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 O Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), por meio dos Cursos de Graduação (Ciências 

Ambientais e Geografia) e do Programa de Pós-Graduação realizará a II Jornada de Integração 

de 2019. O evento será realizado entre os dias 13 e 17 de maio de 2019. Pretendemos fortalecer 

e consolidar a integração entre os Cursos de Graduação e Pós-Graduação, demanda que 

integra a agenda da Universidade Federal de Goiás. A II Jornada de Integração do IESA será 

uma semana de atividades compostas por conferências, mesas-redondas, minicursos, oficinas e 

sessões de pôsteres. Neste ano, a Jornada de Integração do IESA¸ além de desenvolver 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Cursos de Graduação, trará para a sua 

programação o XXIV Simpósio Interno do Programa de Pós-Graduação em Geografia, que 

possui como objetivo central a comunicação e debate do estágio das pesquisas em 

desenvolvimento pelos pós-graduandos do PPGeo. 
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A AVALIAÇÃO DA GEODIVERSIDADE E DA ATRATIVIDADE GEOTURÍSTICA DO 

ESTADO DO AMAPÁ 

 

Eduardo Queiroz de Lima.  

Modalidade: Doutorado.  

 

INTRODUÇÃO 

 Os conceitos de Geodiversidade e Geoturismo são relativamente recentes. O primeiro surgiu nos anos 

de 1990 e só ganhou robustez e ampla difusão na década seguinte. De lá para cá, este conceito veio se 

transformando em práxis. As pesquisas foram se ampliando, ganhando adeptos, difusão e relevância em todo 

o mundo e, sobretudo, permitindo o desenvolvimento de ações concretas no âmbito da conservação da 

natureza. O Geoturismo da mesma forma, vem assumindo cada vez mais relevância tanto em fóruns científicos 

quanto no segmento econômico e no desenvolvimento sustentável local. 

 O estado do Amapá apresenta cerca de 47% de seu território em Unidades de Conservação (federal, 

estadual ou municipal), quando se acrescenta as Terras Indígenas esse valor sobe para mais de 70% de áreas 

protegidas. Contudo, cabe destacar que as iniciativas de proteção da natureza do estado estão 

predominantemente ancoradas em valores e atributos da biodiversidade. 

 O Amapá não apresenta um trabalho cartográfico quantitativo para representar a geodiversidade e 

demonstrar quais são as áreas mais e menos geodiversas do estado. A importância da quantificação reside no 

auxílio à gestão ambiental do território. 

 O pouco conhecimento do conceito de geodiversidade fora dos espaços acadêmicos e científicos e a 

falta de estudos de quantificação da geodiversidade impacta tanto na adoção de instrumentos de conservação 

da natureza que desconsideram a diversidade do meio físico quanto no precário aproveitamento do geoturismo 

no estado do Amapá.  

 O referido estado, situado na Região Norte do Brasil e na Amazônia Brasileira, apresenta forte vocação 

para o turismo. Vale destacar que o Amapá é um estado que apresenta sua capital nas margens do Rio 

Amazonas, que apresenta ampla diversidade de ecossistemas, de recursos hídricos, de unidades geológicas (de 

geocronologia diversa), geomorfológicas e pedológicas que apresentam valor científico e educacional, mas 

que também formam paisagens exuberantes de alto valor estético. Há também outros atrativos de cunho 

sociocultural e histórico, tais como: sítios arqueológicos, o monumento do Marco Zero, a histórica Fortaleza 

de São José, a Igreja de São José, dentre outros. Todavia, não figura como um importante destino turístico do 

país.  
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 Neste contexto, o estudo da geodiversidade e das potencialidades geoturísticas assume relevância para 

a orientação da conservação da natureza e, ao mesmo tempo, para o incremento da produção de emprego e 

renda e da economia das unidades político-administrativas (federação, estados e municípios) e das 

comunidades locais situadas nas proximidades de algum sítio geológico/geomorfológico. Contudo, a atividade 

econômica pode imprimir uma série de problemas de ordem ambiental, sociocultural e socioeconômica, que 

levam à degradação das localidades e comunidades receptoras e de realização do turismo, sobretudo quando 

este é de massa, com intenso fluxo de visitantes. Portanto, ampliar o conhecimento da geodiversidade dos 

territórios é importante para o adequado planejamento e gestão dos conflitos socioambientais, de modo que 

qualquer estratégia nesse sentido, aponte para a participação das comunidades locais interessadas e/ou afetadas. 

 

OBJETIVOS 

 Geral 

 Analisar a diversidade da natureza abiótica por meio da especialização e quantificação da 

geodiversidade e da inventariação, qualificação e avaliação de Geossítios do estado do Amapá, os quais, por 

sua vez, também terão sua atratividade geoturística avaliada. 

Específicos 

• Avaliar a geodiversidade do estado do Amapá; 

• Gerar um mapa índice da geodiversidade; 

• Analisar a geodiversidade frente a política de conservação da natureza adotada no estado; 

• Inventariar, qualificar e avaliar quantitativamente geossitios; 

• Desenvolver e aplicar metodologia para a avaliação da atratividade geoturísticas de geossítios; 

• Avaliar entraves ao desenvolvimento do geoturismo em cada geossítio e discutir alternativas. 

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho apresenta três etapas: a) Elaboração do Mapa de Índice da Geodiversidade, b) 

Inventariação, classificação e avaliação quantitativa dos Geossítios e c) Avaliação da atratividade geoturística 

dos Geossítios. 

 

Elaboração do Mapa de Índice da Geodiversidade 
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 Conforme o que já foi exposto, o Mapa de índice de Geodiversidade já foi produzido, encontra-se em 

fase de revisão para submissão como artigo em revista científica. Este mapa representando o produto de uma 

abordagem quatitativa da Geodiversidade para o estado do Amapá. 

 Nesta pesquisa, utilizou-se e adaptou-se os métodos de Silva, Rodrigues e Pereira (2014), de Pereira, 

Pereira, Brilha e Santos (2013) e de Arruda e Barreto (2015). 

 Para a quatificação e o mapeamento do Índice de Geodiversidade houve a combinação (a soma) de 

cinco índices parciais temáticos: litologia, geomorfologia, pedologia, recursos minerais e recursos hídricos. 

Estes índices foram obtidos pela contagem de diferentes ocorrências de unidades ou classes de cada tema em 

cada célula de uma grade (grid) vetorial que recobre toda área de estudo.  

 O mapa do Índice de Geodiversidade e os demais mapas de índices parciais foram produzidos na escala 

de 1:5.000.000 no datum Sirgas 2000, sistema de coordenadas geográficas e projeção Lat/Long. Para esta 

tarefa foi utilizado o software QGIS 2.14.21. 

 A etapa principal dos procedimentos metodológicos cosistiu na produção cartográfica em ambiente de 

SIG que envolveu as seguintes fases: 1) Revisão e ajuste dos dados vetoriais; 2) Criação de uma máscara 

(molde) para recorte do limite estadual; 3) Geração de grade (grid); 4) Procedimentos em ambiente SIG para 

a contagem da geodiversidade em cada quadrícula; 5) Inteporlação do Índice de Geodiversidade. 

 

Inventariação, classificação e avaliação quantitativa de Geossítios 

 Para esta etapa será utilizado um formulário baseado no aplicativo do Geossit (CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil, 2019), o qual por sua vez foi construído tomando por base as metodologias de Brilha 

(2005), Garcia-Cortés (2009) e Brilha (2016). Essa etapa envolve a descrição e ponderação dos seguintes 

critérios: identificação, contexto geológico e paleontológico, caracterização geológica, feições de relevo, tipos 

de interesse (estético, científico, econômico, etc), conservação e uso e ocupação e quantificação do valor 

científico, do risco de degradação e do potencial de uso educativo e turístico.  

 Após o preenchimento do formulário em campo, estes dados serão tabulados e quantificados. Além 

disso, o aplicativo do Geossit será abastecido para a divulgação dos sítios estudados e para obtenção do 

resultado de classificação dos mesmos quanto aos valores científico, educativo, turístico e do risco de 

degradação. 

 Esta etapa ainda não foi executada, pois os campos da pesquisa serão iniciados no mês de junho de 

2019. 

 A inventariação ocorrerá no estado do Amapá, com ênfase nos seguintes geossítios: 1) Rio Amazonas; 

2) Cachoeiras de Santo Antônio e do Sucuriju; 3) Lagoa Azul e Mineração do Manganês; 4) Círculo Megalítico 
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(Stonehenge do Amapá) e Praia do Goiabal; 5) Pedra Grande e corredeiras do rio Oiapoque; e 6) Rio Araguari 

e Cachoeira do Traía. 

 

Avaliação da atratividade geoturística dos Geossítios 

 Este trabalho está desenvolvendo um método para a avaliação da atratividade geoturística de geossítios 

ou de geoformas, a qual pretende quantificar a “força de atração turística” que elementos do meio abiótico 

podem exercer. A paisagem assume relevância como parâmetro na proposição deste método.  

 Assim, a partir dos trabalhos de Paralong (2005), Kubalíková (2013),  Štrba e Rybár  (2015) 

e Borba (2016) vem sendo desenvolvida um método de avaliação que será sintetizada no Quadro 1. 

Vale salientar que o quadro não está completo, faltando demonstrar os indicadores e as notas para a 

quantificação, contudo apresenta os elementos de atratividade e os aspectos que serão avaliados. 

 Para os cálculos da atratividade geoturística (vAtraGeo) apresenta-se a seguinte fórmula: vAtraGeo = 

(vAA + vAB + vAC + vAD +vAE) / 5. 

Quadro 1 – Critérios propostos para a avaliação da atratividade turística. 

Atrativos Parâmetros 

(vAA) 

Paisagísticos 

vAA1) Números de pontos de vistas 

vAA2) Contrastes de cor (número) 

vAA3) Valor visual 

vAA4) Dimensão 

vAA5) Detratores da qualidade visual da paisagem (beleza cênica afetada) 

(vAB) 

Do entorno (naturais e 

culturais) 

vAB1) Culturais: eventos artísticos e culturais, costumes locais, relevância histórica, 

relevância metafísica/religiosa, representações iconográficas 

vAB2) Bióticos: espécie rara, espécie endêmica, diversidade de espécies, ocorrência de 

fenômenos ecológicos sazonais 

vAB3)Abundância (proximidade entre geoformas) 

(vAC) 

Ambientais 

vAC1) Impactos ambientais negativos  

vAC2) Instrumentos de proteção legal 

vAC3) Ameaças e riscos potenciais 

(vAD)  

Socioeconômicos 

& Infraestruturais 

vAD1) Número de atividades geradoras de rendas atuais 

vAD2) Nível de renda municipal (ano da pesquisa) 

vAD3) Acessibilidade (acesso fácil ao geossítio) 

vAD4) Infraestrutura instalada (de transporte, informação, acomodação, de visitas e de 

recordações/lembrancinhas situadas sobre a superfície utilizada) 

(vAE) 

Científicos 

vAE1) Raridade (número de sítios idênticos do território de estudo) 

vAE2) Representatividade e visibilidade/clareza dos recursos/processos 

vAE3) Número de feições de interesse geológico expostas 

vAE4) Número de elementos de interesse geológicos degradadas 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 Os principais conceitos trabalhados neste trabalho são: Geodiversidade, Geoturismo, Geossítios e 

Patrimônio Geológico.  

 Gray (2004) define a Geodiversidade como “a variedade natural (diversidade) geológica (rochas, 

minerais, fósseis), geomorfológica (forma da terra, processos) e características do solo. Inclui suas 

assembleias, relacionamentos, propriedades, interpretações e sistemas”. Por sua vez, o Geoturismo é definido 

por Hose (2000, p.147) como 

“A provisão de facilidades interpretativas e serviços para promover o valor e os benefícios 

sociais dos lugares e materiais geológicos e geomorfológicos e assegurar sua conservação 

para o uso de estudantes, turistas e outras pessoas com interesses recreativos e de ócio”. 

  

 Geossítios são locais onde há ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (que afloram ou 

devido a ação de processos naturais ou devido à intervenção do homem). O conjunto de geossítios 

inventariados e caracterizados numa dada área ou região constitui o seu Patrimônio Geológico (BRILHA, 

2005). 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

1.2.1 Objetivos Específicos 

CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Entendendo a Geodiversidade e o Patrimônio Geológico: 

2.1.1 Valores e ameaças da Geodiversidade 

2.2 O geoturismo e a paisagem como recurso 

2.3 A geodiversidade, o geoturismo e a conservação da natureza 

2.4 Geodiversidade e Geoturismo no Mundo e no Brasil: práticas e pesquisas 

CAPÍTULO 3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Localização da área de estudo 

3.2 Clima e Hidrografia 

3.3 Vegetação e Solos 
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3.6 Relevo 

3.7 Geologia: Regional e Local 

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Avaliação quantitativa da Geodiversidade do estado do Amapá 

4.1.1 Procedimentos para a elaboração do Mapa de Índice da Geodiversidade do Amapá 

4.2 Aplicativo Geossit: inventariação, classificação e avaliação de geossítios 

4.3 Avaliação da atratividade geoturística de geossítios do estado do Amapá 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação da geodiversidade e a conservação da natureza no estado do Amapá 

5.2 Avaliação dos geossítios 

5.3 A atratividade geoturística dos geossítios 

5.4 As fragilidades turísticas do estado e os entraves ao Geoturismo 

CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

COMENTÁRIOS SOBRE O SUMÁRIO 

 O trabalho tem início com a Introdução na qual conterá inicialmente uma apresentação da tese, que 

tem por propósito situar o leitor na temática da tese (Geodiversidade e o Geoturismo no Amapá), apresentar a 

problemática, as justificativas, os capítulos do trabalho e, por fim, os objetivos geral e específicos. 

 No segundo capítulo pretende-se abordar e apresentar as bases conceituais e teóricas que sustentam o 

trabalho. A geodiversidade e o geoturismo terão uma abordagem conceitual, mas também ocorrerá a 

apresentação de pesquisas e experiências práticas e bem-sucedidas do Brasil e do Mundo.  

 O terceiro capítulo é de caracterização do meio físico e da vegetação do Amapá, com ênfase nos 

geossítios. Assim, o clima, a hidrografia, a vegetação, os solos, o relevo e a geologia do Amapá serão descritos 

visando uma contextualização com o tema da Geodiversidade, subsidiando a análise e a discussão dos 

resultados. 

 No capítulo seguinte, dos procedimentos metodológicos, serão apresentados os procedimentos para a 

realização da quantificação da geodiversidade do Amapá, a qual será expressa por meio de um Mapa de Índice 

da Geodiversidade (etapa em via de finalização). Aprofundando o estudo da geodiversidade, para os seis 

geossítios escolhidos será realizado o inventário, a classificação e a análise quantitativa da geodiversidade 

conforme o método do aplicativo Geossit. Além disso, para os mesmos geossítios será também realizado a 

análise da atratividade geoturística, com metodologia proposta pelo próprio autor. 

 No capítulo de resultados e discussão a Geodiversidade e o Geoturismo serão debatidos no âmbito da 

análise de paisagem, da conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável de comunidades locais. 
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Observando outras publicações científicas e relatórios técnicos de instituições oficiais do governo (federal e 

estadual). 

 No capítulo das Considerações Finais, a redação não pretende ser conclusiva e observará se os 

objetivos propostos foram contemplados, ressaltando as principais contribuições do trabalho, mas também 

propondo novas investigações científicas em aspectos ensejados ou não contemplados por este trabalho. 
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A INFLUÊNCIA DOS FATORES GEOGRÁFICOS NA ESTRUTURA TERMO-

HIGROMÉTRICA DA CIDADE DE ITUIUTABA-MG 

 

Ana Cristina Araújo Foli 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

As cidades evidenciaram, nas últimas décadas, a substituição da cobertura natural do solo, 

fato verificado pelo intenso processo de urbanização, o que ocasionou um conjunto de modificações 

que interferem no balanço energético e nos climas locais, trazendo consequências que influenciam 

a qualidade de vida dos cidadãos.  

Grande parte das cidades brasileiras situa-se em ambientes de clima tropical, caracterizados 

por altas temperaturas durante o ano todo. Estas condições naturais podem ser agravadas devido à 

forma como o espaço urbano é apropriado. 

A intensa urbanização, com altas taxas de impermeabilização, grandes fluxos de pessoas e 

veículos, construções verticais, aglomerações de residências térreas de baixo padrão, ruas mal 

projetadas associadas à concentração de poluentes, são fatores que contribuem para a alteração da 

baixa troposfera nas áreas urbanas, o que favorece mudanças no comportamento dos elementos 

climáticos. 

O reflexo da influência antrópica sobre o espaço urbano traduz-se em diversos fenômenos 

ambientais urbanos, como ilhas de calor, alagamentos, efeito estufa, poluição atmosférica, 

inundações, inversão térmica, resultando em um desconforto ambiental que implica em um lugar 

desagradável para se viver e trabalhar. 

Hipoteticamente, estes fatos levam a crer que as cidades apresentam características 

climáticas diferenciadas da área rural. Porém, deve-se analisar que essas diferenças dependem do 

desenvolvimento da cidade, uso do solo não apenas na zona urbana, mas também nas áreas 

circunvizinhas e as suas características geográficas. 

Na busca de rediscutir a questão do ambiente urbano, o estudo do clima surge como uma 

alternativa para se repensar a organização da estrutura da cidade. Nesse sentido, sua contribuição 

favorece uma reflexão acerca das consequências da remoção da cobertura natural e substituição por 

áreas construídas, com atividades socioeconômicas urbanas distribuídas no espaço de forma 

desigual, podendo provocar distúrbios na projeção do clima local. 

O presente trabalho tem como unidade territorial o município de Ituiutaba – MG (Mapa 1), 
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situado na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na intersecção das coordenadas 

18°57’36” S e 49°27’36” W. A população estimada de 2018, segundo o IBGE (2019) é de 104. 067 

mil habitantes, possuindo uma área territorial de 2.598,046 km² e o perímetro urbano uma área de 

aproximadamente 24,5 km². 

