerópolis, ocupava o segundo 

lugar como demonstra (EMBRAPA, 1980). A produção dessa hortaliça rendeu à 

cidade, a metonímia de cidade do alho, representação simbólica que esteve ligada ao 

seu cultivo, mas que entrou em declínio devido à abertura comercial do país nos 

anos de 1990. Segundo Luz, Silva (2009) a abertura comercial facilitou a diminuição 

das restrições e a redução de tarifas para a importação de produtos. Isso afetou a 

produção do alho nacional, diminuindo a competitividade do produto diante dos 

importados, vindo principalmente do mercado chinês, que provocou o fechamento 

de postos de trabalho.  Retomando o conceito de localização defendido por Silveira e 

Santos tanto Nerópolis quando Catalão possuem uma posição privilegiada, próximo 

a vias de escoamento da produção para centros de consumo, Nerópolis localizada 

entre Goiânia e Anápolis e Catalão a Uberlândia. Nerópolis sempre esteve ligado à 

produção de alimentos e não houve uma ruptura dessa produção e sim uma 

continuidade do cultivo de alho, para a agroindústria de milho e tomate em 

conserva. 

A presença das agroindústrias, me traz pelo ponto de vista da paisagem, as 

semelhanças entre Nerópolis e diversas cidades goianas, ligadas por vias de 

escoamento, sinalizando que a cidade exerce de certa maneira a função de produtora 

alimentos. Sendo que, as agroindústrias adentraram este espaço, por meio das 

politicas governamentais e modificaram o ritmo da vida das pessoas. As 

agroindústrias passaram a ser de suma importância para a cidade, depois da 

diminuição da produção de alho, antes disso podemos pensar que a produção de 
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gêneros, neste espaço se resumia à auto-suficiência, que sustentava o patrimônio, ou 

seja, a fazenda berço da cidade da qual ela evolui. 

Outra possibilidade de pensar a cidade de Nerópolis seria compreender, este 

espaço de uma maneira mais complexa, que vai além da sua paisagem, já 

naturalizada, como uma cidade e suas agroindústrias. Apresentaria uma breve 

contextualização abordando o processo de formação da cidade desde a fazenda 

berço, a Fazenda Taveiras, que pertencia à cidade de Anápolis, um importante 

entreposto comercial do Estado, pretendia recuperar todos os momentos que 

antecederam, a sua municipalização no ano de 1948, a ampliação da Estrada de Ferro 

Goiáz, a construção de Goiânia, sendo que esses elementos concorreram para a 

mudança do seu topônimo que até o momento, da municipalização apresentava uma 

ligação como o lugar, ou seja, com a fazenda berço a Fazenda Taveiras.  

Esta perspectiva de interpretar a cidade no ano de 1948, me chamou a 

atenção devido à ruptura do nome com o seu passado, considerarei todas as 

nomenclaturas as quais esse lugar teve anteriormente, de Fazenda Taveiras até 

Nerópolis, passando por Matinha dos Taveiras e Distrito de Cerrado, uma vez que, o 

nome dos lugares, sempre está associado aos processos sociais a que pertenceram. 

Sendo assim, após esse esforço de recuperar os nomes anteriores á Nerópolis, 

ou seja, pensar em desvendar o topônimo do lugar, para entender que cidade é essa, 

procurei alguns órgãos oficiais presentes na cidade: a prefeitura, a câmera legislativa, 

os cartórios imobiliário e de registro civil. No primeiro órgão oficial, a prefeitura não 

foi possível encontrar nenhum dos documentos que pretende analisar, por exemplo, 

mapas da cidade, cartas topográficas, registros imobiliários, fotografias. Mas, obtive a 

informação de um funcionário, que os documentos da cidade, haviam sido 

queimados, que esta é uma prática recorrente das administrações, para desocupar o 

“deposito” onde ficam guardados.  
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No segundo órgão oficial, o primeiro cartório de registro imobiliário também 

não conseguiu ter acesso aos registros dos primeiros imóveis da cidade, pois, a 

instituição resguarda apenas documentos que ditam sobre fatos recentes, posteriores 

ao ano de 1978. 

No terceiro órgão oficial, o primeiro cartório de registro civil obteve acesso ao 

primeiro livro de registro da localidade, referente ao do ano de 1904, no qual 

encontrasse registro de crianças nascidas, na Fazenda Taveiras, assim como crianças 

registradas com um sobrenome hibrido Taveiras de Mattos. 

No quarto órgão oficial, na câmera legislativa encontrei um painel em 

homenagem aos pioneiros, entre os homenageados, não figura nenhum com o 

sobrenome de Taveiras. 

Até então, os elementos encontrados na pesquisa junto aos órgãos oficiais 

demonstram que a ausência de documentos na prefeitura, vincula Nerópolis ao 

conjunto de cidades que tiveram a mesma prática, uma vez que podemos considerar 

que o resguardo de arquivos, no país ainda é muito incipiente. A constatação dessa 

situação na cidade de Nerópolis no mínimo, demostra uma despreocupação com a 

memória histórica da cidade, pois ela não possui um único arquivo no seu órgão 

mais representativo, a prefeitura. Embora o discurso a respeito da Fazenda Taveiras, 

seja forte, não encontrei nenhum nome, com registro do sobrenome Taveiras ou 

quaisquer outras pistas que nos levasse a compreender este lugar, bem como 

documentos referentes à evolução do patrimônio urbano inicial. A placa da câmera 

legislativa que homenageia os pioneiros é um referencial do poder politico da cidade 

que elegeu alguns sujeitos, e deixou de falar de outros que contribuíram na formação 

do espaço intitulado Nerópolis. 

Decidi buscar outras fontes que contribuíssem, com a minha tentativa de 

conhecer a trajetória dos descendentes da família e da Fazenda Taveiras, assim como 

as motivações do silenciamento sobre esta família. Tenho relatos do primeiro livro de 
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registro civil, de que esse silenciamento, hipoteticamente se deve ao fato de que os 

Taveiras não tiveram filhos homens, podemos cogitar que essa informação, se 

fortalece, pois dentro do sistema patriarcal o homem é que perpetua o nome da 

família. 

Também estou considerando a possibilidade de recorrer aos discursos obtidos 

com diálogos, com moradores antigos da cidade, uma vez que essas lembranças 

conduzem a um quadro referência desses sujeitos, que estão atrelados ao passado. 

O diálogo com os moradores mais velhos da cidade, por meio das suas 

lembranças podem rememorar os acontecimentos de outrora e ilustrar o caminho 

percorrido por esses sujeitos, e os fatos que contribuíram para com a conformação da 

cidade. Segundo Bosi (2003, p. 418), “Cada geração tem sua cidade, a memória de 

acontecimentos que permanecem como ponto de demarcação em sua história”. Por 

conseguinte, os moradores de Nerópolis, pode ter conhecimento sobre as mudanças, 

na estrutura espacial no setor central, pela localização, é o lugar onde situava o 

Distrito de Cerrado locos primeiro da cidade.   

O critério de escolha dos moradores para uma conversa informal, realizada 

por meio de uma entrevista aberta, seguiu o parâmetro: de privilegiar os moradores 

mais velhos do setor central da cidade, pois é a localização original da fazenda berço 

de Nerópolis.  

A princípio me pareceu pertinente perguntar sobre a localização do primeiro 

cemitério da cidade, uma vez que o cemitério é um dos equipamentos urbano que 

ajuda a redesenhar a forma do patrimônio leigo/religioso, estava interessada em 

recuperar, a localização do antigo patrimônio com essas conversas. Segundo as 

leituras realizadas, sobre a leitura urbana do Brasil, a igreja, o cemitério, o grupo 

escolar e o posto policial são equipamentos urbanos, presentes no patrimônio. Para 

Marx (1991) o patrimônio é uma formação na qual o fazendeiro demarcava a 

fazenda, sedia parte da terra para quem deseja-se morar de forma gregária, ou 
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promovia a venda dos lotes, dando início ao processo de formação do núcleo urbano 

uma, de suas característica é a proximidade do cemitério com a capela. O conceito de 

patrimônio valoriza o processo de constituição e as formas de transmissão das terras 

no surgimento dos núcleos urbanos, apoiados nas tensões que compreenderam a 

fundação das vilas no Brasil. Por tanto ele é um “instrumento fundiário” ora rompia 

ora complementava o mundo rural (Silva, 2009). O cemitério e a capela eram os 

elementos constitutivos do patrimônio e tinha local definido na sua demarcação. 

O depoimento de uma moradora de 86 anos de idade, cuja casa se localiza no 

setor central, foi mencionado a localização das moradias, disposição das casas no 

setor, revelando que a maioria ficava ao redor da igreja Matriz de São Benedito, foi a 

primeira capela da localidade, e as mais distantes eram ligadas por trieiros. Mas, o 

cemitério era o mesmo que é utilizado, atualmente o São João Batista, situado em um 

local afastado da igreja, as margens da GO- 080 limite, da cidade nos anos 1950.  

Os outros interlocutores da pesquisa foram nascendo à medida que eu fui 

conversando com o primeiro, ele foi dando dicas de encontrar outros diálogos. A 

rede de informante da pesquisa foi se imprimindo a partir do primeiro, fiz um 

conjunto de conversas direcionais, para interpretar, o vinculo com a Fazenda 

Taveiras a fazenda berço da cidade. O objetivo dessas entrevistas eram tentar 

recuperar a formação inicial da cidade de Nerópolis.  

 Resultados 

Por meio desse conjunto de elementos, descobre que a cidade havia evoluído 

de um patrimônio uma vez que o primeiro cemitério era na frente da igreja matriz, 

foi transferido em decorrência do processo de municipalização do distrito. Quando 

construíram atual praça do correto, demarcam as ruas em forma de tabuleiro de 

xadrez, construíram o prédio da prefeitura e abriram um novo loteamento. Essas 

foram algumas das exigências que o governo da cidade de Anápolis, teria feito para 

conceder a municipalização do distrito, ações foram realizadas pelas famílias Pazinni 
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e Texeira sendo que a primeira ganhou o pleito da primeira eleição municipal. De 

acordo com Leal (2012, p. 58) “Os poderes públicos vinham essencialmente, do 

aliciamento e do preparo das eleições, dai uma das vantagens da instituição das 

prefeituras, ou seja, da busca pela municipalização dos distritos”. Neste processo que 

ocorreu à mudança do nome do lugar, de Distrito de Cerrado para município de 

Nerópolis, em homenagem a um personagem político que fiscalizava a implantação 

das linhas ferro, o senador Nero Macedo. Esta homenagem veio em decorrência de 

um boato de que a linha da Estrada de Ferro Goiáz ligaria às cidades de Anápolis e 

Goiânia, iria passar pelo município de Nerópolis. 

Consegui identificar que alguns elementos que interpretam uma cartografia 

social do Distrito do Cerrado, permanecem por meio do tempo, os caminhos de 

ligação com a cidade de Anápolis e como os demais distritos vizinhos. A presença de 

uma via que possui o nome de Rua Goiânia, trajeto que supostamente iria dar lugar 

aos trilhos da estrada de ferro e que se ligava a Fazenda do Guardianópolis 

pertencente à família Texeira. 

Nas considerações finais apresento, algumas pistas que compareceu e 

merecem ser exploradas, para o entendimento deste espaço. A presença de outro 

patrimônio, localizado na Fazenda do Guardianópolis pertence à Família Texeira. 

Trata-se de um patrimônio leigo formado em decorrência da instalação de casas 

destinadas ao tratamento psiquiátrico de pessoas com o uso de ritos mediúnico e 

medicação fitoterápica. No sitio primervoro da cidade também encontrei outra casa 

dedicada a este tipo de tratamento, maçonaria, centros espiritas, todos esses 

elementos indicam que a cidade foi erigida por pessoas que de certa maneira, “não 

tinha lugar” na cidade de Anápolis.      

Objetivos 

Apresentamos como objetivo geral para subsidiar essa pesquisa: 

Compreender a constituição da cidade de Nerópolis- GO, para além de uma 
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paisagem e toponímia. Para isso elencamos os seguintes objetivos específicos: 

Investigar a formação da Fazenda berço; Distinguir os elementos presentes no 

patrimônio original e seus equipamentos; Compreender a representação simbólica da 

Estrada de Ferro como um semióforo do sertão goiano e sua implicação em 

Nerópolis; Conhecer os elementos que identificam a representação politica das 

famílias pioneiras. 

Plano de redação detalhado 

 Capítulos Sinopse 

Capitulo 1.  Caminho metodológico: a 

construção do objeto de pesquisa 

1.1 A construção das ideias: dualidade entre 

verdade mentira 

1.2 Nerópolis adentro da leitura geográfica  

Apresentar a construção do objeto de pesquisa 

iniciou-se em decorrência dos depoimentos dos 

anciões da cidade de Nerópolis, visava identificar a 

cartografia social do patrimônio primervoro da 

cidade, os descendentes da família fundadora os 

Taveiras. Este que foi um movimento constante para 

construir uma interpretação fora da dualidade 

verdade mentira, entre o discurso oficial e a fala dos 

depoentes. Assim como discutir o modo em que 

Nerópolis aparece nas pesquisas de Geografia, em 

um lugar secundário submedida entre duas cidades 

referencias Goiânia e Anápolis Referencia básica: 

Miriam Bianca do Amaral Ribeiro; Ecléa Bosi; 

MichaelPollak; Rusvênia Luiza batista Da Silva; 

Daisy Perelmutter, Maria Antonieta Antonacci; 

Candise Vidal e Souza. 
Capitulo 2.   A Fazenda Berço  das Cidades 

Goianas: a gênese do Espaço  

2.1 A Fazenda Taveiras 

2.2 A Formação do patrimônio leigo: De 

Matinha Dos Taveiras á Nerópolis – Goiás  

2.3 Patrimônio em Trânsito outros 

elementos  

Discutir a formação da fazenda Taveiras berço 

primervoro da cidade de Nerópolis. Cuja 

constituição esta inserida no contexto de expansão 

agropecuária que propiciou a ocupação do Mato 

Grosso Goiano. Realizada por movimentos 

migratórios oficiais e espontâneos que contribuíram 

para formar e alterar a configuração territorial deste 

espaço durante as fases de evolução da fazenda 

Taveiras, distrito, município. Assim como discorrer 

sobre elementos urbanos presentes no patrimônio 

leigo da cidade vão além do que são apresentados 

no estudo das cidades patrimônio rustico. 

Referências básicas: Milton Santos; ARRAIS, Tadeu 

Alencar.  Doren Massey; Adriana Mara Vaz De 

Oliveira; Luiz Estevam; Nars F. Pierre Monbeg; 

Maria Laura Silveira, Henri Lefvreve, Michael de 

Ceteau, Murillo Marx. 
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Capitulo 3. A Estrada de Ferro Um 

Semióforo do Sertão Goiano  

3.1 O Sertão e o aço: a estrada de ferro 

rompendo com a fronteira do sertão goiano.  

3.2 A reafirmação do Lugar pelos trilhos da 

Estrada de Ferro. 

3.3 A toponímia do lugar porque não 

Cerranópolis?    

Refletir, a partir da representação do sertão 

goiano,ideário de economia atrasada, e a 

possibilidade de progresso que a Estrada de Ferro 

representava.Por meio do discurso em torno da 

ferrovia revela o desejo de se construir uma imagem 

positiva de Goiás e ao mesmo tempo neutralizar o 

estigma, de identidade regionalista, de Goiás com 

um estado arcaico, de economia atrasada.  Para isso 

vamos analisar a figura do mito fundador 

representado pelo personagem, senador Nero 

Macedo. Influenciou a mudança do nome do lugar, 

de Distrito de Cerrado, para Nerópolis. 

Apresentando a estrada de ferro como um 

semióforo. Referências básicas: Barsanufo Gomides 

Borges, Marilene Chauí, Mirza Seabra Tochi, Paola 

Santiago Gonçalves, Denis Castilho, Luiz Felipe 

Miguel, Antônio Texeira Neto. Luiz Estevam, Hugo 

de Carvalho Ramos. Pierre Monbeig.  

Capitulo 4. Família e Poder Força de Um 

Discurso 

4.1  Família Taveiras: a  terra 

4.2 Família Pazzine: a politico  

4.3 Família Texeira: misticidade e o poder 

econômico   

 Analisar como essas famílias influenciaram na 

formação do espaço dessa cidade, por meio da posse 

da terra; discurso politico; poder econômico e da 

misticidade. Assim como ocorre a sua representação 

entre os citadinos. Referências básicas: Pierre 

Bourdieu, Antonio Candido, Raimundo Faoro, 

Queiroz, Maria Isaura Pereira, Miriam Bianca 

Amaral Ribeiro, Victor Leal Nunes. Sena, Custódia 

Selma, Roberto Da Matta, Michael Foucault, Elen F. 

Woortmann Maurice Halbwach, Jaques Le Goff. 
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Um território para os pescadores do rio Cuiabá: os reflexos de manso na pesca 

tradicional 

Ingrid Regina da Silva Santos59 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Pantanal, Rio Cuiabá; Pescadores tradicionais; Lugar; Território de 

pesca,   

Inserção da temática discutida  

O Rio Cuiabá é um importante afluente do Rio Paraguai, localizado no 

território de Mato Grosso. Seu valor é revelado tanto pelo aspecto histórico quanto 

biológico. Historicamente, esse rio se ligava, no final do século XVIII, com o Rio 

Tietê, em São Paulo, por onde bandeirantes, em busca de índios e metais preciosos, 

nele trafegavam.  

A miscigenação de forasteiros e indígenas formou o que hoje podemos 

denominar de populações ribeiras, as quais se localizam às margens da bacia do rio 

Cuiabá. Esses sempre viveram/vivem por meio de contato direto com o rio, 

utilizando o mesmo bem cotidianamente para a pesca, a dessedentação humana e 

animal, lazer e meio de locomoção, significando os profundos laços característicos de 

sua identidade e modo de vida (BORGES, 2009).      

E é sobre esse grupo, as populações ribeirinhas quem vivem ao longo do rio 

Cuiabá, que se trata esta tese. No contexto da presente pesquisa, investigaremos 

como estão essas comunidades, 15 anos após a principal alteração no ambiente do rio 

Cuiabá, a construção da Usina hidrelétrica de Manso. O desejo de analisar as 

mudanças na pesca tradicional no rio Cuiabá, utilizando os instrumentos da 

Geografia, vem das vivências oportunizadas ao longo da minha iniciante carreira 

59 Orientador (a): Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida. 
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acadêmica, nas pesquisas de trabalho de conclusão de curso e dissertação de 

mestrado.  

De acordo com Santos (2014), dentre a diversidade de uso e ocupação 

existente no perímetro da supracitada bacia, a geração de energia elétrica por 

empreendimento hidrelétrico é o aspecto que mais causa furor entre os pescadores e 

ribeirinhos.  

Esse processo de implementação da Usina Hidrelétrica APM – Manso teve 

início em 1974, pela empresa FURNAS, a partir da construção de uma barragem no 

Rio Manso, ocupando cerca de 427km², com o objetivo de mitigar os impactos das 

recorrentes enchentes que assolavam a capital do Estado, Cuiabá, e a cidade de 

Várzea Grande.  

Fundamentada em um projeto visando a utilização para usos múltiplos, a UH 

– Manso pode ser analisada aos passos de Almeida (2012), bem como Ioris (2006),

quando descrevem que a criação dos grandes empreendimentos hidrelétricos 

ocorreu a partir do ideal desenvolvimentistas nacional, marcado pela Marcha para o 

Oeste, onde o Estado, vislumbrando a ocupação dos “vazios populacionais”, 

direcionou investimentos aos grandes empreendimentos energéticos, privados, 

nacionais e internacionais.     

Ioris (2003) afirma que foram os investimentos destinados à exploração dos 

recursos hídricos no país o fator determinante para ele torna-se detentor de um 

grande valor econômico, sendo esse contexto o ponta pé para os conflitos entre os 

setores usuários e as unidades espaciais, o que acabou gerando negligencia com a 

população, meio ambiente e comunidades tradicionais. 

Conforme Lima (2012), a não recomendação do empreendimento hidrelétrico, 

UH – Manso, por acadêmicos e cientistas foi um fator que chamou a atenção na 

época, sendo o principal argumento os impactos no pulso de Inundação do Pantanal, 

a biodiversidade flora e fauna. Em consonância com o supracitado autor, não só de 

transformações ambientais fez-se a UH-Manso, as comunidades localizadas ao longo 
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do Cuiabá, bem como as retiradas para o alagamento, tiveram prejudicada a sua 

principal atividade sociocultural e fonte de renda: a pesca.    

A diminuição das espécies de peixe ou/na ictiofauna dos rios com barragem, 

são impactos habituais a esse tipo de empreendimento, eles podem ser considerados 

temporários ou cumulativos (SOUZA ANDRADE e COSTA ARAÚJO,2011). A 

literatura aponta que as espécies denominadas de peixes de piracema, período de 

defeso nas bacias mato-grossenses, são os mais afetados, isso porque precisam se 

deslocar sazonalmente rio acima para a manutenção da linhagem, e esse tipo de 

empreendimento retarda justamente esse processo. 

Como forma de mitigação, existem os Sistemas de Transposição de Peixes - 

STP, que possibilita aos animais um artifício similar ao ciclo natural, por meio de 

escadas, elevadores eclusas, o que não deixa de descaracterizar o processo natural, e 

nem garante a sobrevivência do mesmo.   

Considerando a repercussão gerada com a construção da Usina, bem como a 

relação dos ribeirinhos com as águas do rio Cuiabá, pretendemos, por meio da 

presente tese de doutorado, investigar quais foram os reflexos da usina no modo de 

vida dos ribeirinhos no rio Cuiabá.     

Neste contexto, defenderemos a seguinte tese: A construção da Usina 

Hidrelétrica Manso, há pouca mais de 15 anos, modificou o modo de vida dos 

ribeirinhos do rio Cuiabá, que estão localizados a jusante, ao ponto de suas práticas 

culturais terem sido afetadas e seus saberes sobre o ambiente reinventados. 

No ensejo de responder a problemática apresentada, elencamos como 

objetivos específicos os seguintes itens:  

a) Ampliar o debate acerca da modernização, tomando como base os impactos sociais

e culturais relacionados a produção de energia elétrica no país;  b) Ponderar sobre a 

utilização do território vivido como uma alternativa às discussões sobre demarcação 

dos territórios das comunidades pesqueiras; c) Caracterizar a pesca tradicional no rio 

Cuiabá, seus saberes e espacialidades sob o olhar dos moradores pescadores 
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tradicionais; d) Identificar, recorrendo à cartografia social, as territorialidades do 

grupo estudado; e) Identificar, recorrendo a memórias, as alterações na pesca 

tradicional em um período de 15 anos;  f) Analisar como a alteração na pesca 

tradicional interfere no âmbito cultural, social e econômico dessas comunidades; g) 

Detectar a existência de ações públicas ou privadas, ou do próprio grupo estudado, 

direcionadas à reestruturação social, econômica e cultural; e h) Divulgar os 

resultados obtidos em eventos científicos, núcleos de pesquisa e revistas 

especializadas; 

Dos conceitos elencados para nortear as reflexões, optamos inicialmente pelo 

de território, lugar e memória, visto que o desenvolvimento de uma pesquisa ocorre 

do planejamento e das possibilidades que as leituras e os trabalhos de campos vão 

apresentando. De modo, que é possível que outros conceitos sejam solicitados a 

compor o repertório de análises.  

O conceito de território foi escolhido, por compartilharmos a leitura de Little 

(2002), que afirma que cada povo, ao seu modo de relacionar com o espaço e 

ambiente também constituem territorialidades, e essas precisam ser exploradas afim 

de contribuir para pensar a sociedade de modo mais particular, ponderar uma 

abordagem onde a construção dos territórios a partir da vivencia é essencial. Neste 

contexto, as territorialidades são constituídas das relações vivenciadas no espaço que 

habita.  

Com base na leitura de autores, como Bonnemaisom (2002), Holzer (1997), De 

Paula (2011), é possível compreender que a conexão do indivíduo ou grupo com o 

território se dá por meio dos lugares. Aos passos dessa perspectiva, optamos por 

pensar o lugar enquanto centro de significações, fundamentado nos trabalhos de Yi-

Fu Tuan, associado ao entendimento do lugar enquanto “habitar”, defendido por 

Anne Buttmer.   

Os questionamentos oriundos das leituras e reflexões nos direcionou para a 

memória enquanto conceito analítico.  A memória está intrinsicamente relacionada 
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ao trabalho do geógrafo, desconstruindo paradigmas. A memória é o alicerce para 

compreendermos as dinâmicas espaciais, seja nos elementos geológicos e 

geomorfológicos dos terrenos, nas paisagens modificadas, os arranjos territoriais, 

todos são resquício/lembrança de algo que foi.  

Como aporte metodológico, utilizaremos os procedimentos da pesquisa 

teórica e levantamento bibliográfico, o trabalho de campo, recorreremos também à 

etnogeografia, observação e entrevistas semi-estruturadas, a técnica análise do 

conteúdo e cartografia social.  

Esta fase denominada de pesquisa teórica e levantamento bibliográfico consisti 

no levantamento de obras que possibilitaram aprofundamento das discussões 

pertinentes à fundamentação teórica da pesquisa, bem como no levantamento de 

dados secundários referentes à área de estudo.  

Compreendendo que a atividade pesqueira está inserida no cotidiano das 

comunidades pesquisadas, em um contexto de grupo, avalia-se a necessidade de se 

alicerçar o trabalho de campo no aporte da etnogeografia, um (a) campo/metodologia 

da geografia ainda pouco explorado(a). Aos passos do que é orientado pelos autores 

que discutem a etnogeográfia para o processo de coleta de dados primários, 

selecionamos três técnicas que são comuns aos trabalhos desenvolvidos na Geografia 

Humana e na Antropologia Cultural, sendo essas as entrevistas, a observação e 

vivência.  

Para identificarmos e compreendermos como ocorreu a dinâmica presente no 

território do grupo estudado, como enxergam o espaço que habitam, as modificações 

de uso ocasionada após a implementação da usina, buscamos o fundamento na 

cartografia social, que pode ser entendida conforme as contribuições de Gorostiaga 

(2010), como uma forma de dar autonomia aos grupos estudados, possibilitando que 

autocartografem o seu mundo vivido, criando um enfoque metodológico textual e de 

suas multiplicidades de perspectivas  



 

 
342 

Resultados parciais  

Em estágio de desenvolvimento inicial, como resultados parciais da pesquisa, 

temos o levantamento do material já produzido, tendo como referência a relação 

usina x pescadores tradicionais do rio Cuiabá, o levantamento do número de 

comunidades existentes no município de Barão de Malgaço, Nobres e Rosário Oeste, 

Acorizal e Nossa Senhora da Guia, Cuiabá e Varzea Grande. Entrevistas com 

representantes das colônias de pescadores dos municípios citados, com a 

representante da federação mato-grossense de pescadores, bem como pescadores 

tradicionais.   

Os primeiros diálogos ocorreram no mês de janeiro de 2016, teve como 

objetivo apresentar a proposta de pesquisa para os representantes com vistas a 

angariar a apoio e livre acesso as comunidades. Os diálogos nos meses de março e 

abril foram importantes no sentido de permitir a avaliação do roteiro de entrevista, 

isto é, fazer o ajuste nos temas abordados, bem como delinear as características do 

grupo que será selecionado para as entrevistas. 

No mês de maio, foi possível com a ajuda dos representantes das colônias de 

pescadores, fazer o levantamento do número de pescadores associados, número de 

pescadores associados ativos e aposentados, números e nomes das comunidades 

existentes ao longo da bacia. Os dados relativos ao número de comunidades estão 

sendo transformados em mapas.     

Plano de Redação  

Capítulos  Sinopse  

CAPÍTULO 1 - AS NUANCES 

GEOGRÁFICAS 

1.A Geografia Cultural, sua contribuição para 

pensar as relações espaciais na atualidade  

1.2Território, identidade: uma parcela do espaço 

para as comunidades pesqueiras.   

1.3Território, lugar e memória: diálogos para a 

No primeiro capítulo, serão apresentados os 

conceitos geográficos que irão compor as 

discussões da tese. Neste contexto, discutiremos 

a noção de território, como este conceito dialoga 

com o de lugar. Argumentaremos, também, a 

importância do território para a manutenção da 

identidade e do modo de vida das comunidades 

pesqueiras. Principais Referências: 

Paul Claval, Maria Geralda de Almeida, Yi Fu 

Tuan, Eduard Relph, Rogerio Haesbaert, Paula 
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investigação do que é ser ribeirinho no rio 

Cuiabá 

Cesar da Costa Gomes, Joes Bonnemaison, 

Fernanda Cristina De Paula, Werther Holzer, 

Paul Little, Lívia de Oliveira, Alfredo Wagner de 

Almeida, Nestor Garcia Cancline, Zygmunt 

Bauman, Alfredo Wagner de Almeida, Antonio 

Carlos Diegues, Stuart Hall, Carlos Valter Porto 

Gonçalves, Carolina Joana da Silva, Iclea Bossi, 

Jacques Le Goff, Pierre Nora, Paul Ricœur. 

CAPÍTULO 2 - A PRODUÇÃO DE ENERGIA: 

O DESEJO DA MODERNIZAÇÃO  

2.O que pensam os grandes sobre a 

modernidade: contextualização 

2.1.Sinônimos da modernidade: aculturação, 

degradação ambiental      

A produção de energia no Brasil - seu histórico 

2.2. Os reflexos dos empreendimentos 

energéticos nas comunidades locais   

2.3. A Usina Hidrelétrica de Manso: contexto e 

objeções    

Problematizar a noção de modernização 

difundia na atualidade com objetivo de 

compreender como esta impacta na cultura, 

ambiente e espaço. Aferir como os grupos 

culturais não inseridos nesse processo. Discutir 

a noção de modernidade e desenvolvimento 

atribuída a partir da produção de energia 

elétrica no Brasil. Contextualizar os grandes 

investimentos no setor e seus reflexos nas 

comunidades locais.  Revelar as circunstâncias 

da Usina Hidrelétrica de Manso, no Estado de 

Mato Grosso. Principais Referências: Nestor 

Garcia Cancline, Zygmunt Bauman, Paul Claval, 

Antonio Carlos Diegues, Stuart Hall, Carlos 

Valter Porto Gonçalves, Antônio Carlos Ioris, 

Anthony Giddens, Jósé Galizia Tundisi, Takato 

Matsumura-Tundisi, Carolina Joana da Silva,  

Maria Geralda de Almeida, Onélia Carmem 

Rosseto, Debora Calheiros Fernandes,   

CAPITULO 3 – A PRÁTICA 

METODOLÓGICA DA PESQUISA 

4.    Pesquisa teórica e levantamento 

bibliográfico 

4.1. Trabalho de Campo  

4.2. Etnogeografia: observações, entrevistas e 

cartografia  

O terceiro capitulo é constituído pelo itinerário 

metodológico que permeia o desenvolvimento 

da pesquisa. Para isso, apresentaremos os 

procedimentos técnicos utilizados para a coleta 

de dados, bem como análise dos resultados. 