 Ituiutaba é considerada o centro urbano mais importante do Pontal do Triângulo Mineiro, 

sendo classificada pelo IBGE como Centro Sub-Regional B, pois recebe todo o fluxo de comércios 

e serviços da microrregião (IBGE, 2007). Atualmente, Ituiutaba se destaca pelo desenvolvimento 

do setor sucroalcooleiro, indústria alimentícia e agropecuária. 

Mapa 1: Localização do município de Ituiutaba-MG 

 

Neses sentido, este trabalho prezou pela busca de uma relação entre os fatores geográficos que 

compõem a estrutura termo higrométrica de Ituiutaba-MG com o objetivo de identificar as Ihas de 

Calor Urbanas, utilizando a metodologia do transecto móvel.  Sob esse aspecto, serão realizadas 

adaptações de caráter técnico que mais se aproximem da realidade local. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 Propõe-se como objetivo geral analisar a influência dos fatores geográficos tais como relevo, 

áreas verdes e uso do solo na estrutura termo-higrométrica de Ituiutaba-MG. 
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Objetivos Específicos: 

1. Compreender o processo de formação urbana e sua influência na estrutura térmica de 

Ituiutaba-MG; 

2. Analisar os fatores geográficos e sua influência na produção térmica da cidade; 

3. Identificar as possíveis ilhas de calor produzidas pelo processo de urbanização. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho tem como premissa uma revisão bibliográfica sobre a integração dos elementos 

do clima com os fatores da atmosfera urbana. Partindo dessa análise, utilizou-se os pressupostos 

acerca do clima urbano, com destaque para a proposta metodológica denominada Sistema Clima 

Urbano – S. C. U., elaborada por Monteiro em 1976, a qual utiliza-se da abordagem sistêmica do 

clima urbano. 

Sob essa perspectiva, o autor sugeriu a adoção de três subsistemas relacionados aos canais de 

percepção humana. Neste trabalho, a ênfase será dada ao subsistema termodinâmico, que compreende 

o conforto térmico a partir do estudo do comportamento da temperatura do ar, na atmosfera urbana. 

Sobre a metodologia do transecto móvel foram utilizados diversos referenciais, como os de Amorim 

(2005); Pimentel (2010); Castro (2016); Minaki (2017); Araújo et. al. (2010), dentre outros. 

 Serão realizados diversos trabalhos de campo para a coleta de dados da temperatura do ar e 

da umidade relativa do ar na área urbana de Ituiutaba-MG, através de medidas em dois transectos 

móveis, no sentido S-N, E-W respectivamente. Ambos atravessarão a malha urbana da cidade 

simultaneamente durante alguns dias, em épocas pré-determinadas do ano (verão, inverno, 

primavera), com uma equipe de dois motoristas e dois auxiliares, no intuito de capturar as possíveis 

entradas de sistemas atmosféricos característicos de cada período. 

A coleta de dados pelos transectos será realizada utilizando dois termohigrômetros digitas da marca 

Instrutemp, modelo ITHT-2210 a uma altura de 1,5 m do solo, em três horários sinóticos conforme 

indicação da Organização Meteorológica Mundial, às 09h, 15h e 21h, com duração aproximada de 

30-45 minutos. Os instrumentos foram calibrados tendo como parâmetro os termômetros de bulbo 

seco e bulbo úmido, responsáveis pelos dados de temperatura do ar seco e do ar úmido, utilizados na 

Universidade Federal de Goiás – campus Samambaia. 

Foram selecionados sete pontos em cada trajeto, que privilegiassem áreas com diferentes usos 

e ocupação do solo, assim como diferentes feições do relevo. Além disso foram instalados dois 

dataloggers digitais da marca KlimaLogg para pontos fixos em bairros equidistantes dos transectos 
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móveis, bem como serão utilizados dados da estação meteorológica do INMET a fim de avaliar 

alguma alteração natural significativa.  

 Para compreender a relação do urbano com os fatores geográficos foram considerados: 

altitude (m) mensurada pelo aparelho Global Position System modelo Etrex, morfologia do terreno, 

vegetação, tipos de construção e circulação urbana, informações verificadas empiricamente por 

comparação nos diferentes pontos de observação e coleta de dados. Esses dados compõem a 

caracterização dos ambientes urbanos. 

 Os dados serão digitalizados e organizados em tabelas por meio do programa Microsoft Office 

Excel 2003® e tratados por meio de técnicas estatísticas tradicionais, como valor máximo e mínimo, 

que auxiliarão na análise das variações termo-higrométricas. Sob o contexto da climatologia dinâmica 

serão elaborados gráficos de análise rítmica, metodologia proposta por Monteiro (1971), a qual 

consiste em relacionar as variáveis meteorológicas à dinâmica da atmosfera, com a finalidade de 

revelar a gênese dos fenômenos climáticos. 

Os elementos meteorológicos serão obtidos por meio de acesso aos dados da Estação 

Automática de Ituiutaba-MG, sob responsabilidade do site oficial do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET. As cartas sinóticas disponibilizadas pelo Centro de Hidrografia da Marinha, 

e as imagens do satélite GOES-16 no site do INMET auxiliarão na identificação dos sistemas 

atmosféricos e na identificação da circulação regional. 

 Ao final das análises, serão elaborados os mapas termais a fim de espacializar os dados 

coletados, na tentativa de identificar as possíveis ilhas de calor produzidas. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 Até o momento foram realizados três trabalhos de campo: um em julho de 2018 (inverno); um 

em outubro de 2018 (primavera) e um em janeiro de 2019 (verão). Após as análises dos dados de 

2018, evidenciaram-se algumas inconsistências metodológicas, de forma que alguns aspectos foram 

modificados e não serão incluídos na escrita final da dissertação. Entretanto, essas análises 

transformaram-se em artigos que deverão ser publicados em breve, sob os títulos: 1) A utilização de 

transectos móveis na análise climática urbana: ensaio metodológico aplicado à cidade de Ituiutaba-

MG no inverno de 2018; 2) Variação termo-higrométrica entre ambientes urbanos de área tropical 

continental: análise de episódios da primavera de 2018 em Ituiutaba-MG.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Encontra-se em fase de estruturação a redação do referencial teórico da dissertação, bem como 

a caracterização socioambiental da cidade. Os dados do verão de 2019 já estão sob análise, e novos 

trabalhos de campo encontram-se planejados, a serem realizados em julho e em outubro de 2019.  

Estão em processo de elaboração os mapas de uso do solo bem como os mapas termais, 

produtos que auxiliarão a compreender quais áreas da cidade estão mais suscetíveis à formação de 

ilhas de calor urbanas e, dessa forma, pretende-se que este estudo contribua para estudos climáticos 

futuros, bem como impulsione a luta por políticas públicas que considerem a questão ambiental como 

fundamental na qualidade de vida dos cidadãos, e que contemplem o direito à cidade e a justiça social. 
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PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO – SUMÁRIO COMENTADO 

INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO 1 – OS APECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

1.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA (MG) 

1.1.1 Reflexão sobre a formação das cidades e a construção histórica do sítio urbano de Ituiutaba 

(MG) 

1.1.2 Os elementos físicos, suas características e as relações entre si 

O Capítulo 1 consiste em uma breve caracterização dos aspectos gerais da área de estudo, seu processo 

de formação histórico-geográfica, além de uma análise dos fatores físicos e dos aspectos ambientais em que 

foi estabelecido o município de Ituiutaba-MG. 

CAPÍTULO 2 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

2.1 CONCEITOS E ABORDAGENS SOBRE A CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA 

2.2 ESTUDOS CLIMÁTICOS URBANOS 

2.3 A TEORIA METODOLÓGICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O SUCESSO DA PESQUISA 

2.3.1 O Sistema Clima Urbano (SCU): uma metodologia para o estudo climático 

2.3.2 O Subsistema Termodinâmico e sua aplicabilidade às pesquisas atuais de clima urbano 

2.3.3 Materiais e Métodos utilizados na pesquisa 

2.3.4 Caracterização e Setorização dos pontos de experimentos  

2.3.5 Coleta de Dados 

2.3.6 Organização, sistematização e espacialização dos dados 

O Capítulo 2 foi dividido em três subtópicos. O primeiro traz uma breve discussão sobre fatores 

teóricos e conceituais da climatologia geográfica, o segundo trata dos principais estudos consolidadores do 

tema, e o terceiro aponta a descrição dos caminhos metodológicos utilizados. 

CAPÍTULO 3 – A INFLUÊNCIA DOS FATORES GEOGRÁFICOS SOBRE O CLIMA URBANO 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO PERÍODO DE VERÃO 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO PERÍODO DE INVERNO 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NO PERÍODO DE PRIMAVERA 

3.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS CLIMÁTICOS NO ESPAÇO URBANO DE ITUIUTABA (MG) 

No último capítulo, pretende-se apresentar os resultados alcançados na pesquisa, na intenção de 

apontar as correlações entre os aspectos do espaço urbano e as variações dos elementos climáticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

REFERÊNCIAS 
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ANÁLISE HIDROMORFOLOGICA DE DEPÓSITOS DE SEDIMENTAR NA BACIA DO 

RIO ARAGUAIA: ESTUDO DE CASO DA CONFLUÊNCIA DO RIO ARAGUAIA COM O 

RIO VERMELHO NA REGIÂO DE ARUANÃ. 

 

Chrystiano Alves de Souza 

Modalidade: Mestrado 

INTRODUÇÃO 

Localizada na região Centro-Oeste do Brasil, a Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia integra com 

a Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins a grande Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, 

abrangendo uma área de 918.822 km2, e com uma média de vazão de 13.799m³/s (ANA, 2009). 

A Bacia Hidrográfica do rio Araguaia apresenta um maior destaque, pois drena uma área de 

aproximadamente 385.060km², sendo que somente no estado de Goiás sua área é de 86.109km², ou 

seja, aproximadamente 25% ou um quarto da área do estado. A vazão média de água do Rio Araguaia 

em território goiano é de 6.420m³/s ao longo dos mais de 2.000 km (ANA, 2009). Pode-se então 

perceber a grande influência que a Bacia do rio Araguaia exerce no estado e nas atividades 

econômicas que são desenvolvidas na região. 

Desta forma se faz necessário conhecer a dinâmica e os aspectos ambientais da bacia 

hidrográfica de forma quantitativa e qualitativa, da sua capacidade de suporte às atividades 

econômicas, principalmente proporcionar disponibilidade o uso múltiplo e regular a distribuição em 

tempos de escassez como com ANEEL e ANA (2003), que diz que: “O conhecimento do 

comportamento hidrossedimentar de uma bacia hidrográfica é fundamental para o desenvolvimento 

de diversas atividades econômicas exercidas pelo homem”. 

Diversos pesquisadores como Latrubesse e Stevaux (2002), Castro (2005), Bayer (2010), 

Moraes (2008) entre outros, desenvolveram diversos estudos que corroboram para o entendimento da 

dinâmica fluvial, dos processos atuantes na bacia, como os processos erosivos na alta bacia e 

sedimentares na média bacia, associando estes  intensos processos de sedimentação/assoreamento às 

alterações da morfologia e da dinâmica do canal principal.  

De acordo com os estudos realizados por estes pesquisadores, pode-se identificar que na Bacia 

Hidrográfica do Araguaia ocorrem problemas clássicos, que são: 

- Processos Erosivos ao longo das vertentes e das margens dos canais da bacia hidrográfica;  
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- Assoreamento dos canais decorrente dos processos erosivos que ocorrem na bacia e 

contribuintes do rio Araguaia; 

Diante destes problemas, a pesquisa visa compreender a dinâmica em que estes processos 

ocorrem na bacia, assim foram levantadas algumas questões: 

- O ciclo hidrológico, a evolução morfológica e a dinâmica fluvial dos Rios Araguaia e Rio 

Vermelho são semelhantes? 

- Como influenciam os aspectos quantitativos e qualitativos dos fluxos hídricos e da capacidade 

de transporte de material sedimentar na confluência destes dos sistemas fluviais? 

- É possível determinar a evolução e a dinâmica hidrogeomorfologicas e hidrossedimentar com 

o uso de equipamento de ecossonda Helix 7 SI GPS e pelo ADCP? 

- Os dados produzidos nesta pesquisa poderiam ser utilizados no aferimento, qualificação e 

correção de informações disponibilizadas pela ANA (Hidroweb) 

Assim, de acordo com novas perspectivas de mapeamento e análise desenvolvidas pretende-se 

compreender os processos ativos mais complexos como streampower, channel patterns e complex 

network, durante o período definido e desta forma de acordo com os métodos abordados por Garrido 

(2012) tentar melhorar a qualidade das informações hidrogeomorfologicas da bacia hidrográfica, 

obtendo assim informações mais confiantes e precisas dos componentes ambientais, objetivando 

auxiliar e orientar no processo de tomada de decisões e na determinação dos processos atuantes em 

cada período, como definido por ANA (2009) apud Garrido (2012, p. 12) “destaca-se que quanto 

maior a precisão durante a medição de descarga líquida (vazão), melhor será o processo de tomada 

de decisão na área de recursos hídricos e saneamento  ambiental.” 

 

OBJETIVOS GERAIS   

O objetivo principal da pesquisa é a análise da evolução e da dinâmica hidrogeomorfologica e 

hidrossedimentar da bacia do Rio Araguaia, com foco na média bacia hidrográfica na região entre a 

cidade de Itacaiú e Cocalino, com ênfase na confluência do Rio Araguaia com o Rio Vermelho 

localizado na cidade de Aruanã/Go.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar a evolução e a dinâmica hidrossedimentologica do canal e das planícies fluviais a 

partir de métodos convencionais;  
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- Analisar a evolução e a dinâmica hidrogeomorfologica do canal principal e das planícies 

fluviais;  

- Analisar o potencial de transporte de carga sedimentar do rio em diferentes períodos; 

- Analisar perfis batimétricos com o auxílio do equipamento de sonar; 

 

METODOLOGIA 

No primeiro momento da pesquisa, será realizada a revisão bibliográfica, o estudo do estado da 

arte para catalogação do material referente à revisão bibliográfica, a definição das áreas de estudo que 

irão compor os objetos de estudo da pesquisa da região, bem como das técnicas e metodologias 

utilizadas para a realização da pesquisa que deverão ser arquivados em forma de fichamento para 

futuras consultas do material. 

No segundo momento ocorrerá a realização de trabalhos de campos nas áreas definidas a partir 

dos estudos anteriores e de outras áreas de interesse para amostragem e coleta de dados e materiais, 

definidos de acordo com o proposto por Moraes (2002), que são: 

• Sinuosidade   

• Número de ilhas    

• Número de ilhas novas    

• Nº de ilhas residuais     

• Saldo no nº de ilhas entre 2010 e 2019   

• Nº de ilhas desaparecidas    

• Nº de ilhas residuais que aumentaram em área    

• Nº de ilhas residuais que diminuíram em área    

• Nº de bancos de areia    

• Nº de canais assoreados    

• Nº de canais em fase de assoreamento  

• Vazão de acordo com os dados hidroweb e obtidos em campo 

• Perfil do talvegue e largura do rio Araguaia 2018 e 2019 

• Capacidade de transporte de sedimentos 

 

Além de mensurar outras variáveis como, velocidade do canal e a vazão serão calculadas a 

partir dos métodos do molinete hidrométrico ou método flutuador de acordo com a metodologia a ser 

aplicada para o rio Araguaia nas diversas fases que compõem o ciclo de cheias e secas do rio. E a 

vazão de acordo com o método proposto por Santos, et al (2001) e Filho et al (1999), que utiliza um 

equipamento denominado ADCP, de forma que seja possível a comparação destes dados com os 

dados das estações fluviométricas (Hidroweb) de acordo com a metodologia e análises realizadas por 

Macedo (2017). 
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As secções transversais ou o perfil transversal do canal será obtido com o uso de equipamento 

convencional e de equipamento de sonar, que se tem como objetivo calcular de maneira precisa a 

morfologia e área do perfil do canal e em alguns casos pode-se obter a velocidade da água no perfil. 

A análise da dinâmica e do comportamento dos sedimentos será realizada a partir do método 

tradicional, com o uso de equipamento para amostragem específica de sedimentos em superfície, 

fundo e de calha com amostragens ao longo das áreas definidas.  

Realizada a compilação (bases anteriores) e a restituição nas datas (2010, 2015 e 2018) do canal 

do rio Araguaia para cada segmento, estes mapas serviram para quantificação das variáveis 

morfométricas e morfológicas anteriormente descritas de acordo com as metodologias de Moraes 

(2002 e 2006). 

Finalmente será realizado o estudo mais integrado das variáveis do rio, de modo a determinar 

as principais forças atuantes no canal de acordo com os métodos stream power, channel patterns e 

complex network theory, de forma a combinar as diversas variáveis com o objetivo de analisar a 

dinâmica e os principais processos ativos atuantes no canal de acordo com os métodos adotados por 

Wu(2012), Chang(1979) e Bizzi(2015). 

 

Plano de Redação Detalhado Preliminar 

Capítulo Comentário 

1.  Fundamentação 

Teórica/Metodológica e 

Caracterização do trecho do rio entre 

Itacaiu e Cocalinho. 

Neste capítulo, será realizado o estudo da arte a cerca do 

tema e da área de estudo, buscando compreender as 

metodologias de análise e caracterização dos processos 

atuantes que ocorrem na bacia, da dinâmica morfológica e 

hidrossedimentar do canal principal , bem como da 

caracterização da área de estudo e suas variáveis 

ambientais, abordando aspectos do contexto geográfico 

tais como geologia, geomorfologia, clima, hidrografia, 

pedologia entre outros que se definirem necessários. 

Referências básicas: 

ANA (2009) e (2017); Latrubesse e Stevaux (2002); 

Bayer(2002) e (2010); Morais(2002) e (2008); Filho 

(2009); 

2. Análise das variáveis 

Morfométricas e Morfológicas do 

trecho do rio entre Itacaiu e 

Cocalinho. 

 

Neste capítulo, após determinada a metodologia da 

pesquisa, será realizada a análise dos dados obtidos em 

campo, bem como também a partir de interpretação de 

imagens de satélite, com o objetivo de identificar e 

compreender os aspectos de seus elementos morfológicos 

do canal principal, da dinâmica e dos processos ativos no 

canal, com o objetivo de identificar alterações nestas 

variáveis durante o período de 2010 a 2019. 
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Referências básicas: 

Latrubesse e Stevaux (2002); Bayer(2002) e (2010); 

Morais(2002) e (2008); Filho (2009); Valente (2009) 

3. Estudo hidrossedimentar do 

trecho do rio entre Itacaiu e 

Cocalinho. 

Neste capitulo será abordado os processos sedimentares e 

erosivos bem como da intensidade de transformação 

destes processos responsáveis pela grande modificação 

nos sistemas presentes no trecho analisado, a partir da 

metodologia proposta por Moraes (2002) com o uso de 

equações matemáticas desenvolvidas para analisar estas 

variáveis. 

Referências Básicas: 

Latrubesse e Stevaux (2002); Bayer(2002) e (2010); 

Morais(2002) e (2008); 

4. Análise da sensibilidade dos 

processos sedimentares e erosivos a 

partir dos métodos streampower e 

channel pattern e a elaboração de 

cenários a partir do método complex 

network theory com o objetivo de 

compreender de que forma se dão os 

processos e a dinâmica do rio 

Araguaia. 

Com os dados e análises realizadas nos capítulos 

anteriores, na tentativa de recriar os possíveis cenários que 

ocorrem no trecho analisado, com o objetivo de determinar 

variáveis mais complexas como streampower, channel 

pattern (padrões de canais) e gerar um modelo de redes 

complexas que combina estas varáveis analisadas em uma 

nova abordagem a partir do método complex networks 

theory, como uma nova abordagem para o mapeamento e 

para a compreensão dos processos e da dinâmica que 

ocorrem no rio Araguaia. 

Referências Básicas: 

Bizzi, S. and Lerner, D.N. (2015), Chrang (1979), Wu 

(2012) 
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ANÁLISE MICROCLIMÁTICA DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA VERDE E 

AGLOMERADO URBANO DO PARQUE AREIÃO E SEU ENTORNO NO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA – GO. 

 

Matheus Bueno Siqueira Moura  

Modalidade: Mestrado 

SUMÁRIO PRELIMINAR 

INTRODUÇÃO 

Apresentação do tema geral do trabalho, assim como sua importância para a ciência e para o 

desenvolvimento do pensamento ambiental.  

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 CLIMATOLOGIA GERAL E URBANA  

Apresentação dos conceitos básicos da climatologia, assim como seu campo de estudo, suas aplicabilidades, 

especificidades e sua contribuição para o entendimento do meio. 

1.2 DESENVOLVIMENTO DA CIDADE FRENTE AO MEIO NATURAL 

Levando em consideração o desenvolvimento urbano que modifica o meio natural, nesta seção serão 

apresentados as problemáticas e os desafios no planejamento urbano. 

1.3 PARQUES URBANOS 

O que são os parques urbanos e por que são tão importantes para a manutenção dos sistemas ambientais 

dentro das esferas citadinas.  

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Quais são as características dos pontos estudados, levando em consideração as configurações 

socioambientais de diversas escalas e perspectivas.  

1.5 METODOLOGIA ESCOLHIDA 

Levando em consideração as etapas e metodologias escolhidas para a elaboração deste trabalho, nesta seção 

será discutido os pontos a serem levantados, as formas de análise e observação, assim como a importância e 

relevância dos mesmo para a efetividade da pesquisa.  

2. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo serão apresentadas, de forma detalhada e sequencial, as metodologias de pesquisa, observação 

e análise do ambiente utilizados para o entendimento do microclima do parque no ambiente urbano. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir da aplicação das metodologias selecionadas para este trabalho, nesta seção serão apresentados os 

dados obtidos, tais quais as leituras do meio, imagens, dados satelitário e cálculos realizados durante o 

processo.  

4. CONCLUSÃO 

5. REFERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas a qualidade de vida da população citadina tem diminuído drasticamente 

em função da relação direta entre crescimento e desenvolvimento das cidades, e problemas 

deflagrados de natureza social, econômica e ambiental, observados principalmente nos países pobres.  

Em contrapartida, a criação de parques urbanos proporciona inúmeros benefícios ambientais, 

sociais e econômicos. Dentre os principais benefícios ambientais advindos da criação dos parques 

urbanos pode-se destacar: melhoria e estabilidade microclimática, redução de temperatura, barreira 

natural contraventos, possibilidade de controle na drenagem e infiltração do solo, revegetação, 

redução da poluição visual e sonora, potencialidade para sequestro e crédito de carbono (filtro natural 

de carbono).  

Tendo em vista as constantes alterações nas dinâmicas espaciais nos grandes centros 

populacionais acompanhas da crescente queda na qualidade de vida da população das capitais 

brasileiras, faz-se necessários avaliações sobre os processos antrópicos que atingem diretamente os 

parques urbanos. Partindo deste pressuposto, este trabalho visa mapear a composição da vegetação, 

o uso e ocupação do solo e o albedo presente no Parque Areião, assim como os índices de temperatura 

e umidade do ar, de modo a analisar a influência da área verde no microclima da região.  

Os problemas causados pela forte influência antrópica no meio natural é fonte de diversos 

estudos e vem criando um diálogo recorrente dentro dos sistemas de comunicação e educação. Os 

parques urbanos são sempre usados como objeto de marketing, porém o aumento da especulação 

imobiliária no entorno dos mesmos acaba gerando ainda mais problemas quando não levado em 

consideração a função principal das áreas de preservação permanente ou integrada direta.  

A cidade de Goiânia é um exemplo de cidade brasileira em que a cobertura vegetal natural 

apresenta relevante importância, tendo em sua constituição 32 parques públicos (GOIÂNIA, 2008). 

Contudo, não é totalmente conhecido ainda a importância e a função dos parques e bosques nas 

cidades. 

A presente proposta de pesquisa apresenta temática importante para a compreensão da 

interação da superfície e da atmosfera no Parque Areião e também nas suas imediações, com o intuito 

de contribuir para melhor compreensão da importância das áreas arborizadas para a cidade, de forma 

a minimizar os efeitos do processo de urbanização. 
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OBJETIVOS 

Discutir a validade das áreas verdes dentro dos centros urbanos e suas participações no 

microclima, ao qual os mesmos estão inseridos, levando em consideração seus múltiplos usos, tais 

como sociais, ambientais, econômicos e paisagísticos e a interação entre superfície com a atmosfera.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar a situação socioambiental Parque Areião correlacionado ao seu entorno. 

• Mapear o albedo, a temperatura e umidade do ar, as áreas de vegetação natural, de 

uso integrado e de ocupação antrópica.  

• Verificar a relação entre temperatura umidade relativa do ar do ambiente e 

infraestrutura do Parque Areião e seu entorno.  

• Analisar a participação do Parque no microclima da região.  

• Avaliar a vulnerabilidade dos serviços ecossistêmicos promovidos pelo parque.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o aumento da malha urbana a criação de parques e áreas verdes servem como auxílio 

para manutenção do equilíbrio ecológico, atuando no controle de inundações, no abastecimento dos 

fluxos subterrâneos, na alimentação da cobertura vegetal no entorno e no bem-estar da sociedade. 

Sendo assim, este capítulo descreve as principais características teóricas sobre os parques urbanos, 

principalmente o Parque Areião (Goiânia – GO) e legislação pertinente. 

Segundo o Perez (2007), os bosques são, cada vez mais, um recurso necessário para a 

manutenção climática e para o desenvolvimento sustentável das grandes cidades. Ainda assim, não 

existem políticas de adaptação climática que trabalhem a vulnerabilidade de grandes segmentos da 

sociedade que dependem dos serviços ecossistêmicos promovidos pelos bosques. Tal vulnerabilidade 

talvez possa ser observada no Parque Areião e no seu entorno.  

No caso do impacto na atmosfera advindo do processo de urbanização, segundo Gartland 

(2010), com a urbanização ocorre modificação no balanço de energia entre a superfície e a atmosfera, 

com a possibilidade de geração e/ou aumento dos efeitos das ilhas de calor, tendo em vista que a 

vegetação urbana propicia sombras pela copa das árvores e evapotranspiração aumentando a umidade 

do ar e assim diminuindo a temperatura local.  

4.1 Goiânia 

Situada no planalto central, região centro-oeste do país, como visto na Figura 1, Goiânia 

é a capital de estado com a maior extensão de áreas verdes por habitantes e o maior número de árvores 
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em vias públicas do País, em proporção ao número de habitantes (GOIÂNIA ,2008). Ainda segundo 

o Pdau, desde 2005 a prefeitura de Goiânia vem intensificando a identificação e proteção de áreas 

destinadas à conservação permanente, chegando a um número de 187 áreas, sendo que atualmente o 

número de parques e bosques implantados é de 32. 

Parques Urbanos  

Os parques presentes dentro dos centros urbanos são métodos de desenvolvimento 

sustentável e apresentam uma característica estética aos módulos onde estão implantados. Mas sua 

significância não se limita apenas ao que é bonito aos olhos. 

De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) Nº 369/2006,  

considera-se área verde de domínio público, para efeito desta Resolução, o espaço de domínio 

público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria 

da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços 

livres de impermeabilização.  

Para Lima (1994, p. 10), parque urbano é “uma área verde, com função ecológica, estética 

e de lazer, entretanto com uma extensão maior que as chamadas Praças e Jardins Públicos, [...] onde 

há o predomínio de vegetação arbórea.” 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será contemplado escala de trabalho local abordando 

o canal de percepção termodinâmico, segundo proposta de Monteiro (1971). Desde o momento de 

análise e escolha das metodologias apropriadas, a revisão bibliográfica é imprescindível e estará 

presente em todas as etapas.  

O roteiro metodológico desta pesquisa seguirá os seguintes passos: 

A) Análise quantitativa da vegetação constituinte das áreas verdes: 

A.1) DAP (Diâmetro de altura de peito) para estabelecer uma relação de tamanho médio das 

copas em lugares de mata fechada e contagem das árvores (quando possível a contabilização), 

segundo proposta de Tonini e Verde (2005) 

A.2) Uso de Softwares, tais como ArcGis, versão 10.1 e Google Earth Pro, para criação de 

polígonos vetoriais; 

A.3) Razão entre segregação de polígonos de imagens vetoriais e tamanho médio de copa, 

segundo proposta de Tonini e Verde (2005); 
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B) Avaliação do sistema de infraestrutura do parque e da região no entorno, a partir de 

levantamento de dados em órgãos públicos competentes, conforme proposta de Avaliação 

de Risco Ambiental de Assunção (2012): 

B.1) Verificação das condições básicas do parque, como por exemplo de infraestrutura;  

B.2) Levantamento de rotas de transporte público, água tratada, energia, asfalto, calçamento, 

coleta de lixo e saneamento básico; 

C) Coleta de temperatura e umidade do ar e de superfície do solo e de temperatura de 

superfície do solo e do lago, com base em levantamento de dados in situ: 

C.1) Obtenção de dados de temperatura e umidade relativa do ar, através de 

Termohigrômetros com sistema Datalogger, da marca Inconterm e modelo Klimalogg Pro. 

C.2) Levantamento dos índices de temperatura e umidade em 12 datas diferentes, todas com 

30 dias de diferença entre si, sendo estes de Junho/2018 à Junho/2019; 

C.3) Coleta dos dados de temperatura e umidade relativa do ar, em pontos específicos ainda a 

serem definidos nas proximidades do parque; 

D) Mapeamento de uso e ocupação do solo, cursos d’agua, superfícies abertas e de uso 

integrado, a partir de dados orbitais:  

D.1) Utilização de base aerofotogramétrica e/ou imagens de satélite Landsat TM7 obtidas em 

12 datas diferentes, todas com 30 dias de diferença entre si, sendo estes de Junho/2018 à 

Junho/2019; 

D.2) Uso de softwares específicos para tratamento de imagem e construção de mapas, tais 

como ArcGis versão 10.1 e QGis; 

D.3) Elaboração de mapas temático de uso e ocupação do solo, para análise temporal, a partir 

da carta base; 

E) Obtenção dos valores de albedo no parque, a partir de dados orbitais, por meio das 

imagens Landsat TM  8, canal 10: 

E.1) Utilização de imagens aerofotogramétricas obtidas em 12 datas diferentes, todas com 30 

dias de diferença entre si, sendo estes de Junho/2018 à Junho/2019; 

E.2) Uso de imagens de reflectância do sensor TM 8 do satélite Landsat; 

E.3) Processamento, desde a composição das bandas espectrais, recorte da área em estudo e 

obtenção do albedo e do saldo de radiação da superfície utilizando o software ERDAS imagine 

2011; 

E.4) Elaboração das representações cartográficas no software Arcgis 10; 

E.5) Para estimativa de albedo na região utiliza-se a metodologia de Ferreira e Assis (2014); 
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E.6) Para cálculo do albedo segue-se ainda os parâmetros adotados por: 

 E.6.1) Ferreira e Assis (2014), para valores de albedo dos materiais presentes nos tipos 

de cobertura e edificação; 

 E.6.2) Oke (1987), para valores de albedo de vegetação e água; 

 E.6.3) Gartland (2010), para valores de albedo de pavimentos; 
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CONFLITOS FUNDIÁRIOS E GESTÃO URBANA DE PARQUES E BOSQUES NO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA  

 

Helci Ferreira Ramos 

Modalidade: Doutorado 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Goiânia é, dentre as capitais do país, a que possuí uma das maiores áreas verdes, 

que estão distribuídas em parques, bosques, Área de Preservação Permanente (APP), Área de 

Preservação Ambiental (APA) e praças (RAMOS, 2016). Nesse sentido, acordo com a Agência 

Municipal do Meio Ambiente (AMMA), identificaram-se na cidade 219 parques e bosques, sendo 

que 36 são urbanizados e, dispõe de histórico de implantação e de manejo diversificados MUBDG 

(2016). Como efeito, os parques e bosques têm função relevante, que influenciam diretamente na 

qualidade de vida das pessoas, principalmente das residentes nos grandes centros urbanos, pois 

eles proporcionam conforto, alternativa de lazer e recreação (OLIVEIRA, 2002). 

É reconhecido que os parques e bosques urbanos tem uma função primordial de proporcionar 

aos seres humanos, um lugar que lhe permite as práticas de lazer e recreação. Assim sendo, estes 

espaços públicos possibilitam a prática de atividades físicas, culturais, de lazer e são espaços de 

convivência, nota-se que em Goiânia, muito destes espaços estão abandonados, sem as devidas 

manutenções necessárias para o devido funcionamento.  

Porém, nas grandes cidades, capitais e regiões metropolitanas as áreas verdes (parques e 

bosques) são foco de disputas e conflitos, assim como as áreas do entorno deles. O cenário de conflito 

decorre da especulação imobiliária, conhecida como “áreas de engorda”, ou seja, áreas adquiridas 

com fins de supervalorização, além disto, nota se também os vázios urbanos, a saturação dos recursos, 

a partir da impermiabilização e compactação do solo, insegurança, entre outros.    

Dessa forma, sustenta-se os questionamentos de que: (i) o fato de serem áreas de domínio 

público, faz com que estas tenham exercido o papel/objetivo o qual foram criadas no comprimento 

de suas diretrizes?  (ii) até que ponto parte destas áreas tem defrontado com graves pendências 

fundiárias que se acumulam e mesmo, se agravam com o tempo? (iii) até que ponto essas áreas contam 

somente com os seus respectivos decretos de criação, com problemas no processo da desapropriação, 

falta de planos de manejos, infraestruturas e equipes de manutenção? 
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HIPÓTESE 

 
A tese da pesquisa é que “a falta ou as falhas nos processos de gestão, que envolvem a 

fiscalização e o cuidado com os espaços públicos urbanos, parques e bosques na cidade de Goiânia, 

potencializam disputas e conflitos territoriais por diferentes atores e sujeitos. Por consequência, 

impactam direta ou indiretamente essas áreas na cidade. 

Decorrente da tese algumas hipóteses algumas questões norteadoras são fundamentais, 

das quais: 

• Os espaços públicos urbanos, parques e bosques na cidade de Goiânia que apresentam 

processos de gestão consolidados são os mais preservados. 

• Os espaços públicos urbanos, parques e bosques na cidade de Goiânia que apresentam 

processos de gestão não consolidados são os mais impactos por ações humanas diversas. 

Na busca por moradia, da qualidade de vida urbana e da especulação imobiliária, tornando uma 

agravante para o devido uso destes espaços públicos, bem como a sua distribuição na cidade 

A partir de tais averiguações, a pesquisa propõe evidenciar a importância da efetiva aplicação 

das normas conformadoras, da ocupação territorial, destes espaços públicos, direcionados ao lazer e 

conservação. Esse escopo norteia a pergunta da pesquisa: Até que ponto a criação destes espaços 

protegidos, sem a subsequente aplicação das restrições legais e da elaboração e/ou não, execução de 

seu plano de manejo, vem a comprometer a consecução dos fins aos quais foram concebidos? 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 
A pesquisa se desenvolverá nas análises fundiárias e a gestão dos parques e bosques do 

município de Goiânia, sendo que, estas áreas públicas estão distribuídas em 219 parques e bosques 

em nove regiões administrativas da cidade: (Figura 1 e Tabela 1).  

Segundo Correa (2010, p. 3), “o ordenamento do espaço urbano goianiense criaram vários 

lugares destinados às diferentes classes sociais que se contrapõem, se sobrepõem e coadunam”. Com 

isso, os conflitos acontecem porque são negados os direitos às pessoas menos favorecidas (RAMOS, 

2016). Com esta perspectiva observar que as distribuições dos parques e bosques em Goiânia, 

ocorrem de formar relativamente homogênea (?), porém de acordo com a (Tabela 1), observa-se que 

de seu total, apenas 107 possui infraestrutura. Com a ausência destes equipamentos, existe uma 

possibilidade de influência direta na qualidade de vidas das pessoas, que residem nas proximidades 

destes parques e bosques e que usufruem destes espaços. 
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Tabela 1. Caracterização dos parques e bosques na cidade de Goiânia. 