Principais Referências: Paul Claval, Maria 

Geralda de Almeida, Alfredo Wagner de 

Almeida, Clifford Geertz, Gorostiaga, Bronisław 

Malinowski, Di Ernest Rigo Valente.   

Capítulo 4 -A ETNOGEOGRAFIA 

RIBEIRINHA: MEMORIAS, NARRATIVAS E 

REPRESETAÇÃO DO TERRITÓRIO 

RIBEIRINHO  

5. O rio Cuiabá, seu valor ambiental, histórico e 

cultural  

5.1. A pesca tradicional no rio Cuiabá: seus 

saberes e espacialidade 

No quarto capítulo será apresentada a 

caracterização da pesca tradicional no rio 

Cuiabá, as memorias, saberes e espacialidades 

sob o olhar dos pescadores tradicionais.  

Principais Referências:  Paul Claval, Maria 

Geralda de Almeida, Alfredo Wagner de 

Almeida, Clifford Geertz, Gorostiaga, Bronisław 

Malinowski, Carolina Joana da Silva,  Maria 

Geralda de Almeida, Onélia Carmem Rosseto, 

Debora Calheiros Fernandes, Cornelio Vilarinho 

Neto, Iclea Bossi, Jacques Le Goff, Pierre Nora, 

Paul Ricœur. 

CAPÍTULO 5 - A INSERÇÃO DO No quinto capitulo, serão apresentados e 
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ESTRANHO: O DESCOMPASSO ENTRE A 

GESTÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE 

MANSO E O SABER DOS RIBEIRINHOS 

5. Os reflexos da Usina Hidrelétrica de Manso

no modo de Vida dos Ribeirinhos da bacia do 

rio Cuiabá 

5.1. As ações mitigatórias do setor público e 

privado para com as comunidades  

5.2. Proposta de demarcação do território 

pesqueiro como uma possibilidade de resguardo 

discutidos os resultados acerca dos impactos da 

usina no modo de vida dos pescadores 

tradicionais como interfere em âmbito cultural, 

social e econômico dessas comunidades, as 

propostas de mitigação oferecidas pelos gestores 

públicos e privados envolvidos, bem como uma 

proposta de território pesqueiro no rio Cuiabá. 

Principais Referências: Paul Little, Alfredo 

Wagner de Almeida, Onélia Carmem Rosseto, 

Debora Calheiros Fernandes, Cornelio Vilarinho 

Neto, Cristiano Quaresma de Paula.    
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Os efeitos espaciais da territorialização da agroindústria canavieira em goiás 

Pedro Dias Mangolini Neves60 

Dinâmica Socioespacial 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Territorialização; Agroindústria canavieira; Efeitos espaciais; 

Energias renováveis. 

Introdução 

Segundo apontamentos de pesquisa realizada por Mussa (2003), as reservas de 

petróleo do mundo somam 1,137 trilhão de barris, 78% das quais estão no subsolo 

dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP. Essas 

reservas permitem suprir a demanda mundial por 40 anos, se for mantido o atual 

nível de consumo. A demanda projetada de energia no mundo indica um aumento 

1,7% ao ano, de 2000 a 2030, quando ela deverá alcançar 15,3 bilhões de toneladas 

equivalentes de petróleo por ano. Nesse contexto, não é admissível imaginar que 

toda a energia adicional requerida no futuro possa ser suprida por fontes fósseis. 

Os preços crescentes desses combustíveis, gerados pelo esgotamento das 

reservas de petróleo, têm feito com que a maior parte dos países se empenhe em 

buscar fontes alternativas de energia, buscando ao menos uma diversificação da 

matriz energética. 

  Segundo Silva e Peixinho (2012) a criação do Programa Nacional do Álcool – 

PROÁLCOOL, se baseia na política estatal de diversificação da matriz energética 

para não ficar atrelada somente ao petróleo, justificada pela dificuldade de manter a 

importação de petróleo durante a década de 1970. 

 A substituição dos derivados do petróleo por uma única fonte energética é 

pouco provável, visto que o consumo de combustíveis fósseis e seus derivados vêm 

crescendo nos últimos anos, se tomarmos por comparação os volumes absolutos da 

                                                 
60 Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça. 



 

 
347 

demanda. Diante da inexistência de uma fonte com potencial para a substituição dos 

combustíveis fósseis, Castro (2007) aponta para a diversificação da matriz energética 

mundial, através da entrada e do crescimento da participação de fontes energéticas 

renováveis, como tendência para as próximas décadas. 

 Assim, segundo Silva e Peixinho (2012), a produção da agroindústria 

canavieira se diversificou, incorporando o etanol e a cogeração de energia elétrica 

através da biomassa da cana - associada a ampliação da demanda por açúcar, etanol 

e energia - impulsionou o setor sucroalcooleiro-energético em seu movimento de 

expansão, na primeira década do século XXI. 

Destarte, partimos do pressuposto de que a apropriação da terra com a 

expansão da indústria mineradora, da agroindústria canavieira, da exploração da 

água a partir de pivôs centrais e canais e a apropriação de fontes energéticas no 

estado de Goiás estão sendo estratégias nacionais para a expansão do capitalismo no 

Brasil, ou seja, como disserta Houtart (2010) o avanço capitalista somente vai 

acontecer se existirem fontes energéticas suficientes para sustentar a ampliação da 

produção e do consumo. 

Esta tese se pautará na compreensão das novas territorialidades e estratégias 

utilizadas pelo capital agroindustrial canavieiro e na compreensão dos rearranjos e 

redefinições produtivas do capital agroindustrial canavieiro no Brasil, tendo como 

recorte espacial o estado de Goiás, palco da expansão do setor sucroalcooleiro-

energético a partir do século XXI. 

Para isto, consideramos que o processo de expansão da agroindústria 

canavieira em Goiás se dá frente a perspectiva de aumento do consumo do álcool no 

mercado externo e interno, bem como, do açúcar e da cogeração de energia elétrica 

através da biomassa da cana de açúcar e de que há um processo de fusão e/ou 

aquisição de empresas, fortalecendo empresas e grupos, seguidos do processo de 

concentração e centralização de capitais. 
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Partimos também da tese de que o capital agroindustrial canavieiro produz 

um 

discurso ambiental-climático61, que por sua vez está respaldado nas ações e no 

discurso do Estado, de que este setor produz energia limpa (etanol e cogeração) e de 

que é sustentável e, assim legitimam a apropriação da terra e água para esta 

atividade. Neste sentido faz-se importante investigar a natureza de tal discurso. 

 Isto posto, o objetivo geral desta tese é identificar e compreender os 

desdobramentos e efeitos espaciais provocados pela territorialização da 

agroindústria canavieira fomentados pela sua expansão no estado de Goiás a partir 

do início do século XXI. Pretendemos ainda como objetivos específicos: a) analisar 

como se deu a expansão da cana de açúcar no estado de Goiás e se esta expansão 

continuará ocorrendo; b) entender a relação trabalho e capital na agroindústria 

canavieira; c) compreender as novas formas de acumulação por espoliação do capital 

agroindustrial canavieiro e seus efeitos espaciais; d) e identificar as 

alternativas/experiências executadas por diferentes sujeitos sociais, como 

Movimentos Sociais, Associações, Cooperativas; Comunidades Tradicionais, e que se 

consolidam como (Re)Existências.  

Como recurso metodológico será feito levantamento bibliográfico sobre as 

políticas que fomentaram a expansão da cana de açúcar em Goiás, sobre a produção 

energética proveniente da cana de açúcar (etanol e cogeração), sobre a relação capital 

x trabalho no setor sucroalcooleiro-energético e sobre o pacote tecnológico envolvido 

no aumento da produtividade da cultura da cana de açúcar. 

Será realizada pesquisa com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA/GO a fim de 

identificar as outorgas de concessão ou licença para captação de água para processo 

                                                 
61 Haja vista a política estatal de diminuir 46% da emissão de CO² até 2030 declarado pelo governo federal. Tal 

política se realizará certamente através da expansão da agroindústria canavieira no cerrado (e com a produção de 

energia eólica e solar). 
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de irrigação, as que estão em trâmite e as que já estão emitidas, identificando assim a 

exploração da natureza e os efeitos nas Comunidades no entorno. 

Através de análise do material obtido, será realizado também o mapeamento 

da expansão da cana de açúcar e o mapa com a produção de cogeração energética da 

biomassa das usinas de Goiás. Será avaliada a diminuição da produção de alimentos 

através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, da Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento/SEGPLAN e do Instituto Mauro Borges, a fim de 

analisar se a produção sucroenergética possui efeito direto na soberania alimentar em 

Goiás. 

Busca-se ainda compreender alternativas e experiências executadas por 

diferentes sujeitos sociais para assim narrar suas (Re)Existências frente ao capital 

agroindustrial. Os sujeitos da pesquisa estão sendo identificados, através de 

trabalhos de campo na região sul goiano e através de um mapeamento das usinas de 

cana de açúcar em Goiás. Assim, sabe-se que deverão estar localizados na 

Mesorregião Centro Goiano e/ou Sul Goiano, pois são as regiões em que há maior 

produção e expansão da cana de açúcar, como pode ser observado no gráfico da área 

cultivada com cana de açúcar de 2005 a 2016 (Figura 01). 

 
Figura 1: Gráfico da área cultivada com cana-de-açúcar disponível para colheita – 2005 a 2016 

Fonte: UNICA (2016) 
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Resultados parciais 

 Até o momento foi realizado a readequação do projeto de pesquisa e 

levantamento bibliográfico sobre a expansão da cana de açúcar em Goiás, a produção 

do etanol e cogeração de energia elétrica pela biomassa da cana de açúcar e pesquisa 

empírica, realizada durante as disciplinas cursadas (durante o primeiro ano do 

doutorado) e eventos científicos, para a identificação de sujeitos que se consolidem 

como (Re)Existências à agroindústria em Goiás. 

 Ao cursar a disciplina “Trabalho movimentos sociais e gestão do território” 

ministrada pelo professor Marcelo Rodrigues Mendonça pelo Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UFG-Campus Catalão foi desenvolvido um trabalho de 

campo concomitantemente com a XVI Jornada do Trabalho em Jardim/MS, 

conhecendo experiências de (Re)Existências como, o Assentamento Andalucia 

(Nioque/MS), Assentamento Itamarati (Ponta Porã/MS) e a Aldeia Bororó 

(Dourados/MS).  

 Outra disciplina cursada no primeiro ano do doutorado foi a “Lutas Sociais 

pela Terra e pelo Território na América Latina” ministrada pelos professores Marcelo 

Rodrigues Mendonça, Adriano Rodrigues de Oliveira e Luciano Concheiro Bórquez, 

em que além das discussões sobre o conceito de Bem-Viver e Decolonialidade foi 

realizado um trabalho de campo na Mesorregião Sul Goiano, nos municípios de 

Orizona, Silvânia, Vianópolis e Ipameri, sendo investigado alguns processos de 

(Re)Existências para a permanência no campo. 
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Plano de redação detalhado 

CAPÍTULOS SINOPSE 

1. TERRITÓRIO, TERRITORIALIZAÇÃO E 

CONFLITOS 

1.1. Território e territorialização: discussão 

conceitual 

1.2. Territorialização dos complexos 

agroindustriais e financeiros do setor 

sucroalcooleiro-energético 

Discussão teórico-conceitual sobre território e 

territorialização. Análise do processo de 

territorizalicação do capital agroindustrial 

canavieiro, sua expansão e a consequente 

desterritorialização dos modos de produção 

camponês. Referências básicas: Manoel Calaça; 

Milton Santos; Carlos Eduardo Mazzeto Silva; 

Claude Raffestin; Rogério Haesbaert; Carlos 

Walter Porto-Gonçalves. 

2. DESLOCAMENTO ESPACIAL DO 

CAPITAL - EXPANSÃO DA 

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM 

GOIÁS 

2.1. Políticas direcionadas à produção 

canavieira 

2.2. Reestruturação produtiva do capital 

agroindustrial canavieiro  

2.3. Projeto agroenergético brasileiro: etanol 

e a cogeração de energia através da 

biomassa da cana de açúcar 

2.4. Expansão do setor sucroalcooleiro-

energético em Goiás 

 

Detalhamento das políticas públicas e subsídios 

que fomentaram a expansão da agroindústria no 

Brasil e principalmente em Goiás. Será 

compreendido as modificações do capital 

agroindustrial canavieiro, se ele é nacional ou 

estrangeiro, se faz parte de uma estratégia de 

fusões e/ou se recebe investimentos estrangeiros. E 

assim identificar o deslocamento espacial do 

capital. Análise do projeto agroenergértico 

brasileiro, discutindo sobre o discurso do etanol e 

a cogeração serem consideradas energias limpas. E 

identificar a expansão da cana de açúcar através 

da análise de mapas, de instalações de usinas, e 

aumento da produção da agroindústria canavieira 

em Goiás. Referências Básicas: Selma Simões de 

Castro; ÚNICA; COSAN; SIFAEG; Dimas Moraes 

Peixinho; David Harvey; Selma Simões; Jean Paul 

de Gaudemar; François Houtart. 

3. TRABALHO NO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO-ENERGÉTICO EM 

GOIÁS 

3.1. Mobilidade  

3.2. Precarização do trabalho 

3.3. Efeitos socioeconômicos e culturais do 

trabalho 

 

Discussão sobre a desterritorialização dos 

trabalhadores, com análise da mobilidade destes 

trabalhadores e dos camponeses expropriados pela 

expansão da cana. Estudo sobre os trabalhadores 

do setor sucroalcooleiro-energético, indicativos de 

acidentes e mortes e a modificação da 

concentração da renda nestas regiões. Referências 

Básicas: Antônio Thomaz Junior; Marcelo 

Rodrigues Mendonça; Ruy Mauro Marine; 

Armando Bartra. 
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4. NOVOS MECANISMOS DE 

ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO 

4.1. Apropriação da água 

4.2. Pacote tecnológico canavieiro 

4.3. Uso de agrotóxicos: matando as pragas e 

os trabalhadores... 

 

Avaliação da relação das usinas sucroenergéticas 

com a água, como é realizada a captação da água 

para canais e pivôs centrais, a contaminação da 

água tanto por agrotóxicos quanto por vinhaça. 

Estudo sobre as patentes e pesquisas biogenéticas 

do setor sucroalcooleiro-energético e seus 

possíveis impactos para a natureza e a sociedade. 

E a pesquisa de intoxicações provocadas por 

agrotóxicos, identificando assim uma nova 

estratégia de cooptação, a cooptação através da 

saúde dos camponeses. Referências Básicas: 

David Harvey; Karl Marx; Armando Bartra; 

Larissa Mies Bombardi.  

5. (RE)EXISTÊNCIAS PARA A RESISTÊNCIA 

5.1. Observatório de Conflitos Territoriais 

em Goiás 

5.2. Resistências ou (Re)Existências a 

expansão agroindustrial canavieira em 

Goiás 

 

Apresentação da criação do Observatório de 

Conflitos territoriais em Goiás e indicação de como 

o Observatório auxiliará esta pesquisa e outras 

referentes aos conflitos territoriais em Goiás. Será 

pesquisado e apresentado quatro comunidades 

que (Re)Existem à esta expansão da agroindústria 

canavieira em Goiás, localizadas na região Sul e 

Centro Goiano (Regiões onde a cana de açúcar está 

se expandindo). Referências Básicas: Andréa 

Zhouri; Marcelo Rodrigues Mendonça; Altacir 

Bunde; Edevaldo Aparecido Souza; CPT. 
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A análise escalar no ensino de geografia: uma abordagem a partir do conteúdo 

indústria 

Wellington Alves Aragão62 

Linha de Pesquisa: Ensino-Aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Escala geográfica; Análise escalar; Ensino de Geografia; Cartografia; 

Conteúdo indústria 

Introdução 

Sabemos que a Geografia aborda o conceito de escala nos currículos escolares, 

mas isso não lhe é exclusivo, haja vista que outras disciplinas também podem lançar 

mão desse conceito para uma melhor compreensão de temas e/ou fenômenos de seus 

respectivos interesses de análise. Segundo Castro (2014, p. 96), a escala é pertinente 

na medida em que ela, através de um jogo escalar, permite estabelecer recortes 

espaciais, entendendo que os fenômenos apresentam amplitude e naturezas diversas. 

Nessa perspectiva, o estudo da escala pode levar a uma compressão da totalidade 

dos fenômenos analisados propiciando respostas mais adequadas à análise proposta. 

Corroborando com isso, Corrêa (2011, p. 41), contribui com a noção de escala 

espacial, que analisa a ação humana e suas práticas espaciais em âmbitos espaciais 

mais amplos ou limitados, mas não dissociados entre si. 

Compete à Geografia abordar os conceitos de escala cartográfica e de escala 

geográfica nos currículos tanto do ensino fundamental quanto do médio. Mesmo que 

a escala cartográfica seja mais trabalhada e consequentemente mais conhecida, 

entendemos que a escala geográfica também possui sua importância na formação do 

pensamento espacial do aluno. 

De acordo com Souza (2013), a principal diferença entre elas é que a escala 

cartográfica consiste, simplesmente, na relação matemática que existe entre as 

dimensões de um objeto qualquer no mundo real e as dimensões do desenho que 

62 Orientadora: Prof. Dra. Lana Cavalcanti 
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representa esse mesmo objeto; já a escala geográfica, nada tem a ver com a fração da 

divisão de uma superfície representada em um documento cartográfico, mas sim 

com a própria extensão ou magnitude do espaço que se está levando em conta. 

Segundo esse mesmo autor, ela pode ser subdividida em três tipos, a saber: a escala 

do fenômeno, a escala de análise e a escala da ação.  

Mesmo tendo sua relevância reconhecida nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio ao ser apresentada como um relevante conceito da 

Geografia, e se constituindo como uma importante escala de análise que procura 

discutir os problemas referentes à distribuição de fenômenos no espaço geográfico, 

parece-nos que ela não recebe a devida atenção por parte de professores e 

consequentemente por parte dos alunos. 

Como se percebe, este projeto de pesquisa traz uma abordagem sobre a escala 

geográfica no ensino de Geografia, e nessa perspectiva, compreendemos que esse 

conceito é um importante instrumento para que os alunos analisem espacialmente os 

fenômenos geográficos em diferentes escalas. Sendo assim, a relevância desta 

pesquisa reside no fato de que precisamos conhecer como os alunos compreendem 

do ponto de vista da escala geográfica as transformações no espaço e como podem 

desenvolver raciocínios multiescalares sobre os fenômenos que nele ocorrem.  

O conteúdo curricular que selecionamos como o eixo articulador entre o 

ensino de Geografia e o conceito de escala geográfica, foco do nosso trabalho, foi o 

relativo à Geografia da Indústria.  Esse conteúdo recebe importância por parte dos 

PCNs do Ensino Médio, que ao tratar o tema “Paisagem Urbana”, apresenta a cidade 

como o espaço de transformação industrial. De fato, a cidade quando passa a contar 

uma ou mais indústrias, passa por diversas transformações no seu território, 

alcançando, inclusive, outras escalas.  

Alguns exemplos dessas transformações são: a ampliação das redes, as 

mudanças na paisagem, a criação de novas territorialidades, as implicações 
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ambientais e sociais no espaço geográfico, a “aglomeração da população, dos meios 

de produção e capitais num determinado ponto do espaço” (CARLOS, 2001, p. 35), 

enfim, são circunstâncias que certamente vão requerer dos alunos uma compreensão 

escalar que vá além da sua realidade local, ou seja, aquela mais imediata.  

A indústria, que inicialmente ganha visibilidade em escala local por estar 

fisicamente implantada num município, corre o risco de não ter sua atuação 

reconhecida em outas escalas, cabendo ao professor de Geografia, portanto, mais 

familiarizado com o conceito de escala geográfica refletir junto aos alunos as ações 

tanto locais quanto globais de uma dada empresa e sua relação direta e/ou indireta 

com a espacialidade cotidiana deles, conforme destaca Cavalcanti (2010, p. 1), que 

“os professores de Geografia estão, frequentemente, preocupados em encontrar 

caminhos para propiciar o interesse coletivo dos alunos, aproximando os temas da 

espacialidade local e global dos temas da espacialidade vivida no cotidiano”. 

Com base no que expomos sobre a escala geográfica e o conteúdo indústria no 

ensino médio, levantamos dois questionamentos: como o professor de Geografia 

poderia associar o conceito de escala geográfica ao conteúdo indústria? 

Conseguiriam os alunos desenvolver uma leitura espacial a partir do conteúdo 

indústria? Aliás, o que seria essa leitura espacial? Concordamos com Richter (2010) 

quando nos esclarece que essa leitura espacial consiste “na ação do indivíduo de 

compreender a realidade, seu entorno ou lugares distantes, sob o enfoque espacial e 

de reconhecer as diversas questões que interferem na produção e transformação do 

próprio espaço” (p. 25). Isto posto, nossa hipótese residirá no entendimento de que 

através do conceito de escala geográfica trabalhado no ensino de Geografia, os alunos 

de cidades pequenas, médias ou metrópoles podem desenvolver a mesma análise 

escalar sobre os diversos fenômenos naturais ou sociais que ocorrem no espaço 

geográfico.  
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Como objetivo geral, visamos compreender o raciocínio espacial geográfico 

dos discentes do 3º ano do ensino médio a partir do conceito de escala geográfica 

associado ao conteúdo indústria. Como objetivos específicos elencamos quatro, a 

saber: a) Analisar a escala geográfica como elemento do pensamento espacial na 

perspectiva da Geografia; b) Discutir o currículo estadual de Geografia e sua relação 

com temas que envolvem o raciocínio espacial geográfico; c) Analisar como os 

professores de Geografia utilizam a escala geográfica no cotidiano da sala e se a 

associam ao conteúdo indústria; d) Avaliar como os alunos empregam os 

conhecimentos teóricos adquiridos que se relacionam direta ou indiretamente com a 

escala geográfica e como desenvolvem o raciocínio escalar espacial. 

Como metodologia, utilizaremos a pesquisa participante, mas com uma 

abordagem qualitativa, entendendo que esta nos permitirá “verificar como 

determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações 

diárias”, conforme Godoy (1995, p. 63) nos esclarece. Sobre a pesquisa participante, 

concordamos com autores como Brandão (1984) e Demo (2004), que entendem que a 

pesquisa participante requer que o pesquisador compartilhe a vivência dos sujeitos 

pesquisados, participando de forma sistemática e permanente, onde ele se colocará 

numa postura de identificação com os pesquisados e passa a interagir com os 

mesmos, acompanhando todas as ações praticadas pelos sujeitos pesquisados e 

consequentemente registrará todas as situações vividas. 

Os instrumentos de pesquisa que nos auxiliarão serão: entrevista semiestruturada 

com professores e alunos, questionários com perguntas abertas, fechadas e de 

múltipla escolha, observação in loco - esta se dará em duas turmas de 3º ano de cada 

escola selecionada, tendo em vista que os alunos já estão finalizando o ciclo 

estudantil da educação básica, e por acreditarmos que os mesmos já dispõem de uma 

boa base de conhecimentos geográficos e cartográficos adquiridos ao longo dos anos 

na educação básica.  
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Com base no exposto pelos autores supracitados, os procedimentos 

metodológicos que empregamos na pesquisa em curso se dividirão necessariamente 

em cinco etapas, a saber:  

i) Pesquisa bibliográfica e documental; 

ii) Pesquisa de campo; 

iii) Levantamento e a análise preliminar dos dados;  

iv) Tabulação e a análise dos dados; 

v) Redação final da tese.  

Na primeira etapa, faremos um levantamento bibliográfico com base em 

livros, teses, dissertações, monografias, anais de eventos, relatórios de estudos sobre 

o tema escolhido para a pesquisa; além disso, faremos levantamentos em portais 

acadêmicos específicos.  

Na segunda etapa, iniciaremos o trabalho de campo no segundo semestre de 

2016, onde faremos visitas às escolas estaduais de ensino médio de cada 

macrorregião previamente selecionada para realizar o grupo focal com os professores 

num primeiro momento e com os alunos posteriormente; realizar observação direta 

das aulas; realizar entrevista semiestruturada, além de aplicar questionários com 

alunos e professores. 

Na terceira etapa, realizaremos o levantamento parcial dos dados coletados 

junto aos entrevistados, visando analisar ainda que preliminarmente as informações 

obtidas e assim extrair alguns entendimentos sobre o material coletado.  

Na quarta etapa da pesquisa, daremos sequência à análise de dados visando 

alcançar percentuais estatísticos, gráficos, tabelas e quadros informativos, além da 

interpretação dos questionários e entrevistas semiestruturadas. Portanto, a análise 

dos dados nos propiciará uma interpretação entre o que foi coletado durante o 

campo e o que pode ser abstraído dos referenciais teóricos para darmos andamento à 
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escrita definitiva, que é a última etapa dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa.  

A seleção das escolas terá os seguintes critérios: possuir o ensino médio; os 

professores terem licenciatura em Geografia; Os alunos terem livro didático de 

Geografia; participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

já que este programa busca a melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional de 

4,4 pontos.  

Quanto à escolha das cidades, os critérios adotados foram: uma cidade deveria 

apresentar um significativo número de indústrias, enquanto que a outra fosse o 

inverso; uma ser uma no litoral e a outra no sertão; uma integrar a região 

metropolitana da capital e a outra ser do interior.  

Observando os critérios acima mencionados, as duas cidades selecionadas 

serão João Pessoa e Cajazeiras, a primeira por ser a cidade com o maior núcleo 

industrial do estado, com 213 empreendimentos cadastrados na Companhia de 

Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), concentrando dois distritos industriais, e com 

uma população aproximada de 800.000 habitantes; a segunda por possuir um 

incipiente distrito industrial contendo apenas treze pequenas indústrias, tendo com 

cerca de 60 mil habitantes.  

RESULTADOS PARCIAIS 

 É pertinente salientar que durante os primeiros semestres cursados junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia dedicamo-nos aos elementos 

fundamentais como a integralização dos créditos exigidos, a participação nos grupos 

de estudos; a rediscussão e consequente reformulação do projeto de pesquisa; a 

revisão bibliográfica; a realização de um estado da arte sobre o tema escala 

geográfica nos programas de Pós-Graduação em Geografia com linha de pesquisa 

sobre ensino (em estágio inicial); o contato firmado com coordenadores do PIBID da 
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UFPB e UFCG para a seleção das escolas campo de pesquisa; o contato firmado com 

um professor de uma das escolas campo de pesquisa; além do registro parcial do 

projeto no Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

Capítulos Sinopse 

1 A formação do pensamento espacial 

geográfico 

1.1- Professores, alunos e escolas campo de 

estudo: colaboradores da pesquisa 

1.2- Conhecimentos geográficos dos 

alunos do 3º ano do ensino médio 

1.3- Conhecimentos cartográficos dos 

alunos do 3º ano do ensino médio  

1.4- O pensamento espacial dos alunos do 

3º ano do ensino médio no contexto da 

aprendizagem geográfica escolar 

Considerações teóricas sobre a formação do pensamento 

espacial geográfico. Trazer informações relevantes sobre quem 

são os professores, sua formação, tempo de atuação no 

magistério etc. Além de destacar o perfil dos alunos e  discorrer 

de forma geral sobre a escola. Destacar os conhecimentos 

geográficos e cartográficos dos alunos que foram adquiridos ao 

longo do ensino básico, tendo em vista que tais conhecimentos 

serão fundamentais para o desenvolvimento de um pensamento 

escalar que vá além da escala local e que propicie uma leitura 

espacial multiescalar.    

Referências básicas: Claude Raffestin; Marcelo Lopes de Souza; 

Neil Smith; Renato E. dos Santos; Sallie A. Marston; Denis 

Richter, Helena C. Callai; Rosângela D. de Almeida; Ângela M. 

Katuta; Rafael Straforini; Antonio C. Castrogiovanni. Ana Fani 

A. Carlos; Paulo Roberto Abreu; Tomoko Iyda Paganelli; Janine 

G. de Le Sann. 

2 A geografia e as escalas de análise 

2.1- A cartografia escolar como 

instrumento da geografia escolar 

2.2- Distinção necessária entre a escala 

cartográfica e a escala geográfica  

2.3- A escala geográfica e os fenômenos: 

uma leitura escalar necessária 

2.4- O local e o global: uma compreensão 

escalar dialética 

Destacar o relevante papel de cartografia escolar enquanto 

linguagem da Geografia e por ser um importante instrumento 

para a representação das informações nos mais diferentes 

campos geográficos. Trazer de forma clara a distinção entre a 

escala cartográfica e a geográfica, que se constitui como um 

passo importante da pesquisa no sentido de dar maior 

visibilidade à escala geográfica como objeto de estudo desta 

pesquisa. Correlacionar o estudo dos fenômenos com o uso da 

escala geográfica, destacando que é possível analisar os 

fenômenos naturais ou antrópicos por meio dessa escala de 

análise. Abordar a dialética entre o local e o global, pois 

entendemos que isso se constitui como um grande passo para o 

desenvolvimento de um raciocínio escalar espacial.  

Referências básicas: Iná Elias de Castro; Everaldo Santos 

Melazzo; Cloves Alexandre Castro; Bernard Lepetit; Matheus da 

Silveira Grandi; Maria Laura Silveira; Claude Raffestin; J. B. 

Racine; V. Ruffy; Vitória Brito da Silva; Paul Vidal de La Blache; 
Adrew Herod 

3 A escala nos documentos oficiais: os 

PCNs e o Currículo Escolar Estadual  

3.1- A abordagem escalar nos PCNs  

3.2- A escala no currículo escolar de 

geografia da Rede Estadual de Educação 

 

Considerações sobre como os PCNs destacam a relevância da 

escala geográfica, considerando-a como uma escala de análise 

que procura responder os problemas referentes à distribuição 

dos fenômenos. Análise do conceito de escala geográfica no 

currículo estadual da Paraíba bem como das propostas de 

trabalho com ela. Verificando também como ocorre a seleção dos 
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da Paraíba 

3.3- A seleção dos conteúdos geográficos e 

cartográficos por parte dos docentes  

3.4- Da elaboração do plano de aula à sua 

execução: do que se pôs em prática ao que 

não saiu do papel 

conteúdos geográficos e cartográficos por parte dos docentes, 

analisando, inclusive, como eles definem o que será mais 

relevante e o que é menos relevante para trabalhar com os 

alunos, vendo também como fazem para por em prática aquilo 

que foi planejado, mas que não foi possível executar no período 

proposto. 

Referências básicas: Ivaine Maria Tonini; Maria adailza Martins 

de Albuquerque; Ligia Beatriz Goulart; Lana de Souza 

Cavalcanti; Jussara Fraga Portugal; Sonia Maria Venzalla 

Castellar; Antonio Carlos Pinheiro; José Willian Vesentini; Maria 

Helena R. Simielli 

 

 

4 A abordagem  do conteúdo indústria e a 

análise escalar 

 

4.1- A indústria na Paraíba: características 

gerais 

4.2- A indústria nas mesorregiões do 

litoral e do sertão paraibano: os distritos 

industriais 

4.3- A indústria e as transformações no 

espaço geográfico 

4.4- A indústria nas aulas de geografia e 

sua contribuição para compreensão 

escalar. 

Compreensão do desenvolvimento industrial do estado da 

Paraíba, apresentando seus aspectos gerais e os fatores 

locacionais que propiciaram a instalação das indústrias em 

determinada mesorregião. Destaque para o tipo de indústrias 

instaladas em João Pessoa e Cajazeiras, além de discorrer sobre a 

distribuição espacial dos distritos industriais em análise. 

Faremos uma reflexão sobre as transformações tanto ambientais 

quanto sociais que uma indústria provoca ao se instalar num 

determinado, além da insurgência das redes que propiciarão o 

contato entre os fixos e os fluxos permitindo que o espaço 

geográfico se interligue e a multiescalaridade possa ser mais 

facilmente compreendida e aplicada pelas pessoas. Entendemos 

como muito importante para este trabalho desenvolver uma 

análise em que o conteúdo indústria possa ser trabalhado no 

sentido de mostrar que há diferentes escalas envolvidas numa 

atividade industrial, e que as relações sociais estabelecidas 

podem perfeitamente ser compreendidas por intermédio da 

escala geográfica.  

Referências básicas: Ana Fani A. Carlos; Milton Santos; João 

Rua; Fernando Antonio Waszkiavicus; Patrick Morais Brasil; 

João Saboia; Andreza Dantas Albuquerque; Rômulo Soares 

Polari; Paul Singer 
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A aula expositiva dialogada como procedimento metodológico para a abordagem 

do relevo na Geografia Escolar 

Edson Oliveira de Jesus 

Ensino-Aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Geografia Escolar; Relevo; Aula expositiva dialogada. 

Introdução 

 A ciência geográfica busca o entendimento e a compreensão das relações 

existentes entre a natureza, o homem e sua organização espacial. Ao ter como objeto 

o espaço geográfico, esse ramo do conhecimento propicia meios para entender a 

ordem espacial das coisas e, consequentemente, as mudanças ocorridas no tempo e 

no espaço, contribuindo para a  formação de uma consciência crítica. Assim, a 

disciplina de Geografia no contexto escolar permite ao estudante a descoberta do 

mundo via análise e investigação do seu próprio espaço.  

Para que o ensino de Geografia siga tais parâmetros, é desejável que o 

planejamento do professor leve em consideração os conhecimentos necessários ao 

exercício da docência e ao trabalho com o conteúdo articulado ao fazer pedagógico. 

Entender esse universo metodológico constitui o foco desse trabalho que também 

procura investigar, por meio de um estudo de caso, se a práxis docente sobre o relevo 

proporciona a construção de conhecimentos significativos.  

À luz dos pressupostos teóricos de Anastasiou (2006), a investigação parte do 

princípio que o processo de aprendizagem, esta fundamentado na construção 

conjunta de saberes entre professores e estudantes. Nesse sentido, entender a 

relevância do papel que o docente assume no processo ensino-aprendizagem é fator 

determinante para a formação de um sujeito crítico e ativo no espaço que o circunda. 
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Diante do exposto, o percurso dessa pesquisa se pauta pela análise das 

estratégias de ensino presentes no contexto escolar, sobretudo na disciplina de 

Geografia. As estratégias utilizadas no ensino favorecem a interação consciente entre 

o sujeito e a produção do espaço geográfico? Para responder a esse questionamento, 

é preciso entender como acontece o trabalho docente em sala de aula.  

Sabe-se que as aulas expositivas norteiam a prática docente (GRILLO, 1998). 

Embora essa estratégia seja habitualmente utilizada no contexto escolar, poucos 

trabalhos de pesquisa, em especial nos diferentes componentes curriculares, têm 

contribuído para a reflexão a respeito dessa metodologia. A fim de subsidiar essa 

práxis educativa, faz se necessário o desenvolvimento de estudos sobre essa questão. 

As metodologias críticas, assentadas na perspectiva vygotskyana têm apontado que a 

construção do conhecimento ocorre no processo de interação que se constrói do 

social para o individual. Nessa perspectiva, o diálogo estabelecido nas aulas 

expositivas aparece como premissa indispensável no processo de aprendizagem.  

Para fomentar as discussões sobre as aulas expositivas como uma das 

importantes estratégias de ensino, selecionamos a temática do relevo como elemento 

básico de análise por ser um componente espacial presente no cotidiano dos 

discentes de fundamental importância  para a realização das atividades humanas. 

Além do mais, esse conteúdo favorece a promoção de um ensino significativo. 

Cavalcanti (1998), ao discutir a significância de conteúdo, ratifica a necessidade de 

construir conhecimentos a partir do que é conhecido pelo estudante. Sobre a questão 

do relevo, as pesquisas de Morais (2011) e Roque (2006) evidenciam as dificuldades 

em se trabalhar em sala de aula as temáticas físico-naturais. Nessa concepção, o 

diálogo pode se apresentar como proposta de superação ao entrave apresentado, por 

possibilitar  “re-construção” de saberes. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem 

como objetivo geral analisar a importância da aula expositiva dialogada na 

construção de conhecimento sobre o relevo na Geografia escolar. E, como objetivos 
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específicos, avaliar a contribuição das atuais metodologias de ensino utilizadas pelos 

professores de Geografia da Rede Estadual de Educação de Goiás (REE) para o 

ensino do conteúdo relevo na Educação Básica (EB); compreender a concepção dos 

professores de Geografia sobre a aula expositiva e como eles mobilizam essa 

concepção para ensinar o conteúdo relevo na REE de Goiás na EB; elaborar o sistema 

conceitual de relevo com vistas à sua abordagem no ensino; e, propor as aulas 

expositivas dialogadas associadas a diferentes procedimentos didáticos como 

metodologias para o ensino do relevo na EB. 

No intuito de alcançar os objetivos propostos, esse estudo se baseia nos 

fundamentos da pesquisa qualitativa, por considerar os pressupostos de Godoy ( 

1985), que defende esse procedimento como possibilidade de  exploração de novos 

enfoques, e de Minayo (2010),  por considerar a pesquisa qualitativa como método de 

investigação científico que proporciona a construção e a revisão de abordagens. 

Assim fundamentado, essa investigação se desenvolve por meio de um estudo de 

caso por considerar os pressupostos de Yin (1989), ao considerar que esse método de 

pesquisa  objetiva investigações empíricas de um contexto real.  

Desse modo, metodologicamente, realizaremos: a) revisão bibliográfica em 

livros artigos, revistas e internet,visando discutir as questões referentes as aulas 

expositivas e relevo; b) análise do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola para 

compreensão das ações adotadas pela instituição de ensino; c) exame do Currículo e 

PCNS, a fim de perceber as orientações propostas pelas diretrizes educacionais 

nacionais sobre a temática; d) observação de aulas em unidades educacionais com a 

proposição de aplicação de questionários afim de identificar  como vem sendo 

encaminhado o ensino referente ao relevo e a construção dos  sistemas conceituais; e) 

Análises das produções que ocorreram em anais do Simpósio Nacional de 

Geomorfologia (SINAGEO), bem como no Simpósio Brasileiro de Geografia Física 

Aplicada ( SBGFA), e produções  em periódicos na área de ensino de Geografia como 
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o Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação Geográfica (NEPEG) e pesquisas em 

eventos na área da Educação Geográfica e  formação de Professores como o Encontro 

de Prática de Ensino de Geografia (ENPEG), a fim de observar as produções que  

contemplam  o relevo como elemento central de análises; f)  apresentação de 

propostas metodológicas no trabalho com o tema em questão. 

Resultados Parciais 

Até o presente momento realizamos revisão do projeto de pesquisa, 

pautados principalmente pela disciplina de projeto de pesquisas que contribui para 

esse ato; revisão bibliográfica sobre os temas relevo, aulas expositivas dialogadas, 

formação e conhecimento dos professores, métodos e estratégias de ensino e pesquisa 

etc.; elaboração do roteiro das questões que serão aplicadas aos educadores em 

entrevista posterior; e, começamos a redação do primeiro e do segundo capítulo. 

Iniciamos as análises parciais das produções científicas que abordam o relevo 

nos eventos SINAGEO e SGBFA. Através da coleta de dados, elaboramos uma 

planilha com as seguintes informações: título da pesquisa, autores, instituição de 

filiação, palavras-chave, bibliografias e considerações  relevantes nas obras 

selecionadas. 

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

1 A aula expositiva dialogada: 

elemento de superação na prática 

docente 

1.1 Evolução da Aula no Brasil 

1.2  A aula expositiva sob a ótica das 

correntes pedagógicas. 

1.3 Potencialidades da aula expositiva 

dialogada para uma aprendizagem 

significativa. 

O foco desse capítulo é discutir a aula no contexto das 

diferentes concepções de ensino que perpassaram a 

educação básica no Brasil e, nesse contexto, defender 

a aula expositiva dialogada como uma possibilidade 

ampliada de construção do conhecimento. 

Analisaremos a relevância que essa estratégia de 

ensino assume na Geografia, ao se articular com 

outros instrumentos presentes na práxis educativa 

para trabalho com a temática Relevo. Referências 

básicas: Item 1.1 – Pierre Bourdieu; Sônia Castellar; J. 

Pacca; Edileuza Silva; João Comenius; Item 1.2 -  José 
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 Libâneo; Demerval Saviani; José Luiz Matos; Paulo 

Freire; Antonio Faundes; Imideo Neirici; Item 1.3 - 

Paulo Freire e Ira Shor;  José Libâneo; Lea Anastasiou; 

Lana Cavalcanti. 

2 O relevo e as interfaces da 

Geografia: mobilização de 

metodologias para o ensino 

2.1 Analise curricular: Orientações 

para a abordagem do relevo na 

educação básica 

2.2 A dicotomia no trabalho com o 

relevo: Saberes e produções 

acadêmicas. 

2.3 O contexto educacional para o 

tratamento da temática o relevo. 

 

 

Nessa etapa da pesquisa, apresentaremos os aspectos 

institucionais para o trabalho com o Relevo na 

Educação Básica. Para que possamos compreender 

como as orientações são estabelecidas e utilizadas nas 

organizações institucionais, realizamos análise dos 

PCNS, Currículo da REE e averiguação dos PPP das 

Unidades educacionais. Nossa percepção se baseia no 

entendimento desses documentos como elementos 

basilares para realização de futuras análises dos 

questionários que serão aplicados aos professores. 

Referências básicas: Item 2.1 - Brasil MEC; Goiás 

portal Seduze; Lino Macedo; Item 2.2 -  Eliana Morais; 

Valéria Roque; L. Schulman; Lana Cavalcanti; Item 

2.3 - Berry A; L. Schulman e Berry A; Maria das 

Graças Mizutani. 

3 Estratégias de ensino: as 

metodologias mobilizadas no 

trabalho com  o relevo na educação 

básica.  

3.1 Aulas expositivas dialogadas e os 

saberes mobilizados na Educação 

básica 

3.2 A contribuição docente para o 

ensino do relevo 

3.3 Encaminhamentos para o 

trabalho com o relevo através da 

aula expositiva dialogada  na 

perspectiva da formação cidadã. 

Essa fase de produção do trabalho, corresponde às 

discussões sobre as estratégias de ensino 

desenvolvidas na Educação Básica ao tratar o 

conteúdo de relevo. É nessa perspectiva que 

elaboraremos, em conjunto com os professores, novas 

metodologias que utilizem o tratamento dessa 

temática a partir da aula expositiva dialogada  

articulada a outros instrumentos,a fim de considerar o 

aluno como um “ser” integrante ativo desse  contexto 

em transformação. Objetiva-se dessa forma, que o 

estudante desenvolva habilidades que os torne 

capazes de se reconhecerem como elementos 

responsáveis na transformação do espaço, 

conscientizando-os sobre as consequências de suas 

ações sobre o meio físico bem como, consequência na 

sociedade onde vive. Referências Básicas Referências 

básicas: Item 3.1 José Libâneo; Paulo Freire;  Lana 

Cavalcanti; Sacramento Claudia Item 3.2 Sonia 

Castellar;  L. Schulman. Item 3.3 Eliana Morais; 

Valéria Roque Lea Anastasiou.  
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A relação campo-cidade no ensino de Geografia: a representação do campo no 

contexto de escolas urbanas 

Helena de Moraes Borges63 

Ensino e aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Campo; Campo-cidade; ensino de Geografia; Geografia Escolar. 

Introdução 

Um dos aspectos importantes a considerar-se no ensino de Geografia, 

consiste em ter como ponto de partida o cotidiano do aluno, ou seja, suas práticas, 

experiências e vivências (CAVALCANTI, 2013). Sendo assim, tomando como 

referência os conteúdos relativos ao campo brasileiro, há que se pensar sobre o modo 

como tais conteúdos podem se relacionar ao cotidiano dos alunos citadinos de 

Goiânia. 

Outro aspecto motivador ao desenvolvimento desse trabalho é evidenciar de 

que maneira os alunos percebem o campo, já que podem não estar diretamente 

inseridos neste meio, embora elementos da ruralidade estão bastante presentes em 

Goiânia e no modo de vida do goianiense, além de ser uma cidade que apresenta 

atividades rurais em seu contexto conforme aponta Oliveira (2011).  

Ou seja, mesmo que os alunos não habitem no campo, pode haver uma forte 

representação desse espaço geográfico em seu imaginário e cotidiano, e a relação 

campo-cidade pode estabelecer um elo entre tais conteúdos e o cotidiano dos alunos. 

Sendo assim, buscaremos descobrir se tal representação é considerada nas aulas de 

Geografia e se há um diálogo entre estas e o modo como os professores abordam os 

temas relativos ao campo. 

Este trabalho poderá contribuir para a reflexão sobre o ensino dos conteúdos 

referentes ao campo, no ensino de Geografia e seu papel na construção de uma 
                                                 
63 Orientador: Prof. Dr. Denis Richter. 
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consciência crítica e reflexiva pelos alunos acerca do campo brasileiro e as 

problemáticas que o envolvem, de modo a superar o possível entendimento de o 

campo é um espaço bucólico, distante, ou até mesmo inferior em relação à cidade. 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em compreender de que modo a 

relação campo-cidade pode ser tomada como referência no ensino dos conteúdos 

relativos ao campo para os alunos citadinos de Goiânia. No que concerne aos 

objetivos específicos temos: a) analisar de que modo os currículos oficiais 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo Referencia do Estado de Goiás), 

evidenciam o campo como conteúdo e como é feita sua abordagem; b) destacar como 

se dá a relação campo-cidade no município de Goiânia e reconhecer suas principais 

características, por meio de referências bibliográficas e dados estatísticos; c) conhecer 

e analisar a prática pedagógica dos professores de Geografia, que atuam nas escolas 

participantes desse estudo, ao abordarem os conteúdos referentes ao campo; e d) 

analisar as interpretações dos alunos sobre o conteúdo campo por meio da produção 

de mapas mentais, das práticas sociais e dos conteúdos escolares. 

Para realizamos a metodologia desta investigação, que consiste num estudo 

de caso, a principal referência adotada é a obra de Yin (2010), além desse autor, 

Fenando Lefevre e Ana Maria Lefevre (2012) contribuem com seus estudos sobre 

pesquisa de Representação Social, assim como a tese da professora Salete Kozel 

(2010) que utilizou os mapas mentais como linguagem para analisar as práticas 

cotidianas dos indivíduos. 

Para esta investigação serão consideradas as turmas do sétimo ano do Ensino 

Fundamental, fase do ensino em que predominam os conteúdos e temas relativos ao 

campo de acordo com os PCN. A metodologia se desenvolverá em duas escolas 

selecionadas a partir do critério localização, sendo uma escola situada na região 

central da cidade de Goiânia e outra em região periurbana, com o intuito de verificar 
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se a relação campo-cidade é percebida de modo distinto nestes dois espaços devido 

as possíveis diferenças das paisagens. 

Será realizada a análise dos PCN e CRE-GO, bem como dos planos de aula 

dos professores de Geografia ao abordem as temáticas relativas ao campo. Outra 

etapa da pesquisa documental tem como objetivo compreender a relação campo-

cidade em Goiânia, a partir da leitura de bibliografia que versa sobre o tema: tanto 

aquelas que são específicas da cidade em questão, como das que tratam do contexto 

brasileiro da relação campo-cidade, no esforço de compreender a dialética entre tais 

espaços.  

Serão aplicados questionários aos alunos com o intuito de evidenciar 

possíveis relações desses com o campo, bem como suas representações sociais. Os 

questionários serão compostos por questões objetivas e abertas e contará com a 

elaboração, pelos alunos, de um mapa mental que represente o campo e a cidade. 

Outra etapa da metodologia consiste em observação de aulas de Geografia 

durante o trabalho com os conteúdos relativos ao campo. Serão observados aspectos 

que concernem à relação professor – aluno / aluno – professor; metodologias de 

ensino, materiais didáticos e conteúdos. Vale destacar que as observações poderão 

possibilitar um contraponto aos aspectos explícitos nos questionários. 

Será realizada entrevista semi-estruturada com os professores de Geografia 

das escolas participantes, com o objetivo de compreender suas concepções relativas 

ao campo brasileiro. Esse instrumento poderá complementar as interpretações das 

situações observadas em sala de aula, além de poder sanar possíveis dúvidas 

surgidas ao longo do processo de investigação. 

Realizaremos uma atividade de intervenção pedagógica como objetivo de 

evidenciar outros elementos da representação social dos alunos, para contrapormos e 

relacionarmos com as respostas dos questionários. A intervenção será encaminhada a 

partir do trabalho com imagens que representem paisagens urbanas e rurais, além da 
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produção de mapas mentais. O planejamento da mesma se dará com base nas 

observações das aulas. 

Com base nesses instrumentos e nos dados coletados buscaremos identificar 

as possibilidades de abordagem da relação campo-cidade no ensino de Geografia e 

de que modo essa temática pode ser tomada como referência no ensino dos 

conteúdos relativos ao campo para os alunos citadinos de Goiânia. 

A relação campo-cidade nos currículos oficiais. 

Neste estudo consideramos os seguintes currículos oficiais: Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e o Currículo Referência do Estado de Goiás (CRE-

GO), ambos do ensino fundamental. O intuito é compreender quais as indicações e 

abordagens são propostas no que concerne à relação campo-cidade enquanto 

conteúdo escolar. 

Os PCN estão estruturados em eixos temáticos, temas e itens, de modo que 

apontam uma série de conteúdos que podem relacionar-se com a abordagem da 

relação campo-cidade. Vale destacar que o currículo faz indicações, de modo que os 

professores tem liberdade de ensinar os conteúdos como julgarem pertinente, pois 

não consite em uma finalidade abranger todo o universo de possibilidades que cada 

tema envolve, conforme aponta o documento. 

Os PCN indicam  que o tema campo e cidade seja abordado a partir da 

categoria formação socioespacial, de modo a considerar a historicidade instrínseca ao 

espaço. Nesse contexto, a paisagem também é uma categoria relevante, pois os PCN 

sugerem seu estudo para que o aluno desenvolva a capacidade de reconhecer as 

especificidades da paisagem do campo e da cidade. 

Os itens que fazem menção ao campo e a cidade estão ligados às relações 

sociais de trabalho, a diversidade de paisagem entre esses dois meios, a influência da 

natureza na reprodução da vida social nesses dois ambientes, as relações de 
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produção no campo. Nessa proposta, também é sugerido que os professores 

abordem a agricultura sob uma perspectiva de preservação ambiental. 

Outro aspecto relevante apontado nos PCN diz respeito às cidades como 

centro de poder que delimitam o que vai ser produzido no campo e na cidade, e o 

papel do Estado nesse contexto. Além das tematicas citadas, destacamos  a influência 

da mídia e os imaginários sociais sobre o campo e a cidade, os impactos da 

urbanização e industrialização na vida das pessoas do campo, as relações sociais no 

campo e na cidade, a partir da perspectiva de estudo comparativo entre o campo e a 

cidade. 

O CRE-GO apresenta os conteúdos e as expectativas de aprendizagem, 

classificados em três eixos temáticos que são: o físico territorial, social e cartográfico – 

a partir da compreenção de que tais eixos são indissociáveis.  No quarto ano do 

ensino fundamental é feita a primeira referência ao campo a partir de expectativas de 

aprendizagem que estão relacionadas ao reconhecimento, identificação e 

diferenciação das paisagens urbanas e rurais. Relacionado a tais expectativas de 

aprendizagem estão os conteúdos “paisagens urbanas e paisagens rurais” e “espaço 

urbano e espaço rural”, a partir de uma perspectiva de reconhecimento da 

interdependência entre o urbano e o rural. 

Nos anos seguintes, são apresentados conteúdos como: “Lugar e Paisagem: 

Urbana e Rural”, “Espaço geográfico”, cuja relação campo-cidade está instrínseca. As 

expectativas de aprendizagem relacionam-se ao estudo da população, suas 

características, localização e distribuição, de modo que se pode abordar campo-

cidade. Os diferentes tipos de agricultura e pecuária praticadas desde o período 

colonial também apresenta-se como um tema pertinente, assim como o uso do solo,  

mencionado no currículo.  

O aluno é chamado a ler, interpretar e comparar a paisagem, considerando 

suas transformações ao longo do tempo histórico, e entender as tranformações nos 
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espaços urbanos e rurais. É indicado ao aluno reconhecer os lugares da cidade/bairro 

e do campo/rural (usando os termos do próprio documento) por meio da leitura de 

mapas. 

Nos anos finais do ensino fundamental, os conteúdos e expectativas de 

aprendizagem estão vinculados à compreensão do espaço mundial e do processo de 

globalização, aos  recursos naturais e energéticos, blocoseconômicos e geopolítica, de 

modo que não há referência explicita sobre a relação campo-cidade no campo 

brasileiro. 

 No CRE-GO de Geografia, não há a divulgação de referências bibliográficas, 

embora se denomine como esclarecedor do ponto-de-vista teórico. Esse não é um 

problema exclusivo da Geografia, mas outras disciplinas como matemática, história, 

sociologia, por exemplo,  apresentam referências bilbiográficas. A ausência da 

bibliografia dificulta a análise e compreensão das concepções teóricas envolvidas no 

currículo.  

Goiânia e a relação campo-cidade 

Goiânia surge enquanto capital planejada, com o intuito de, entre outros 

aspectos, receber a nova oligarquia urbano-industrial que se consolidara no contexto 

de modernização da agricultura, posterior ao período da Marcha para o oeste, de 

acordo com Chaveiro e Pelá (2009).  Recebe também grande contingente 

populacional de migrantes expropriados do campo, devido aos efeitos do processo 

de modernização, que vão compor a massa urbana na capital. Nesse sentido, 

podemos afirmar que Goiânia surge enquanto expressão da relação campo-cidade. 

Primeiro, porque fundada em um Estado de economia basicamente agrária, segundo 

porque ocupada majoritariamente por migrantes oriundos do campo. 

Nessa perspectiva, Goiânia tem arraigada em seu território marcas da 

ruralidade, ou seja, a tradição rural expressa no urbano, como aponta Oliveira (2011). 

A partir de uma leitura da paisagem, Chaveiro (2007) identifica aspectos de uso e 
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apropriação do território goianiense como as chácaras urbanas que se estendem em 

direção a todos aos municípios limítrofes de Goiânia. Não só a presença de chácaras, 

Oliveira (2011) destaca produção agropecuária, cultura de eucalipto, produção 

frutíferos como laranja, coco-da-baía e limão além da produção de mel e ovos. 

Embora essas atividades não sejam muito significativas, no contexto da economia da 

cidade, elas refletem aspectos da ruralidade. 

Conforme o IBGE (2014) há 1506 domicílios rurais na cidade de Goiânia, e um 

total de 428 estabelecimentos agropecuários, o que corresponde a aproximadamente 

22.807 hectares. Conforme o IBGE, os domicílios rurais são compreendidos a partir de 

sua localização, ou seja, áreas rurais, externas aos perímetros urbanos, inclusive nos 

aglomerados rurais de extensão urbana, povoados, núcleos e outros aglomerados. Já os 

estabelecimentos agropecuários independem da situação (urbana ou rural) e do 

tamanho, sendo uma área contínua ou terreno formado de uma ou mais parcelas e 

subordinado a um único produtor, onde há processamento de algum tipo de 

exploração agropecuária, ou seja: lavouras pemanetes ou hortaliças, criação de 

animais de pequeno, médio ou grande porte.  

Para além de atividade agrícolas e pecuárias, características da ruralidade 

são representativas em Goiânia, de acordo com Oliveira (2011). Tais marcas estão 

presentes no modo de vida, no cotidiano e nos costumes dos sujeitos, é a 

manifestação do imaterial, através de músicas, festas, e nas tradições que expressam 

a relação da cultura goianiense com o campo. 

Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 
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1.  “Campo- cidade” na Geografia e no Ensino. 

 

1.1 A relação campo-cidade no contexto da 

Geografia. 

 

1.2 Goiás, Goiânia e a relação campo-cidade. 

 

1.3 A relação campo-cidade no contexto do 

ensino: análise dos documentos oficiais. 

 

Aspectos teóricos referentes a relação campo-

cidade, interpretações por autores clássicos e 

autores contemporâneos da Geografia. Questões 

relativas ao campo no contexto do estado de 

Goiás e de que modo Goiânia relaciona-se com o 

campo. Análise dos currículos oficiais, sendo: o 

Currículo Referência do Estado de Goiás e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, e o debate da 

relação campo-cidade enquanto conteúdo escolar. 

Referências básicas: Karl Kautsky, Raymond 

Williams, Milton Santos, Sposito e Whitacker, 

Claucio Marafon, João Rua, IBGE, Eguimar 

Chaveiro,Ubiratan Oliveira, Marcia Pelá, Lopes e 

Macedo,  PCN (BRASIL), CRE-GO (GOIÁS). 

2. Ensinar  sobre o campo a partir da relação 

campo-cidade. 

 

2.1 Conteúdo escolar e a formação de conceitos. 

 

 2.2 A cidade como lugar do aluno e a relação 

campo-cidade para a compreensão do campo 

 

2.3 A prática pedagógica das professoras de 

Geografia na abordagem dos conteúdos relativos 

ao campo 

Os debates e definições de conteúdo escolar por 

autores da pedagogia e da Geografia, bem como a 

discussão relativa aos conceitos cotidianos e 

científicos. O ensino de cidade e a importância da 

categoria Lugar no ensino de Geografia para 

tornar os conteúdos significativos aos alunos. 

Análise das observações das aulas e das 

entrevistas realizadas com as professoras 

colaboradoras da pesquisa. Referências básicas: 

Lana Cavalcanti, Helena Callai, Nereide Saviani, 

José Carlos Libâneo, Lee Shulman. 

3.A representação do campo no contexto de 

escolas urbanas. 

 

3.1 Representações sociais e o ensino de Geografia 

 

3.2 Os mapas mentais como representação do 

lugar. 

 

3.3 Representações sociais sobre o campo: um 

estudo de caso dos alunos citadinos de Goiânia  

O conceito de representação social e sua 

importância para o ensino de Geografia. 

Abordagem dos mapas mentais e sua utilização 

no ensino. Resultados a partir dos questionários e 

intervenção pedagógica realizada com os alunos. 

Referências básicas: Salete Kozel, Denis Richter, 

Lana Cavalcanti, Serge Moscovici, Jean-Claude 

Abric, Ana Maria Lefevre e Fernando Lefevre.  
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O ensino de Geografia e as redes de transporte no território goiano 

Georgio Herison Sousa e Silva64 

Ensino e Aprendizagem  

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Redes de transporte; Educação Básica; 

Território goiano. 

Introdução 

Para a compreensão de fenômenos geográficos provenientes da 

configuração territorial de um determinado espaço, deve-se considerar a 

atuação e a movimentação da sociedade que a constitui. Acreditamos que essa 

movimentação no contexto atual da globalização só é possível por meio das 

redes técnicas e são essas redes que articulam as relações sociais ao longo de 

todo o globo terrestre. Dessa forma, compreender um território e qual a sua 

participação no bojo das relações globais significa compreender, também, a suas 

redes técnicas, pois são essas redes que o conectam com o mundo. Assim, 

tornar possível o estudo das redes de transporte no território é uma 

contribuição na superação da visão acrítica e alienada de grande parte da 

sociedade sobre os caminhos que perpassam cotidianamente. 