Regiões de Goiânia Unidades Sem infraestrutura Conflitos 

Região Central  4 * * 

Região Norte  20 11 3 

Região Leste  19 12 4 

Região Sudeste  18 6 

6 unidades em área em condomínio 

privado 

Região Sul  6 * 3 unidades de ocupações irregulares 

Região Macambira/Cascavel  2 1 * 

Região Sudoeste 33 23 7 e 2 unidades em condomínio fechado 

Região Oeste  26 18 3 

Região Mendanha  19 13 3 

Região Noroeste  25 10 8 

 

Conforme o mapa básico de localização dos parques e bosques (Figura 1) é possível identificar 

que os mesmos estão concentrados na porção Sul, Norte e Noroeste da cidade. A partir da Tabela 1, 

observa-se também a falta de homogeneidade, que influencia diretamente na distribuição dos 

parques e bosques nas regiões administrativas de Goiânia. Nota-se que, o número de áreas verdes 

distribuído nas regiões da cidade, se concentra em maior quantidade na Região Sudoeste.   

 

Figura 1 – Área de Estudo Município de Goiânia. Fonte: Elaborado pelo autor janeiro/2016. 



 

37 
 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar os quesitos que compõe a gestão dos parques e bosques urbanos no município de 

Goiânia, para identificar suas deficiências e necessidades, bem como seus desafios e condicionantes 

no processo de criação e efetivação destes espaços, e de seus conflitos de interesses sociais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliação do arcabouço legal que institui os parques e bosques do município de Goiânia; 

• Evidenciar a relevância dos parques e bosques urbanos para a sustentabilidade do município, 

analisando os critérios relevante para o estabelecimento e gestão destes espaços; 

• Instrumentação e aplicação de questionário junto à população usuária, buscando conhecer a 

importância, perspectiva e necessidade de gestão dos parques e bosques; 

• Avaliar as condições dos parques e bosques, analisando o uso e ocupação face a diretrizes de 

conservação ecológica e das funções sociais (lazer), as quais foram destinadas. 

METODOLOGIA 

Para cumprir com o objetivo proposto desta pesquisa será aplicada a metodologia direta, de 

coleta de dados através de trabalhos em campo e de entrevistas e procedimentos indiretos, a partir de 

análises de produtos geotecnológicos, especialmente imagens suborbitais, banco de dados 

geograficos de orgãos públicos e de documentos e relatórios referentes a decretos de criação, 

normativas e gestão dos parques e bosques, para alcançar o objetivo é apresentado a síntese, da 

metodologia está na Figura 2. 

Das metodologias indiretas destaca-se o uso de produtos de sensoriamento remoto suborbital, 

ou seja, fotografias aéreas que oferecem detalhes ao nível do urbano. Essas imagens serão 

adequadamente tratadas em sistemas de informação geográfica, conhecido como Sistema de 

Informação Geografica – SIG, onde serão também realizadas as análises espaciais  
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Figura 2. Síntese da Metodologia 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estudos da qualidade de vida sob a perspectiva geográfica 

A qualidade de vida é alcançada através do diálogo e o entendimento entre os segmentos da 

sociedade organizada, com a finalidade de romper as barreiras do individualismo e se aproximar mais 

do coletivo (RAMOS, 2016). Nessa perspectiva, diversos autores se debruçaram sobre o tema, mas 
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Dias (1994) alerta que é ambíguo o termo qualidade de vida, pois se confunde com vários outros 

como nível de vida e padrão de vida. 

Na abordagem geográfica o estudo da qualidade de vida tem sido evidenciado a partir do bem-

estar social, que envolve a contemplação das necessidades básicas das pessoas nas áreas da cultura, 

lazer, saneamento, trabalho, segurança, circulação nas cidades, infraestrutura, consumo, saúde, acesso 

à educação de qualidade, dentre outros fatores (DIAS, 1994; BARBOSA, 1998; NUCCI, 2010; 

ROGGERO, 2015). 

Assim, do levantamento das concepções teóricas metodológicas acerca do tema destaca o viés 

socioambiental (PONTUAL, 2002; MURTA, 2007) em que qualidade de vida envolve a participação 

e percepção da população; qualidade de vida diretamente relacionada à interferência no meio 

ambiente (GOMES e SOARES, 2004). Assim também, para Guedes Pinto (1995, p. 23) é importante 

a concepções teóricas que “[...] buscam superar seus limites, romper suas fronteiras, estabelecer o 

diálogo entre o natural, o social, o cultural e obviamente entre todo estes, o político”.  

A partir do viés socioambiental da Geografia é possível conceber a interação entre a natureza 

e a sociedade, que não pode ser concebida “como derivador de uma realidade na qual seus dois 

componentes sejam enfocados de maneira estanque e como independentes, pois a relação dialética 

entre eles é que dá sustentação ao objeto” (MENDONÇA, 2002, p. 128). 
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PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR DA TESE  

INTRODUÇÃO  

Nesta etapa será realizado a introdução da tese, hipótese da tese, os objetivos gerais e específicos, um 

resumo de cada capítulo, área de estudo, metodologia, os principais resultados e conclusões.  

 

CAPÍTULO  01 

Revisão Bibliográfica 

• Aspectos gerais dos Espaços públicos e privados 

• Histórico dos Parques e Bosques Urbanos em Goiânia 

• Critérios para instalações de Parques e Bosques 

• Indicadores Ambientais para o Monitoramento de Parques Urbanos  

• Gestão dos Parques Urbanos Perspectivas Técnicos-científicas  

• Sistemas de Informação Geográfica 

• Banco de Dados convencional e geográficos 

• Análises Espaciais aplicada à Gestão de Parques e Bosques 

 

Finalidade do Capítulo: Discutir os aspectos gerais dos Espaços Públicos e Privados, bem como as 

diferenciações entres os dois. Descriminar os aspectos legais e critérios técnicos para a instalação de 

Parques e Bosques em uma cidade, região e bairro. Fazer uma análise dos principais indicadores 

ambientais para o monitoramento de Parques e Bosques. Enumerar e discorrer sobre as perspectivas 

técnicos-cientificas da gestão dos Parques e Bosques brasileiros. Comentar sobre os Sistemas de 
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Informações Geográficas e suas aplicações no monitoramento ambiental, diferenciar as 

particularidades dos bancos de Dados convencionais e geográficos, conceitos das Aplicações das 

análises Espaciais na gestão do parques e bosques.  

 

CAPÍTULO  02 

Metodologia 

• Descrição dos métodos aplicado para o desenvolvimento dos produtos cartográficos 

• Serão analisados as leis e decretos de criação dos parques e bosques, bem como as normativas 

de gestão  

• Aplicação do Boletim de Informações Cadastrais 

• Processamento das Informações 

• Banco de Dados Convencional e Geográfico 

• Sistemas de Informação Geográfica 

• Análises espaciais 

 

Finalidade do Capítulo: O objetivo deste capítulo é discorrer sobre as principais técnicas 

metodologias utilizadas para os desenvolvimentos dos produtos cartográficos para atingir o resultado 

esperado será aplicado um Boletim de Informações Cadastrais – BIC. O processamento das 

informações ocorrerá dentro de um Sistema de Informações Geográficas – SIG.  Este processamento 

estará integrado ao Banco de Dados Geográfico, isto permitirá que as análises espaciais gerem as 

análises espaciais e representações dos conflitos fundiários e gestão urbana de parques e bosques no 

município de Goiânia 

 

CAPÍTULO  03 

O Verde Urbano: Para quê e para quem? 

• A importância das áreas verdes urbanas 

• Componente normativos e políticos da gestão de Parques Urbanos em Goiânia 

• Enquadramento dos Parques e Bosques de Goiânia em seu contexto e estratégia da gestão 

• Atuação dos órgãos de administração e fiscalização 

• Processo de Criação e Implementação dos parques e bosques 

• Legislações de implantações de Parque e Bosques 

 

Finalidade do Capítulo: Neste capítulo será apresentada a importância das áreas verdes urbanas para 

a qualidade vida das pessoas. Além disso, qual a influência direta das áreas verdes para o meio 

ambiente. Serão discutidos os componentes normativos das políticas da gestão dos Parques e Bosques 

do município de Goiânia. Para o município de Goiânia quais são as estratégias de gestão destes 

espaços públicos que influenciam diretamente nas dinâmicas da cidade. Serão analisadas as 

estratégias dos órgãos da Administração Públicas para a gestão e fiscalização dos Parques e Bosques. 

A criação e implantação destes empreendimentos públicos tem sido um instrumento de estratégia na 

gestão. Ainda será discutida a legalidade dos parques e bosques no município de Goiânia. 

 

CAPÍTULO  04 
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Conflitos e regularização fundiária dos parques e bosques 

• Regulamentação e problemática fundiária  

• Perfil e Percepção dos usuários  

• Áreas de Influência e valoração imobiliárias 

• Empreendimentos Públicos como instrumentos de especulação imobiliárias 

 

Finalidade do Capítulo: O objetivo principal deste capítulo é discorrer sobre as principais questões 

regulatórias e problemáticas fundiárias dos parques e bosques no município de Goiânia. Além disso, 

serão analisados o perfil e percepção dos usuários e frequentadores destes espaços. Discutir-se-á ainda 

os critérios e áreas de influência destes empreendimentos públicos e os motivos que refletem na 

valoração imobiliárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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DISFUNÇÕES AMBIENTAIS NO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

CORRENTE, GOIÁS 

Fernanda Luisa Ramalho 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Refletir sobre as ações que ocorrem na bacia hidrográfica é fundamental para compreender a 

espacialização dos elementos químicos e radiogênicos na superfície terrestre. Baird (2002) ressalta 

que os metais pesados estão sendo considerados como prioridades, nos programas que promovem a 

saúde em escala mundial.  

Para Becegato (2005), Godoy (2010), a radioatividade é um fenômeno natural, próprio de 

elementos com núcleos instáveis, provenientes, tanto do decaimento de radionuclídeos presentes nas 

rochas e solos, quanto da radiação cósmica e da interação desta com gases atmosféricos. É um 

processo irreversível de perda de massa e de energia, segundo o qual os átomos vão se desintegrando, 

através de isótopos, até atingir uma condição estável. 

Apesar de os efeitos da exposição a níveis baixos de radiação não serem bem conhecidos, sua 

medição é importante, pois é o primeiro passo para que depois possam ser comparadas a 

espacialização desses elementos na superfície terrestre. 

Em vista dos argumentos apresentados, o problema orientador desta pesquisa está envolto da 

espacialização dos elementos radiogênicos no alto da bacia hidrográfica do rio Corrente, Goiás, tendo 

como base os estudos de sistemas ambientais, no qual, funcionam através da integração real dos 

fluxos de matéria e energia entre seus componentes da superfície. Para Ross (2009) essa integração e 

esses mecanismos precisam ser entendidos para se possa fazer melhor uso do ambiente. 

Com isso, a pesquisa apresenta a hipótese de que a dinâmica dos ecossistemas, como 

intensidades dos fluxos de energia e matéria ente componentes afeta, portanto, as interações e 

espacializações dos elementos químicos e radiogênicos na área de estudo. 

Essa pesquisa terá grande importância futura para estudos do Instituto de Ciências 

Socioambientais (IESA) e outras instituições, pois no estado de Goiás não apresentam trabalhos 

voltados para radiação do solo com base no método do gamaespectrométrico até o presente momento. 

OBJETIVO GERAL 

Pegando como base os estudos de sistemas ambientais o objetivo ora apresentado tem o intuito 

de identificar áreas e fatores de risco de contaminação à biota a partir da análise da concentração e 

distribuição dos metais pesados e elementos radiogênicos de K, eU e Th no alto do curso da bacia 

hidrográfica do rio Corrente, Goiás. 
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Objetivos Específicos  

- Verificar a qualidade dos solos das bacias e suas implicações ao meio ambiente; 

- Avaliar a biodisponibilidade dos metais pesados nos sedimentos fluviais e a interferência das 

comunidades aquáticas; 

- Fazer a integração e correlacionar os dados geofísico-geológicos para explicitar as relações espaciais 

entre os dados gamespectrométricos digitais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os métodos utilizados na pesquisa servirão de suporte para a realização de dois campos, sendo 

um no período seco de estiagem em julho de 2019 e outro no período chuvoso em fevereiro de 2020.  

Trabalho de gabinete 

 Com o Google Earth, será realizado a delimitação das malhas de pontos (50m x 50m) na área 

da pesquisa, buscando melhor espacialização. Após as escolhas, serão georreferenciadas por sistema 

de posicionamento global (GPS), objetivando a coletas de dados, tanto gamaespectrométricos como 

geoquímicos. 

 Geração da base de dados 

Para realizar a análise física, serão utilizados métodos interpretativos passíveis de explicar as 

características físicas da área e suas relações com a paisagem. Esses dados servirão de base para 

interpretação das observações em campo e análises dos resultados. 

As bases de dados geográficos foram obtidas no Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás 

(2016). Os mapas foram elaborados no Software SIG ArcGIS 10.1, licenciado para o Laboratório de 

Geoinformação da UFG/Regional Jataí, pela chave (EFL 9596928994). Nessa etapa, foram gerados 

os seguintes mapas: 

Geológico - obtido a partir do Mapa Geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal na escala 

1:500.000, da Superintendência de Geologia e Mineração – SIEG; 

Geomorfológico - obtido a partir do Mapa Geomorfológico do Estado de Goiás e Distrito Federal 

na escala 1:500.000, formato shp; 

Mapa de solos - gerado a partir do Mapa de Solos do Plano Diretor da Bacia do Rio Paranaíba na 

escala 1:250.000, formato shp (Fonte: SIEG);  

Mapa de declividade - obtido a partir da imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com 

resolução de 30 x 30 m.  
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Levantamento de dados de precipitação 

As coletas dos dados pluviométricos são essenciais para a interpretação e espacialização e 

dinâmica dos elementos na área de estudo. Batista (2018), destaca que as chuvas podem proporcionar 

o arraste de nutrientes na camada superficial do solo ao corpo hídrico. Com isso, resultando na 

alteração da qualidade da água e sedimentos. 

Já Christofoletti (1999) ressalta que o clima é fator fundamental para o geossistema pois 

constitui o fornecedor de energia, cuja incidência repercute na quantidade disponível de calor e água.  

Para isso, será instalado 2 pluviógrafos com altura de 1,5 m de distância do solo nas bacias 

hidrográficas do rio Formoso e Jacuba, no qual, são dispositivos eletromecânicos, que necessitam de 

3 pilhas alcalinas (D4), possuem como resolução da báscula 0,33mm de coleta, com intensidade 

máxima pluvial de 200 mm/hora. A capacidade de captação é de 326 cm³, com registros horários 

disponibilizados. Os dados são coletados do pluviógrafo por meio de cabo USB-TTL e lidos pelo 

software P300AD®.  

Análise das águas 

As amostras de água serão coletadas no centro do corpo hídrico, seguindo a metodologia 

descrita por Esteves (1998). A profundidade mínima de coleta foi de 20 cm, tendo como recipiente 

de coleta garrafas polietileno previamente esterilizada de 500ml, (APHA, 2005). Para conservação 

das amostras adicionou-se Ácido Ácido Nítrico (HNO3). Todas as amostras serão armazenadas em 

caixas de isopor com gelo, a temperatura entre 2 a 8°C e transportadas para os Laboratório de 

Geociências Aplicadas da Universidade Federal de Jataí (UFG). 

Amostragem dos solos e qualidade dos sedimentos 

Utilizará trado holândes para efetuar as coletas de solos nas áreas, com profundidade das 

amostras de 0 a 20 cm para análises químicas e de 20 a 40 cm para análises físicas. 

As análises determinarão os seguintes elementos: argila, pH, matéria orgânica, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, alumínio, cobre, zinco, ferro e manganês e seguirá de acordo com o 

método da Embrapa (1997). 

Já a análise qualitativa dos sedimentos será realizada de acordo com a Resolução CONAMA 

454/2012, que estabelece diretrizes gerais e procedimentos de referência para o gerenciamento de 

material a ser dragado (sedimentos) em águas sob jurisdição nacional, apresentada em dois níveis. Os 

elementos a serem analisados são: argila, pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

alumínio, cobre, zinco, ferro e manganês. 
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 O nível I representa que as concentrações estão abaixo do qual há menor probabilidade de 

efeitos adversos à biota, e o nível II representa que estão acima do qual há maior probabilidade de 

efeitos adversos à biota. 

 A quantificação da concentração de metais pesados será realizada através de Espectrometria 

de Emissão Atômica por Plasma Individualmente Acoplado – ICP OES, segundo a metodologia 

utilizada (US-EPA – 3051). 

A análise qualitativa dos sedimentos será realizada também de acordo com a medida 

radiométrica nas bacias, no qual, será realizada leituras de gamaespectrômetro, equipamento que 

separa as radiações gama em dias ou mais componentes de energia (BECEGATO, 2005).  

O gamaespectrômetro portátil GS-512, fabricado pela Geofyzika (República Tcheca) e 

comercializado pela Scintrex (Canadá), projetado para operar com 512 canais num intervalo de 0,1 a 

3 Mev, pertencente ao Laboratório de Geociências, da Universidade Federal de Jataí-UFJ, para a 

coleta dos dados. O GS-512 consiste de uma sonda (45 cm de comprimento; 12,5 cm de diâmetro e 

pesa 4,6 kg), a qual encerra um cristal de 76 x 76 mm de NaI (Tl), além de um circuito de detecção e 

uma fonte radioativa (
137

CS) de referência. Um outro módulo de (23,5 x 23,0 x 9,0 cm) armazena e 

processa os dados medidos. Os dados aqui apresentados estão em ppm de potássio (K), equivalente 

urânio (eU) e equivalente tório (eTh), mas também em unidade de taxa de emanação (Bq/Kg), no 

sentido de facilitar comparações com a literatura internacional. Para tanto, as relações adotadas foram 

as seguintes: 1% de K equivale a 310 Bq/Kg e 1 ppm de U e de Th equivalem a 12,3 e 4,07 Bq/Kg, 

respectivamente (Sroor et al., 2001).  