Deste modo, como Souza (2013) que nos remete a contiguidade 

existente entre os conceitos de Território e Rede, onde em muitos casos, o 

primeiro se organiza por meio do segundo, acreditamos que o território goiano 

é dinamizado pelas suas redes técnicas. Raffestin (1997, p.207) nos traz a 

atuação das redes técnicas na dinâmica espacial, 

A rede é por definição móvel, no quadro espaço-temporal. Ela 

depende dos atores que geram e controlam os pontos da rede, ou 

melhor, da posição relativa que cada um deles ocupa em relação aos 

fluxos que circulam ou que são comunicados na rede ou nas redes.  

 

                                                 
64 Orientador: Prof. Dr. Denis Richter   
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É necessário, portanto, ressaltar a importância dos agentes que estão 

por traz dessas redes, os que determinam seus pontos, os fluxos, as pessoas e 

objetos que por elas transitam. Nesse sentido, este trabalho defende a 

necessidade de tornar mais acessível na Educação Básica, em especial ao Ensino 

Médio, à abordagem das redes de transporte como subsidio para compreensão 

do território goiano. 

Uma das principais ações deste trabalho será a produção de um 

material didático que contemplará as redes de transporte no ensino de 

Geografia, pois acreditamos que elas são notórias em uma primeira análise da 

paisagem, pois são mais acessíveis ao olhar dos indivíduos e revelam com 

clareza as disparidades que ocorrem no território. As redes de transporte que 

serão trabalhadas são as que correspondem aos principais modais que ocorrem 

no estado de Goiás: transporte rodoviário, ferroviário e aeroviário.  

O material didático aqui tratado será um folheto que para ABNT (2002, 

p.2) constitui-se em: “Publicação não periódica que contém no mínimo cinco e 

no máximo 49 páginas, excluídas as capas e que é objeto de Número 

Internacional Normalizado para Livro (ISBN)”. Onde serão trabalhados 

fenômenos geográficos locais e regionais que influenciam ou são influenciadas 

pelas redes de transporte, com a preocupação de aproximar esses fenômenos de 

outros fenômenos que ocorrem em âmbitos nacionais e globais, tendo como 

público alvo professores e alunos do Ensino Médio, com foco para o 3º ano, 

onde identificamos possibilidade de trabalhar com as redes de transporte nas 

aulas de Geografia dado os conteúdos e as expectativas de aprendizagem 

apontadas no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

(GOIÁS, 2013) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002). 

Sabemos que cada uma dessas redes de transportes selecionadas 

teve/tem sua importância acentuada em determinado contexto histórico, 
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importância essa que terá vários de seus desdobramentos analisados e 

explícitos no material didático produzido, a fim de contribuir com uma visão 

processual de professores e alunos da Educação Básica no que tange a atuação 

das redes de transporte no território goiano e quais os principais impactos que 

dela procedem. Acreditamos que compreender estes impactos de forma 

processual é uma oportunidade de estreitar as relações entre a Geografia 

ensinada nas escolas com a Geografia acadêmica. 

Essa Geografia acadêmica, aqui referida, é a Geografia Crítica que 

acreditamos ser a mais adequada a pretensão desse trabalho, haja vista que, o 

designativo “crítica” nesse sentido é resultado da inserção do método histórico 

dialético nas análises geográficas e diz respeito, na perspectiva de Moraes 

(1986), a uma postura frente à realidade e a ordem constituída. Essa Geografia 

Crítica tem sido cada vez mais difundida e aceita em grande parte das 

universidades e também começa a tomar forma na Educação Básica, conforme 

Azambuja (2012). Assim, esse trabalho pode contribuir ao levar em 

consideração as dinâmicas espaciais que estão próximas da realidade do 

estudante, uma vez que essas redes perpassam seu lugar, dando a este 

informações sobre o interesse dos agentes que as produzem. Podemos instigar o 

estudante a observar as redes de transporte que utiliza comumente com um 

olhar mais investigador.  

Acreditamos que a forma como o território vem sendo estudado na 

Educação Básica atualmente tem sido insuficiente para formação do indivíduo 

crítico e ativo socialmente como pretende a escola. A preocupação por parte das 

gestões escolares em atender a demanda do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) pode promover um ensino dissociado do contexto regional e local, 

dando ênfase às escalas nacionais e globais. Acreditamos que este problema é 

agravado pela dificuldade em se encontrar material didático que consiga fazer 
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uma aproximação entre os fenômenos globais com os fenômenos ocorrem em 

escalas mais próximas dos alunos. Os livros didáticos fornecidos nas escolas 

públicas, muitas das vezes, não são produzidos na região em que serão 

utilizados,e quando são, podem ignorar a própria região na busca para atender 

as avaliações externas. Assim, propomos o trabalho com as redes de transporte, 

tendo em vista que, embora essas redes abrangerem escalas de análise de 

grandes dimensões, também perpassam o local, que é onde se desenvolve o 

cotidiano.  

Para Cachinho (2000), quanto mais próximos os problemas estão dos 

alunos, mais interferir em seu cotidiano e na sociedade em que vivem, tornam-

se mais reais e significativos, permitindo estabelecer relações com o espaço de 

outros. Entendemos que compreender o espaço de outros é essencial no 

contexto atual da globalização, no entanto essa compreensão não pode sobrepor 

ao próprio espaço do estudante. O estudo das redes de transportes se destaca 

nesse sentido, se consideramos o fato de os diferentes modais estarem ligados 

em uma configuração intermodal promovendo a globalização ao conectar 

diferentes pontos do mundo, de modo que a rede que perpassa o lugar do 

estudante conecta-se com outras utilizadas para se chegar a outros lugares do 

mundo. Assim, para que o estudante compreenda os fenômenos globais, é 

necessário antes, compreende-los no lugar. (CALLAI, 2013. p. 34). 

Desse modo, temos como objetivos: 

Geral: 

▪ Contribuir com as aulas de Geografia do Ensino Médio a partir do 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre redes de 

transporte do estado de Goiás, na perspectiva de potencializar o trabalho 

didático-pedagógico desta disciplina.  

Específicos: 
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▪ Investigar qual a pertinência de se trabalhar com os conteúdos redes de 

transporte, tendo por base os modais: rodoviário, aeroviário e 

ferroviário, nas aulas de Geografia do Ensino Médio. 

▪ Conhecer e identificar as concepções teóricas sobre o tema redes de 

transporte e como este conteúdo está presente nos currículos escolares. 

▪ Construir um material didático-pedagógico que contribua com o 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre redes de 

transporte nas aulas de Geografia. 

▪ Indicar que o ensino desses conteúdos pode potencializar a 

aprendizagem dos alunos no que se refere à utilização das diferentes 

escalas geográficas (local-global). 

Essa pesquisa demanda um levantamento de dados e informações 

sobre o grupo pesquisado, e ainda, uma ação direta sobre a realidade desse 

grupo, adequando-se, assim, no delineamento de do tipo intervenção 

pedagógica por ter como objetivo solucionar problemas práticos no processo 

ensino-aprendizagem que é a dificuldade de trabalhar com os conteúdos sobre 

redes de transporte, adequando-se, assim, a definição de Damiani [et al] (2013, 

p.58) para quem esse tipo de pesquisa é uma investigação que envolve “o 

planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações) – 

destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos 

sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas 

interferências.” . Para tanto estão em andamento as seguintes etapas 

▪ Levantamento bibliográfico: Será realizado o levantamento bibliográfico 

e estudo de textos relacionados com o tema da pesquisa onde serão feitas 

leituras com foco sobre as redes de transporte buscando compreender: 

qual o nível de participação dessas redes nas relações socioespaciais no 

estado de Goiás; como elas interferem na vida da sociedade; e qual a 

importância de se compreendê-las no contexto do território; leituras no 

campo do ensino de Geografia, objetivando encontrar sustentação na 

proposta de utilizar as redes de transporte como um importante 

conteúdo a ser considerado no ensino de Geografia visando à relação 

local-global; leituras sobre/de materiais didáticos a fim de potencializar a 

produção do material didático que será produzido, bem como, leituras 
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do Currículo Referência do Estado de Goiás e dos PCN´s para verificar 

as indicações em que a temática rede de transporte é solicitada. 

▪ Seleção da escola campo: a escola campo deverá localizar-se no 

município de Goiânia que por ser uma grande metrópole nos fornece um 

público mais heterogêneo, é um município que possui uma variedade de 

redes de transporte englobando as redes que serão trabalhadas nessa 

pesquisa; rodoviária, aérea e ferroviária, conta também com um amplo 

número de escolas que dentre as quais selecionaremos as que tenham 

turmas de 3º ano do Ensino Médio, que é o nível escolar em que as redes 

de transporte e o estado de Goiás são conteúdos mais frequentes de 

acordo com os currículos escolares. 

▪ Investigação na escola campo: A investigação na escola campo ocorrerá 

durante uma semana, onde será realizada a análise dos materiais 

didáticos disponíveis na escola e dos que são utilizados pelos professores 

e alunos, nesse período será observada a relevância dada às redes de 

transporte nos livros didáticos adotados pela escola, se há materiais 

disponíveis que destacam assuntos regionais do estado de Goiás que 

utiliza as redes de transportes nos conteúdos e quais são as 

possibilidades de se trabalhar com este conteúdo no âmbito escolar. 

▪ Construção e aplicação de questionários: será realizada uma entrevista 

com professores de Geografia da escola campo, com o objetivo de 

identificar a importância que os mesmos aderem à utilização das redes 

de transporte como conteúdo no ensino de Geografia e quais são as 

possibilidades de trabalho com esse conteúdo no contexto educacional 

que os mesmos se encontram.  Será construído também outro 

questionário para ser aplicado aos estudantes objetivando identificar 

suas práticas cotidianas no que concerne a utilização das redes de 

transporte, com que frequência, o que percebem nos trajetos que fazem, 

etc. 

▪ Análise dos dados obtidos nas etapas de levantamento bibliográfico, 

investigação na escola campo e da aplicação dos questionários com 

objetivo de elaborar uma proposta metodológica que contribua com a 

realidade estudada. 

▪ Produção do material didático: A produção do material didático a ser 

utilizado nas aulas de Geografia será baseada na metodologia da Rede 

de Pesquisa em Educação e Cidade (REPEC). 

▪ Aplicação do material didático produzido: A aplicação do material 

didático ocorrerá em duas turmas de 3º ano do Ensino Médio no terceiro 

bimestre de 2016, que é quando o CRE-GO indica o trabalho com a escala 

regional.  
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▪ Análise da aplicação do material didático realizado nas aulas de 

Geografia da escola campo com a finalidade de verificar sua 

potencialidade no processo de ensino-aprendizagem. 

Resultados Parciais: 

Até o presente momento foram realizadas as seguintes etapas da pesquisa: 

▪ Leitura de referencias teóricos: Foram realizadas leituras no sentido de 

subsidiar a parte conceitual da pesquisa, sobretudo nos conceitos de rede 

e território dentre os quais destacamos Raffestin (1993), Sousa (2013), 

Silveira (2003) e leituras no campo do Ensino de Geografia que vão ao 

encontro dos objetivos desse trabalho nesse sentido pontuamos 

Moreira(2006), Cavalcanti(2011), Callai(2013) e Morin (2000). 

▪ Seleção e observação na escola campo: a escola campo selecionada se 

localiza na região leste de Goiânia, está proxima a rodovias federal e 

estadual e do aeroporto de Goiânia. 

▪ Construção dos roteiros de entrevista e entrevista com o professor de 

Geografia na escola campo 

▪ Organização de mapas a serem trabalhados no material didático. 

Plano de Redação: 

Capítulos Sinopse 

1. Redes na Geografia 

1.1 Conceitos de redes 

1.2 Redes de transporte 

1.3 Redes de transporte na Geografia regional 

Será discutido o conceito de redes no contexto 

atual trazendo sua participação nas relações 

sociespaciais, sobretudo a participação das 

redes de transporte no estado de Goiás.  

Referências básicas: Claude Raffestin(1993), 

Yves Lacoste(1989), Milton Santos(2005), 

Marcelo Lopes de Sousa(2013), Denis 

Castilho(2014), Tadeu Arrais(2013), Rogério 

Leandro Lima da Silveira(2003). 

2. As redes de transporte no ensino de 

Geografia 

2.1 A importância das redes de transporte na 

Geografia Escolar 

2.2 Como as redes de transporte são 

trabalhadas na Geografia Escolar 

2.3 Os materiais didáticos e as redes de 

transporte 

Considerando as demandas atuais de 

formação do estudante buscaremos responder 

qual a importância de se trabalhar as redes de 

transporte na Geografia escolar, como esse 

conteúdo é trabalhado atualmente e quais são 

as possibilidades diante da disponibilidade de 

material didático. Referências básicas: Lana 

Cavalcanti(2011), Helena Callai(2013), Yves 

Lacoste(1989), Edgar Morin(2000), Marco 

Antonio Moreira(2006). 
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3. Proposta de material didático para o 

trabalho com as redes de transporte na 

Geografia Escolar 

3.1 Objetivos do material didático produzido 

3.2 Metodologias para a produção do 

material didático 

3.3 Aplicação do material didático 

3.3.1 resultados da aplicação e sua 

potencialidade no processo ensino-

aprendizagem de Geografia 

Esse capítulo responderá qual será a 

contribuição do material didático para as 

aulas de Geografia e como o mesmo foi 

produzido no sentido de alcançar os objetivos 

esperados, será explicitado a sua aplicação e 

os resultados obtidos. Referências básicas: 

Antonio Carlos Castrogiovani(1988), João 

Rua(1998), REPEC(2011) 
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As teorias geográficas e suas possibilidades educativas no estágio supevisionado  

Anna Maria Kovacs Khaoule  

Ensino-Aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Teorias geográficas; Formação de professores de geografia, Estágio 

Supervisonado. 

Introdução 

A sociedade contemporânea, marcada pelas transformações no mundo do 

trabalho, o avanço tecnológico, a sociedade virtual e os meios de informação e 

comunicação impõem novos desafios para a escola e para o trabalho do professor.   

Um dos aspectos a se considerar são os dilemas que envolvem a formação 

profissional docente. Nesse sentido, o estágio caracteriza-se enquanto objeto de 

análise a ser explorado nas pesquisas científicas.   

A reflexão que ora se apresenta toma como ponto de partida o lugar do 

estágio nos cursos de licenciatura em geografia. Um lugar, predominantemente, 

desvalorizado em relação aos demais componentes curriculares, já que o estágio tem 

sido concebido como o espaço da prática, a partir de uma visão linear em que se 

parte da teoria para a prática. Desse modo, há uma superioridade da teoria em 

relação à prática. Privilegiam-se, nos currículos das licenciaturas, os conhecimentos 

disciplinares e a formação teórica em relação à prática.  A concepção de prática 

legitimada nesses cursos é entendida como momento de “aplicação” dos 

conhecimentos disciplinares ou de execução da prática por ela mesma.  A formação 

qualificada do profissional reduz-se ao domínio teórico dos conteúdos, o qual é 

considerado suficiente para qualificar a prática. Outro aspecto que compõe esse 

repertório é a crença de que o conhecimento científico é produzido pela pesquisa e 

está relacionado à teoria, enquanto a prática é desprovida de saberes, improdutiva 

para as pesquisas e, portanto, ocupa lugar  inferior à teoria (CAVALCANTI, 2012).  
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Tal concepção de currículo está baseada numa perspectiva de valorização da 

ciência aplicada (racionalidade técnica).  O currículo estruturado dessa forma parte 

do pressuposto de que os professores devem receber, em primeiro lugar, a formação 

teórica referente ao conhecimento disciplinar, e, posteriormente, a formação para o 

exercício da profissão por meio das disciplinas pedagógicas (SOUZA; ZANATA, 

2006). A formação didático-pedagógica é uma tarefa atribuída sistematicamente e 

culturalmente, apenas, aos componentes curriculares, “Didática”, “Prática de 

Ensino” ou “Prática Docente”, mesmo depois de 2002, quando se instituiu a Prática 

como Componente Curricular (PCC) (CNE/CP, 2002). A racionalidade que sustenta 

essa concepção de formação é constituída, predominantemente, por uma dimensão 

técnica e instrumental, restringindo-se a fornecer apenas técnicas de ensino para 

trabalhar os conteúdos no Estágio Supervisionado. 

A questão apresentada é um desdobramento de problemática central que têm 

suas raízes na lógica bacharelesca que influenciou a constituição das licenciaturas em 

geografia, condição que atribuiu ao estágio o lugar de desvalorização e 

subalternidade na estrutura curricular.  O distanciamento da ciência geográfica ou da 

geografia acadêmica e conhecimento pedagógico no estágio é uma manifestação 

dessa desvalorização. Mas, além disso, a realidade vivida no estágio, as dificuldades 

enfrentados durante a sua realização, como ele ocorre, a organização de suas 

atividades e os objetivos esperados corroboram para entender esse  lugar de 

subalternidade,  a pesquisa realizada por Khaoule65 apresenta traços que evidenciam 

essa condição.     

O modos operandi de realização do estágio é uma herança  constituída 

historicamente de um modelo de formação. Nesse modelo, primeiramente, foram os 

pedagogos  que ocuparam o espaço do estágio, e o alimentaram de uma dimensão 

instrumental. Frequentemente, estes valorizavam, no estágio, apenas o fazer do 

                                                 
65 Pesquisa realizada a partir do projeto de pesquisa “Ensino e práticas docentes no estágio supervisionado das 

licenciaturas da Universidade Estadual de Goiás” (PrP/UEG, realizado em 2009/10). 
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professor, a metodologia de ensino, desamparada do conhecimento geográfico.  As 

referências teóricas da geografia não corroboravam o repertório dos professores da 

cadeira do estágio. Por outro lado, e, em alguma medida, os professores das 

disciplinas específicas negavam o conhecimento didático-pedagógico nos espaços 

disciplinares. Posteriormente, quando os professores com formação em geografia 

assumiram esse espaço, fazem-no, em muitos casos, apoiados nas mesmas convicções 

instrumentais e burocráticas, de esvaziamento teórico, de distanciamento das 

espacialidades formativas, de ausência do diálogo e do desencontro entre teoria e 

prática. O rótulo de desvalorização, a posição de subordinação, em relação aos 

demais componentes curriculares, ainda hoje acompanha o estágio e está presente na 

cultura acadêmica institucionalizada.  

Esse contexto contribuiu para suprimir do estágio docente as condições 

necessárias de aproximação e/ou diálogo entre conhecimentos disciplinares e 

pedagógicos e entre teoria e prática. O momento de realização do estágio foi – e 

ainda é – concebido como o espaço da prática (campo de estágio) deslocado do 

espaço da teoria (universidade), consequentemente o seu cumprimento é marcado 

pelo distanciamento entre as espacialidades institucionais formativas, escola e 

universidade, bem como dos sujeitos envolvidos na formação do professor. Essa 

questão está presente no repertório de alguns autores que discutem a formação de 

professores como,  Souza; Zanata(2006); Cavalcanti (2012), entre outros. 

A presente proposta de pesquisa deverá enfrentar algumas questões, tais 

como: Qual é o lugar do estágio na formação dos professores? Como se estabelece 

uma composição curricular  no  estágio que contempla  a ciência geográfica e a 

ciência da educação? Como trabalhar  as teorias geográficas para que seja  o 

fundamento da intervenção na escola? Em que medida os fundamentos teóricos da 

geografia podem contribuir na formação  do professor?  
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Para explorar essas questões, entre outras, o objetivo central dessa pesquisa 

será  analisar as possibilidades educativas que as teorias geográficas apresentam no 

Estágio Curricular supervisionado de formação de professores. Esse objetivo geral 

desdobra-se em outros. Primeiramente constituir uma composição das teorias 

geográficas necessária  para um professor de geografia, na sequência  compreender 

como as teorias geográficas são trabalhadas na estrutura curricular dos cursos de 

geografia em que atuam os sujeitos dessa pesquisa, os professores de estágio; 

identificar o lugar da teoria geográfica nos contextos de estágios e na prática dos 

professores; analisar como é realizado o Estágio Supervisionado nas universidades 

públicas de Goiás; refletir as possibilidades formativas em contextos em que as 

intervenções  operacionalizadas no estagio supervisionado estão fundamentadas nas 

teorias geográficas. 

A hipótese suscitada nessa pesquisa é que a teoria geográfica é um 

componente fundamental na formulação das propostas de ensino e no 

encaminhamento dos professores  de geografia a serem delineados no Estágio 

Supervisionado. Essa hipótese está amparada na  proposição apontada por 

Cavalcanti (2012, p.111), a autora postula seis saberes específicos que são requisitos 

da formação de professores e necessários para a sua atuação  profissional. Explica 

que antes de qualquer habilidade o primeiro saber necessário ao professor é saber 

geografia, o que exige o domínio pleno dessa  área do conhecimento.  Saber geografia  

“significa saber mais que conhecer seus conteúdos, requer saber a história do 

pensamento geográfico, métodos de investigação resultante dessa história, o objeto 

de estudo da área e as discussões teórico-metodológicas que a envolvem, dando 

significado histórico ao objeto e a suas categorias” (CAVALCANTI, 2012, p.111).  

O professor/orientador de estágio com base nesse pressuposto deve saber 

amplamente geografia. É necessário, ultrapassar o empirismo e buscar métodos para 

encaminhar  didaticamente o conhecimento geográfico  para que possa, efetivamente, 
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contribuir para ao desenvolvimento do pensamento crítico.  Toda ação/discussão 

sobre o ensino deve ter  como base a discussão epistemológica, porque o ato didático 

é epistemológico. Quando  essa discussão é negligenciada há um risco de se trabalhar 

apenas no nível superficial e dos desdobramentos aparentes dos fenômenos, sem 

compreender as relações que se estabelecem entre a realidade e o objeto 

(CAVALCANTI, 2011, p.217).    

A metodologia que essa pesquisa pretende utilizar é o grupo de discussão, esse 

procedimento  se constitui por grupos de pessoas que partilham de experiências em 

comum, reproduzem estruturas sociais nos quais é possível identificar um modelo de 

comunicação. Esse modelo documenta as experiências coletivas, as características 

sociais do grupo, entre outras. Nesse sentido o grupo de discussão se constitui como 

um instrumento de reconstrução dos contextos sociais e dos modelos que orientam a 

ação dos sujeitos.  A pesquisadora no grupo de discussão assume uma postura 

“sociogenética  ou funcional”, faz  o mínimo de interferências e evita perguntas do 

tipo “o que ou por quê”,  fomenta discussões em torno do “como”. O objetivo 

fundamental dessa modalidade de pesquisa é a “obtenção de dados que possibilitam 

a análise do contexto ou do meio social dos entrevistados, assim como de suas visões 

de mundo ou representações coletivas”(WELLER, 2010, p. 55-58). 

Dessa forma,  os sujeitos que  serão selecionados para constituir o grupo de 

discussão dessa pesquisa serão de  professores de Estágio de universidades públicas 

do Estado de Goiás. O critério de seleção, quantidade e organização desses sujeitos 

deverá ser orientado por alguns parâmetros, tais como:  selecionar IES com Projeto 

Político Pedagógico atualizado,  professores com formação no nível de pós-

graduação stricto-sensu, com vínculo profissional na IES pública por meio de 

concurso público, com inserção nos últimos dez anos  (2006-2016), que tenham 

disponibilidade e motivação para participar dos encontros do grupo. O quantitativo 

de professores será de um número mínimo de três sujeitos e máximo de oito. Se caso 
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o grupo tenha número insuficiente para obter os dados necessários, mais de um 

grupo poderá ser constituído.  As reuniões poderão ocorrer no IESA/UFG e/ou 

também em outros campi universitários da Universidade Federal de Goiás e/ou da 

Universidade Estadual de Goiás. 

As bases teórico-metodológicas e os fundamentos que alicerçam a proposta 

dessa pesquisa entrelaçam, pelo menos, dois eixos teórico-epistemológicos do 

conhecimento. O primeiro debruça-se sobre o contexto específico da ciência 

geográfica, suas bases epistemológicas, categorias de análise e conceitos. O segundo 

envolve a perspectiva de formação do professor em um contexto geral do 

desenvolvimento profissional. Na a perspectiva de formação do professor, 

propositura para o Estágio Supervisionado, envolve pelo menos três dimensões: 

crítica, reflexiva e investigativa.  A dimensão crítica compreende os aspectos micro e 

macro do processo formativo. A dimensão reflexiva tem seu lugar no mundo da 

prática; a reflexão sobre a própria prática, em interação aos conceitos e a ciência da 

educação. A dimensão investigativa vincula-se à perspectiva de aprendizagem a 

partir de atividades de investigação e pesquisa.  

No Quadro 1 apresenta-se a descrição sistemática das teorias geográficas, 

possíveis contribuições  e referências para constituir os elementos teóricos como 

proposição para o  estágio. 

Quadro 1 – Quadro teórico-epistemológico da geografia 

CATEGORIA CONTRIBUIÇÃO REFERENCIAIS 

Espaço 

Compreender as relações sociais a partir de uma 

totalidade espacial; pensar o espaço a partir das 

multiplicidades das relações sociais; 

Santos (2008); Lefebvre 

(2009); Massey (2009); 

Região 

Observar, a partir da ideia de região funcional, as 

motivações que impulsionam os deslocamentos 

intermunicipais de estudantes e quais os impactos no 

cotidiano escolar; 

Gomes (2000); 
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CATEGORIA CONTRIBUIÇÃO REFERENCIAIS 

Território 
Observar como se espacializam as relações de poder no 

espaço escolar em suas diferentes dimensões; 
Souza (2013); 

Lugar 
Entender as relações a partir das experiências vividas dos 

sujeitos com a localidade analisada; 
Gomes (2013) 

Paisagem 
Compreender os elementos sociais responsáveis pela 

produção da paisagem da escola; 
Carlos (2011) 

Redes 
Analisar o cotidiano dos sujeitos através dos fluxos 

populacionais. 
Corrêa (2000) 

A dimensão pedagógica que se pretende explorar fundamenta-se em uma 

proposta de formação vinculada ao desenvolvimento do pensamento teórico, 

intelectual, que articula a ele os saberes e modos de aprender e ensinar, condições e 

meios de aprendizagem, metodologias e procedimentos de ensino. Implica uma 

proposta didática que articula um entendimento mais amplo e dele se apropria,  

como proposto por Vygotsky.  

A ideia chave de Vygotsky é um ensino que seja capaz de desenvolver, na 

formação educativa, potencialidades intelectuais ou capacidades mentais. Essa 

abordagem da didática é veiculada à teoria histórico-cultural , foi formulada por 

Vygotsky e por gerações posteriores a ele. Os conceitos centrais dessa teoria são: 

mediação, internalização, generalização, relação entre conceitos cotidianos e 

conceitos científicos. Vygotsky não formulou uma proposta didática, em boa parte, 

isso explica as dificuldades e confusões que se fazem dos conceitos desse autor. 

Mesmo assim, é possível extrair, a partir de suas premissas, modos de operar na sala 

de aula. Davídov  (1988) buscou essa demanda e teve como ponto de origem a crítica 

da organização do ensino baseada numa concepção pedagógica tradicional de 

aprendizagem (LIBÂNEO, 2004).  

Em linhas gerais, o Quadro 2, a seguir, apresenta um plano de trabalho e a 

proposta preliminar do desenvolvimento dessa pesquisa. 

Quadro 2 – Plano de trabalho - proposta preliminar 
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ETAPAS AÇÕES PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO 

1ª etapa 

Compor uma 

estrutura 

teórica no 

âmbito das 

teorias 

geográficas 

1. Produzir uma fundamentação teórico-

epistemológica da teoria geográfica relativo 

às  matrizes geográficas e o pensamento 

espacial; 

2. Identificar os conhecimentos teóricos e 

epistemológicos da geografia, categorias e 

conceitos que podem ser tomados como 

fundamentais ou necessários  para a 

formação de professores e que possam ser 

base para as intervenções realizadas no 

estágio; 

3. Estabelecer uma análise sobre o método:  

método  do conhecimento, método da 

ciência geográfica,  método cognitivo e 

metodologia de ensino;  

Desenvolver o 

embasamento teórico 

da teoria geográfica 

2ª etapa 

Estruturar e 

viabilizar 

condições para 

realização da 

pesquisa, 

mapear o 

Estágio de 

Geografia  em 

Goiás 

1. Estabelecer intercâmbios; 

2. Compor grupos de discussão de 

professores de estágio; 

4. Conhecer como os estágios se realizam e 

as práticas e dos professores;  

  

Realizar a pesquisa, 

coletar os dados; 

3ª etapa 

Sistematizar os 

dados 

coletados dos 

grupos de 

discussão  

articulando as 

duas 

1. Discutir o estágio  como um momento 

privilegiado da formação de professores; 

2. Identificar  a sua tradição e reconhecer a 

sua   problemática,  

3. Analisar sua importância das teorias 

geográficas na composição curricular do 

estágio e suas potencialidades educativas;   

Compor uma 

problematização mais 

ampla, identificar as 

potencialidades e os 

limites para a 

realização de um 

estágio fundamentado 
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ETAPAS AÇÕES PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO 

dimensões,  

ciência 

geográfica e 

ciência da 

educação 

4.  Estabelecer uma análise sobre o método 

de ensino a partir do  método científico e o 

método cognitivo; 

na teoria geográfica 

4ª etapa 

Refletir as 

potencialidade

s para o 

estágio que 

apresentam 

em suas 

composições  

curriculares as 

teorias 

geográficas 

1. Analisar as experiências e ações; 

2. Analisar o que é fundamental para 

formar um aluno  que sabe pensar  pela 

ciência;  

3.Validar as ações e conhecimentos 

fundamentais para uma composição de 

estágio que potencializa o desenvolvimento 

da capacidade cognitiva;  

4.Refletir e dialogar com o conjunto de 

conhecimentos e saberes constituídos; 

 

Redação final. 
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Cidadania, segregação e desigualdades sociais: desafios e possibilidades da 

geografia escolar em bairros periféricos da cidade de Goiânia-GO 

 Manoel Victor Peres Araujo66  

Ensino e aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Mestrado 

Palavras-chave: Segregação sócio-espacial; Geografia Escolar; Cidadania 

Introdução  

O cotidiano da metrópole reserva muitas peculiaridades, e nos espaços 

segregados, em especial, ele é marcado por diversas ações, conflitos, incertezas, 

inseguranças, imobilidades, medos e tantas outras expressões que poderíamos citar. 

E para além disso, conviver com a desigualdade de oportunidades na esfera social e 

econômica, e na dificuldade de acesso à cultura, educação e saúde. Segundo Carlos 

(2013, p. 96) a segregação vivida na dimensão do cotidiano se apresenta de diversas 

formas, seja no acesso e no aspecto da moradia, o transporte e a acessibilidade, e a 

deterioração e diminuição dos espaços públicos. Nesse sentido, Paula (2012, p. 16), 

entende que a segregação sócio-espacial extrapola a esfera do morar e se estende à do 

habitar, pois sua compreensão vai além da fragmentação dos espaços e lugares da 

cidade, se expandindo para a restrição dos direitos e dos usos que se podem fazer 

dela. 

É nesse contexto, formulado brevemente, que grande parte dos alunos de 

escola pública na cidade de Goiânia convivem. E é sob tal noção que reside a 

problemática principal dessa pesquisa: A Geografia Escolar, tem contribuído para a 

formação cidadã e a formação de um pensamento espacial em alunos que habitam 

esses espaços segregados, de modo que eles compreendam a lógica dos espaços que 

eles habitam? Para além da problemática principal, quais são os conceitos e os 
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conteúdos que são utilizados pelo professor, e pelos currículos oficiais de modo a 

efetivar a formação espacial dos alunos? 

Pensando em responder esses questionamentos, e sabendo que ele pode ser 

viabilizado por meio da Geografia Escolar, e corroborando com autores como 

Cavalcanti (2014; 2013), Callai (2015), que defendem a perspectiva de uma educação 

geográfica, compreendo que tais respostas devem ser elaboradas através dos 

conteúdos apresentados e estruturados nos currículos propostos, e que por sua vez 

são formulados buscando atender um arcabouço teórico de conceitos e categorias da 

Geografia. A proposta aqui então é que o conceito central capaz de responder a 

problemática da pesquisa é o de segregação sócio-espacial. Para tanto, o objetivo 

principal dessa pesquisa é compreender como o conceito de segregação sócio-

espacial é trabalhado no ensino de Geografia em escolas públicas na periferia da 

cidade de Goiânia. Os objetivos específicos são: 

 Analisar a segregação sócio-espacial na produção do espaço urbano da cidade 

Goiânia. 

 Identificar como os temas da segregação sócio-espacial se efetivam nas aulas 

de Geografia em uma escola pública da periferia de Goiânia; 

 Entender como se dão as práticas de ensino-aprendizagem de Geografia em 

uma escola pública da periferia de Goiânia; 

 Investigar a possibilidade de uma formação cidadã com alunos jovens de 

bairros periféricos por meio da formação do conceito de segregação sócio-

espacial. 

Para a realização deste trabalho considera-se como metodologia mais 

adequada a investigação de natureza qualitativa conforme analisada por Martins 

(2004, p. 01), “a pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise 

de micro processos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, 
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realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no 

momento da análise”.   

Na perspectiva dessa metodologia de pesquisa o delineamento utilizado é o 

estudo de caso. Segundo Günther (2006, p. 205), nesse contexto podem-se usar tanto 

dados qualitativos como quantitativos, aplicando questionários e administrar testes. 

Ainda sobre o estudo de caso, André (2005, p. 17) contribui dizendo que na 

educação, tal metodologia se preocupa com a compreensão da ação educativa, ou 

seja, da prática educativa de determinado grupo.  

Para a escolha da escola campo da pesquisa, foi necessário ter a ciência de 

que o bairro onde esta se encontrava dispunha dos elementos que atendiam os 

parâmetros da nossa pesquisa, ao passo que a escolha não fosse aleatória. Para 

atender a essa perspectiva os critérios metodológicos67 adotados foram: 1) quanto ao 

nível, a escola deve compreender o ensino médio e possuir no mínimo 100 alunos 

regularmente matriculados no ensino médio.2) quanto as características do bairro 

onde se localiza a escola. 2a)> 4,5 da população do bairro deve ser de baixa renda, 2b) 

< 50% da população do bairro possuir nível de escolaridade abaixo do ensino médio, 

> do 50% do solo urbano deve ter uso residencial. 

Com base no que foi previamente exposto e em nossas análises preliminares, 

julgamos que a metodologia proposta para o respectivo trabalho terá condições de 

auxiliar no atendimento aos nossos objetivos. Para responder o primeiro objetivo, 

tem-se a compreensão que é necessário desenvolver dois procedimentos: revisão 

bibliográfica e a análise de dados estatísticos. 

A Revisão bibliográfica, primeira etapa da pesquisa, objetiva um estudo 

detalhado dos conceitos utilizados no trabalho, em especial o de segregação sócio-

espacial, definindo suas expressões (residencial, mobilidade, econômica e etc), seus 

                                                 
67 Os critérios metodológicos foram utilizados na pesquisa “A PERCEPÇÃO ESPACIAL DOS ESTUDANTES 

DO ENSINO MÉDIO NA ÁREA DO ENTORNO DE ESCOLAS EM GOIÂNIA/BRASIL E EM LOS 

ANGELES/EUA:  UMA ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO” coordenada pelo Prof. Dr. Denis Richter e 

financiada pelo CNPQ, e cedida gentilmente para essa pesquisa. 
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limites e possibilidades68 bem como sobre a produção do espaço urbano em Goiânia. 

Para tentar demonstrar como esses fenômenos se espacializam, se utiliza do 

levantamento de dados estatísticos e a partir dele a elaboração de mapas, que serão 

confeccionados para contribuir com as informações trazidas para o capitulo e 

também mais adiante na aplicação de uma proposta metodológica a ser trabalhada 

nas escolas. Para tal levantamento serão utilizados dados secundários obtidos em 

órgãos nacionais, estaduais e municipais como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Instituto Mauro 

Borges – IMB, entre outros. A partir dessa discussão, é importante situar o sujeito da 

pesquisa (o jovem escolar, ou aluno jovem) na problemática da pesquisa. 

A análise de documentos oficiais que estruturam o ensino de Geografia na 

escola, é uma etapa importante para compreender como o conceito, o conteúdo ou a 

temática trabalhada está estruturada segundo seus agentes definidores A partir desse 

entendimento os documentos a serem analisados são os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN’s, o Projeto político pedagógico e o livro didático adotado na escola. 

Para uma melhor compreensão das ações comportamentais dos jovens e currículo 

praticado na escola, o questionário, a observação e a entrevista seguem como 

procedimentos que reafirmam o rigor da pesquisa em entender as suas ações.  

Os documentos analisados, são parte do processo ensino-aprendizagem dos 

sujeitos da pesquisa. A observação se refere diretamente a situações sociais e permite 

que você analise situações comportamentais na medida em que elas ocorrem. 

Normalmente são registradas num caderno de Campo. (VIANNA, 2003, p. 15). Em 

seguida, o questionário que será aplicado nos jovens escolares, contém perguntas 

sobre a habitação, renda e mobilidade, que são as expressões do conceito que 

buscamos enfatizar nesse trabalho.  

                                                 
68 Sobre seus limites e possibilidades inclui também suas diferentes correntes e abordagens, ver principalmente 

em VASCONCELOS, CORRÊA e PINTAUDI (2013). 
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Por último a elaboração e aplicação da proposta metodológica para mediação 

do conceito de segregação sócio-espacial69. Serão realizadas também entrevistas 

estruturadas com os alunos do ensino médio da escola campo da pesquisa, e também 

com os professores de modo a atender os questionamentos iniciais levantados pelo 

trabalho e tantos outros levantados nas observações em sala de aula, bem como a 

análise e tabulação dos dados obtidos e a redação da dissertação. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Para cumprir os objetivos propostos da pesquisa, realizamos o levantamento 

de referenciais teóricos acerca da temática da pesquisa reunindo várias obras em 

livros e artigos em periódicos. Para além, colaboramos junto ao NUCEF70, para a 

pesquisa do estado da arte sobre a produção do ensino e aprendizagem de Geografia 

reunindo dados básicos das teses e dissertações disponibilizadas nos sites dos 

programas de pós-graduação, e em outros espaços como a plataforma sucupira, 

banco de teses da Capes, ou em contato direto com o autor. Obtivemos um total de 

393 dissertações e 114 teses no levantamento versavam sobre ensino de Geografia. Ao 

utilizar esse levantamento, buscamos por trabalhos que apresentavam temáticas 

semelhantes a proposta apresentada, que relacionavam a cidade, o urbano e o ensino 

de Geografia com enfoque no conceito de segregação sócio-espacial. Acabamos por 

encontrar dezenove (19) trabalhos entre teses e dissertações que apontavam para essa 

relação, entretanto nenhuma pesquisa dava enfoque ao conceito de segregação 

(urbana, espacial ou sócio-espacial) 

Foram levantados, dados estatísticos sobre renda, densidade demográfica, uso 

do solo urbano, escolaridade, e as linhas de transporte coletivo que atendem a essa 

localidade. Esses dados, são fundamentais para a pesquisa e para a escolha da área 

de ponderação da pesquisa (Noroeste 1), e, por conseguinte na seleção da escola 

                                                 
69 A proposta está fundamentada em Cavalcanti (2014, p. 39) 
70 Núcleo de Pesquisa sobre currículo, ensino e formação de professores em Geografia. 
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campo da pesquisa, Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, localizada no 

Jardim Nova Esperança, região noroeste da capital. O contato com a escola foi 

realizado e a pesquisa segue em desenvolvimento com a observação das aulas de 

Geografia do ensino médio desde o mês de abril. As observações acontecem as 

segundas-feiras, quartas feiras, quintas-feiras em 4 turmas de 3° ano, 2 turmas de 2° 

ano e 4 turmas de 1°ano. Em um total de 10 turmas. 

Os instrumentos da pesquisa, questionário e roteiro de entrevista já foram 

elaborados com previsão de aplicação do questionário para a segunda quinzena de 

maio de 2016, e as entrevistas para junho. O livro didático analisado é o que está 

sendo utilizado na escola (Geografia, Sociedade e cotidiano Volume 1, 2 e 3). De forma 

resumida, a análise realizada constata uma abordagem maior do tema nos livros do 

1° ano do ensino médio, nos capítulos finais, ainda que essa abordagem seja feita de 

forma naturalizada, não levando em consideração o conflito de classes e as 

consequências na escala do lugar ou do cotidiano, elementos que o conceito de 

segregação sócio-espacial pode trazer. 

PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO 

Capítulos Sinopse 

SEGREGAÇÃO SOCIO-ESPACIAL E O 

JOVEM ESCOLAR: A FORMAÇÃO DA 

CIDADANIA NO CONTEXTO DA 

PERIFERIA SOCIAL 

1.1 Segregação socio-espacial e a produção 

do espaço urbano: aspectos conceituais 

1.2A produção do espaço urbano em 

Goiânia 

1.3 Jovem escolar do ensino médio no 

contexto das periferias sociais 

 

Considerações e abordagens acerca do conceito 

de segregação sócio-espacial seus limites e 

possibilidades e também como ela se expressa 

no cotidiano das pessoas. Com esse panorama, 

pretende-se afinar o conteúdo e os aspectos 

que serão abordados nas propostas elaboradas 

para a pesquisa campo na escola. Nesse 

sentido, busca-se abordar a compreensão desse 

conceito na produção do espaço urbano de 

Goiânia, considerando no movimento da 

constituição do seu espaço as interferências do 

capital e a produção da segregação na cidade. 

Por último o jovem escolar no contexto 

abordado pela pesquisa. Para isso, utiliza-se de 

dados estatísticos, bem como alguns mapas 

que especializam as temáticas tratadas.  
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Referências básicas: Milton Santos; David 

Harvey; Marcelo Lopes de Souza; Roberto 

Lobato Corrêa; Ana Fani Alessandri Carlos, 

Maria Encarnação Beltrão Sposito; Pedro 

Almeida Vasconcelos; Arlete Moysés 

Rodrigues; Flavio Villaça; Tereza Pires 

Caldeira; Flavia Maria de Assis Paula; Lana de 

Souza Cavalcanti; Edir Paiva Bueno; Eguimar 

Felício Chaveiro, Aristide Moysés, Lucineide 

Mendes Pires, Necio Turra Neto 

2. SEGREGAÇÃO SOCIO-ESPACIAL E 

GEOGRAFIA ESCOLAR: DO 

CURRICULO ÀS PRATICAS 

ESCOLARES. 

2.1 Contribuições do ensino de Geografia 

para a formação cidadã 

2.1.1 O conceito de segregação socio-

espacial como eixo articulador entre a 

formação cidadã e o ensino de Geografia 

2.2 Abordagens sobre segregação sócio-

espacial no ensino de Geografia 

2.2.2 A discussão sobre segregação socio-

espacial nos documentos oficiais 

2.2.3 A pratica e a reflexão dos professores 

de Geografia sobre a segregação sócio-

espacial 

2.3 Proposta de mediação didática para 

segregação sócio-espacial no ensino de 

Geografia 

Diagnóstico da abordagem do conceito de 

segregação sócio-espacial no ensino de 

Geografia, defendendo a Geografia como 

propiciadora da formação cidadão e propondo 

o conceito de segregação sócio-espacial como 

eixo articulador para essa formação em alunos 

de bairros periféricos. Na sequência, procura-

se entender como a Geografia é estruturada 

nos currículos propostos, e como o conceito de 

segregação sócio-espacial é contemplado. Em 

seguida a apresentação da proposta de 

mediação didática para o conceito de 

segregação sócio-espacial a ser aplicada na 

escola campo dessa pesquisa. 

Referências básicas: Lana de Souza 

Cavalcanti; Helena C. Callai; Gloria da 

Anunciação Alves, Marcelo Garrido; José 

Carlos Libâneo; Antonio Nóvoa; Francisco 

Florentino García Perez; Antonio Carlos 

Castrogiovanni; L.S Vigotsky; Denis Richter; 

Alexsander Batista e Silva; Karla Annielly 

Teixeira de oliveira 

3. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO 

CONCEITO DE SEGREGAÇÃO SOCIO-

ESPACIAL PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA NO CONTEXTO DE 

PERIFERIA SOCIAL. 

3.1. Os sujeitos da pesquisa e as aulas de 

Geografia: Observação e questionário 

socioeconômico 

Analise dos dados proporcionados pelas 

etapas da pesquisa, como as aulas, a 

observação e as entrevistas e a compreensão 

dos resultados que o conceito proporcionou 

para a formação cidadã dos alunos da escola 

campo. Com base nos resultados será possível 

avaliar quais os desafios e possibilidades que o 

ensino de Geografia enfrenta nesses lugares 

segregados.  

Referências básicas:  Milton Santos; David 

Harvey; Marcelo Lopes de Souza; Roberto 

Lobato Corrêa; Ana Fani Alessandri Carlos, 

Maria Encarnação Beltrão Sposito; Pedro 
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3,2. As entrevistas: concepções dos 

professores e alunos sobre o conceito de 

segregação sócio-espacial nas aulas de 

Geografia. 

3.3. Desafios e possibilidades para a 

abordagem do conceito de segregação 

sócio-espacial no ensino de Geografia 

 

Almeida Vasconcelos; Arlete Moysés 

Rodrigues; Flavio Villaça; Tereza Pires 

Caldeira; Flavia Maria de Assis Paula; Lana de 

Souza Cavalcanti; Edir Paiva Bueno; Eguimar 

Felício Chaveiro, Aristide Moysés, Lucineide 

Mendes Pires, Necio Turra Neto; Helena C. 

Callai; Gloria da Anunciação Alves, Marcelo 

Garrido; José Carlos Libâneo; Antonio Nóvoa; 

Francisco Florentino García Perez; Antonio 

Carlos Castrogiovanni; L.S Vigotsky; Denis 

Richter; Alexsander Batista e Silva; Karla 

Annielly Teixeira de oliveira. 
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Formação docente e o trabalho do pedagogo no ensino de geografia nos anos 

iniciais: análise dos conhecimentos geográficos 

Emmanuele Rodrigues Antonio71 

Ensino e aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Mestrado 

Palavras- chave: Ensino de Geografia; Anos Iniciais; Conhecimentos docentes; 

Mediação didática; Conteúdos físicos. 

Introdução 

 O ensino de Geografia nos Anos Iniciais esta pautado na premissa da 

alfabetização geográfica, tendo a vivência da criança como palco de contextualização 

e edificação do processo de ensino e aprendizagem. A relevância do tema esta nessa 

questão, pois o inicio das primeiras noções e confronto com o conhecimento 

geográfico, ocorre nos Anos Iniciais. Dessa maneira, o interesse pela pesquisa nos 

primeiros anos de ensino, tendo como foco a docência, o processo de mediação 

didática e a construção dos conhecimentos específicos do conteúdo pelos professores. 

Nosso intuito é contribuir para a formação e a reflexão dos professores que atuam 

nesses anos, mostrar a importância do ensino de Geografia, dos conteúdos físicos 

como elementos espaciais presentes no seu cotidiano. 

 Os principais referenciais teóricos que nos respaldaremos, no ensino de 

Geografia nos anos iniciais serão Straforini (2008); Lopes (2013) (2014); Callai (2005). 

Na discussão sobre formação inicial, conhecimentos e identidade docente Libanêo 

(2000) (2012) (2013) (2014) (2015a) (2015b); Ludke (2001); Monteiro (2001); Nóvoa 

(2009); Nunes (2001); Pimenta (1996) (2004) (2006); Shulman (2005); Tardif (2000) 

(2002); Vasconcellos (2011). No currículo Costa (2013); Libanêo (2006); Lopes (2006a) 

(2006b) (2011); Sancristán (2000). Nas reflexões sobre mediação didática Vigotski, 

(2001); Bento (2013); Cavalcanti (2005); Libâneo (2002) (2009) (2010) (2012) (2013). 

                                                 
71 Orientadora: Profª. Drª.  Adriana Olívia Alves. 
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 Para realização e consolidação da pesquisa, delimitamos o seguinte objetivo 

geral que se consubstancia em: Analisar a formação e o trabalho docente do 

pedagogo nos anos iniciais no Ensino de Geografia. Tendo como objetivos 

específicos: Analisar a mediação pedagógica dos professores pedagogos no ensino de 

Geografia, em especial os conteúdos físicos; Averiguar as fontes de construção, 

reformulação e reafirmação dos conhecimentos docentes; Investigar o currículo dos 

cursos de formação inicial em pedagogia e a sua relação com os conhecimentos 

geográficos; Investigar o ensino de Geografia nos Anos Iniciais e delimitar onde, 

como e porque se encontra o ensino dos conteúdos físicos nessa fase escolar; 

Confirmar que os conhecimentos docentes são edificados pela temporalidade da 

docência anterior, durante e posterior à formação inicial, por diferentes espaços de 

formação; Demonstrar a contribuição e a importância que o ensino de Geografia e 

dos conteúdos físicos para o processo de alfabetização. 

Como subsidio metodológico, elencamos a pesquisa qualitativa. Tendo como 

enfoque na abordagem qualitativa à pesquisa participante, que segundo Demo 

(2008), busca-se realizar contribuições junto ao sujeito estudado, de modo que o 

sujeito possa pensar e intervir junto ao pesquisador. Com respaldo nas técnicas de 

coleta de dados, revisão bibliográfica, sobre os temas ensino de Geografia nos anos 

iniciais, mediação didática, currículo, conhecimentos e identidade docente; análise 

documental dos documentos de regulamentação do curso de pedagogia e do ensino 

de Geografia na educação básica; entrevista semi dirigida com professores da rede 

municipal de ensino de Goiânia e Aparecida de Goiânia; e a observação de aulas da 

disciplina de Geografia nos anos iniciais, nas turmas dos docentes entrevistados. 

Resultados Parciais 

 O ensino de Geografia voltado para alfabetização geográfica é uma das 

premissas, para a defesa da iniciação das primeiras noções do conhecimento 

geográfico sistematizado, nos primeiros anos da vida escolar das crianças. A 
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ampliação da leitura do espaço geográfico é um dos objetivos a serem almejados nos 

anos iniciais, pois nessa fase que se constrói as bases do conhecimento geográfico a 

visão e entendimento do espaço geográfico. As marcas inscritas no espaço geográfico 

pela sociedade sujeitos crianças, jovens ou adultos, em tempos distantes ou próximos 

nos revelam significados. Entender e refletir as marcas inscritas e circunscritas no 

espaço geográfico auxilia o sujeito a interpretar o espaço geográfico, por meio das 

categorias de análise da Geografia. 

 Mediante a essas questões, é nos anos iniciais que temos os primeiros 

confrontos com os conhecimentos geográficos, proporcionando a ampliação da 

leitura de mundo da criança, de forma a evidenciar que o espaço é construído 

socialmente e que elas fazem parte desse processo. A geografia assim tem como 

papel ampliar, potencializar a leitura das espacialidades e dos diferentes elementos e 

objetos que a integram. 

 Callai (2005, p.232) assinala que “[...] a gente lê o mundo ainda muito antes de 

ler a palavra, a principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do mundo. E 

pode-se dizer que isso nasce com a criança”. A leitura de mundo precede a leitura da 

palavra, sendo assim, ela nos evidencia que a criança antes de chegar à escola, possui 

um conhecimento sobre o espaço e que esse, é permeado, por uma Geografia 

cotidiana, vivenciada, experienciada. É por meio do corpo, que a criança conhece o 

espaço. Desde a barriga da sua mãe, ela esta tentando descobrir e conhecer o mundo 

o espaço que a circunda. Essa descoberta se dá pela necessidade de conquista, de 

deixar suas marcas inscritas no espaço. 

 A criança chega à escola com um olhar do “seu” espaço geográfico próprio, e 

com o passar do tempo, a partir das diferentes “[...] relações espaciais se 

desenvolvem e se tornam mais complexas à medida que ela amplia seu espaço de 

ação.” (LOPES, 2013, p.287). Com seus próprios significados, a criança amplia sua 

visão de mundo, tendo o espaço de vivência como primeiro planisfério de sua 
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análise, pois é onde ela estabelece cotidianamente suas relações. E com a Geografia 

escolar, ela amplia sua escala de análise, agora ela passa a só observa o seu lugar, 

mas é mobilizada a olhar, entender e analisar diferentes espaços. 

 Assim, se faz necessário refletir como os professores podem contribuir para 

com a ampliação da leitura de mundo das crianças. Já que, é nos anos iniciais que é 

oportunizado o primeiro confronto e contato com o conhecimento geográfico. E cabe 

ao professor à escolha de como realizar a abordagem desses. Isso significa, que as 

escolhas de como encaminhar a abordagem do conteúdo, refletem a identidade e os 

conhecimentos docentes que veio edificando e reconstruindo na temporalidade de 

sua carreira, pois a identidade do professor e seus conhecimentos estão em um 

constante processo de fazer e reefazer, eles são dinâmicos e são formulados em 

diferentes espaços formativos.  

 O fazer docente, inicia muito antes da sala de aula, desde as suas bases 

anteriores que são as memórias enquanto alunos da educação básica, local no qual 

tem contato de outra maneira com o processo de ensino e aprendizagem. Esses 

momentos, memórias e historias formativas se fazem presentes na identidade e nos 

conhecimentos docentes, seja com a “imitação de práticas” ou com o rompimento de 

“modelos” em um primeiro momento consideraram condizentes, mas após o 

confronto com o curso de formação, há um distanciamento dessas práticas. 

 A formação inicial se caracteriza por ser a passagem do “ser aluno”, ao “ser e 

ver-se como professor”. É o período que o professor tem a formação voltada para a 

construção dos seus conhecimentos científicos, um espaço formativo que fornece 

bases para ação e reflexão docente. São esses conhecimentos que auxilia e 

proporciona ao docente a alguns elementos constituintes de sua identidade docente. 

A formação inicial que possibilitará atuar diante as situações que a profissão lhe 

apresentar, esta contribuirá para que o docente não se distancie da pesquisa e da 

reflexão de sua prática, lhe dará apoio na constante construção, reconstrução e 
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reafirmação de seus conhecimentos, se caracterizando por uma formação em 

processo, contínua. Assim, os conhecimentos, habilidades o saber-fazer docente é 

múltiplo e é construído em um constante processo, que não se finda á formação 

inicial, mas perpassa. A escola é um desses locais de formação. 

 Tendo como reflexo os diferentes espaços de formação docente, a ação 

mediadora do professor. Sendo a atuação deste sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, que se caracteriza por ser o ato de “[...] o professor atua na direção e 

acompanhamento da atividade autônoma dos alunos de modo que estes se 

apropriem dos produtos da cultura, da ciência, da arte, constituídos ao longo da 

experiência humana. Este processo é designado mediação didática [...]” (LIBÂNEO, 

p.5, s.d.). Na mediação didática o docente assume um posicionamento de 

intermediador do conteúdo/conhecimento para o sujeito da aprendizagem, por meio 

da mediação didática ele poderá abordar diferentes conhecimentos sistematizados e 

construídos pela ciência e sociedade, de diferentes maneiras e utilizando técnicas e 

estratégias, que possam facilitar o processo de assimilação dos conhecimentos. 

Assim, os conhecimentos docentes são as bases de fundamentação da mediação 

didática, tendo como principal fonte os conhecimentos específicos do conteúdo e os 

conhecimentos pedagógicos. 

 Mediante a essas discussões, pretendemos analisar a formação e o trabalho 

docente nos anos iniciais, discutindo o ensino de geografia bem como seus objetivos 

nos primeiros anos de ensino, de forma a refletir sobre os conhecimentos e a 

identidade docente. Assim, a pesquisa tem como intuito contribuir com a formação 

inicial e continuada dos professores, que tem os anos iniciais como campo de 

trabalho, visando à reflexão sobre a importância do ensino dos conhecimentos 

geográficos. De forma a evidenciar, que para além do letramento, alfabetização, das 

disciplinas de matemática e português tem-se como premissa a formação de alunos 

críticos e conscientes, cidadãos que possam pensar e atuar na sua realidade. 
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Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

Capítulo 1. O ensino de Geografia e o 

profissional que atua nos anos iniciais 

1.1. Ensino de Geografia nos Anos Iniciais 

1.2. A formação inicial e continuada de 

professores  

1.3. Conhecimentos docentes bases para a 

mediação pedagógica 

1.4. Temporalidade e o processo de construção da 

identidade docente  

1.5. A mediação didática e suas contribuições 

para a ampliação da leitura de mundo 

 

Neste capitulo temos como intuito, realizar uma 

reflexão teórica sobre o ensino de Geografia nos 

anos iniciais abordando os círculos concêntricos, 

a totalidade mundo, o cotidiano na sala de aula, 

o objetivo da alfabetização geográfica, voltada 

para a compreensão da espacialidade. Bem como, 

discutir a formação inicial e continuada de 

professores, de forma a evidenciar os 

conhecimentos e identidade docentes, como 

bases teóricas para a mediação didática no 

processo de ensino e aprendizagem, abordando o 

ciclo de vida da carreira docente e a reflexão na 

ação. Os conhecimentos, saberes docentes 

necessários para a prática pedagógica. 

Entendendo, que a identidade do professor, é um 

processo que não se finda á formação inicial, mas 

que se constrói por seus diferentes 

conhecimentos e que esses são edificados na 

temporalidade da carreira profissional. 

Evidenciando como o tempo e os diferentes 

espaços de formação formal e informal 

contribuem para a construção da identidade e 

saberes docente. Problematizar a mediação 

didática como ação docente e possibilitar para a 

ampliação da leitura de mundo e de espaço 

geográfico que a criança construirá, nas bases de 

sua alfabetização geográfica. Referências 

básicas: Rafael Straforini; Jader Janer Moreira 

Lopes; Lana de Souza Cavalcanti; Helena Copetti 

Callai; Celso Vasconcellos; Diamantino Pereira; 

Fernanda de Lourdes de Freitas; Ínia Franco de 

Nóvaes; António Nóvoa; Michael Huberman; 

Maurice Tardif; José Carlos Libâneo; Selma 

Garrido Pimenta; Lee Shulman; Maria Regina 

Guarnieri; Menga Lüdke; Marcos Antônio 

Campos Couto; Susan Francis Salazar; Tereza 

Sarmento; Célia Maria Fernandes Nunes; Izabella 

Peracini Bento; Roseli A. Cação Fontana; Lev 

Semyonovitch Vygotsky; Manoel Jacinto 

Sarmento; Vera Vasconcellos; Alyne Sarmento 

Coura Rocha; Cristina D’Ávila; Nídia Nacib 

Pontuschka; Claudivan Sanches Lopes; Ana 

Claudia Urban; Marilda da Silva. 

Capítulo 2. O que os documentos nos dizem 

2.1. Análise dos documentos oficiais sobre os 

Análise dos documentos que regulamentam o 

ensino de Geografia nos anos iniciais, quais são 

os objetivos da Geografia, quais os conteúdos 
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Anos Iniciais 

2.2. Regulamentação da formação dos 

profissionais licenciados em Pedagogia 

2.3. Os conteúdos físicos nos anos iniciais 

segundo as orientações curriculares  

 

norteadores. Nesse sentido compreender a 

formação dos profissionais habilitados há 

atuarem nos Anos Iniciais, analisando quais as 

disciplinas de conhecimento especifico e do 

conhecimento pedagógico de sua formação 

inicial, por meio do currículo das instituições 

formadoras. Estabelecendo um diálogo com a 

regulamentação do curso. Investigando e 

discutindo como as temáticas físicas estão 

presentes nos primeiros anos de vida escolar das 

crianças, e como estão dispostas nas orientações 

curriculares. Referências básicas: Leda Scheibe; 

José Carlos Libâneo; Brasil (DCNs/PCNs/ 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia); Umberto Andrade Pinto; Eliana 

Marta Barbosa de Morais; Jose Gimeno 

Sancristán; José Contreras; Alice Cassimiro 

Lopes. 

Capítulo 3. Formação de professores, 

conhecimentos docentes e a mediação didática 

3.1. Análise da Entrevista  

3.2. As aulas de Geografia nos Anos Iniciais: 

Análise das observações da mediação pedagógica  

 

Por meio da pesquisa a campo, análise e 

avaliação do discurso profissional dos docentes, 

suas perspectivas sobre o ensino de Geografia 

nos Anos Iniciais. Refletir sobre as bases dos 

conhecimentos docentes. Compreendendo a 

mediação didática e suas contribuições com a 

ampliação da leitura do espaço geográfico. Por 

meio, da mediação didática, analisar as 

estratégias, técnicas de ensino; a consideração 

dos conhecimentos dos alunos nas aulas; a 

presença do cotidiano na contextualização do 

conteúdo; o planejamento das aulas; a escolha 

dos conteúdos e a abordagem dos temas físicos. 