A maioria dos elementos pertencentes as séries radioativas naturais apresentam número atômico entre 

Z = 81 e Z = 92 (Arya, 1966). Segundo Becegato (2005) os elementos de ocorrência natural que 

produzem raios gama de suficiente intensidade e energia para serem medidos por 

gamaespectrômetros são o potássio, o urânio e o tório. As coletas serão realizadas em pontos 

georreferenciados em laboratório sendo intervalos de 20 segundos para área de 50m x 50m.  

Análise estatística 

 Será aplicado teste de estatística básica como mínimo, máximo, média, desvio padrão. Esses 

dados serão realizados de acordo com a proposta de Andriotti (2003). 

 Para avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis e descobrir com precisão o quanto 

uma variável interferiu no resultado da outra, serão gerados diagramas de dispersão de Pearson, 

conforme descrito em Callegari-Jacques (2008). Para avaliar a significância do coeficiente de 

correlação, utilizar-se-á o teste de hipótese de Student (t). 
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 Uma vez determinada a existência de correlação (r), as mesmas serão classificadas 

qualitativamente de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1- Avaliação qualitativa do grau de correlação entre as variáveis analisadas 
R Correlação 

0 Nula 

0 - 0,3 Fraca 

0,3 - 0,6 Regular 

0,6 - 0,9 Forte 

0,9 – 1 Muito Forte 

1 Plena ou Perfeita 

Fonte: CALLEGARI-JACQUES, S. M. (2008). 

 Além desses serão aplicados nos resultados a análise dos componentes principais e análise 

fatorial dos solos, com o intuito de drenar os pontos e aplicar por final o índice de geoacumulação e 

fator de contaminação para melhor interpretação dos resultados. 

 

 

 

RESULTADOS (parciais e esperados) 

 

 Parciais: No momento foi realizado um campo para o reconhecimento da área, com intuito de 

conferir todos os pontos que foram previamente delimitados no google earth. Além de estar 

elaborando o referencial da tese para melhor estruturação da hipótese em questão. 

 Esperados: Espera-se proporcionar com a pesquisa uma compreensão melhor dos estudos de 

sistemas ambientais para a compreensão do comportamento dos elementos químicos e radiogênicos 

da superfície terrestre. 
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SUMÁRIO COMENTADO 

 

1. Introdução 

Esse item constitui uma apresentação geral dos capítulos da tese que constituíra em formato de artigo, 

com intuito de facilitar em futuras publicações.  Além dos objetivos propostos, problemática e 

justificativa em realizar a pesquisa no alto do curso da bacia hidrográfica do Rio Corrente, Goiás. 

2. Modelagem de Sistemas Ambientais 

Nesse capítulo terá como foco o conceito de bacias hidrográficas, com o intuito de abordar os 

principais elementos do ciclo hidrológico, ressaltando a importância dos processos de input e output. 
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Depois ressaltar a importância do proxy de qualidade ambiental nos estudos de metais pesados e 

elementos radiogênicos. 

3. Análise dos solos, sedimentos e água 

O capítulo consiste na análise dos resultados de solos coletados ao longo das bacias hidrográficas, 

dos sedimentos de fundo coletados nos cursos d’água e das águas superficiais. Esse servirá de subsídio 

para o próximo capítulo. 

4. Gamaespectrometria terrestre 

Nesse momento será abordado toda análise que envolve os elementos radiogênico U (urânio), Th 

(Tório) e K (potássio), ressaltando sua distribuição natural na área de estudo, para isso, terá como 

base a análise da geologia e formação dos solos a partir desse material de origem. 

5. Conclusão 

Para não concluir a pesquisa, esse momento de fechamento das discussões da tese terá como 

abordagem principal a modelagem ambiental para espacialização dos elementos químicos e 

radiogênicos. Com isso, reforçando a importância de analisar de maneira integrada as bacias 

hidrográficas e suas características. 
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INCISÃO FLUVIAL E DINÂMICA DA EVOLUÇÃO DA PAISAGEM NAS VEREDAS: 

BACIA DO RIBEIRÃO ANGÉLICA, PARQUE ESTADUAL TERRA RONCA - GOIÁS, 

BRASIL 

 

Francielle Gonçalves Silva 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO 

 

As áreas úmidas (wetlands) do bioma do Cerrado são áreas ambientalmente muito importantes, 

pois funcionam como refúgio para flora e fauna e controlam os regimes fluviais, garantindo a 

perenidade dos cursos de água no período de estiagem. Essas áreas úmidas, de ambiente redutor e 

solos acinzentados a pretos representam, ainda, um dos mais importantes sumidouros de carbono 

orgânico do solo (SOC) do planeta. A quantidade total de carbono armazenada nos solos do planeta 

(2500 Gt) é 3,3 vezes maior que a quantidade armazenada na atmosfera (760 Gt) e 4,5 vezes maior 

que a quantidade armazenada na biosfera (560 Gt) (LAL, 2004). Desse total, cerca de 1550 Gt 

correspondem ao carbono orgânico do solo (SOC). Perdas do SOC degradam a qualidade do solo, 

reduzem a produtividade da biomassa e impactam na qualidade da água (LAL, 2004), além de 

contribuírem para o aumento dos teores de CO2 na atmosfera. 

No Planalto Central, as áreas úmidas são comuns sobre as superfícies de aplanamento, 

podendo aparecer na forma de depressões isoladas, de depressões conectadas superficialmente à rede 

fluvial ou de canais fluviais hidromórficos. Nesse último caso, quando apresentam vegetação de 

palmeiras do tipo buriti (Mauritia flexuosa), são denominadas veredas. Na rede de drenagem sobre 

as superfícies aplanadas do Planalto Central, as áreas úmidas frequentemente se restringem aos altos-

cursos e cabeceiras dos rios (ex: OLIVEIRA e ROSOLEN, 2014), enquanto, nos médio e baixo 

cursos, os canais são encaixados e não há condições hidromórficas.  

As veredas nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás representam as cabeceiras 

de drenagem que vão alimentar o sistema fluvial da faixa de rochas carbonáticas da Formação Lagoa 

do Jacaré, que contém as grutas e cavernas da região de Terra Ronca. Os rios do Parque Estadual 

Terra Ronca apresentam, portanto, áreas hidromórficas restritas às suas cabeceiras. Entretanto, ao 

longo dos segmentos já dissecados dos vales, podem ser observadas evidências de que o ambiente 

hidromórfico se estendia para jusante bastante além de sua localização atual. Essas evidências 

demonstram o avanço remontante dos ambientes de drenagem mais aberta, em detrimento dos 

ambientes hidromórficos. A incisão do canal e o avanço remontante dos knickpoints aumentam a 

eficiência da drenagem e tornam os pedoambientes mais oxidantes. Com isso, ocorre a mineralização 

da matéria orgânica conjugada com a erosão dos solos orgânicos das veredas, e esses ambientes 
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deixam progressivamente de funcionar como sumidouros de carbono orgânico. Em estudo na bacia 

do Córrego Bezerra, próxima da área do presente estudo, Moreira et al., (2018) estimaram a 

quantidade de carbono armazenada no solo de duas topossequências de 1 m de largura, uma situada 

no segmento dissecado do vale e outra situada no segmento hidromórfico. Considerando-se que a 

diferença de quantidade de SOC nas duas topossequências se deveu ao processo de incisão do canal 

fluvial, os autores estimaram que ocorreu a liberação de 85,4% do SOC previamente armazenado, o 

que correspondeu à liberação de 14.408,36 Kg de SOC. 

A velocidade em que ocorre o processo de migração remontante de knickpoints, pode ser 

estimada por técnicas de datação absoluta aplicadas a materiais coletados ao longo dos vales fluviais 

(ex: MACKEY, 2014). Estudos deste tipo ainda são raros no Brasil. Eles podem auxiliar não apenas 

no entendimento da evolução geomorfológica regional e local, mas, também, na compreensão da 

gênese dos solos e do o ritmo de suas transformações químicas, mineralógicas e de teor e tipo de 

matéria orgânica, decorrentes das mudanças em seu funcionamento hidrológico. 

Estudos sobre essa temática têm sido pesquisados significativamente no exterior. Abordagens 

em escala de bacia, geralmente focalizadas na evolução do perfil longitudinal do canal em escala 

temporal e com técnicas geocronológicas: (SCHLUNEGGER & SCHNEIDER, 2005; 

WOLKOWINSKY e GRANGER, 2004; STOCK et al., 2005; PERRINEAU et al., 2011; HU et al., 

2016; GURALNIK et al., 2010; BENNETT, et al., 2005; COSSART, et al., 2012; DEMOULIN et 

al., 2012; RIXHON, et al., 2011).  

A área de estudo está localizada no município de São Domingos, nordeste do estado de Goiás. 

Abrange a bacia hidrográfica Ribeirão Angélica (Figura 1), bacia do rio São Domingos, inserido no 

Parque Estadual Terra Ronca (PETeR). 

A escolha da área de pesquisa, justifica-se por ser favorável ao estudo geocronológico da 

evolução da paisagem por 10Be. Pois, a maior parte do vale tem como substrato geológico o 

embasamento cristalino do complexo Almas-Cavalcante, muito antigo, fraturado e recortado por 

grande número de veios de quartzo, passíveis a datação por 10Be.  

Neste sentido, o presente projeto parte de duas hipóteses: (i) o ritmo de incisão do canal fluvial 

foi acelerado; o que é sugerido pela presença de solo paleohidromórfico em posições altas na vertente 

da área de estudo; (ii) acredita-se que o ambiente de veredas, de escoamento lento, solo de alto teor 

de carbono, com sua biota, estão sendo substituídas por um ambiente de escoamento rápido, com 

solos de baixo teor de carbono, jovens e mais erodidos. 
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Figura 1. Área de estudo com resultado de campo preliminar. 

 

Objetivo Geral 

 Investigar a evolução, gênese e ambiente de formação da paisagem resultante do processo de 

incisão dos canais fluviais na bacia hidrográfica do Ribeirão Angélica – Parque Estadual de Terra 

Ronca/Goiás - Brasil. 

Objetivos Específicos 

- Interpretar a dinâmica fluvial atual e pretérita dos principais canais que drenam a área de estudo, 

por meio de análises pedogeomórficas; 

- Evidenciar o processo geomorfológico de incisão fluvial na bacia estudada; 

- Estimar o conteúdo de 10Be em veios de quartzos para obter informações cronológicas do material 

referente as coberturas superficiais para reconstruir a história evolutiva da região. 

 

Metodologia 

Nesta tese de doutorado, propõe-se a analisar a evolução da paisagem da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Angélica, especificamente do processo de incisão dos canais fluviais e de seus efeitos 

sobre a paisagem, combinando técnicas tradicionais geomórficas (perfil longitudinal do rio, perfis 

transversais, estudo das formações superficiais, solos, etc.) com a técnica de geocronologia por 
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isótopos cosmogênicos (10Be) em veios de quartzo. Desta forma, os procedimentos metodológicos 

adotados serão divididos em três etapas. 

Etapa 1 - Caracterização geomórfica da área de estudo: Será produzido, inicialmente, a 

partir de imagem de satélite, um mapa de compartimentos pedogeomorfológicos. Para isso, será 

analisado o padrão de distribuição espacial das veredas na bacia de drenagem, considerando modelo 

apresentado por Melo (1992) que caracteriza morfologicamente as veredas em três unidades: (1) Zona 

umidade sazonal; (2) Zona úmida; (3) Zona encharcada. Nas subdivisões empregadas por outros 

geógrafos (BOAVENTURA, 1988; e LIMA, 1992), as zonas são segmentadas de forma semelhante 

à Melo (1992). 

Para operacionalização da metodologia, serão gerados produtos derivados do Modelo Digital 

de Elevação - MDE (Altimetria, declividade, índice de concentração de rugosidade, curvatura em 

plano e perfil, e orientação de encostas) analisados em conjuntos com as variáveis geológicas, 

geomorfológicas e pedológicas, auxiliarão a segmentação pedogeomorfológica da área de estudo. 

Nesta fase também serão gerados os perfis topográficos e transversais do principal canal fluvial da 

bacia.  

Serão gerados, também, o índice de umidade da diferença normatizada (Normalized Difference 

Moisture Index - NDMI) e o índice de vegetação da diferença normalizada (Normalized Difference 

Vegetation Index - NDVI), a partir de imagens de satélites. O NDMI é obtido através da razão entre 

a diferença das refletividades do infravermelho próximo (NIR) e do infravermelho médio, conforme 

a equação 1: (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR).  O NDVI é obtido através da razão entre a diferença das 

refletividades do vermelho (R) e do infravermelho próximo (NIR) conforme a equação 2: (NIR - R) 

/ (NIR + R). Apesar de pouco conhecido, o NDMI é altamente correlacionado com o conteúdo de 

água presente no dossel vegetal, representando mais claramente as mudanças à biomassa vegetal do 

que o mais conhecido NDVI, usado para medir a cobertura vegetal e também corpos de água sobre a 

superfície da terra. Estes procedimentos serão utilizados para entender o padrão de distribuição 

espacial das veredas dentro da área de estudo. Analisados conjuntamente com as variáveis 

morfométricas ajudarão definir os compartimentos da paisagem. 

Para a execução deste trabalho foram selecionados os seguintes produtos cartográficos: (1) 

imagens dos satélites Landsat 5 e 8 (TM e OLI) disponibilizadas pelo INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), referentes ao período 06/05/1985 e 29/08/2015 (4 cenas para o período da seca 

e 4 cenas para o período chuvoso) da órbita 220 e ponto 69, a escolha das datas e período foram 

influenciadas pelo menor índice de cobertura de nuvens no momento da passagem do sensor. 
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Etapa 2 - Trabalho de campo: reconhecimento e coleta de dados: O vale fluvial será 

percorrido, procurando identificar materiais de natureza aluvial (níveis deposicionais aluviais) ao 

longo das vertentes. Esses materiais serão mapeados e descritos. Será levantado o perfil topográfico 

do canal fluvial para identificação de knickpoints, permitindo ainda a compartimentação do vale em 

segmentos. Serão mapeados também os materiais paleohidromórficos presentes na área já dissecada, 

visando reconstituir a abrangência espacial pretérita da hidromorfia no vale.  

Etapa 3 - Investigação do processo geomorfológico de incisão fluvial na bacia estudada e 

determinação da taxa de incisão fluvial: Amostras de quartzo provenientes de veios serão coletadas 

nas vertentes do segmento dissecado do vale ao longo de uma sequência de quatro áreas. As amostras 

serão datadas por meio da técnica de isótopos cosmogênicos (10Be). Por possuir uma meia-vida de 

1,4 Ma, essa técnica é bastante adequada para se determinar taxas de denudação naturais de longo 

termo na escala das bacias hidrográficas. A preparação das amostras e a determinação de suas 

concentrações de nuclídeos cosmogênicos (10Be), por meio de espectrômetro de massa Crockroft-

Walton, serão realizadas no CEREGE, no Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques. A 

datação da exposição dos materiais da vertente ao longo do vale seguindo sequência de áreas 1-4 à 

radiação cosmogência permitirá estimar a velocidade (m/Ky) de progressão da incisão fluvial no 

sentido remontante. 
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PLANO DE REDAÇÃO – PRELIMINAR 

 

1. Introdução (Concluído) 

Tópico destinado a expor a problemática e a hipótese da pesquisa. 

2. Evolução dos relevos sobre superfícies aplanadas (Em desenvolvimento) 

Neste tópico será realizada a revisão bibliográfica acerca dos temas norteadores da pesquisa: (1) 

Sistemas hidromórficos: (a) Tipologia e características ambientais dos sistemas hidromórficos: (i) 
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Depressões fechadas; (ii) Canais fluviais. (b) Gênese e desenvolvimento das veredas; (2) Sistemas de 

drenagem aberta: (a) Tipologia e características ambientais dos sistemas de drenagem abertos: (a) 

Incisão fluvial e seus condicionantes; (b) Ajustes morfológicos e processos fluviais em canais incisos. 

3. Geocronologia e evolução do relevo (Em desenvolvimento) 

Neste tópico serão apresentados os principais estudos sobre (a) a incisão fluvial e evolução da 

paisagem; (b) O uso de isótopo cosmogênico 10Be na mensuração de processos erosivos e 

denudacionais. 

4. Materiais e procedimentos metodológicos (Em desenvolvimento) 

Este tópico será responsável por detalhar o método e procedimentos metodológicos de pesquisa. O 

campo preliminar foi realizado no período de 24 e 28 de setembro de 2018. Foram coletadas amostras 

(Figura1) em pontos específicos da bacia para datação por 10Be. Os itens: 4.1 Caracterização da área 

de estudo; 4.2 Obtenção do Modelo Digital do Terreno; foram concluídos. Os itens: 4.3 Obtenção do 

Índice de diferença normalizada da água (NDMI); 4.4 Obtenção do Índice de diferença normalizada 

de vegetação (NDVI); 4.5 Perfil longitudinal do canal e perfis transversais; estão em processo de 

construção. Os itens 4.6 Compartimentação e análise de padrão espacial: 4.6.1 Análise de padrão 

espacial da vereda; 4.6.2 Compartimentação morfológica da vereda; estão em desenvolvimento. O 

item 4.7 Coleta e análise de parâmetros físico-químicos de veios de quartzo para datação; encontra-

se em desenvolvimento, contudo, já foram coletadas as amostras em campo (set. 2018). 

5. Análise de padrão de distribuição espacial da vereda (Em desenvolvimento) 

Neste item serão apresentados os resultados da análise estatística exploratória das variáveis 

morfológicas das veredas, a análise de padrão espacial e a compartimentação pedogeomorfológica da 

área de pesquisa. Conforme os subitens: 5.1 Padrão espacial por área, perímetro, altitude máxima, 

mínima e declividade; 5.2 Padrão espacial por NDVI e NDMI; 5.3 Padrão espacial por índice de 

concentração de rugosidade; 5.4 Compartimentação morfológica da vereda: 5.4.1 Análise em perfil 

longitudinal; 5.4.2 Análise em perfil transversal. 

6. Interpretação dos resultados das análises físico-químico do solo e 10Be (Planejado) 

Neste item planeja-se apresentar os resultados da metodologia aplicada de datação por isotópico 

cosmogênico – 10Be: 6.1 Análises dos parâmetros químicos das amostras; 6.2 Correlação dos 

resultados de datação por 10Be e evolução da paisagem resultante do processo de incisão dos canais 

fluviais. 

7. Gênese, ambiente de formação e evolução na paisagem em ambiente de vereda (Planejado) 

Planeja-se para o item final da tese, realizar uma análise dos resultados do processo evolutivo da 

paisagem da região analisada. Compreender as estruturais, os processos e o funcionamento da área 
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de pesquisa. Espera-se que o entendimento conjunto das variáveis pesquisadas neste projeto, seja 

capaz de encontrar respostas sobre a gênese, ambiente de formação e evolução das veredas da região 

do parque estadual de Terra Ronca, nordeste de Goiás. 

8. Considerações Finais (Planejado) 

Neste item, serão sintetizados os principais apontamos da pesquisa, e apresentadas as principais 

dificuldades metodológicas encontradas (se houver) no decorrer do projeto, sugerindo possíveis 

desdobramentos para eventuais próximos estudos da temática. 
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ÍNDICE DA GEODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA – GOIÁS 
 

 

Andréa Maciel Lima 

 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1990, o conceito de geodiversidade, voltado à diversidade da natureza 

abiótica, vem ganhando força, principalmente dentro do contexto de conservação da natureza, tendo 

em vista a intrínseca relação com a biodiversidade. Entretanto, o termo ainda passa por um processo 

de consolidação, tanto em relação a sua própria definição quanto em relação aos seus métodos de 

avaliação. Tal processo é de suma importância, tendo em vista o potencial da geodiversidade se tornar 

uma eficiente ferramenta de gestão territorial e conservação da natureza. 

Serrano & Ruiz-Flaño (2007) afirmam que, apesar de cada vez mais amplos, os esforços 

para o desenvolvimento de uma avaliação da geodiversidade são ainda escassos, sendo, em sua 

maioria, qualitativos. Metodologias de análise quantitativa são ainda menores. O desenvolvimento 

destes métodos é de suma importância para que a análise espacial da geodiversidade se torne uma 

ferramenta de uso mais amplo. Carcavilla et al. (2008) destacam que a evolução do conceito teórico 

sem o acompanhamento de métodos de avaliação faz com que o uso prático do conceito se torne 

muito difícil. 

Neste contexto, surgem os estudos voltados para o índice de geodiversidade (IG) que vários 

autores vem aprimorando durante os últimos anos, dentre eles se destacam os estudos de Pereira et 

al. (2013) que realizam uma avaliação da geodiversidade para todo o estado do Paraná. Para alcançar 

um índice final de geodiversidade, os autores realizam uma soma entre diversos sub-índices, sendo: 

índice litológico; índice geomorfológico, que inclui o relevo e a hidrografia; índice pedológico; índice 

paleontológico; e índice de ocorrências de minerais. Apesar de o método ter sido aplicado em uma 

grande área, os autores concluem que a metodologia pode ser adaptada para áreas menores, bastando 

realizar as devidas modificações, principalmente na escala dos dados utilizados.    

Brilha (2018) destaca que o cálculo de índices através do uso de procedimentos utilizando 

GIS e álgebra de mapas é de singular relevância. Índices contemplam a concentração de uma dada 

feição ou de um conjunto de características do ambiente natural, restringindo a quantidade de dados 

e aumentando a comparabilidade dos resultados para áreas de pesquisa com tipologias semelhantes.  
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Dessa forma, o objeto de estudo da pesquisa compreende ao município de Caiapônia, situado 

na porção sudoeste do estado de Goiás. Com área territorial de 8.635,129 km², pertence a mesorregião 

sul goiano e microrregião do sudoeste de Goiás. A sua sede apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 51,855° de longitude Oeste e 16,957° de latitude Sul. A população do município segundo 

o censo de 2010 é de 16,755 habitantes com 12,269 na zona urbana e 4,488 na zona rural (IBGE, 

2017). 

A área está inserida dentro da bacia sedimentar do Paraná, com litologia predominantemente 

de arenitos da formação Aquidauana e relevo característico de bacia sedimentar, com cuesta bem 

definida, denominada cuesta do Caiapó. Apresenta também um conjunto de cachoeiras, cavernas, 

grutas e registros de fosseis. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo mapear a geodiversidade do município de Caiapônia – GO, através 

de uma metodologia que visa avaliar todos os componentes/atributos da geodiversidade evitando superestimar 

qualquer componente/atributos em especial. O mapeamento será realizado a partir do cálculo do índice de 

geodiversidade (IG), onde serão identificados os valores dos índices encontrados nos mapas litológicos, 

geomorfológico, paleontológico, pedológico e de recursos minerais. 

Objetivos específicos 

1- Elaborar e refinar os mapas de litologia, geomorfologia, paleontologia, pedologia e recursos minerais 

do município de Caiapônia – GO. 

2- Mapear o índice de geodiversidade do município de Caiapônia – GO.  

3- Inventariar os locais de interesse geológico e geomorfológico do município de Caiapônia – GO. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa está sendo realizada em seis etapas. A saber:  

1) Pesquisa documental e levantamento de bibliografias que serviram de base teórica para o 

desenvolvimento do trabalho, acerca do tema de geodiversidade, geoconservação, mapeamento 

geomorfológico e índice de geodiversidade. 

2) Trabalho de campo na área de estudo para validação das teorias científicas, que também 

serviram para o conhecimento da área, bem como para a coleta das informações, que subsidiarão as 

etapas a seguir da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram o Sistema de Posicionamento Global 

(GPS), ferramentas para coleta de amostras de solo, rochas e câmera fotográfica digital. Ressalta-se 

que o primeiro trabalho de campo foi realizado no mês de abril de 2018.  
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3) Levantamentos cartográficos para elaboração da bases de dados cartográficas, como a 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, SIEG – Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás e o 

Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE. E também imagens de satélites, Landsat 8, sensor OLI de 

15 metros de resolução espacial, que podem ser adquiridas gratuitamente pelo USGS - U.S. 

Geological Survey e a imagem de satélite RapidEye, com 5 metros de resolução espacial, disponível 

pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA. Já para o modelo digital de elevação – MDE adotou-se a 

imagem ALOS/PALSAR com 12,5 metros de resolução, disponível gratuitamente no ASF - Alaska 

Satellite Facility. 

4) Contudo, com base nos objetivos pretendidos, devido a escala dos mapas temáticos serem 

divergentes, encontrou-se a necessidade de refinamentos dos mapas de litologia, geomorfologia e 

pedologia, para nível de detalhe de 1:100.000, considerada o suficiente para demonstrar os dados 

requeridos para os valores de geodiversidade na área. Para os mapas de paleontologia e recursos 

minerais, pretende-se adotar os mapeamento já existente disponível no mapa geológico elaborado 

pela CPRM do estado de Goiás em escala 1:500.000 e incorporar  informações obtidas, a partir dos 

trabalhos de campos realizados e informações disponíveis em trabalhos publicados em periódicos 

como, por exemplo o trabalho de Carbonaro e Ghilardi (2016) os autores reúnem dados e identificam 

novos fósseis do devoniano no estado de Goiás. A presente pesquisa encontra-se na fase de 

refinamento dos mapas de geologia, geomorfologia e pedologia. 

Para a litologia as bases de dados disponíveis do município de Caiapônia- GO pela CPRM e 

o SIEG, encontram-se na escala de 1:500.000 e também um mapeamento na escala de 1:100.000 da 

folha Caiapônia (22-V-B-V), que abrange parte do município. Dessa forma, utilizando as bases de 

dados disponíveis citadas acima, imagens de satélite e o MDE pretende-se realizar o refinamento do 

mapa de litologia para toda a área do município, realizando adaptações das metodologias utilizadas 

por Lima e Rocha (2009) e Miranda et al., (2016). 

A base de dados disponível para geomorfologia encontra-se em escala de 1:500.000 no 

trabalho desenvolvido por Latrubesse e Carvalho (2006) para o estado de Goiás. Portanto, no mapa 

geomorfológico pretende-se adaptar a metodologia de Amaral (2017) e Mendes (2015), a partir dos 

dados do MDE em que é realizada a extração das variáveis morfométricas de declividade, aspecto, 

curvatura máxima e mínima, usadas na composição colorida. A partir da composição colorida com 

as variáveis de declividade, altimetria e curvatura mínima, respectivamente nos canais RGB, são 

mapeadas unidades geomorfológicas por meio de vetorização em tela. 

Já para o mapa de solos a base de dados disponível pelo SIEG encontra-se em escala de 

1.250.000, classificada até o segundo nível categórico. Desta forma, para o refinamento do mapa 
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pedológico adota-se na pesquisa métodos semiautomáticos mediante a integração das variáveis de 

relevo. Nas variáveis utilizadas para elaboração do mapa preliminar e final de solos deriva-se do 

MDE do qual geram-se as seguintes variáveis: hipsometria, declividade, curvatura plana e da vertente. 

Para Nunes (2012) esse processo resulta em um reajuste dos limites das classes de solos constantes 

no mapa original, por meio da observação das classes de declividade estabelecidas no SiBCS (Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos, 2013) e principalmente na segunda edição do Manual Técnico 

de Pedologia do IBGE (2007). 

5) Após a etapa de refinamento dos mapas temáticos, adequados para escala de 1:100.000, 

pretende-se gerar o IG. Na confecção desse mapeamento adota-se a metodologia de Pereira et al. 

(2013) aplicada a uma abordagem municipal com os devidos ajustes necessários. Esse índice expressa 

da forma mais equilibrada possível, o conjunto dos aspectos que compõem a geodiversidade de um 

território sem a necessidade de utilizar ou privilegiar bases litológicas, geomorfológicas ou outras. 

Deste modo, é definido uma grade a ser sobreposta ao município de Caiapônia- GO, onde em cada 

quadrícula serão contados os elementos da geodiversidade individualmente, obtendo-se assim os 

índices de litologia, geomorfologia, paleontologia, pedologia e de recursos minerais, sendo 

posteriormente somados para se obter o valor do IG e com isso será confeccionado o mapa de 

isolinhas de igual valor de geodiversidade. 

6) E por fim, no inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico, que se trata 

de um levantamento sistemático, em toda área de estudo, depois de ter concluído um reconhecimento 

geral da mesma. Desta forma, conhecendo o tipo de ocorrências, é possível definir a tipologia dos 

geossítios que irão ser inventariados (BRILHA, 2005). Contudo, os locais de interesse geológico da 

área do município de Caiapônia- GO estão sendo selecionados com base no método de Brilha (2016), 

o autor classifica como geossítios os locais com relevância científica, que podem ou não ter outros 

interesses. Aos locais cujos maiores interesses relacionam-se aos potenciais de uso turístico e 

educativo, denomina sítios da geodiversidade. A seleção dos sítios envolve revisão bibliográfica, 

consulta a especialistas, lista preliminar de sítios potenciais, trabalhos de campo e lista final. A 

avaliação quantitativa vem sendo feita por meio da plataforma GEOSSIT, desenvolvida pela CPRM, 

os critérios utilizados permitem avaliação quantitativa do valor cientifico, do potencial uso educativo 

e turístico e do risco de degradação.  
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PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR (SUMÁRIO COMENTADO) 

INTRODUÇÃO 

Apresentar as temáticas a serem trabalhadas, assim como objeto de estudo, justificativa, 

problematização e os objetivos da pesquisa que está sendo desenvolvida.  

CAPÍTULO 1 – GEODIVERSIDADE E GEOCONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO 

1.2 GEODIVERSIDADE 

1.3 GEOCONSERVAÇÃO 

1.4 QUANTIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE 

1.5 MAPEAMENTOS DA GEODIVERSIDADE 
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Discutir o referencial teórico que nortearam a pesquisa, estado da arte. Dessa forma, a evolução do conceito 

de geodiversidade, geoconservação, os trabalhos desenvolvidos para quantificação da geodiversidade e os 

mapeamentos difundidos no meio acadêmico (índice de geodiversidade), aos quais impulsionaram a pesquisa.  

CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.5 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.6 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

2.7 PALEONTOLOGIA REGIONAL 

2.8 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

2.9 VEGETAÇÃO 

Neste capítulo pretende-se apresentar os condicionantes físico-naturais da área de estudo.  

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.5 REFINAMENTO DOS MAPAS BASES  

3.6 INVENTÁRIO DE LOCAIS DE INTERESSE GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO 

3.7 MAPEAMENTO DO ÍNDICE DE GEODIVERSIDADE 

Neste capítulo pretende-se apresentar a metodologia adotada na pesquisa para refinamento dos mapas, 

inventário e mapear o índice de geodiversidade do município de Caiapônia- GO.  

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 INDICE DE GEODIVERSIDADE 

4.1.1 Índice Litológico 

4.1.2 Índice de Geomorfologia 

4.1.3 Índice de Paleontologia 

4.1.4 Índice de Pedologia 

4.1.5 Índice de Recursos Minerais 

4.2 INDICE DE GEODIVERSIDADE DO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA – GO.  

4.3 SÍTIOS IDENTIFICADOS 

No ultimo capítulo, pretende-se apresentar os resultados alcançados na pesquisa, assim como os sítios 

inventariados, cinco já foram identificados no trabalho de campo realizado na área de estudo. E também 

apresentar os índices de cada variável e o índice final de geodiversidade para o município de Caiapônia – GO.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

REFERÊNCIAS 
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MICROCLIMA DE AMBIENTES CAVERNÍCOLAS: ESTUDO DA ATMOSFERA 

SUBTERRÂNEA DA CAVERNA LAPA DO BOQUEIRÃO, VILA PROPICIO, GO 

 

Luciano Henrique Almeida de Oliveira 

 

Modalidade: Mestrado 

 

 

Introdução 

O ambiente cavernícola é um dos mais frágeis e também um dos mais importantes 

ecossistemas presentes no Brasil. Dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

(CECAV) apontam que a cerca de aproximadamente 200.000 km² de áreas de sistemas cársticos no 

Brasil. No Estado de Goiás está um dos principais e o mais importante sistema cárstico do Centro-

Oeste brasileiro, com destaque para o nordeste goiano, região do Vão do Paranã (onde estão 

localizados o Parque Estadual de Terra Ronca, Área de Proteção Ambiental da Serra Geral de Goiás 

e a Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho), entorno de Brasília e municípios 

ao norte do estado. Os dados do CECAV atualizados em dezembro de 2018, apontam para o estado 

de Goiás e Distrito Federal um quantitativo de 1106 cavidades conhecidas e catalogadas. 

Vista a grande quantidade de cavernas registradas para o Estado de Goiás. Grande parte desse 

patrimônio encontra-se fora de unidades de conservação e preservação, indicando um determinado 

risco para a proteção desse ambiente. E os usos das cavidades demonstram se diversos, desde 

atividades turísticas (um dos principais usos para o desenvolvimento socioeconômico), mineração, 

estudos e pesquisas. No quadro geral, existem várias pesquisas realizadas acerca dos ambientes 

cavernícolas no Brasil, porém, são poucas quando comparadas a grandiosidade do ambiente cárstico 

presente no território nacional, estima-se que no Brasil haja em torno de 300.000 cavidades (PILÓ; 

AULER, 2011), onde cerca de 18.012 já foram catalogadas pelo CECAV em dezembro de 2018.  

Parte dos estudos e pesquisas científicas sobre cavernas se limitam aos aspectos geológicos 

ligados a gênese, estrutura e formação das cavernas no carste. Nesse aspecto, as variações referentes 

ao clima nos ambientes cavernícolas são pouco estudadas, quando levado em conta a importância das 

mudanças e características climáticas inerentes no desenvolvimento da vida, dos processos de 

formação geológica dos espeleotemas e na distribuição geográfica do carste. Os estudos em relação 

ao microclima, em particular, nos ambientes de cavernas, são recentes no Brasil, sendo os principais 

trabalhos a respeito do espeleoclima publicados no final dos anos 1990 e começo do dos anos 2000 

(LOBO, 2010). Destes trabalhos destacam-se algumas pesquisas, na gruta do Lago Azul, Bonito-MS 
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(BOGGIANI et al., 2007), na gruta Olhos d’Água, Castro-PR (CARVALHO, 2001), estudos da 

variabilidade atmosférica em cavernas para o zoneamento ambiental por meio do microclima 

cavernícola (LOBO; PERINOTTO; POUDOU, 2009) e em dez cavernas do Parque Estadual 

Intervales, Ribeirão Grande - SP (ROCHA, 2010) e, uma tese que aborda a capacidade turística em 

uma caverna com base nas características da atmosfera subterrânea (LOBO, 2011) . Pesquisas a 

respeito do espeleoclima pelo mundo vem sendo utilizadas para o manejo de cavernas, tendo grande 

parte do seu enfoque nas cavernas de exploração turística (LOBO, 2012). 