Referências básicas: Izabella Peracini Bento; 

Roseli A. Cação Fontana; Lev Semyonovitch 

Vygotsky; Lana de Souza Cavalcanti; Helena 

Copetti Callai; José Carlos Libâneo; Lee Shulman; 

Rafael Straforini; Jader Janer Moreira Lopes;Léa 

da Graças Camargos Anastasiou; Marcos Tarciso 

Masseto. 

Referências 

CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: A geografia nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 

2005. Disponível em: Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 

DEMO, P. Pesquisa Participante: Saber pensar e intervir juntos. Liber Livro Editora, 

Brasília, 2° edição 2008. 



 

 
411 

LIBÂNEO, José Carlos. A didática desenvolvimental e o currículo de formação 

profissional de professores: a articulação entre o conhecimento pedagógico-

didático e o conhecimento disciplinar. [s.d.] Disponível: professor.pucgoias.edu.br 

LOPES, Jader Janer Moreira. Geografia da Infância: contribuições aos estudos das 

crianças e suas infâncias. In: Revista de Educação Publica. v. 22, n.49/1 (2013). 

Disponível em: 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/index.php/educacaopublica/article/view/915 

 

 

 



 

 

412 

O Ensino de Geografia na formação docente em Educação do Campo 

Priscylla Karoline de Menezes72 

Ensino-Aprendizagem de Geografia 

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Formação de Professores; Educação do Campo. 

Introdução 

Esta pesquisa insere-se no conjunto de reflexões sobre formação docente e a 

construção do conhecimento geográfico em sala de aula. A escolha desse tema foi 

motivada por alguns fatores, a saber: primeiramente, se deve às leituras realizadas ao 

longo do curso de Licenciatura em Geografia, o Mestrado em Geografia e da 

participação em grupos de estudos e pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG), do Instituto 

de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade de Federal de Goiás (UFG), 

muitas delas voltadas para a importância de se discutir os processos de formação do 

professor de Geografia. Em segundo, pela inquietação gerada a partir de uma análise 

inicial do novo curso de Licenciatura em Educação do Campo, cujas habilitações 

dividem-se em “Ciências da Natureza”, “Matemática” e “Linguagem”, possibilitará 

que seus licenciados atuem como professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio, em escolas do campo. 
Só recentemente que as populações do campo começaram a ser atendidas 

especialmente no que diz respeito à formação de profissionais do ensino, em Ensino 

Superior, para atuarem neste contexto. Desse modo, são poucos os estudos 

disponíveis sobre os processos de formação desses professores, e especialmente, 

sobre o processo formativo a partir do currículo do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo quanto ao trabalho com os conhecimentos geográficos.  
Embora a Educação do Campo seja concebida como um processo educativo 

que envolve os povos que vivem e sobrevivem no campo e visa acontecer no “chão 

                                                 
72 Orientador: Prof. Dr. Denis Richter. 



 

 

413 

em que pisa esses sujeitos” (PANIAGO E ROCHA, 2012, p.397), é preciso pensar os 

processos de formação daqueles que estabelecerão o vínculo entre saberes e 

realidade vivenciada. Desse modo, a tese aqui proposta é que os cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, apesar de trabalharem com temas relacionados 

à Geografia, não constrói, entre os licenciandos, a compreensão dos conceitos 

geográficos, que deverão ser trabalhados pela Geografia Escolar. Por isso, conhecer o 

processo de formação dos licenciados em Educação do Campo, habilitados a atuar de 

maneira polivalente nas escolas, são de grande relevância para a sociedade e, 

sobretudo, para a ciência geográfica ao entender como esses profissionais poderão 

trabalhar com os conhecimentos pertinentes à Geografia nas escolas. 

Com o objetivo de compreender como o saber geográfico mais sistematizado e 

considerado referência constante para encaminhar atividades de ensino de Geografia 

tem sido considerado nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, 

selecionou-se como universo da pesquisa os alunos do último ano do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC), com habilitação em “Ciências da 

Natureza”, da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiás (GO) e 

Regional Catalão (GO) – e da Universidade de Brasília (UnB) – Campus de Planaltina 

(DF). Instituições que oferecem essa habilitação àqueles que queiram trabalhar como 

educadores em escolas rurais do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. 

Para um efetivo estudo elencou-se como procedimentos metodológicos a 

serem desenvolvidos no decorrer da pesquisa: 1. Pesquisa Bibliográfica e 

Documental: será feita a análise dos projetos pedagógicos dos cursos de LEDOC da 

UFG e UnB, para conhecer os fundamentos para a formação do professor de 

Educação do Campo, com habilitação em “Ciências da Natureza”. Busca-se com isso 

responder em que medida esses conhecimentos geográficos tem sido considerados 

nos cursos de formação de professores do campo, as propostas e a carga horária das 
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disciplinas específicas ou não relativas à Geografia ao longo dos cursos, e como se 

estrutura o currículo quanto a concepção e uso dos saberes geográficos no decorrer 

do curso e sua possível abordagem. 2. Levantamento de Dados Empíricos: será feito 

por meio da aplicação de questionário e realização de entrevistas a professores e 

alunos dos cursos de LEDOC no decorrer do ano letivo. A fim de identificar em que 

medida o saber geográfico tem sido um componente curricular adotado pelos 

professores dos cursos de Educação do Campo e que permitem a estes estudantes 

terem base de conhecimento para trabalhar a ciência geográfica em sala de aula. 3. 

Análise dos dados e Produção Textual: ao entender que a análise de conteúdo é um 

procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da 

comunicação e tem como ponto de partida a mensagem, como afirma Franco (2005), 

serão analisadas as entrevistas e questionários com finalidade de atender aos 

objetivos propostos dessa pesquisa. 

Assim, a proposta de pesquisa apresentada justifica-se pela carência de 

estudos na Geografia sobre como os conhecimentos geográficos têm sido 

considerados nos cursos de formação de professores em Educação do Campo, 

habilitados em “Ciências da Natureza”. E ainda, por acreditar que tal pesquisa 

haverá de resultar em importantes contribuições à temática do ensino Geografia, que 

passará a pensar seu papel e o da Geografia nas diferentes formações docentes. 

Contribuições que poderão ir além da esfera local, haja vista o grande número de 

licenciaturas em Educação do Campo, estruturadas ou em fase de estruturação, nas 

distintas Instituições de Ensino Superior do território nacional. 

Resultados Parciais 

Conforme objetivo desta pesquisa – que visa compreender como o saber 

geográfico mais sistematizado e considerado referência constante para encaminhar 

atividades de ensino de Geografia tem sido considerado nos cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo – foi realizado a identificação e espacialização das 
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Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de Licenciatura em Educação 

do Campo. Essas instituições, como apresentado no mapa abaixo, estão localizadas 

nas mesorregiões: Centro Goiano e Sul Goiano e no DF, e têm suas características 

intensamente influenciadas pela região onde estão inseridas. 

 

Apartir da espacialização das instituições foi possível o acesso a cada uma 

delas e, consequentemente, a aquisição dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), 

que já estão sendo analisados a fim de compreender a concepção adotada quanto a: 

Formação de Professores, Educação do Campo e Conhecimentos Geográficos. Nesse 

sentido, com a realização de alguns trabalhos de campo, foram realizadas reuniões 

com os coordenadores pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo da UnB, Campus de Planaltina, no Distrito Federal, e da UFG da Regional 

Catalão e da Regional Cidade de Goiás; Discussão das concepções de cada curso com 
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alguns professores das respectivas instituições e conversas com alunos do último ano 

do curso. 

Outro ponto já iniciado são as leituras de obras cuja temática contemplam as 

discussões propostas nesta pesquisa: Formação de Professores, Educação do Campo 

e Ensino de Geografia. Entre elas estão: Jadir Pessoa que em suas reflexões busca 

discutir a necessidade de compreensão das populações rurais antes de pensarmos e 

propormos uma educação para eles; Mônica Molina e Maria Isabel Antunes-Rocha 

que trazem as reflexões sobre os modelos de Educação do Campo adotados no Brasil 

e os processos de formulação e estruturação dos cursos de Licenciatura em Educação 

do Campo. Roseli Caldart que traz as discussões referentes às políticas educacionais 

vigentes e a necessidade de se pensar na construção de uma identidade educacional 

que fortaleça a cultura das populaçoes do Campo. O Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), que buscam pela 

democratização do conhecimento no Campo através de cursos de Educação Básica, 

técnico profissionalizante e cursos superiores; além de atuar nas discussões e 

movimentos de consolidação de novos cursos como a Licenciatura em Educação do 

Campo. Ruy Moreira com a discussão das questões cidade-campo e a necessidade de 

pensarmos uma Geografia para a análise das classes urbano-rurais operária. Carlos 

Walter Porto-Gonçalves com a discussão dos movimentos sociais no campo e as lutas 

pela “r-esistência”, análises que buscam discutir a Geografia dos conflitos no campo 

brasileiro. 
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Plano de redação detalhado 

Capítulos Sinopse 

1. A licenciatura em Educação do Campo como 

experiência de formação de professores: uma 

análise histórico-crítica de seus fundamentos 

pedagógicos e epistemológicos.  

1.1 Escolarização no campo e suas 

relações com o problema agrário no 

Brasil. 

1.2 A educação no meio rural e a 

estruturação de uma Educação do 

Campo. 

1.3 A emergência do Movimento por 

uma Educação do Campo e o Ensino de 

Geografia em diferentes contextos 

Considerações teóricas sobre a escolarização no 

campo brasileiro. Investigação teórico-

metodológica dos processos de estruturação e 

emergência dos programas estatais, que em busca 

de uma Educação do Campo, fundamentaram o 

curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Assim, pretende-se fazer a correlação entre a 

emergência dos cursos de Educação do Campo e a 

discussão na Geografia sobre a necessidade de 

pensar os diferentes contextos trazidos por 

estudantes e escolas do Campo.   

Referências básicas: István Mészáros; Boaventura 

de Sousa Santos; Paulo Freire; Ruy Moreira; Maria 

Isabel Antunes-Rocha; Mônica Molina; Roseli 

Caldart; Luís Carlos de Freitas; Milton Santos; 

Jadir Pessoa. 

2. A expansão das licenciaturas em Educação 

do Campo no contexto das políticas de estado  

2.1. Os movimentos sociais agrários e a 

discussão das demandas por uma 

Política Nacional de Educação do 

Campo. 

2.2 Diretrizes, Fundamentos, 

Justificativas e Organização da 

Licenciatura em Educação do Campo e 

os desdobramentos das lutas de classe 

nos projetos de uma educação do 

campo.  

2.3 O Ensino de Geografia por um viés 

contra-hegemônico na busca pelo 

protagonismo social. 

Diagnóstico dos movimentos sociais agrários 

que trouxeram a demanda de uma Educação 

também pensada para o Campo. Na 

sequência, debate acerca das Diretrizes, 

Fundamentos e Justificativas para a 

organização da Licenciatura em Educação do 

Campo. Por conseguinte, a avaliação do 

Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo e o 

Ensino de Geografia emancipatório para as 

populações do Campo. 

Referências básicas: Maria José Carneiro; 

Boaventura de Sousa Santos; PRONERA; 

PROCAMPO; Adriano de Oliveira; Antônio 

Carlos Robert de Moraes; Lana de Souza 

Cavalcanti; Milton Santos; Carlos Walter 

Porto-Gonçalves; José de Souza Martins; 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira; Roseli 

Caldart. 
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3. As licenciaturas em Educação do Campo - 

habilitação “ciências da natureza” em 

Goiás e no Distrito Federal - um olhar para 

o ensino de Geografia 

 

3.1 A construção do perfil da habilitação 

da Licenciatura em Educação do Campo 

na Universidade de Brasília e na 

Universidade Federal de Goiás. 

3.2 A socialização dos conhecimentos 

científicos geográfico e a construção dos 

currículos das Licenciaturas em 

Educação do Campo, em Planaltina, 

Catalão e Cidade de Goiás. 

3.3 A seleção e formação docente na 

Licenciatura em Educação do Campo, os 

Conhecimentos Geográficos e o Vínculo 

do curso com as Escolas do Campo. 

Avaliação dos PPCs dos cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo de Goiás e do Distrito 

Federal. Compreensão do processo de 

construção dos conhecimentos geográficos no 

LEDOCs de Goiás e Distrito Federal. 

Referências básicas: PPCs UFG – Regionais 

Catalão e Cidade de Goiás UnB – Campus 

Planaltina; Selma G. Pimenta; José Carlos 

Libâneo; Paulo Freire; Boaventura de Souza 

Santos; István Mészáros; Maria Isabel 

Antunes-Rocha; Mônica Molina; Roseli 

Caldart; Luís Carlos de Freitas. 

4. A licenciatura em educação do campo no 

contexto de construção do saber geográfico 

4.1. A organização curricular da 

Licenciatura em Educação do Campo e 

os conteúdos/saberes/conhecimentos 

geográficos. 

4.2. O Licenciado em Educação do 

Campo, o Ensino de Geografia e a 

construção de conceitos geográficos no 

Ensino Fundamental e Médio, de 

Escolas do Campo. 

4.3 A Consolidação da Educação do 

Campo como área de produção de 

conhecimento e de diálogo com a 

Geografia. 

Compreensão da estruturação dos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo no Brasil 

por meio da análise dos conhecimentos e saberes 

geográficos presentes no documento. Com base 

nesses apontamentos, a proposta é avaliar como o 

licenciado em Educação do Campo constrói os 

conhecimentos geográficos para atuar como 

professor no Ensino Fundamental e Médio. Por 

fim discutir a necessária consolidação das 

discussões relacionadas à Educação do Campo 

são necessárias para a ampliação do Ensino de 

Geografia.  

Referências básicas: Diretrizes Curriculares para 

a Educação do Campo; PPCs; Lana de Souza 

Cavalcanti; Francilane de Souza; Heloísa de Paula. 
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O espaço rural goiano nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental em Senador 

Canedo/GO 

Janainni Gomes de Andrade73 

Ensino e Aprendizagem  

Mestrado 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Espaço Rural; Educação básica; Conteúdos 

geográficos. 

Introdução 

Acreditamos que as discussões referentes ao espaço rural na educação básica 

careçam de aprofundamentos para que a compreensão dos estudantes sobre o rural 

esteja assentada em um referencial teórico-conceitual que o apresente considerando 

toda a sua complexidade e pluralidade. Uma vez que, o histórico da agricultura 

brasileira, influenciado pelo modo de produção capitalista valoriza os aspectos 

produtivos do rural em detrimento da desvalorização dos sujeitos e atores 

envolvidos, impossibilitando entendê-lo nas suas múltiplas dimensões, ou seja, a 

cultura, as conquistas, as lutas e a importância econômica e política dessa esfera da 

sociedade. A escola, neste sentido exerce um papel importante para um 

entendimento coerente do espaço rural. 

Embora a escola surja, inicialmente, como instituição que afirma os ideais de 

um grupo elitista, tem a possibilidade de ultrapassar esses referenciais e 

proporcionar uma formação cidadã aos sujeitos. A contribuição do ensino escolar 

para a formação cidadã, conforme Morais (2011) emerge da possibilidade de 

ascensão social, cultural e econômica dos estudantes, isso ocorrerá por meio da 

construção de conhecimento que possibilitará a compreensão da realidade na qual 

estão inseridos. O entendimento dessa realidade se dará através de um ensino que 

resulte em uma aprendizagem significativa e proporcione aos estudantes a busca por 
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seus direitos e o cumprimento de seus deveres. Dos conhecimentos trabalhados na 

escola, cumprem papel importante para o alcance desse objetivo os conhecimentos 

geográficos. 

Ensinar Geografia é exercer uma função social, pois, os conhecimentos 

geográficos permitem aos sujeitos compreender os processos que resultam na forma 

como a sociedade se apresenta. Dentre os elementos que colaboram para que o 

ensino de geografia tenha essa finalidade, os conteúdos se apresentam como um 

componente importante na leitura dos fenômenos. 

Concordamos com Cavalcanti (1993) ao dizer que os conteúdos na Geografia 

escolar não devem ser trabalhados de forma fragmentada, é necessário evidenciar a 

correlação entre os fenômenos naturais e os sociais demonstrando a relação destes 

conteúdos com a realidade vivenciada pelos estudantes. Os conteúdos abordados 

considerando estes aspectos contribuem para a construção de conceitos. A 

construção dos conceitos parte do encontro/confronto entre os conceitos cotidianos e 

os conceitos científicos, das experiências, dos saberes e dos significados que os alunos 

possuem sobre algo, que ao serem associados aos conhecimentos científicos são 

ampliados possibilitando atribuir novos significados a eles (CAVALCANTI, 2013). 

Considerando a importância dos conteúdos e da formação de conceitos para a 

construção do conhecimento, destacamos aqueles referentes ao espaço rural. 

O espaço rural de acordo com Biazzo (2008) deve ser tratado para além de 

seus aspectos produtivos valorizando outros elementos que são importantes para a 

sua compreensão. Conforme o autor é fundamental que nas aulas de Geografia os 

professores considerem outros aspectos com o social, a cultura e as lutas dos sujeitos 

que pertencem a este espaço para assim demonstrar a importância do rural como um 

segmento da sociedade. Nessa perspectiva, pensando na necessidade de debates 

coerentes referentes ao rural na escola questionamos como os docentes têm abordado 

o espaço rural nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental? Os professores 
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mobilizam o espaço rural goiano, ao tratar os conteúdos referentes ao rural? Como 

contribuir para que os professores possam ter acesso a materiais didáticos e 

referenciais teóricos que os subsidiem em suas aulas cuja temática seja o espaço 

rural?   

É assentado nesses referenciais que se objetiva na presente pesquisa analisar 

como os professores atualmente encaminham as aulas que tratam do espaço rural e 

se ao abordarem estes conteúdos eles mobilizam o rural goiano como referência para 

as análises e os debates referentes a essa temática. Assim como objetivos específicos 

propomos: 

● Investigar quais conceitos centrais perpassam as discussões sobre o 

espaço rural nas aulas de geografia, no Ensino Fundamental em 

Senador Canedo/GO;  

● Verificar como os professores tratam os conteúdos referentes ao espaço 

rural nas aulas de Geografia;  

● Averiguar de que forma os professores de geografia mobilizam o rural 

goiano como referência na valorização do cotidiano dos alunos;  

● Investigar como o rural é trabalhado nas escolas situadas em áreas 

urbanas e rurais do município;  

● Apresentar propostas para trabalhar o espaço rural goiano nas aulas de 

Geografia.  

● Divulgar os resultados da pesquisa em eventos e por meio de 

publicações em revistas, periódicos, etc. 

Para o alcance destes objetivos a pesquisa se apóia na abordagem de 

pesquisa qualitativa e como modalidade de pesquisa elegeu-se o estudo de caso. A 

principal característica de um estudo de caso é a análise profunda de um ou mais 

objetos dentro de seu contexto cotidiano, na busca por um conhecimento amplo e 

detalhado destes objetos (GIL, 2010). Desse modo, como caminho metodológico para 

a realização do estudo se fará: 

● Revisão bibliográfica referente aos temas de ensino de Geografia, 

espaço rural, conteúdos, formação de conceitos, espaço geográfico, 

dentre outros, com o intuito de ampliar os referenciais teóricos que 

subsidiarão o desenvolvimento da pesquisa; 

● Análise de materiais didáticos: serão feitas análises em livros 
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didáticos, currículo, PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) a fim de verificar quais 

conceitos são indicados nestes documentos para trabalhar o espaço 

rural na Educação Básica;  

● Elaboração de roteiro e realização de entrevistas com três professores 

de Geografia das escolas de Senador Canedo a fim de identificar quais 

concepções eles possuem acerca do rural goiano e de que forma essas 

concepções influenciam nas das aulas. As entrevistas serão 

semiestruturadas. 

● Elaboração de roteiro e observação de aulas: serão feitas observações 

de aulas de Geografia em duas escolas urbana e uma escola rural 

situadas no município de Senador Canedo – GO com o propósito de 

constatar se os professores trabalham o espaço rural goiano nas aulas 

e como eles trabalham com essa temática nas duas instituições. As 

observações serão das aulas em que os professores irão trabalhar com 

a temática do rural; 

● Elaboração de propostas de intervenções pedagógicas para serem 

aplicadas nas aulas de Geografia da educação básica sobre a temática 

do rural, na intervenção vamos apresentar uma unidade didática 

sobre os conteúdos referentes a modernização da agricultura e 

impactos ambientais no campo. 

Resultados Parciais  

Realizou-se a revisão do projeto de pesquisa. Realizou-se também 

levantamento bibliográfico em periódicos, livros e banco de teses e dissertações sobre 

as temáticas: rural, ensino de geografia, currículo, formação de professores e 

conteúdos no ensino de geografia. Foram elaborados os roteiros de entrevistas que 

serão realizadas com professores das escolas de Senador Canedo e roteiros de 

observação de aulas.  

Com o objetivo de verificar como a temática que norteia esta pesquisa 

aparece em outros trabalhos, realizou-se um levantamento em banco de teses e 

dissertações das universidades federais do Brasil trabalhos que tratem do ensino do 

rural. Além de obtermos um panorama das discussões sobre a temática esse 

levantamento irá contribuir para ampliar nossos referenciais teórico-metodológicos. 
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Para o levantamento dessas informações selecionamos os programas de pós-

graduação em geografia das universidades federais do país. 

Com o intuito de fornecer elementos que permitam apresentar/caracterizar 

Senador Canedo realizou-se um levantamento em fonte de dados secundários 

referentes ao município, este levantamento se fez com base nas seguintes variáveis: 

indicadores econômicos, sociais e sobre a educação. Estes dados servirão como 

referência para situarmos a pesquisa, os dados sobre a educação e os indicadores 

socioeconômicos nos permitem contextualizar o lugar sobre qual estamos falando.  

Estão em andamento as análises dos PCNs, BNCC e das diretrizes 

curriculares estaduais e municipais das escolas selecionadas para a pesquisa com o 

intuito de verificar como os conceitos referentes ao rural são tratados nestes 

documentos. 

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

1. O espaço rural na Geografia 

1.1 Os conceitos centrais 

que subsidiam as 

análises do espaço 

rural 

1.2 O espaço rural goiano 

e suas potencialidades 

para o ensino de 

Geografia 

1.3 As contribuições da 

Geografia Agrária 

para a educação 

básica  

Discute-se o espaço rural na perspectiva da Geografia, o 

espaço rural goiano como referência para tratar o rural nas 

aulas de Geografia, as características da Geografia Acadêmica 

e da Geografia Escolar e suas contribuições para o processo 

de ensino e aprendizagem e para a formação teórica dos 

professores. Referências básicas: Milton Santos (1988, 2006), 

Roberto Lobato Corrêa (2000), David Harvey (2006) Marta 

Inez Marques Medeiro (2002), Pedro Paulo Biazzo (2003), 

Berrnardo Palhares Campolina Diniz (2014), Ibase (1986), 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1978, 2010), Francisco 

Rodrigues Lestegás (2002), Helena Copetti Callai (2001).  
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2. O espaço rural na Geografia 

escolar 

2.1 O espaço rural na 

escola: as abordagens 

dos conteúdos 

referentes ao rural 

2.2 O rural nos materiais 

didáticos 

2.3 O espaço rural goiano 

na geografia escolar 

elementos para uma 

aprendizagem 

significativa:  

 

Considerando o processo de ensino e aprendizagem debate-

se o espaço rural como temática da Geografia escolar e como 

ele vem sendo tratado nos matérias didáticos pedagógicos. 

Referências básicas: Lana de Sousa Cavalcanti (1993, 1993, 

2005), Sonia Vanzella Castellar (2010), Helena Copetti Callai 

(2010, 2011, 2013, 2014) Lev Semenovitch Vygotsky (223, 

2005), José Carlos Libâneo (2002), Elaine, Paulino (2014), 

Rodrigo Simão Camacho (2008), Jussara Fraga Portugal e 

Elizeu Clementino Sousa (2013), Nereide Saviani (1995, 1996, 

2000), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), Secretária de 

Estado de Educação de Goiás, Nestor André Kaecher (1997, 

2014), Maria Encarnação Beltrão Sposito (1999), José Gimeno 

Sacristán (1988), Michael Whitman Apple (1986, 1989, 1996), 

Moreira (1997), Luíza Maria Campena Bezerra (2003), Manoel 

Calaça, Maria Erlan Inocêncio (2010). 

3. O espaço rural nas aulas de 

Geografia em Senador 

Canedo 

3.1 Os desafios para o 

ensino do espaço rural 

brasileiro nas aulas de 

Geografia em escolas 

de Senador Canedo 

3.2 Contribuições para o 

ensino do espaço rural 

nas aulas de 

Geografia no 

município de Senador 

Canedo  

3.3.1 Os impactos 

ambientais no 

Cerrado 

3.3.2 A modernização 

Apresentará uma discussão sobre como esta temática tem 

sido tratadas nas aulas de Geografia das escolas do 

município. Serão apresentados neste capitulo os resultados 

das análises das entrevistas e observações de aulas, e com 

base nestas análises serão apresentadas propostas de 

intervenção didática para o ensino do rural na educação 

básica. Referências básicas: Francisco Mendonça (2004), Alho 

e Martins (1995), Dirce Maria Antunes Suertegaray (2010), 

Denis Castilho (2010), Antonio Nivaldo Hespanhol (2008), 

Rosane Balsan (2006), João Geraldo Nunes Rubelo (2004), 

Eliana Marta Barbosa de Morais (2011). Eguimar Felício 

Chaveiro e Manoel Calaça (2012) Egmar Felício e Celene 

Cunha (2010). 
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da agricultura no 

estado de Goiás  
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O que os olhos não veem a linguagem esclarece: contribuição da mediação 

semiótica na construção do conceito de lugar por alunos com cegueira congênita 

Flávia Gabriela Domingos Silva74 

Linha de Pesquisa: Ensino-Aprendizagem de Geografia  

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Mediação Semiótica; Alunos com cegueira congênita; Conceito de 

Lugar; Geografia Escolar.  

Introdução 

Considerando as dinâmicas sociais e naturais a Geografia Escolar objetiva 

viabilizar a compreensão do espaço geográfico e suas (re)produções. Dentre os 

conceitos indispensáveis à construção do raciocínio espacial, destaca-se o conceito de 

lugar, o qual abrange dimensões materiais e imateriais, se constituindo 

simultaneamente como o espaço vivido dos sujeitos e de suas cotidianeidades e o 

ponto de encontro entre lógicas locais e globais.  

A relação que os sujeitos estabelecem com o mundo/realidade é 

constantemente mediada por diversas formas e tipos de linguagens (verbais e não 

verbais), de modo que, a Semiótica, definida como a ciência de tais linguagens, 

oferece significativa contribuição ao processo de construção de conceitos científicos, 

desenvolvido na escola. 

Adotando o contexto da deficiência visual, tem-se que a limitação ou ausência 

do sentido da visão não impossibilita a construção de conceitos, mas redimensiona 

tal processo, que é efetivado a partir de informações apreendidas pelos sentidos 

remanescentes, sobretudo, o tato e a audição. Tal especificidade é intensificada em 

relação aos sujeitos com cegueira congênita, os quais não possuem memória visual. 

Entretanto, a percepção tátil capta informações fragmentadas e desconectadas 

da realidade, uma vez que possui caráter sequencial. Além disso, as explicações e 
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definições elaboradas por pessoas videntes, eventualmente, não têm significados aos 

sujeitos com cegueira congênita, o que compromete o entendimento perceptivo de 

objetos e ambientes, influenciando consequentemente, a construção de conceitos 

(NUNES; LOMÔNACO, 2008). 

Nesse contexto, questiona-se: Qual a potencialidade da mediação Semiótica, a 

partir da articulação de linguagens verbais e não verbais, no processo de construção 

do conceito de lugar por alunos com cegueira congênita, os quais formam seus 

conceitos cotidianos, sobretudo, a partir da percepção tátil (sequencial) e da fala de 

videntes, que muitas vezes é esvaziada de significados? Quais as adequações, 

instrumentos e procedimentos metodológicos necessários às diferentes linguagens, 

comumente utilizadas no ensino de Geografia, para que se tornem significativas aos 

alunos com cegueira congênita na construção do conceito de lugar? E ainda: De que 

forma ocorre a construção do conceito de lugar pelo aluno com cegueira congênita? 

A mediação Semiótica parece-nos adquirir relevância no ensino de alunos com 

cegueira congênita, pois viabiliza a utilização e interrelação de diferentes linguagens, 

contemplando as especificidades advindas da ausência da visão e da memória visual. 

Assim, este projeto de pesquisa tem objetivo geral analisar a construção do conceito 

de lugar a partir da mediação Semiótica, por alunos com cegueira congênita.  

Entendendo que os conceitos cotidianos são formados, dentre outros 

elementos, pelo aspecto fenotípico do objeto/ambiente e que sua substituição por 

conceitos científicos depende de quão significativos estes últimos são aos sujeitos que 

os constroem, propõem-se para a construção do conceito de lugar por alunos com 

cegueira congênita, a elaboração de quatro instrumentos (maquetes e desenhos táteis; 

fotografias e narrativas), que estão associados às linguagens verbais e não verbais. 

Assim, os objetivos específicos deste projeto são: investigar qual o conceito de 

lugar que os sujeitos da pesquisa possuem; verificar a compreensão/elaboração dos 

instrumentos pelos alunos, considerando a ausência da memória visual; identificar 
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como ocorre o confronto dos conhecimentos cotidianos com as dimensões do 

conceito científico de lugar; classificar a compreensão das dimensões do lugar a 

partir dos instrumentos; e avaliar a pertinência dos instrumentos à construção do 

conceito de lugar com alunos com cegueira congênita. 

Vygotsky (2005) estabelece que a palavra confere significação à imagem, ou 

seja, a nomeação do objeto diz o que ele é. Na ausência da imagem visual, direta e 

mental, defende-se que a significação do objeto, pelo aluno com cegueira congênita, é 

facilitada pela articulação entre palavra e exploração tátil, fazendo com que a 

materialidade seja um elemento importante nesse processo. 

Desta forma, elege-se a seguinte hipótese: Considerando que percepção e 

linguagem são indispensáveis à formação de conceitos, a construção do conceito de 

lugar pelo aluno com cegueira congênita torna-se mais viável a partir da 

materialidade desse espaço, e para tanto, é necessário que a medicação Semiótica 

contemple a percepção tátil. Tal hipótese se justifica, uma vez que, a Cartografia Tátil 

viabiliza a representação material dos conceitos geográficos aos sujeitos com 

deficiência visual. 

O atraso no desenvolvimento, incluindo a formação de conceitos, em pessoas 

com cegueira congênita não é consequência direta da deficiência visual, mas das 

limitações das experiências e condições de adequação a elas disponibilizadas. É 

necessário ressaltar que o contexto atual da educação se estabelece sob influência da 

concepção inclusiva, a qual propõe que as escolas regulares desenvolvam valores e 

práticas que eliminem ou minimizem ao máximo barreiras físicas, pedagógicas e de 

comunicação.  

Nesse sentido, a presença e permanência, cada vez mais consolidada, de 

alunos com deficiência no ensino regular torna imprescindível discussões acerca da 

adequação e acessibilização de seus processos de ensino-aprendizagem. Portanto, é 

inevitável e urgente pesquisas que abordem as especificidades da construção 
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conceitual e de conhecimentos, a organização das situações de ensino e o 

desenvolvimento de metodologias e recursos didáticos orientados aos alunos com 

deficiência.  

A referida pesquisa está sendo desenvolvida tendo como base a abordagem 

Qualitativa, especificamente a proposta da Pesquisa Participante, com alguns 

elementos da Pesquisa Etnográfica. Enquanto a primeira é composta por três 

aspectos fundamentais: investigação, educação e ação, pressupondo a valorização da 

prática no processo de investigação; a segunda demanda um contato mais íntimo e 

pessoal com a realidade pesquisada. 

No decorrer de todo o processo de pesquisa será realizada a revisão 

bibliográfica, que tem se orientado por temas como: Conceito de lugar na Geografia 

Escolar; Cegueira congênita; Construção de conceitos por sujeitos com deficiência 

visual; Mediação; Semiótica e sua potencialidade mediadora; Imaginação; 

Cartografia Tátil; Fotografias e Narrativas. Pretende-se também realizar os cursos de 

audiodescrição e escrita braile no Instituto Benjamin Constant, mediante a efetivação 

do Doutorado Sanduíche na Universidade do Estado do Rio de janeiro. 

Objetivando trabalhar com o conceito de lugar a partir de diferentes espaços 

vivenciados por alunos com cegueira congênita, serão adotados como campos da 

pesquisa empírica o Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual 

(CEBRAV), a escola e a casa dos participantes da pesquisa. Assim, após a escolha dos 

sujeitos participantes e consequentemente das escolas e casas, se efetivará o 

levantamento de informações. Ressalta-se que no CEBRAV buscar-se-á ter acesso aos 

prontuários dos alunos, que possuem dados socioeconômicos, pedagógicos e 

psicológicos dos mesmos. E nas escolas tentar-se-á estabelecer contato com os 

professores de Geografia e de AEE.  

Posteriormente será iniciada a etapa de observação, que se efetivará a partir de 

um roteiro de observação (Anexo 1). No CEBRAV, o acompanhamento se dará, 
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sobretudo, no Atendimento de Matemática e esporadicamente, em outras atividades 

(aulas de braile, OM, futebol, etc). Nas escolas, pretende-se observar os alunos nas 

aulas de Geografia. Para um melhor registro das observações, utilizar-se-á um diário 

de campo. Destaca-se que nas casas dos participantes da pesquisa serão realizadas 

visitas a fim de definir o lugar de representação e estabelecer contato com os 

familiares dos alunos. 

Mediante a seleção dos lugares de representação no CEBRAV, nas escolas e 

nas casas, elaborar-se-ão as maquetes táteis, a partir dos fundamentos teórico-

metodológicos da Cartografia Tátil (teste dos materiais, confecção das maquetes 

táteis e avaliação das representações). Além disso, serão providenciadas as 

fotografias, através de pesquisas na internet, com os alunos e feitas pela 

pesquisadora. As fotos serão tiradas/obtidas de lugares vivenciados pelos alunos e de 

lugares emblemáticos de Goiânia, Goiás e Brasil. 

Será desenvolvida também uma sequencia didática, que subsidiará a atividade 

empírica. Esta se iniciará pela investigação do conceito de lugar dos sujeitos 

participantes, através de entrevista semi-estruturada. Posteriormente, a atividade se 

delineará pela utilização dos instrumentos elaborados pela pesquisadora (maquetes 

táteis e fotografias) e pelos alunos (desenhos táteis e narrativas). E finalmente se 

efetivará a análise e interpretação dos resultados obtidos e a escrita final do texto. 

Portanto, define-se como procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, 

análise documental, coleta de dados, observação direta e intervenção prática. E para 

tanto, serão adotados como instrumentos: entrevistas, roteiro de observação, diário 

de campo, maquetes táteis, máquina fotográficas e fotografias, aparelho de gravação 

de áudio, material para desenho e escrita braile.  

Resultados Parciais 

Considerando que tenho me dedicado aos estudos da Cartografia Tátil desde a 

realização da Monografia, as leituras e sistematizações dessa temática foram 
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efetivadas, conheço os principais autores da área, bem como, os polos de pesquisa 

desse tema no Brasil. Além disso, tenho domínio das técnicas de elaboração e 

confecção de representações cartográficas táteis, dentre estas, das maquetes táteis, 

que serão utilizadas nessa pesquisa. 

Um dos espaços de representação e análise será a sala do Atendimento de 

Matemática, no Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual, sendo 

que a maquete deste espaço está finalizada. Esta foi construída durante minha 

pesquisa de Mestrado, em 2014 e atualmente, compõe os materiais didático-

pedagógicos do CEBRAV. Destaca-se ainda, que o roteiro para a observação dos 

sujeitos participantes está pronto (Anexo 1) e que o contato mantido com a 

professora supervisora das atividades no CEBRAV, viabiliza a adoção desta 

instituição como campo de pesquisa. 

Para a realização do Doutorado Sanduíche, que possivelmente ocorrerá na 

Universidade do Estado do Rio de janeiro e no Instituto Benjamin Constant (RJ), 

tenho estabelecido contato com a professora Dra. Ana Cláudia Ramos Sacramento, 

docente da UERJ-FFP, a qual aceitou a proposta e discriminou algumas atividades 

que poderão ser realizadas nas disciplinas por ela ministradas no curso de Geografia, 

nas escolas campo de estágio e no IBC. O diálogo com a professora foi consolidado 

durante o VIII Fórum NEPEG e tem se mantido via e-mail.  

A Universidade Federal de Goiás (UFG) possui um Núcleo de Acessibilidade, 

que objetivando viabilizar uma educação superior inclusiva aos estudantes com 

deficiência, tem como foco a formação e a sensibilização da comunidade acadêmica e 

a aquisição de recursos e tecnologias assistivas para o acesso a todos os espaços, 

ambientes, ações e processos educativos desenvolvidos na instituição.  

Desta forma, através de uma conversa com a professora Vanessa Helena 

Santana Dalla Déa, diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, foi agendada uma 

visita ao Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI), que oferece serviços e 
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equipamentos de tecnologia assistiva, na qual será verificada a possibilidade de uma 

parceria com tal laboratório, para a realização da presente pesquisa. 

Utilizando o levantamento de teses e dissertações defendidas nos Programas 

de Pós-Graduação em Geografia no Brasil, com a temática do ensino de Geografia, 

realizado pelo Núcleo de Pesquisa sobre Currículo, Ensino e Formação de 

Professores de Geografia (NUCEF), realizei o Estado da Arte referente aos temas que 

se aproximam de minha pesquisa.  

Assim, dentre as temáticas encontradas, destacam-se: 1) Maquetes como 

instrumentos didático-pedagógicos no ensino de Geografia e no ensino de alunos 

com deficiência visual; 2) Mediação didática; 3) Construção de conceitos geográficos 

e do conceito de lugar na Geografia Escolar; 4) Ensino de alunos com deficiência 

visual; 5) Construção de conceitos geográficos por alunos com deficiência visual e; 6) 

Cartografia Tátil. 

Por fim, foi iniciado o processo no Comitê de Ética, da Universidade Federal 

de Goiás, via Plataforma Brasil. O processo está em tramitação.  

Plano de redação  

Capítulos Sinopse 

Capítulo I – A construção conceitual de alunos 

com cegueira congênita 

1.1 Construção de conceitos por sujeitos com 

deficiência visual em Vygotsky 

1.1.1 Especificidade da percepção sensitiva  

1.1.2 Redimensionamento das funções 

psicológicas superiores 

1.1.3 Internalização dos conhecimentos 

1.2 A Imaginação em Sartre 

1.3 Cegueira congênita: sentidos remanescentes 

e ausência da memória visual 

1.3.1 Os sujeitos da pesquisa 

Compreensão das especificidades do processo 

de construção conceitual por sujeitos com 

deficiência visual, a partir da teoria de 

formação de conceitos de Vygotsky, bem 

como, dos estudos deste autor direcionados às 

pessoas com deficiência. Serão discutidas as 

especificidades da percepção sensitiva, o 

redimensionamento das funções psicológicas 

superiores e a internalização dos 

conhecimentos, no contexto da limitação ou 

ausência da visão.  Além dos elementos 

estabelecidos por Vygotsky para a construção 

de conceitos, buscar-se-á discutir tal processo 

associando-o à imaginação. Esta, de acordo 

com Sartre, relaciona-se à produção da 

imagem, que por sua vez, é o ato intencional 

da consciência sobre algo. Posteriormente, 

refletir-se-á sobre a cegueira congênita, 
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ponderando a ausência da memória visual, a 

limitação da percepção tátil e a verbalização 

(fala sem significado de videntes). Tal 

discussão subsidiará a apresentação dos 

sujeitos da pesquisa e a descrição da etapa de 

observação. Referências básicas: Adriano H. 

Nuernberg; Evgen Bavcar; Gabriela A. 

Custódio; Jean-Paul Sartre; Lana de S. 

Cavalcanti; Lev S. Vygotsky; Sylvia da S. 

Nunes e José F. B. Lomônaco; Vanilton C. de 

Souza. 

Capítulo II - Semiótica 

2.1. Semiótica em Peirce: Gramática 

especulativa, Lógica crítica e Retórica universal 

2.1.1 Signo – Objeto – Interpretante – 

Significado  

2.2 Linguagens verbais e não verbais 

2.3 Linguagens gráfica tátil: contribuições da 

Cartografia Tátil 

2.3.1 Elaboração e construção das maquetes 

táteis 

A semiótica será abordada a partir da teoria de 

Charles Peirce, sobretudo no que se refere a 

tríade, que segundo este autor, compõe a 

referida ciência: Gramática especulativa;

 Lógica crítica (estudo da possibilidade 

de um signo representar seu objeto 

verdadeiramente); e Retórica universal (estudo 

dos efeitos do signo sobre seus intérpretes). E 

da relação que se estabelece entre Signo, 

objeto, interpretante e significado. 

Posteriormente, abordar-se-ão as linguagens 

verbais e não verbais e suas respectivas 

especificidades. Enfatizar-se-á a linguagem 

gráfica visual tátil, a qual foi elaborada pela 

professora Regina A. de Almeida, a partir da 

Semiologia Gráfica de Jacques Bertin. 

Mediante uma breve discussão dos 

fundamentos teórico-metodológicos da 

cartografia Tátil, explicar-se-á o processo de 

elaboração e construção das maquetes táteis 

utilizadas nesta pesquisa. 

Referências básicas: Ana Luiza B. Smolka; 

Angel Pino Sirgado; Carla C. R Gimenes de 

Sena; Charles Sanders Peirce; Claudio Manoel 

de C. Correia; Lúcia Santaella; Regina A de 

Almeida; Vinicius Romanini; Waldirene R. do 

Carmo. 

Capítulo III – A Mediação na construção dos 

conhecimentos geográficos 

3.1 A Mediação em Vygotsky: instrumentos e 

signos 

3.2 A Mediação Semiótica  

3.3 A Mediação Didática do professor de 

Geografia 

3.4 Instrumentos mediadores: maquete tátil, 

A discussão sobre mediação iniciar-se-á pelo 

entendimento desta como um processo de 

intervenção de um elemento numa dada 

relação, sendo, portanto, constituída 

socialmente. Posteriormente, considerando 

que tal processo ocorre por meio de 

instrumentos e signos, ressaltar-se-á a 

importância dos últimos. Assim, a reflexão 

acerca da medicação semiótica se pautará na 



 

 
435 

desenho tátil, fotografia/audiodescrição e 

narrativas 

3.4.1 A sequência didática 

compreensão de que os sistemas de linguagens 

são mediadores na comunicação, interação e 

aprendizagem social.  Voltando-se ao contexto 

educacional, especificamente em relação à 

Geografia Escolar, abordar-se-ão as 

especificidades da ação mediadora do 

professor de Geografia para a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem. Finalmente, 

serão discutidos os instrumentos 

desenvolvidos na pesquisa (maquete tátil, 

desenho tátil, fotografia/audiodescrição e 

narrativas), os quais se pautam em linguagens 

verbais e não verbais, e apresentada a 

sequência didática. Referências básicas: 

Antoni Zabala; Arno B. Mussoi; Cecília 

Galvão; Lana de S. Cavalcanti; Lev S. 

Vygotsky; Luiz E. Panisset Travassos; Regina 

A de Almeida; Silvia H. Ventorini. 

Capítulo IV - Construção do Conceito de Lugar 

na Geografia Escolar por alunos com cegueira 

congênita 

4.1 O conceito de Lugar na Geografia Escolar 

4.1.1 Localização / materialidade 

4.1.2 Vivência / Cotidianeidade / Identidade 

4.1.3 Relação local/global 

4.2 Construção do conceito de lugar por alunos 

com cegueira congênita a partir da mediação 

semiótica 

4.2.1 Desenvolvimento da atividade  

4.2.2 Resultados e discussões 

O capítulo IV será iniciado com a reflexão 

acerca do conceito de lugar na Geografia 

Escolar, ressaltando suas dimensões de 

localização e materialidade; vivência, 

cotidianeidade e identidade; e relação 

local/global.  A partir desta discussão e 

retomando aspectos abordados nos capítulos 

anteriores será apresentada e analisada a 

atividade desenvolvida com os sujeitos da 

pesquisa, ressaltando suas etapas, dificuldades 

e potencialidades. Por fim, avaliar-se-á os 

resultados obtidos, os quais serão discutidos 

tendo como referência os objetivos 

inicialmente estabelecidos. Referências 

básicas: Ana Fani A. Carlos; Helena C. Callai; 

Izabella P. Bento; Lana de S. Cavalcanti; Paulo 

C. da C Gomes. 
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Os solos no ensino de geografia e sua importância para a formação cidadã na 

educação básica 

Samuel de Oliveira Mendes75 

Ensino-Aprendizagem de Geografia 

Mestrado 

Palavras-chave: Solos; Geografia Escolar; Estratégias de ensino; Formação cidadã. 

Introdução 

 O tema norteador deste projeto de pesquisa envolve a concepção de solo e 

sua relação com o processo de ensino e aprendizagem na Geografia Escolar. Esse 

componente espacial – o solo – é um elemento físico-natural essencial à vida; para a 

configuração da paisagem e, ainda, um produto de síntese que associa à sua 

compreensão as características litológicas, geomorfológicas, climáticas, da cobertura 

vegetal entre outras, diretamente responsáveis pelo seu processo de formação e 

desgaste, Lepsch (2002); e as questões de ordem social, essencialmente relacionadas 

aos processos de uso e ocupação, que, quando efetivados de forma inadequada, 

acabam por potencializar alguns impactos naturais. 

 A relação do ser humano com o solo se estabeleceu desde os primórdios da 

sociedade. Grandes civilizações se desenvolveram a partir de relações estabelecidas 

com ele, a exemplo da Mesopotâmia, no vale entre os rios Tigre e Eufrates e da 

civilização Egípcia, no vale do rio Nilo, ambas na região do chamado “crescente 

fértil”, localizada entre o Oriente Médio e o Nordeste da África. Até mesmo o 

processo de sedentarização do ser humano ocorreu mediante a relação com esse 

componente espacial, visto que, solos mais férteis garantiria a sobrevivência da 

população em virtude do cultivo de alimentos. 

 Atualmente, com os processos de mecanização da agricultura no campo e de 

urbanização das cidades, a sociedade assumiu um modo de vida que a distancia de 

                                                 
75 Orientadora: Profa. Dra. Eliana Marta Barbosa de Morais. 
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uma relação mais próxima com o solo. No campo, o processo de mecanização 

impulsionou o fenômeno conhecido como êxodo rural, o que, consequentemente, 

implicou em uma diminuição do contato, mais direto, desses sujeitos com o solo. Nas 

cidades, onde passaram a concentrar a maior parcela da população, os solos dessas 

áreas estão encobertos pela morfologia urbana, o que, por vezes, também tem 

dificultado uma preocupação da sociedade, de forma mais direta com esse elemento 

físico-natural, sendo comum associá-lo a sujeira, poeira, e, consequentemente, 

negado a partir da impermeabilização das residências e dos espaços públicos e 

comerciais. 

 Tal problemática desperta para a importância de discutir essa temática no 

ensino, de modo que promova reflexões e evidencie a relevância do solo relacionado 

não somente no que se circunscreve à produção de alimentos, haja vista que ele 

desempenha, no ambiente, inúmeras outras funções. Por exemplo, é o solo que, 

associado à morfologia, orienta o caminho das águas superficiais; armazena grande 

parte da água doce do planeta; recicla os nutrientes; atua como habitat de inúmeras 

espécies de organismos vivos; regula os ciclos bioquímicos – carbono, nitrogênio, 

fósforo, enxofre entre outros; oferece a base e matéria prima para as obras de 

engenharia e é local de moradia para a sociedade humana. 

 O que queremos dizer é que, ao abordar o solo nas aulas de Geografia é 

importante favorecer uma compreensão que o relacione à biodiversidade, uso e 

ocupação, formação das paisagens e ambientes; fundamentando-se em uma 

compreensão de modo integrado com os demais componentes do ambiente físico-

natural, biótico e as questões de ordem social e cultural. Dito de outra forma, uma 

nova concepção do solo como um componente espacial que medeia a relação entre 

Sociedade e Natureza, contribuindo assim para o enfrentamento de um ideário 

popular e midiático de que o ser humano não é parte da natureza e por isso explora 

seus recursos, dentre eles o solo, sem maiores preocupações. 
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 Análises realizadas, em 2014, de oito livros didáticos de Geografia do 5º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, utilizados por professores de 

Geografia do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, 

indicaram que o solo assume papel secundário; a abordagem desse componente 

físico-natural se aproxima mais de uma linguagem edafológica, do que, 

propriamente pedológica; há incoerências quanto à escala e organização do solo nas 

ilustrações, evidenciando desarticulação entre as atividades e os conceitos abordados 

sobre o solo e as representações gráficas; não há ilustrações e abordagens de 

diferentes perfis de solo, de sugestões de procedimentos didáticos, bem como o 

desenvolvimento desse conteúdo assentado na abordagem da realidade dos alunos. 

 O cotidiano tem sido apresentado como uma referência importante para a 

construção de conhecimentos geográficos. A partir do cotidiano dos alunos, é 

possível mobilizar o conhecimento prévio que esses sujeitos tem sobre determinados 

temas, correlacionando esses conhecimentos com um novo conhecimento e, a partir 

daí, o professor, por meio da mediação, tem condições de mobilizar elementos que os 

auxilie no favorecimento da internalização de conhecimentos, pelos alunos, a partir 

da construção de conceitos. Dessa forma, o aprendizado é favorecido. No ambiente 

acadêmico, em especial na área de Ensino, essa afirmativa é amplamente aceita e 

defendida por autores como Cavalcanti (2002), Callai (2005), Castellar (2005). É a 

partir desses referenciais que questionamos se os professores de Geografia da 

Educação Básica tem mobilizado o cotidiano dos alunos para encaminhar o processo 

de ensino e aprendizagem. De forma específica, ao ensinar o conteúdo solos, os 

docentes tem resgatado o conhecimento prévio dos alunos. E, em caso positivo, quais 

conhecimentos cotidianos eles mobilizam para dar significado a esse conteúdo junto 

aos estudantes. 

 Com o intuito de refletir sobre esses questionamentos, estabeleceu-se como 

objetivo geral analisar a relevância que o ensino de solos tem na Geografia Escolar 
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para a formação crítica de alunos. Como desdobramento desse objetivo tem-se os 

seguintes objetivos específicos: a) analisar a abordagem teórico-metodológica 

apresentada no contexto do conteúdo solos no ensino de Geografia a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal 

de Educação de Goiânia-GO76 e dos livros didáticos utilizados pelos docentes 

colaboradores da pesquisa; b) discutir como o solo tem sido abordado em eventos 

científicos; c) compreender como os professores de Geografia da RME de Goiânia-GO 

ensinam solos e quais conceitos desenvolvam acerca desse conteúdo; d) elaborar o 

sistema conceitual de solos, com vistas à sua abordagem no ensino de Geografia e, 

por fim, e) propor estratégias de ensino que contribuam para a abordagem desse 

conteúdo na Geografia Escolar. 

 Para alcançar os objetivos traçados, estabelecemos os seguintes 

procedimentos da pesquisa: a) Revisão bibliográfica em livros, artigos, revistas e 

internet com vistas a discutir Geografia Acadêmica e Escolar, solos, conhecimentos 

base para a docência, sistemas conceituais e Métodos de ensino; b) Pesquisa 

documental do conteúdo solos nos PCNs de Geografia do Ensino Fundamental II, no 

currículo da RME de Goiânia-GO e em livros didáticos utilizados pelos docentes 

envolvidos na pesquisa, com o intuito de verificar se o solo é contemplado como um 

dos conteúdos nesses documentos; c) Elaboração e aplicação de questionário 

semiestruturado, visita às escolas para entrevistar docentes e observar sua prática 

pedagógica, buscando compreender de que maneira os professores de Geografia dos 

anos finais do Ensino Fundamental realizam a abordagem de solos; d) Análises de 

anais77 de eventos específicos de Geografia Física como o Simpósio Nacional de 

Geomorfologia – SINAGEO, e o Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada – 

SBGFA, de versões que contemplam o eixo de ensino, por considerá-los como 

                                                 
76A escolha pela RME se justifica pelo fato de que o Ensino Fundamental é predominantemente ofertado por 

essa rede e os fenômenos relacionados às temáticas físico-naturais, dentre elas, o solo, são indicados como temas 

de estudo pelos PCNs para o 3º ciclo (6º e 7º anos) desse nível de Educação Formal. 
77 O marco temporal estabelecido para as análises dos anais são: a) a partir do momento em que o evento passou 

a estabelecer um eixo especifico para o ensino; b) as edições realizadas nos últimos dez anos. 
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significativos no contexto da produção de trabalhos relacionados às temáticas da 

Geografia Física; e de eventos específicos da área de ensino de Geografia a exemplo 

do Fórum NEPEG de Formação de Professores e o Encontro de Prática de Ensino de 

Geografia – ENPEG, por considerá-los como referencia no que diz respeito às 

pesquisas que versam sobre o ensino de Geografia. Com isso, almejamos verificar se 

o solo tem sido trabalhando por pesquisadores e, em caso positivo, discutir de que 

maneira o ensino desse componente espacial tem sido abordado nesses periódicos; e) 

Proposição de procedimentos didáticos para o ensino de solos, com a 

intencionalidade de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de 

Geografia na Educação Básica. 

 É nesse sentido que, ao refletir sobre a relevância do solo como recurso 

natural vital para a sociedade; como conteúdo que faz parte do nosso cotidiano; 

como conteúdo abordado desde uma perspectiva espacial pela análise geográfica, 

acreditamos que é possível contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de 

Geografia mediante o desenvolvimento de estratégias de ensino que elucidam a 

importância do solo no cotidiano das pessoas e a relevância do conhecimento 

geográfico para a análise de um dos vieses da realidade, correlacionando-o com o 

conhecimento didático do conteúdo, uma das especificidades do professor de 

Geografia, propondo alternativas para preencher possíveis carências existentes no 

ensino dessa temática na Educação Básica, em defesa do fazer aulas, do criar 

coletivamente (SHULMAN, 2005; ANASTASIOU; ALVES, 2006). 

Resultados parciais 

 Até o presente momento, já realizamos revisão de bibliografias que 

envolvem os conceitos de solos, conhecimentos necessários à docência, ensino de 

Geografia, Métodos e Estratégias de ensino entre outras; análises dos PCNs de 

Geografia do Ensino Fundamental II; análises parciais de anais do SINAGEO e 

SBGFA; elaboração do Sistema conceitual de solos; elaboração de materiais didáticos 
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para o ensino de solos na Geografia Escolar e apresentação de experimentos com 

solos na sala didática do Colóquio “Solos: Perspectivas e Desafios”. 

Plano de redação 

Capítulos Sinopse 

1 O professor de Geografia e os 

conhecimentos relativos aos solos 

1.1 O solo no ensino de 

Geografia e sua importância 

para a formação cidadã 

1.2 O solo em pesquisa: estado 

da arte do solo em anais do 

SINAGEO, SBGFA, ENPEG e 

Fórum NEPEG 

1.3 O solo nos materiais 

pedagógico-didáticos de 

Geografia da Educação Básica 

Neste capítulo abordaremos a ciência geográfica e seu objeto 

de estudo; o Ensino de Geografia; e a relação desses com o 

solo, um dos principais componentes do Espaço geográfico. 

Também realizaremos um estado da arte em anais do 

SINAGEO, SBGFA, ENPEG e Fórum NEPEG, circunscrito 

aos solos, com o intuito de verificar as formas de abordagem 

dessa temática nesses trabalhos. Da mesma forma, faremos 

análise de diferentes componentes curriculares de Geografia 

utilizados por professores de Geografia da RME, objetivando 

discutir a maneira que esses docentes mobilizam as 

orientações curriculares e os recursos didáticos para ensinar 

solos na Educação Básica. 

Referências básicas: Milton Santos; Rogério Haesbaert; Lee 

Shulman; Maurice Tardif; Lana de Souza Cavalcanti; Sonia 

Maria V. Castellar; Eliana Marta Barbosa de Morais; Valéria 

de Oliveira Roque Ascenção; Adriana Olivia Alves; Igo 

Lepsch; Mauro Rezende; EMBRAPA; BRASIL e outros. 

2 Conhecendo os sujeitos da 

pesquisa: concepções dos 

professores  acerca da temática 

solos 

2.1 Rede Municipal de Educação 

de Goiânia-GO: perfil e 

formação dos professores de 

Geografia 

2.2 A abordagem do conteúdo 

solos: conspecções dos 

professores da RME de Goiânia-

GO 

2.3 O sistema conceitual de solos 

O segundo capítulo trará a caracterização dos professores 

colaboradores da pesquisa e suas concepções conceituais e 

metodológicas para ensinar solos. Para tanto, utilizaremos 

de questionário semiestruturado para obter esses dados e 

observação de aulas. Também realizaremos discussão sobre 

o que são sistemas conceituais para Vygotsky, e, por fim, 

apresentaremos o sistema conceitual de solos. 

Referências Básicas: Lev Vygotski; Eliana Marta Barbosa de 

Morais; Lana de Souza Cavalcanti; Rogério Haesbaert e 

outros. 

3 Conhecimento didático dos 

solos: estratégias para o ensino de 

solos na Educação Básica 

3.1 Os Métodos e as Estratégias 

de ensino para a abordagem de 

solos 

3.2 Propostas didáticas para o 

ensino de solos de Goiânia-GO 

No capitulo três, discutiremos os Métodos de ensino como 

categoria da Didática e a importância das metodologias 

articuladas ao cotidiano para o favorecimento da 

aprendizagem significativa de conceitos relacionados aos 

solos. 

Como nossa pesquisa versa sobre o caso de Goiânia, 

pretende-se elaborar metodologias relacionadas às 

características físico-naturais dos solos locais e refletir os 

principais impactos de ordem natural como erosões e 

alagamentos, socialmente potencializados pelo processo de 
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3.2.1 Refletindo os principais 

impactos: Erosão e alagamentos. 

3.2.2 Fazendo arte com solo 

 

uso e ocupação de espaços impróprios como áreas de recarga 

de aquíferos e planícies de inundação. Objetivamos refletir 

também a importância da cobertura vegetal para a 

conservação do solo, para os cursos d’água, para o 

abastecimento de aquíferos; a exploração adequada para a 

agricultura entre outras; com a intencionalidade de propor 

alternativas aos professores da Educação Básica para a 

abordarem dessa temática, contribuindo também para a 

efetivação do principal objetivo da Geografia Escolar – a 

formação cidadã. 

Referências Básicas: José Carlos Libâneo; Lea da Graça C. 

Anastasiou; Eliana Marta Barbosa de Morais; Gislaine 

Cristina Luiz; Ana Claudia Ramos Sacramento; Simone 

Falconi; Valmiqui Costa Lima; Programa Solo na Escola e 

outros. 
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Políticas curriculares educacionais e atlas escolares municipais: contribuições para 

o estudo do lugar 

Janiane Divina dos Santos Honda78 

Ensino e Aprendizagem de Geografia 

Mestrado 

Palavras-chave; Lugar, atlas escolar, políticas curriculares educacionais, ensino de 

Geografia 

Introdução 

             No ensino de Geografia, a compreensão de conceitos básicos, como o de 

lugar, torna-se imprescindível no processo de ensino e aprendizagem, para 

compreensão dos diversos espaços que permitem ao aluno e ao professor localizar e 

dar significações aos lugares, bem como pensar nessa significação e na relação que 

eles têm com a história de vida de cada um. (BUENO, 2008). 

             Para a construção destes conhecimentos geográficos pelo o aluno na escola, 

torna-se fundamental ter orientações didático-pedagógicas e políticas educacionais 

que estabeleçam formas de torná-lo acessível e plausível no processo ensino-

aprendizagem de Geografia. Trabalhar com o lugar percebido e vivenciado pelo 

educando é determinante neste processo pois o lugar é passível de observação direta. 