No ambiente cavernícola, a atmosfera é caracterizada por diversas particularidades presentes 

nesse ecossistema que o diferenciam dos demais sistemas atmosféricos presentes na natureza, em 

função de atributos bem particulares presentes nas cavernas, como a ausência de luz nas zonas de 

maior profundidade subterrânea, a baixa incidência de energia solar, o isolamento das galerias, 

acumulação de gases, drenagem e estrutura geológica. Nesse aspecto, no ambiente cavernícola a 

atmosfera apresenta características e processos semelhantes aos da superfície terrestre, com troca de 

energia e massa dos fluxos hídricos e gasosos e a ação de processos físico-químicos, configurando 

um sistema aberto e homeostático (WHATSON, LOVELOCK, 1983). Essas particularidades fazem 

com que as cavernas apresentem propriedades atmosféricas próprias de um ambiente subterrâneo, 

sendo estas especificidades consideradas um microclima. Devido a sua escala espacial e a dinâmica 

inerente nas trocas de energia e massa, fazendo com que estas especificidades da fisiografia das 

cavernas sejam adotadas em diversos estudos como espeleoclima ou microclima de cavernas, termo 

utilizado para diferenciar os significados gerais de um microclima (LOBO, 2012). 

A compreensão dos aspectos climáticos das cavernas se faz necessária para a caracterização 

da atmosfera subterrânea em diferentes regiões carsticas pelo Brasil, como na geração de dados e na 

modelagem atmosférica desses ambientes, sendo de grande importância para os processos bióticos e 

abióticos desenvolvidos nas cavidades, no planejamento e gestão dos recursos naturais, auxiliando no 

manejo, planejamento e preservação desses ambientes. Derivando num importante instrumento de 

apoio na tomada de decisões e na gestão do patrimônio geológico e espeleológico pelo mundo. 

Nesse contesto, o recorte para o estudo do microclima cavernícola do presente trabalho se dá 

sobre o município de Vila Propicio, GO, a 200 km de Goiânia e 180 km de Brasília. Com 5.520 

habitantes e 2.185, 575 km² de área territorial sobre o bioma cerrado. Vila Propicio tem registrados, 

de acordo com o relatório estatístico gerado através da base de dados disponível no sistema de 

informações do CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) do Ministério do Meio 

Ambiente (2019), um quantitativo de 35 cavidades, representando cerca de 3,2% das cavernas 

registradas em todo o estado de Goiás. Desse quantitativo, a presente pesquisa visa como ponto de 



 

66 
 

partida e recorte escalar o estudo do microclima da caverna Lapa do Boqueirão, Localizada a 30 km 

da área urbana de Vila Propicio.  Nesse aspecto, a pesquisa, a priori, tem como meta caracterizar e 

compreender a dinâmica atmosférica da caverna e os possíveis processos microclimáticos envolvidos 

na formação do ambiente interno da cavidade.  

Não existem pesquisas encontradas para área que tenham como foco a atmosfera cavernícola 

e, referente a outros trabalhos publicados, foi encontrado um que trata da presença de microrganismos 

na caverna Garganta, Vila Propicio, na qual os pesquisadores ressaltam que a presença e distribuição 

dos microrganismos no ambiente podem variar de acordo com as condições e estabilidade da 

temperatura e umidade do ar de uma cavidade (RODRIGUES, et al., 2009). A ausência de 

informações climáticas das cavernas dificulta na elaboração de hipóteses e novas metodologias de 

classificação do microclima em áreas carsticas no cerrado, sendo necessária a aquisição de dados 

preliminares sobre: temperatura do ar; umidade relativa do ar; concentração de CO₂; direção e fluxo 

das correntes de ar; índices de saturação higrotérmica; temperatura da água; morfologia das 

cavidades; direção, desenvolvimento e organização dos espeleotemas.  

Os estudos da atmosfera subterrânea nos ambientes cavernícolas, se justificam pela 

necessidade de compreensão dos mecanismos de interação atmosfera-rocha, de modo a identificar 

sua contribuição para o processo de espeleogênese na paisagem do carste (CIGNA; FORTI, 1986). 

Dessa forma, a pesquisa visa servir como apoio para o desenvolvimento cientifico dos estudos em 

cavernas com foco na escala micro climatológica. Identificando e buscando aprimorar os métodos de 

pesquisa e análise acerca do tema, tendo em vista a real necessidade da realização de mais estudos e 

pesquisas e, na aquisição de dados geográficos e climatológicos sobre cavernas em Goiás.    

 

Objetivo Geral 

Analisar e compreender a dinâmica atmosférica cavernícola, sua influência, processos e 

alterações sobre o ambiente interno que caracterizam o microclima de uma caverna. 

 

Objetivos Específicos 

• Analisar e identificar os principais conceitos utilizados no estudo do microclima da 

atmosfera cavernícola e, suas aplicações para auxílio na elaboração de estratégias de 

conservação e preservação do patrimônio espeleológico; 

• Área de estudo: Caracterização física do ambiente e da cavidade estudada; 

• Identificar as diferenças entre o comportamento térmico da atmosfera em superfície e 

a do ambiente interno da caverna; 
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• Identificar e avaliar as condições atmosféricas encontradas para a cavidade e os 

possíveis agentes de alteração da dinâmica dos elementos da paisagem interna da 

caverna. 

 

Metodologia 

A base cartográfica utilizada está disponível na plataforma de dados do CECAV, através do 

CANIE, para a localização das cavidades naturais já catalogadas para o município de Vila Propicio 

na escala de 1:250.000. A caverna a ser estudada é a Lapa do Boqueirão, localizada a 30km do centro 

de Vila Propicio. Escolhida por ser uma das cavernas mais conhecidas e visitadas no município e, 

pela ausência de dados e estudos. 

A realização da pesquisa ocorrera por meio da obtenção e análise dos parâmetros climáticos 

da caverna, seguindo com os parâmetros físico-químicos. Lobo (2012) realizou um levantamento dos 

estudos do microclima cavernícola no Brasil, na qual o autor estabelece os principais parâmetros 

físico-químicos abordados dentro dos estudos do espeleoclima: composição rochosa, espeleotemas, 

umidade relativa e absoluta, pressão atmosférica, condensação, fluxos de água e fluxos de ar. Para a 

realização do estudo os parâmetros abordados serão: temperatura do ar e umidade relativa do ar 

interna e externa; circulação atmosférica interna; temperatura da água (se houver água na cavidade); 

medições de concentração de CO₂; litologia da cavidade e aspectos do ambiente externo: uso do solo 

envolta da caverna e temperatura de superfície.   

As coletas de dados de temperatura e umidade relativa do ar serão realizados em intervalos de 

5 minutos, nos períodos do outono, primavera e verão, com serie de 7 dias, por meio de 6 aparelhos 

termohigrometros, instalados no interior das galerias da caverna, respeitando uma altura média de 

1,20m a 1,50m nos grandes salões e condutos, sendo um aparelho na entrada da cavidade, o segundo 

a aproximadamente 50m entrada a dentro, o terceiro e quarto aparelho também seguindo a mesma 

distância ao longo do caminho de deslocamento durante a visitação, e o quinto na segunda saída da 

cavidade. Sendo o sexto aparelho colocado aos arredores da cavidade, entre uma distância de 50m a 

100m da entrada principal, para aferir a temperatura e umidade do ar externa e estabelecer um 

gradiente térmico entre temperatura de superfície e a do interior da cavidade. 

 As leituras serão realizadas por meio de aparelhos termohigrometros modelo HT-70 fabricado 

pela Instrutherm com o auxílio do software de leitura do aparelho na quantificação tabular das 

leituras. Para análise dos dados serão elaborados gráficos, perfis térmicos, higrométricos e de 

concentração de CO₂. Leituras de concentração de dióxido de carbono (CO₂) serão realizadas in loco, 

por meio de um aparelho ainda em desenvolvimento, usando o módulo de gás infravermelho NDIR 
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MH-Z14A, que utiliza o infravermelho (NDIR) não-dispersivo para detectar a existência de CO₂ no 

ar, com uma faixa de detecção que varia entre 0-5000ppm (partícula por milhão). Seguindo por 

tabelas e mapas com o intuito de averiguar e espacializar o comportamento da temperatura e umidade 

relativa do ar e as variações de temperatura da água no interior da cavidade possibilitando comparar 

os dados obtidos de cada período. Culminando em análises comparativas entre a superfície e a 

atmosfera interna da caverna, na qual as características e diferenciações observadas resultem na 

caracterização do microclima da caverna pesquisada.  
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Plano de redação detalhado preliminar 

 

Capítulos  Sinopse  

1. Microclima cavernícola 

1.1 Escalas de analise microclimática 

1.2 Conceitos e estudos da atmosfera 

subterrânea 

1.3 Contribuições dos estudos 

microclimáticos de cavernas e suas 

aplicações para estratégias de proteção 

do patrimônio espeleológico. 

 

        Neste capitulo procurou-se abordar os principais 

conceitos e estudos já elaborados sobre o microclima em 

cavernas e suas aplicações e aportes para complementar 

analises em diferentes pesquisas e recortes de estudos. 

Identificou se que tanto no Brasil como em todo o mundo, os 

estudos do clima subterrâneo, em especifico os voltados aos 

ambientes cársticos, ainda são poucos, vista ao imenso 

patrimônio geológico existente em todo o mundo. Estudos 

que tem como recorte a atmosfera subterrânea datam no Brasil 

nos últimos 35 anos, com os principais trabalhos publicados 

na metade dos anos 1990 e início dos anos 2000.  

-------------------------------------------------------- 

Sinopse de referências: BOGGIANI et al., (2007); 

CARVALHO (2001); ROCHA (2010); LOBO (2012); LOBO 

(2013); WHATSON, LOVELOCK, (1983). 

2. O Carste e as Cavernas de Goiás 

2.1 Sistemas cársticos do estado de Goiás 

2.2 Cavidades de Goiás 

2.3 Geodiversidade e o ambiente 

cavernícola de Goiás 

2.4 Cavernas como patrimônio: 

Geológico e espeleológico  

 

        Neste capitulo propõe-se trazer uma discussão sobre o 

carste goiano, gênese, formação e evolução. Os complexos de 

cavernas do estado e os principais usos, potencialidades e 

riscos que as cavidades de Goiás estão sujeitas. Buscando 

apresentar o mosaico da geodiversidade cavernícola presente 

no estado, e o aporte que os estudos sobre o clima cavernícola 

podem servir para a geoconservação de cavernas. E por fim 

uma discussão das cavidades como patrimônio geológico e 

espeleológico, na qual a classificação de uma caverna como 

patrimônio é determinante na escolha de ações e projetos que 

visem a preservação ou não de uma caverna. 

-------------------------------------------------------- 

Sinopse de referências: BRILHA (2005); BRILHA; 

PEREIRA, D.; PEREIRA, P. (2008); CAVALCANTE, et al. 

(2012); LOBO (2013)  

3. Caracterização da área pesquisada  

3.1 Localização 

3.2 Geologia regional 

3.3 Clima regional 

        Neste capitulo será abordado os diversos aspectos físicos 

da área de estudo na qual a cavidade está inserida, bem como 

do restante do município de Vila Propicio, com a finalidade 

de identificar e caracterizar a área, observando aspectos 

intimamente ligados ao estudo de cavernas, como a geologia 

regional e os processos de origem e formação do carste da 

área e os aspectos do clima regional, que serão de suma 

importância para complementar as análises da atmosfera 

cavernícola, com a pretensão de abordar temas como a 

temperatura de superfície e a sazonalidade do clima em áreas 

de cerrado.  

-------------------------------------------------------- 

Sinopse de referências: ALMEIDA (1968); ANDRADE; 

CAMARGO (1982); LACERDA FILHO (1999) 
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MODELAGEM DE PERDA DE SOLOS: CORRELAÇÃO ENTRE MODELOS 

MATEMÁTICOS E ISÓTOPOS COSMOGÊNICOS. 

 

Lucas Espíndola Rosa 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO 

O Cerrado é um dos hotspots de biodiversidade no mundo, sendo um dos biomas sob maior pressão 

de supressão e conversão da vegetação, em que estimativas mais otimistas de monitoramento 

asseveram que pelo menos 50% de sua área original apresenta-se convertida em usos antrópicos. 

Desses usos, destaca-se a ocupação agropecuária com vistas a exportação commodities com destaque 

para a soja, o milho e as proteínas animais. O aumento na produção desses produtos depende do 

aumento da produtividade e da expansão de novas  áreas. (MAYERS et al., 2000; MACHADO et al., 

2004; FAO, 2015).  

A expansão da Fronteira Agrícola no Cerrado avançou, a partir da década de 1960, na ocupação do 

Cerrado graças ao modelo produtivo da Revolução Verde que permitiram corrigir a acidez do solo 

com a aplicação de insumos agrícolas nos solos tropicais com destaque para os Latossolos. Esses 

solos correspondem a cerca de 46% dos solos do Cerrado, estando principalmente nos relevos planos 

desse bioma e se constituem por ser solos muito intemperizados, com grande quantidade de argila 

oxídicas e cauliníticas, com excelentes condições físicas (REATTO, 2010). 

Desafios ambientais relacionados ao avanço da fronteira agrícola têm-se destacado principalmente 

pela condição precária em que encontram-se os manejos, que mesmo com expressivos avanços na 

produtividade, com base nos programas agroflorestais, a semeadura direta e a proteção do solo sob a 

palhada, por exemplo, ainda perduram altas taxas de perdas de solos e de nutrientes, em um contexto 

mais amplo de baixo manejo.  

Essas perdas são problemas ambientais e também problemas econômicos, pois aumentam os 

custos/despesas de produção, bem como diminuem as vantagens competitivas brasileiras, que 

apontam um custo adicional de cerca de U$$ 25 por hectare/ano com as perdas de solo, e uma 

estimativa de cerca de 600 milhões de toneladas de solo/ano perdidos no Brasil (BERTOL et al., 

2007; TELLES et al., 2011; BERHE; TORN, 2016; EMBRAPA, 2018; GOMES et al., 2019). 

Trabalhos e estimativas dessas perdas tem se realizado no Brasil desde meados da década de 1980 

por intermédio do modelo da Equação Universal de Perda de Solos (Universal Soil Loss Equation - 

USLE) e suas revisões como a Revised Soil Loss Equation – RUSLE (WISCHMEIER; SMITH, 1978; 

BERTONI; AMORIM et al., 2010; LOMBARDI NETO, 2010; RENARD et al., 2011;) que a partir 

da utilização do sistema de informações geográficas podem ser aferidas nas escalas de bacia e 

vertentes com efetiva acurácia. 

Concomitante, tem se utilizado nos últimos 20 anos aferições de taxas de denudações por intermédios 

de isótopos cosmogênicos para cálculo de taxas de perdas de solos de longo e curto termo, em especial 

o 10Be, que servem para reconhecer a situação de perda de solos/mantos de alteração e que podem ser 
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utilizados para comparar com os atuais estágios de usos, com vistas a reconhecer um input de energia 

no sistema por intermédio da situação antrópica.  

Nestes termos, os Latossolos brasileiros encontram condições adequadas de estudo, tendo em vista 

que apresentam boa profundidade, pH ácido, abaixo de 6-7, sendo assim, compatíveis com a 

realização desses experimentos, que no bioma Cerrado apresenta apenas um estudo embrionário na 

região Oeste Paulista liderado por pesquisadores belgas (SIAME, 2000; DICKIN, 2005; GRANGER; 

SCHALLER; 2014; SIAME et al., 2017; SCHOONEJANS et al., 2017). 

Destaca-se que para a região de Brasília, um dos locais de estudo, apresenta uma consolidada 

literatura acerca da formação, caracterização e alteração dos solos, que podem servir como uma 

primeira aproximação do entendimento e distribuição das variáveis controle. Salienta-se em especial 

os trabalhos para os Latossolos “Nature et propriétés de l’horizon diagnostic de Latossolos du 

Plateau Central brésilien” (Natureza e propriedades do horizonte diagnóstico de Latossolos no 

Planalto Central Brasileiro) (REATTO, 2009), bem como o trabalho “Relações solo-superfície 

geomórfica e evolução da paisagem em uma área do Planalto Central Brasileiro” (MOTTA et al., 

2002).   

Em ambos os casos há uma consolidada apresentação acerca da gênese e desenvolvimento desses 

solos, mas que ainda não apresentam considerações acerca da evolução/dinâmica quantitativa da 

paisagem tanto em longo termo, quanto em curto, carecendo assim de maiores observações a respeito.  

Considerando esses pressupostos, poderia ser realizada uma interação entre diferentes modelos para 

a compreensão do limiar (proxy) do input de energia da ocupação antrópica ou alteração da cobertura 

do solo que possa provocar o aumento da perda de solos?  

Nesse sentido, esta proposta de trabalho parte-se da hipótese de que há uma variação no indicador 

(proxy) em relação a ocorrência da perda de solos, ou seja, daquilo que naturalmente é erodido e 

aquilo que é potencialmente provocado pela atuação antropogênica, tanto no espaço, quanto no 

tempo, de curto e longo termo, que podem ser reconhecidas a partir desses diferentes modelos de 

avaliação. 

Assim a proposta desta tese tem como objetivo compreender esse indicador a partir do 

estabelecimento de um modelo de perda de solos entre os sistemas USLE; RUSLE e os isótopos 

cosmogênicos, em especial o 10Be. Como objetivos específicos visa-se i) identificar os processos de 

perdas de solos das bacias associadas ao Parque Nacional de Brasília e Parque Nacional das Emas; 

ii) reconhecer as taxas de perda de solo/manto de alteração de longo termo por intermédio da 

utilização do 10Be; iii) comparar a relação de perda de solos entre os distintos modelos. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Sistemas e Modelos 

O conceito de sistema é compreendido como um conjunto organizado de elementos e de interações 

entre esses diferentes elementos, que podem ser expressos nos estudos relativos a Geografia, bem 

como nas Geociências, às organizações espaciais.  As organizações espaciais como categoria de 

análise são resultantes de um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos que exibem relações 

discerníveis e que operam conjuntamente (CHRISTOFOLLETI, 1999). 
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Para sua compreensão, deve-se lançar um estudo por meio de uma abordagem holística, necessária 

para compreender como as entidades ambientais funcionam e se estruturam, com vistas a observar os 

componentes e/ou variáveis para o entendimento de determinado sistema/fenômeno (CHORLEY; 

KENNEDY, 1971, citado por CHRISTOFOLLETI, 1999).  