            As políticas educacionais podem ser caracterizadas como uma série de 

medidas anteriormente planejadas colocadas em prática por um governo, seja 

estadual ou municipal. Elas criam acessórios importantes para elevar a educação 

para toda sociedade de um país. Podem se estabelecer em formas de leis, normativas, 

prescrições, orientações, propostas, diretrizes ou currículo e podem ter vigor em 

nível nacional, estadual e/ou local. Dão sentido aos objetivos e às definições dos 

conteúdos a serem ensinados na escola e podem também ser planejadas e 

desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e com a iniciativa 

local. 

                                                 
78 Orientadora: Míriam Aparecida Bueno. 
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             Se tratando de uma das políticas educacionais para o ensino de Geografia no 

Ensino Fundamental I, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) consideram que 

“ adquirir conhecimentos básicos de Geografia, como o espaço local, é algo 

importante para a vida em sociedade, em particular para o desempenho das funções 

de cidadania ” e que “ cidadania é também o sentimento de pertencer a uma 

realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo 

integrado. ” (BRASIL, 1997).  

             Também como política educacional, no Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás o município, sendo um espaço local, é enfatizado nas 

expectativas de aprendizagem para os 2°, 3° e 4° anos do Ensino Fundamental I. 

Especificamente nos conteúdos apontados como população do bairro, espaço do 

bairro, conservação dos espaços públicos e privados, trabalho e profissões, 

orientação, representação, imagens cartográficas, mapas e gráficos, transformação do 

bairro, recursos naturais, meio ambiente e qualidade de vida.  

            Mesmo com as abordagens de políticas educacionais para o estudo do lugar 

como conceito geográfico, percebe-se que no ambiente escolar há grande deficiência 

de materiais didáticos que abordam o estudo do lugar no Ensino Fundamental. O 

que se observa é a insuficiência de instrumentos que subsidiem essa prática 

pedagógica, que permita a mediação do ensino do lugar, para que o aluno 

compreenda e analise o lugar onde ele vive. Dentre esses instrumentos didáticos, 

insere-se o Atlas Escolar Municipal com seus recursos cartográficos que facilitam a 

leitura e representação do espaço, bem como representa os fenômenos geográficos e 

auxilia no saber pensar o lugar por meio de mapas.  

            O ensino pelas formas de representação das informações espaciais é 

importante pois ajuda a preparar o aluno para compreender a organização espacial 

em que ele está inserido. Assim, no ensino de Geografia, a Cartografia Escolar tem 
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um papel essencial no desenvolvimento da percepção de mundo do educando, bem 

como na sua leitura geográfica. 

             Neste cenário também se tem o Atlas Escolar Municipal não só como material 

didático que, com suas representações cartográficas auxiliam no estudo do lugar, 

mas também como produto facilitador de uma alfabetização cartográfica. Passini 

(2012) afirma que a alfabetização cartográfica deve ser entendida com o mesmo 

cuidado metodológico com que se toma a alfabetização para a linguagem escrita, por 

se tratar de uma metodologia que estuda a relação entre o sujeito da leitura e o objeto 

a ser lido. Considera-se também que é no Ensino Fundamental I, o momento certo 

para se iniciar a alfabetização cartográfica, ato essencial para o restante do processo 

de aprendizagem no Ensino Fundamental II. 

             Salientada a importância de um Atlas Escolar Municipal e, sabendo da falta 

de recursos didáticos como estes no ensino de Geografia, aumenta a necessidade de 

(re)pensar as práticas didático-pedagógicas na construção do conhecimento sobre o 

lugar, para tornar o aprendizado de Geografia significativo aos alunos.  

             Diante ao exposto, surgem os questionamentos: Quais as necessidades do 

estudo do lugar pelo educando? Como o uso do atlas escolar municipal se torna um 

recurso didático que potencialize o estudo do lugar no ensino de Geografia? Como o 

uso do Atlas Escolar Municipal nas escolas, pode contribuir na construção da 

cidadania?   

             Para tanto, esta investigação, tem como objetivo analisar o uso do Atlas 

Escolar Municipal como uma proposta de política educacional que, através do estudo 

do lugar, subsidie a formação de sujeitos participativos na sociedade tanto na 

investigação dos problemas como na busca de soluções e, assim, contribuir para 

construção da cidadania. 

            Assim, em busca destas respostas, este trabalho pretende empreender, sob o 

viés da pesquisa participante, uma análise teórica sobre o estudo do lugar; análise 
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das políticas curriculares educacionais que regem sobre o ensino de Geografia no 

Brasil e, no caso desta pesquisa em especial no estado de Goiás, e por fim 

acompanhar o uso do Atlas Escolar Municipal de Goianira.      

             Haguette (2001) define pesquisa participante ou pesquisa participativa como 

sendo um processo de: investigação, de educação e de ação, embora enfatize também 

a organização como um componente fundamental da pesquisa participativa. 

             Boterf (1987), afirma que não existe um modelo único de pesquisa 

participativa, pois se trata, na verdade, de adaptar em cada caso o processo às 

condições particulares de cada situação concreta (os recursos, as limitações, o 

contexto sócio-político, os objetivos perseguidos, etc.). Diante disto, o autor não 

propõe instrumentos, mas somente alguns passos metodológicos que deverão ser 

adaptados a cada projeto específico.  

             Neste sentido, os sujeitos da pesquisa serão alunos e professores da primeira 

fase do Ensino Fundamental das escolas municipais de Goianira-GO partindo do 

acompanhamento do uso Atlas Escolar Municipal de Goianira, nas aulas de 

Geografia das séries iniciais do Ensino Fundamental I em Goianira-GO. Estes atlas 

foram apresentados e entregues aos professores e alunos da Rede Municipal de 

Educação, do Ensino Fundamental I, no segundo semestre de 2015.  

              Para a coleta de dados a pesquisa tem como procedimento metodológico o 

estudo e análise bibliográfica das políticas públicas que regulamentam o sistema 

educacional no Brasil, em específico, o ensino de Geografia nas séries iniciais para 

aprofundamento do assunto a ser tratado nessa investigação, e em observação direta 

nas unidades escolares de Goianira - GO que já utilizam Atlas Escolar Municipal. 

             Realização de entrevistas e aplicação de questionários semi-estruturados, com 

a pretensão de analisar se no ambiente escolar, o atlas escolar municipal cria 

condições de aprendizagem como contribuinte no estudo do lugar na construção da 
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cidadania. Os questionários conterão algumas questões comuns para os educandos e 

para educadores, outras diferenciadas.  

             Após a coleta, os dados serão analisados, discutidos e confrontados com a 

fundamentação teórica, de forma a se aproximar o máximo possível da realidade 

encontrada, e em consonância com os objetivos da pesquisa na verificação da 

contribuição dos atlas na formação de alunos/cidadãos conscientes, aptos a decidir e 

atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o 

bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 

Resultados Parciais 

               Analisando o uso do Atlas Escolar Municipal como uma proposta de política 

educacional que, através do estudo do lugar, subsidia a formação de sujeitos 

participativos na sociedade, espera-se com esta pesquisa consolidar as práticas 

didático-pedagógicas na construção do conhecimento sobre o lugar, para tornar o 

aprendizado de Geografia significativo aos alunos assegurando-lhe a certeza de estar 

participando ativamente da instrumentação do cidadão na prática da transformação 

social.  

             Como cumprimento de parte dos objetivos desta pesquisa, está sendo 

realizado um estudo sobre as políticas educacionais que regem sobre o ensino de 

Geografia no Brasil, em especial no estado de Goiás, para se analisar e compreender a 

propostas destas políticas para o estudo do lugar no ensino de Geografia. É 

importante se estabelecer o diálogo com as políticas educacionais pois são nestes 

documentos que o Atlas Escolar Municipal se mostra como uma proposta curricular 

para o estudo do lugar.  Com a leitura destes documentos se identifica a indicação 

para o estudo do espaço local.  

           Entre os principais documentos que estão sendo analisados, se encontra a Lei 

de Diretrizes e Base da Educação (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), o Plano 
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Nacional de Educação (PNE), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

Currículo Referência da Rede de Educação do Estado de Goiás e o Programa de 

Reorganização Curricular da Rede Municipal de Educação de Goianira. 

         Dentre os temas voltados para o estudo do lugar nestes documentos, está 

presente o município. É o que se observa por exemplo, no Currículo Referência da 

Rede Estadual de Educação de Goiás onde o município é apontado como 

conhecimento. Nas expectativas de aprendizagem para os 2°, 3° e 4° anos do Ensino 

Fundamental I e especificamente nos conteúdos aprecem temas como população do 

bairro, espaço do bairro, conservação dos espaços públicos e privados, trabalho e 

profissões, orientação, representação, imagens cartográficas, mapas e gráficos, 

transformação do bairro, recursos naturais, meio ambiente e qualidade de vida. 

            No Programa de Reorganização Curricular da Rede Municipal de Educação 

de Goianira, que se estabelece como política educacional local, os “Direitos de 

Aprendizagem no Bloco Alfabetização”, onde os conteúdos são correspondentes para 

o 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental I, e para o 4° ano, o município também é 

evidenciado, entre outros mais, quando se fala em conhecer e valorizar as relações 

entre as pessoas e o lugar: os elementos da cultura, as relações afetivas e de 

identidade com o lugar onde vivem. 

         O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), por ser uma política 

educacional com bases nacional e estadual, não abrangem os conteúdos dos 

municípios.   Assim, observa-se os Atlas Escolares Municipais como uma proposta de 

currículo, pois os recursos oferecidos por estes atlas, tais como as representações 

cartografias do município, contribuem para o ensino e para a compreensão das 

transformações na organização do espaço, bem como é uma possibilidade inovadora 

de conhecer o local de modo mais interativo. O que não se observa nos livros 

didáticos que estão nas listas do PNLD para as escolas. 
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             Tendo o professor como mediador do conhecimento na sala de aula, a ele se 

deve o bom ou ruim trabalho com os recursos didáticos que, como neste caso, lhes 

são oferecidos. Por tanto, houve a necessidade de também se analisar e refletir sobre 

a postura, empenho e disposição dos professores, juntamente com a parte 

administrativa das escolas, ao receberem o Atlas Escolar Municipal de Goianira pela 

Secretaria de Ensino da cidade de Goianira. Estes atlas foram apresentados e 

entregues aos professores no segundo semestre de 2015. Neste mesmo semestre, os 

atlas também foram entregues aos alunos de 2°, 3°, 4° e 5° anos das escolas 

municipais do Ensino Fundamental I de Goianira.  

             Foram realizadas visitas nas escolas da rede municipal de ensino da cidade de 

Goianira, no final do segundo semestre do ano letivo de 2015, com o objetivo de 

verificar o empenho e disposição dos diretores, coordenados e em especial dos 

professores no trabalho com o atlas escolar municipal da cidade, ainda que na fase 

inicial da utilização destes atlas. O que se pôde observar, é que no ambiente escolar 

existe o reconhecimento da importância do Atlas Escolar de Goianira, mas por outro 

lado, em observações como “lamentam o período em que estes foram entregues para 

uso nas escolas, pois trabalham com o município no mês de março, no mês de 

aniversário da cidade”, e em “o atlas municipal não está no Plano Anual da escola”, 

percebe-se que houve um certo “distanciamento” no o uso do atlas nas aulas.  

             Diante dos estudos feitos até este momento da pesquisa, observa-se que para 

que haja um trabalho significativo no ensino do espaço local nas aulas de Geografia, 

é preciso o envolvimento de todos responsáveis pela educação em todas as esferas 

educativas. 

              Há necessidade do apoio de todos os sujeitos envolvidos na educação para 

consolidar meios de se garantir o uso do Atlas Escolar Municipal nas escolas. É 

preciso que haja a disposição vigorosa e conjunta dos professores, de todo corpo 
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pedagógico da escola, das secretarias de educação dos municípios e também das 

políticas curriculares educacionais em todos os níveis. 

Plano de redação 

Capítulos Sinopse 
1 - Abordagens sobre o estudo do lugar no 

Ensino fundamental I  

 

1.1 Estudo do Lugar no ensino de Geografia: 

contribuições para a construção da 

cidadania 

 

1.2 Alfabetização Cartográfica no Ensino 

Fundamental I 

 

1.3 A Cartografia Escolar e seus recursos no 

ensino e aprendizagem do lugar 

 

 

Considerações teóricas e metodológicas sobre o 

conceito da categoria lugar, explanando a 

importância do estudo dessa categoria no ensino 

de Geografia. Correlacionar ao conceito de 

estudo do lugar, abordagens para construção da 

cidadania. Considerações sobre a Alfabetização 

cartográfica no ensino e aprendizagem do lugar. 

Apresentar os recursos da Cartografia Escolar 

como possibilidade de auxílio para o trabalho 

do professor e para a aprendizagem do aluno. 

Referências Básicas: Almeida; Passini; Callai; 

Cavalcanti; Carlos; Bueno; Le Sann; Santos; 

Castrogiovani; Castellar; Corrêa; Paula; Tuan; 

Richter; Aguiar; Martinelli; Simielli; 

Vasconcelos; Sarmento; PNLD; MEC; PCN. 

2-  Políticas Educacionais e Curriculares no 

ensino e aprendizagem de Geografia em 

concordâncias com Atlas Escolares Municipais 

 

2.1 As abordagens das Políticas Educacionais 

nacionais para o ensino do lugar: os PCNs 

e as DCNs a partir da década de 90 

 

2.2 Indicações nas prescrições curriculares do 

Estado para o estudo do lugar/município 

 

2.3 Indicações nas prescrições curriculares do 

Município para o estudo do lugar 

 

2.4 As políticas do livro didático para o ensino 

do lugar/município no Ensino 

Fundamental I e a proposta do Atlas 

Escolar Municipal de Goianira. 

Compreensão das propostas das Políticas 

Educacionais nacionais para o ensino do lugar, 

partindo do estabelecimento das Leis nacionais 

de educação a partir de 1990. Estabelecer o 

diálogo entre as abordagens dos conteúdos 

prescritos pelas Políticas Curriculares em nível 

estadual e em nível municipal. 

Neste cenário, trona-se fundamental discutir os 

recursos do Atlas Escolar Municipal como 

facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem do lugar. Apresentar uma análise 

da abordagem sobre o lugar nas propostas das 

políticas para os livros didáticos no Ensino 

Fundamental I correlacionando com a proposta 

do Atlas Escolar Municipal de Goianira e 

apresentar a trajetória e discussão metodologia 

da pesquisa. Referências Básicas: Reis; Lima; 
Tardif; Pereira; Lopes; Oliveira; Libâneo; LDB; 

PCN; DCN; PNE; Currículo Referência da Rede 

de Educação do Estado de Goiás; Programa de 

Reorganização Curricular da Rede Municipal de 

Educação de Goianira 

3-  Uso do Atlas Escolar Municipal de Goianira 

 

 

    3.1 Atlas Escolares Municipais como proposta 

de    política curricular para o Ensino 

Avaliar o Atlas Escolar Municipal como 

proposta de política educacional para estudo do 

lugar, no Ensino fundamental I. Apresentar os 

resultados das observações realizadas nas 

escolas em relação ao uso do atlas. Verificar as 
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fundamental I 

 

 

    3.2 Abordagens do uso do atlas nas escolas             

municipais de Goianira 

 

    3.3 Resultados e considerações do campo e 

diálogo da proposta da pesquisa  

 

   

 

concordâncias e as dificuldades de uso dos atlas 

como instrumento de ensino e aprendizagem do 

lugar, estabelecendo diálogo com as políticas 

educacionais, com o referencial teórico utilizado 

no decorrer do trabalho e resultados do campo. 

Referências Básicas: Currículo Referência da 

Rede de Educação do Estado de Goiás; 

Programa de Reorganização Curricular da Rede 

Municipal de Educação de Goianira; LDB; PCN; 

CDN; PNE; PNLD; Almeida; Passini; Callai; 

Cavalcanti; Carlos; Bueno; Le Sann; Santos; 

Castrogiovani; Castellar; Corrêa; Paula; Tuan; 

Richter; Aguiar; Martinelli; Simielli; 

Vasconcelos; Sarmento; 
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Ensino de geografia a partir da temática relevo: as potencialidades do trabalho de 

campo para encaminhamentos didáticos no ensino médio. 

Cleyton Normando da Fonseca79 

 Ensino-Aprendizagem em Geografia  

Modalidade: Doutorado 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Temática Relevo; Trabalho de Campo; Ensino 

médio; Mato Grosso.  

Introdução         

           No âmbito da Geografia Escolar, na abordagem em sala de aula de assuntos de 

caráter físico-natural, há de se efetivar uma metodologia que permita uma conexão 

desta teoria com a prática. É fundamental que o docente crie alternativas que levem o 

estudante a partir da compreensão de cada conteúdo, construir conceitos que serão 

significativos ao seu cotidiano. É fato que a reflexão da relevância de se compreender 

o mundo a partir daquilo que faz parte da realidade do aluno, tornou-se quase uma 

“regra” no desenvolvimento das atuais pesquisas educacionais, nas diferentes áreas 

do ensino. A efetivação dessa abordagem, no entanto, ainda é incipiente, sobretudo 

no ensino de Geografia, principalmente quando se refere a temas físicos. Morais 

(2013) já apontava que existe uma lacuna nas pesquisas que envolvem temáticas 

físico-naturais dentro da Geografia. 

          Pelo exposto, optamos por investigar a Geografia no ensino médio, avaliando 

as potencialidades dos Trabalhos de Campo como instrumento didático, utilizando 

da temática relevo para abordagem geográfica. Diante disso nos questionamos: qual 

a relação que se estabelece entre Geografia-Trabalho de Campo e Temáticas Físico-

naturais na escola pública de ensino médio do Estado de Mato Grosso?  

A relativa experiência como docente, sobretudo no ensino médio nos 

possibilitou  identificar algumas dificuldades em realizar o ensino de Geografia, de 

                                                 
79 Orientador: Prof. Dr. Vanilton Camilo de Souza 



 

 

454 

maneira satisfatória e eficaz,  na abordagem das temáticas físicas, em especial 

quando se tratava de Relevo. Outro problema no nosso modo de ver, é que quando 

passamos à observação das obras regionais que trabalham aspectos físicos, nos 

deparamos com enormes dificuldades de compreensão de conceitos relacionados à 

temática em questão, uma vez que se emprega uma linguagem altamente científica, 

de leitura voltada quase que exclusivamente à própria academia ou aos órgãos de 

planejamento do Estado. Percebemos aqui, em parte, a “tecnificação” dessas 

temáticas orientando o ensino de Geografia. Esse cenário têm prejudicado o 

professor de Geografia da rede pública bem como os alunos, submetendo-os muitas 

vezes à um mero processo de reprodução de conteúdo dos livros didáticos, e o 

principal, dificultando a compreensão de temas nesta área ( o relevo, a exemplo) que 

consideramos fundamental para o desenvolvimento de um conhecimento geográfico 

dos alunos do ensino médio. 

 Entendemos que a Geografia Escolar ensinada no Estado de Mato Grosso, ao 

trabalhar as temáticas físico-naturais, se restringe, centralmente à sala de aula, o que 

de certo modo limita o conhecimento dentre outros, do espaço local, caminhando na 

contramão do que Cavalcanti (2014,p.29) pontua quando destaca que, “a Geografia 

na escola deve ter um “link” com a geografia do aluno, na convicção de que só assim 

ele terá alguma relação de sentido com a matéria de ensino formalizada”. Então, essa 

pesquisa , não só terá a preocupação de se estabelecer dentro da realidade do aluno, 

mas também de tentar diminuir o fosso entre a Academia e a Escola Básica, 

aproximando os professores de Geografia, e apresentando nova possibilidade 

pedagógica para mediar o conhecimento e desenvolver boas atividades de ensino.           

Desse modo temos como propósito central desta investigação compreender o 

ensino da Geografia na perspectiva da articulação entre Trabalhos de Campo e 

Relevo, no nível médio das escolas públicas do Estado de Mato Grosso. 

Especificamente, traçamos como objetivos específicos: compreender como a temática 
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relevo se apresenta na Geografia do ensino médio em Mato Grosso no tocante aos 

planos curriculares; identificar como o professor percebe a articulação entre a 

Geografia, os Trabalhos de Campo e o Relevo, e como a executa no plano regional; 

compreender o Trabalho de Campo como procedimento didático para o 

encaminhamento de conteúdos geográficos; analisar as potencialidades das unidades 

de relevo no sentido de promover o conhecimento da temática relevo na escala 

Macro e Micro de suas formas; apontar as atividades econômicas desenvolvidas nas 

unidades de relevo identificadas no trajeto das rotas, bem como prováveis 

consequências de tais atividades. 

 Optamos por desenvolver uma pesquisa qualitativa, que primordialmente 

possa  integrar teoria e prática, e diminuir a distância entre o conhecimento 

produzido pela academia, do conhecimento presente na escola. Acerca dessa 

preocupação, resolvemos desenvolver a Pesquisa Ação Colaborativa por acreditar na 

capacidade que esse tipo de investigação têm em fortalecer o desenvolvimento 

profissional do professor. SOUZA (2013), a relaciona especialmente, à tarefa de 

pensar a formação do professor de Geografia na atualidade, considerando-o como 

profissional capaz de articular a teoria e a prática no exercício da profissão. 

O primeiro compromisso será o de visitar as 6 grandes escolas da rede pública 

estadual em Cuiabá-MT e contatar professores de Geografia que trabalham com o 

ensino médio; apresentando as intenções do projeto em questão e convidando-os a 

participar. A intenção inicial é trabalhar com um número de 20 professores para a 

etapa mais exploratória da pesquisa. Todos esses docentes responderão um 

Questionário misto (com questões abertas e fechadas), respondido em seus devidos 

locais de trabalho, que também servirá de base pra escolha de 6 professores que 

comporão a etapa mais qualitativa da pesquisa. A atividade central será a construção 

de duas rotas geográficas no trecho “Depressão Cuiabana - Pantanal Matogrossense”, 

rotas essas capazes de tratar do tema relevo numa abordagem geográfica. Daí então 
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virá a fase de elaboração do Trabalho de Campo em conjunto com os professores 

partícipes. Para esta etapa, traremos o professor do ensino médio para a 

universidade, onde discutiremos e elaboraremos propostas de  roteiros e planos de 

aulas que desenvolveremos no Trabalho de Campo. Pretendemos executar o 

Trabalho de Campo em dois momentos. Primeiramente com a participação dos 6 

professores; do proponente desta pesquisa, bem como do orientador. Num segundo 

momento, com a participação apenas de um dos professores com uma turma do 

ensino médio que o mesmo leciona, acompanhado pelo proponente desta 

investigação. Ao longo desse segundo momento serão feitas observações e colhidas 

informações que posteriormente serão analisadas e depuradas visando incorporá-las 

ao escopo teórico desta pesquisa. 

Desenvolveremos também uma pesquisa documental, ou de fontes primárias, 

onde poderemos obter dados como: a proposta curricular do Estado, livro didático e 

plano de ensino do professor, com a finalidade dentre outras, de compreender como 

as temáticas físico-naturais, em especial o relevo são tratadas. Além disso, nas visitas 

às escolas faremos observações em salas de aula desses professores no intuito de 

acompanhar seu trabalho como docente , mas também de observar a estrutura  que 

lhe é concedida para o exercício de suas funções. Acreditamos que a execução desta 

investigação, irá se traduzir num importante referencial , no que concerne à sua 

abordagem de caráter colaborativo, prático e local, e proporcionará ao ensino de 

Geografia, mais elementos de reflexão e discussão para a prática docente.  

Resultados Parciais 

Cumprimos em 2016/1 exatamente 1 ano do ingresso no curso de pós-

graduação na modalidade Doutorado. Assim sendo, além do cumprimento dos 

créditos relativos às disciplinas (12) do curso, já desenvolvemos em nossa pesquisa: 

Levantamento de referenciais teóricos; Produção de artigos científicos em disciplinas, 

acerca do tema da tese; Inscrição e publicação de artigos científicos em eventos 
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(ENDIPE2106/FÓRUM-NEPEG2016);  Participação em trabalhos de campo 

promovidos por grupos de pesquisa do Programa (NUPEC/NÚCLEO GEA); 

Construção de um dos instrumentos de coleta de dados (Questionário de pesquisa); 

Visita às escolas selecionadas e apresentação das intenções da pesquisa aos diretores 

e ou coordenadores de ensino; Recebimento das cartas de anuência das escolas 

partícipes; Registro do Projeto no Comitê de ética da UFG; Aprovação “inicial” do 

projeto cadastrado pela equipe da Plataforma Brasil. 

Plano de redação  

Capítulos Sinopse 

1. O professor e o ensino de Geografia : 

Realidades do chão da Escola e da 

Academia 

 

1.1 Reflexões sobre o ensinar Geografia: o 

importante papel do docente e da 

disciplina 

1.2 A necessária integração de saberes 

entre o chão da Escola e a Academia 

1.3 As políticas curriculares no ensino de 

Geografia e a abordagem dos aspectos 

físico-naturais e dos Trabalhos de Campo 

Considerações teóricas sobre o ensino de 

Geografia no ambiente acadêmico e no 

ambiente escolar, enfatizando o papel do 

professor. Pretende-se fazer a correlação 

entre os diferentes saberes, nos diferentes 

espaços de ensino e enfatizar seu grau de 

complementaridade e como o docente deve 

se inserir nesse contexto. Posteriormente 

pretende-se diagnosticar nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Estaduais de 

Geografia, como as temáticas físico-naturais 

e os trabalhos de campo são tratados. 

Referências básicas: Brasil (MEC); Mato 

Grosso(SEC); Lana de Souza Cavalcanti; 

Sônia Castellar; Ruy Moreira; Helena 

Copetti Callai; Selma Garrido Pimenta; 

Dênis Richter; Rafael Straforini; Maurice 

Tardif; Marcelo Garrido; José Carlos 

Libâneo; Antonio Nóvoa; Vanilton Camilo 

de Souza; Meire Rose dos A. Oliveira; 

Antonio Carlos Castrogiovanni; L.S 

Vigotsky; Carlos Marcelo Garcia; Clérmont 

Gauthier. 

2. A Ciência Geográfica,  os Trabalhos de 

Campo e o Relevo : uma relação necessária 

 

2.1 A Geografia e a força do espaço local 

2.2 O olhar do ensino de Geografia sobre 

as formas de relevo 

Reflexões sobre a ciência geográfica e sua 

relação com o estudo do espaço local. 

Apresentar a importância do olhar 

geográfico para o ensino de relevo, 

expondo a íntima relação entre a Geografia 

e os estudos sobre as formas de relevo. Na 

sequência discutir a importância dos 
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2.3 A “necessidade” dos Trabalhos de 

Campo para o ensino de Geografia 

 

Trabalhos de Campo para o ensino de 

Geografia, sobretudo no que diz respeito ao 

conteúdo Relevo. Referências básicas: 

Helena Copetti Callai ;Lana de Souza 

Cavalcanti; Paulo Cesar da Costa Gomes; 

Doreen Massey; Sandra Lencioni; Valéria 

de Oliveira Roque Ascensão; Adriana 

Olívia Alves; Eliana Marta Barbosa de 

Morais; Níbia Nacib Pontuschka; A. 

Christofoletti; Roberto Lobato Corrêa; 

Jurandyr Luciano S. Ross;; João Osvaldo 

Rodrigues Nunes. 

3. A natureza do Estado de Mato Grosso e 

suas possibilidades para a Geografia 

ensinar Relevo 

 

      3.1 O desafio no ensino das temáticas 

físico-naturais 

3.2 As categorias de análise e os conceitos 

geográficos nos livros didáticos  

 

3.3 O relevo matogrossense e sua 

potencial diversidade de  formas, 

fenômenos e discussões 

3.4 Rotas geográficas: uma possibilidade 

para compreender  Relevo no ensino de 

Geografia 

 

Discussão sobre os desafios de se ensinar 

na Geografia do ensino médio as temáticas 

físico-naturais.Análise de como os conceitos 

geográficos relacionados às temáticas físico-

naturais são abordados nos livros didáticos 

das escolas pesquisadas.Posteriormente 

almeja-se apresentar o quadro natural do 

Estado de Mato Grosso, e as possibilidades 

conferidas à Geografia para o ensino de 

relevo. Para tal pretendemos levantar fatos, 

questionamentos, bem como destacar as 

formas e fenômenos correlatos. Aqui ainda 

pretendemos apresentar os resultados da 

proposta das “rotas geográficas”, 

construída com os professores partícipes. 

Referências básicas: Eliana Marta Barbosa 

de Morais; Antonio Carlos Vitte; Valéria de 

Oliveira Roque Ascensão; Deocleciano B. 

Rosa; Antonio José T. Guerra; Hugo José S. 

Werle; Aziz Ab’ N.Saber; Aroldo de 

Azevedo; Leodete Miranda; Valter Casseti; 

Messias Modesto Passos; Rogério 

Haesbaert; Paulo Cesar da Costa Gomes; 

Iná Elias de Castro. 
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     4. Reflexões sobre o ensino das temáticas 

físico-naturais na Escola matogrossense 

 

 

4.1 O papel  do Estado: condições e 

estrutura 

 

4.2O professor de Geografia e as 

possibilidades 

 

4.3 Um retrato da realidade do docente 

em Geografia, no ensino médio do Mato 

Grosso 

Esclarecer o real papel do Estado no que 

tange ao fornecimento de condições e 

estrutura para a viabilização do ensino 

teórico e prático nas escolas públicas do 

ensino médio em Mato Grosso. Nesse 

sentido, torna-se fundamental identificar as 

condições de trabalho do professor nessas 

escolas e como verdadeiramente se opera a 

prática do ensino de Geografia. Com base 

nesses apontamentos é que poderemos 

pontuar com clareza se a Geografia Escolar 

nessas escolas de Mato Grosso,  ultrapassa 

os limites de seus muros  para ensinar 

temáticas físico-naturais imprescindíveis 

como o Relevo. Referências básicas: Mato 

Grosso(SEC);  Lana de Souza Cavalcanti; 

Michele Sato; Rosalvo Nobre Carneiro; 

Roberto Lobato Corrêa;  Antonio Nóvoa; 

Miguel Arroyo.  
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