Dada a complexidade de variáveis apresentadas nos sistemas, atribui-se um modelo que apresente 

validação científica para simular/compreender o comportamento de um determinado sistema em 

análise, lançando hipóteses simplificadoras, que visam realçar variáveis de controle que possam 

atender os problemas da pesquisa, bem como atenuar variáveis que possam apresentar ruídos que não 

satisfaçam ao entendimento de determinado sistema/subsistema (FERNANDES, 2016). 

Dentre esses modelos, há os enfoques que apresentam preocupação com a escala espaço-temporal, a 

partir de diferentes enfoques, sendo-os os modelos de predição, retrodição e os hipotético-dedutivos 

(teste de hipóteses). 

Em linhas gerais, os modelos de predição correspondem a estudos voltados para previsão, que visam 

estimar um comportamento de determinado fenômeno em uma determinada escala, podendo sua 

validação ser realizada por meio de mensurações e experimentos em campo, sendo bastante comuns, 

por exemplo, os estudos sobre perdas de solos, suscetibilidade e potencialidade erosiva, exibindo 

como premissa a Equação Universal de Perda de Solos e suas derivações, a saber as modelagens de 

Carta de Risco elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT nos anos de 1990, bastante 

adequadas as realidades brasileiras. 

Os modelos de retrodição, visam simular condições ambientais pretéritas, em especial os de longo 

termo, simulando condições que não existem mais, sendo muito comum a utilização de dados 

cronológicos, bem como explicações indutivas de determinadas paisagens, aos moldes por exemplo, 

dos trabalhos realizados pela Geomorfologia Clássica para explicação das evolução das superfícies 

geomorfológicas. 

Por fim, os modelos hipotético-dedutivos visam avançar na compreensão de determinado sistema, 

bem como selecionar variáveis que melhor realçam a implementação destes modelos, com vistas a 

explicar melhor um determinado sistema em análise. Nesses casos, podemos utilizar a modelagem 

para explicar melhor suas variáveis envolvidas, bem como correlacionar modelos para explicação e 

avanços na compreensão de um determinado sistema.  

Berílio -10, breves considerações 

O Berílio-10 é um produto radioativo produzido a partir da fissão (spallation) do 16O ou 14N exibindo 

uma meia-vida de cerca de 1,4/1,5 Myr, sendo passíveis de reconhecimento nas escalas temporais de 

10³ a 106 anos. Sua constituição se dá sob duas formas, convencionadas pelos termos de: a) Berílio 

atmosférico, esse produzido na atmosfera podendo ser depositada na superfície terrestre por meio da 

precipitação ou pelo efeito gravitacional sob transporte do vento; enquanto o outro, b) o Berílio in-

situ terrestre é constituído dentro da estrutura do mineral ou dentro das partículas do solo. (GOOSE; 

PHILIPS, 2001; DICKIN, 2005; DUNAI et al., 2010). 

Suas concentrações variam de acordo com a latitude e a altitude, em que sua produção aumenta em 

magnitude com a transição do equador para os polos, apresentando assim, maior concentração em 
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direção aos polos, bem como apresenta maiores concentrações em mais altas altitudes, chegando a 

casos de que em altitudes de cerca de 21 km são produzidas cerca de três vezes mais do que na 

superfície terrestre. É válido destacar que apesar dessas diferentes concentrações, já se possui 

convenções para o uso em diferentes partes do globo terrestre (FERRONSKY, POLYAKOV; 2012).  

Em síntese, a variação dos isótopos cosmogênicos está associado a fatores como: i) A oscilação da 

intensidade, duração e frequência do fluxo dos raios cósmicos (produzidos a partir das supernovas e 

ventos solares); ii) A variação da posição da camada atmosférica, visto que a mesma não é 

homogênea, sendo que a interação entre ela os raios pode-se dar de maneira mais ou menos intensas; 

iii) A mudança do campo geomagnético da Terra, sobretudo para ações de longo termo; iv) As 

diferenças de produção em altas altitudes, principalmente as mais extremadas, próximas ao espaço 

sideral, onde a interação fica comprometida, escapando em outra direção  (GOOSE; PHILIPS, 2001).  

Assim, tendo em vista que a concentração de isótopos cosmogênicos é sensível aos processos de 

denudação e interação nas profundidades mais superficiais, colmatando e interagindo principalmente 

nos primeiros 60 cm do manto de alteração/afloramentos rochosos, exibindo uma relação 

inversamente proporcional as taxas de erosão, em que as maiores concentrações de isótopos, em 

especial o 10Be utilizado nessa pesquisa, apresentam resultados que evidenciam menos perdas 

denudacionais (GRANGER; SCHALLER, 2014; von BLANCKENBURG; WILLENBRING, 2014). 

Equação Universal de Perda de Solos Revisada – RUSLE, breves considerações 

A Equação Universal de Perda de Solos Revisada surgiu no bojo do final dos anos 1990, 

especificamente no ano de 1997, com vistas a melhoria na aferição da perda de solos, principalmente 

no tocante a encostas com declividades maiores que 20%, bem como estimativas de ocorrências de 

erosões hídricas laminares e lineares, como os sulcos, e na predição de locais com possíveis 

ocorrências de ravinas (RENARD et al., 1997; AMORIM et al., 2010). 

Sua grande usabilidade mantem em decorrência da manutenção dos consagrados parâmetros 

levantados pela USLE A= R.K.LS.C.P (WISCHMEIR; SMITH, 1978), mas com adequações 

substanciais que permitem auxiliar na melhoria da acurácia quantitativa da perda de solos em 

vertentes mais longas e declivosas e consequentemente estimar perdas de solos nas bacias 

hidrográficas, em que por vezes o comprimento dos canais de drenagem superestimam as perdas de 

solos. 

A definição da escolha do modelo RUSLE nesta proposta de pesquisa, em relação aos outros modelos, 

como o Water Erosion Prediction Project - WEPP, por exemplo, se dá pela operacionalidade das 

aferições de perda de solos com relativa simplicidade, desde que mantendo a boa acurácia na 

alimentação dos dados, que podem chegar a resultados bastante fidedignos. A respeito da comparação 

desses diferentes modelos, USLE, RUSLE e WEPP, um estudo realizado em 32 estações 

experimentais constata que a diferença de acurácia nas estimativas entre WEPP e RUSLE foram de 

apenas 3% (AMORIM et al., 2006). Ademais, as áreas em estudo apresentam significativas áreas 

planas e suave onduladas, com relevos predominando entre 0-3% e 3-8% compatíveis com a 

utilização do referido modelo, além de se apresentarem nas bastante conservadas, o que em tese 

garantiria confiabilidade semelhante dos distintos modelos (AMORIM et al., 2010). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa inicialmente constituiu-se pela escolha das duas áreas de estudo, representadas pelo 

Parque Nacional de Brasília e o Parque Nacional das Emas, bem como suas bacias relacionadas, 

ambas localizadas no Distrito Federal e estado de Goiás, respectivamente, tendo em vista que nessas 

áreas são passíveis de reconhecimento da diferenciação dos inputs de energia por situação da 

ocupação ou não antrópica, em que parte-se do pressuposto que os impactos sofridos pelas respectivas 

UC não apresentam distúrbios na execução dos modelos.  

A realização das campanhas de campo se deram nos finais dos anos de 2017 e 2018, para descrição 

morfológica e coleta de amostras deformadas e indeformadas, nas áreas conservadas e antropizadas, 

respectivamente dentro e fora das UC, em que as coletas indeformadas foram realizadas por 

intermédio do anel de kopecky com cerca de 100 cm³ (SANTOS et al., 2013). As análises das 

amostras se deram a partir dos materiais compostos de Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) para análises 

físico-químicas, com vistas ao diagnóstico dos tipos de solos. 

As análises de 10Be precisam de dois componentes básicos, sendo-os: valores de densidade e extração 

de quartzo das amostras. As amostras de densidade foram realizadas a partir da equação D =m/v 

(EMBRAPA, 2017), em que a massa é calculada com a amostra seca a 105ºC, dividida pelo o volume 

do anel, que apesar de apresentar aproximadamente 100cm³ apresentam algumas pequenas variações, 

mensuradas com um escalímetro de precisão de 0,2 mm.  

Realizadas as observações de densidade, o material foram realizadas uma extração primária de 

quartzo, com ataque de dispersante a base ne hidróxido de sódio (EMBRAPA, 2017) secas, 

acondicionadas e destinadas ao CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’ Enseignement des 

Geosciences de L’ Environnement) para realização da aferição das taxas de 10Be em um equipamento 

de Espectrometria de Massa Acoplada – AMS.  

Para a análise da realização da concentração de 10 Be deve conter 1g de quartzo puro ou olivina, que 

previamente a sua avaliação no equipamento passam por um tratamento à base de ácido clorídrico, 

hexafluorossílícico e fluorídrico com várias lavagens em águas destiladas, seguida por um processo 

de condensação e precipitação do 10Be.  

A escolha do quartzo se dá em função de ser abundante na superfície terrestre, de ser quimicamente 

estável, tendo em vista que sua estrutura cristalográfica minimiza a contaminação por outros 

contribuintes, bem como diminui a perda do 10Be produzido no interior do mineral (SALGADO; 

2006; CHEREM, 2013). 

As atividades de mapeamento foram realizadas por intermédio de informações compatíveis a escala 

de 1:50.000, utilizando-se imagens dos sensores ALOS PALSAR - 12,5m para o reconhecimento da 

morfometria, bem como imagens do sensor SENTINEL-2 de resolução especial de 10m e que 

apresentam expressivos ganhos de realce radiométrico em relação a outros sensores, como por 

exemplo o RapidEye.  

Em relação ao mapeamento de solos, foram utilizados informações disponibilizadas por um 

compêndio de trabalhos realizados pela EMBRAPA, em que se destaca a participação da 
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pesquisadora Adriana Reatto para a região de Brasília. Para a região de Mineiros/Chapadão do Céu, 

foram observados preliminarmente os dados de trabalhos para a região, em especial, a tese 

“Modelagem de processos erosivos hídricos lineares no município de Mineiros – GO” de autoria do 

Geógrafo Elizon Nunes, que trazem informações acerca dos padrões dos solos, que na oportunidade 

permitem correlações com o sítio do Parque Nacional das Emas, fazendo as devidas conversões por 

meio de técnicas de Mapeamento Digital de Solos (EMBRAPA, 2013), com os devidos 

acompanhamentos e trabalhos de campo. 
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MODELAGEM DE RISCO HIDROLÓGICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIBEIRÃO ANICUNS – GO/BRASIL 

 

Rodrigo Lima Santos 

Modalidade: Doutorado 

 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades tem impactado cada vez mais a vida no meio urbano e elevado as 

alterações ambientais sob diversos primas, dentre eles, estão as implicações sobre a dinâmica 

hidrológica. Desse modo o ciclo da água modifica-se, à medida que a urbanização avança, causando 

problemas tanto de ordem ambiental, social e hidrológica. Dentre as principais consequências do 

crescimento das cidades, associadas à problemáticas hidrológicas, encontram-se: o aumento dos picos 

de vazão de cheia, as alterações na configuração de canais fluviais, as erosões, o transporte de 

sedimentos, os riscos de enchentes, alagamentos bem como o aumento da velocidade do escoamento 

superficial. 

O problema da pesquisa diz respeito aos riscos hidrológicos urbanos na Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Anicuns – BHRA, ocasionados ao crescimento da cidade e suas implicações nos fluxos 

superficiais da água, ao precipitarem na Bacia. Essa impermeabilização, originária da urbanização, 

por sua vez, causa impactos de diferentes magnitudes. Além disso, caso sejam concretizadas 

tendências de expansão da cidade nos próximos anos, esses riscos podem aumentar e atingir cada vez 

mais a sociedade. Isto posto, faz-se imprescindível para um planejamento urbano otimizado, 

compreender pelo viés do impacto potencializado pelas chuvas intensas, como e onde se manifestam 

esses riscos, na busca de um crescimento urbano mais ordenado. 

Hipótese 

A hipótese da pesquisa preconiza que: “há uma necessidade iminente de análise do ponto de 

vista dos riscos hidrológicos, advindos de eventos chuvosos, na área urbana de Goiânia-GO, banhada 

pela bacia do Ribeirão Anicuns”. A tese pretende ratificar que: “os eventos chuvosos que geram riscos 

hidrológicos podem ser melhor compreendidos na área urbana de Goiânia – GO, por meio de uma 

abordagem que considere a cidade inserida em uma bacia hidrográfica e representada pelo estado de 

seu sistema ambiental”. Dentro deste sistema, acredita-se que o conjunto de fatores, composto pelo 

crescimento da cidade, o adensamento urbano concentrado, associado à ocupação das áreas de recarga 

e o alto grau de impermeabilização, são os principais fatores que ocasionam os episódios de riscos. 
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Área de estudo 

A área de estudo é a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns, situada no município de 

Goiânia. Nesta bacia, encontra-se parte significativa da área urbana da cidade, com diferentes padrões 

de ocupação e taxas de impermeabilização em geral elevadas. A Figura 1, apresenta a rede de 

drenagem da bacia e suas ruas e avenidas presentes, desse modo, fornecendo uma ideia geral do grau 

de urbanização. 

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor Março/2019. 

 

Objetivo Geral 

• Avaliar o impacto do adensamento urbano e a ocorrência de riscos hidrológicos na bacia 

hidrográfica do Ribeirão Anicuns - BHRA, por meio de modelagem computacionais em ambiente 

SIG. 
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Objetivos Específicos 

• Estimar e representar por hidrogramas, gráficos, tabelas e produtos cartográficos os parâmetros 

hidrológicos básicos, paramétricos e estocásticos, da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns - 

BHRA;  

• Avaliar por meio da aplicação de modelos hidrológicos e dados sensoriais, as variações nas taxas 

de fluidez do escoamento e o percurso superficial da água; 

• Descrever as implicações do processo de adensamento da malha urbano, dentro do sistema bacia 

hidrográfica, por meio da simulação de distintos cenários; 

• Discriminar, áreas de risco hidrológico, fornecendo subsídios para a proposição do zoneamento 

de risco urbano à processos de inundações e alagamentos. 

METODOLOGIA 

Será aplicado o modelo HEC-GeoHMS – Hydrologic Engineering Center’s – Geospatial 

Hydrologic Modeling Extension, o mesmo se trata de um modelo hidrológico distribuído capaz de 

realizar simulações do processo de escoamento em bacias hidrográficas. Os resultados podem ser 

utilizados diretamente ou em conjunto com outros modelos para analisar a disponibilidade de recursos 

hídricos, a drenagem urbana, a previsão de cheias ou impactos de futuras urbanizações sobre as 

variáveis hidrológicas. 

Além do modelo, serão utilizadas fotografias aéreas de Goiânia, com resolução espacial sub-

métrica, dos anos de 2006, 2011 e 2016, para mapeamento do uso e cobertura do solo urbano. O 

modelo digital de superfície, que será utilizado tem resolução de 1 metro e foi disponibilizado pela 

Prefeitura de Goiânia. O mesmo servirá de suporte para entender vários atributos físicos da paisagem, 

tais como: “Declividades; Hipsometria; Direções de vertentes; Curvatura vertical e horizontal; Áreas 

de Contribuição; Rede Hidrográfica, juntamente com os dados do Mapa Urbano Digital de Goiânia - 

MUBDG. 

Dados da Companhia de Saneamento de Goiás - SANEAGO, relativo as redes de água e 

galerias pluviais, bem como equipamentos e redes de instalações na cidade. Mapas de solos, dados 

de estações meteorológicas, ao todo, vinte estações situadas na bacia (uma da ANA e 19 do 

Laboratório de Hidráulica da EECA), com dados de 2011 – 2019. Pretende-se ainda testar a utilização 

dos dados de chuva oriundos do satélite Global Precipitation Measurement – GPM, com resolução de 

10 km, atualmente o produto de melhor resolução, para a BHRA, seriam necessários cerca de 40 

pixels. Ao final da pesquisa o modelo será capaz de delimitar manchas de inundação que serão 
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validadas por meio de trabalhos de campo, baseados em visita em lócus aos pontos críticos apontados 

pela modelagem, além de coletas de dados, fotografias e observação direta e das informações de 

pontos/ocorrências de alagamentos da Defesa Civil. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Bacias hidrográfica e a urbanização 

Naquilo que diz respeito às vantagens da utilização das bacias hidrográficas como unidades 

fundamentais de estudo Tundisi e Matsumura-Tudisi (2011) destacam que: (i) a bacia hidrográfica é 

uma unidade física com fronteiras delimitadas; (ii) é um ecossistema hidrologicamente integrado; (iii) 

oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias e a resolução de conflitos; (iv) permite que 

a população local participe do processo de decisão; (v) estimula a participação da população e a 

educação ambiental e sanitária; (vi) garante visão sistêmica adequada para o treinamento em 

gerenciamento de recursos hídricos; (vii) é uma forma racional de organização do banco de dados; 

(viii) garante alternativas para o uso dos mananciais e de seus recursos e; (ix) promove a integração 

institucional necessária para o gerenciamento do desenvolvimento sustentável.  

O crescimento das cidades, têm sido responsável por grandes alterações no ciclo hidrológico 

de bacias hidrográficas com taxas de urbanização elevadas. Uma das particularidades mais 

significativa, do ponto de vista da ocorrência de impacto, no espaço urbano, diz respeito ao uso do 

solo. Esse componente interfere diretamente na relação entre a água precipitada e a interação desta 

com o solo (TUCCI, 2008). Desse modo, as superfícies impermeáveis são representativas de grandes 

percentuais de áreas nas cidades brasileiras e geram impactos ambientais, sociais e econômicos à 

população.  

Lino (2012) constata no ano de 2013, que o espaço urbano de Goiânia apresentava 65,8% de 

áreas impermeáveis, tal fator mantém relação direta com o crescimento urbano. Idem (2012), estima 

que a Região Metropolitana de Goiânia - RMG saltará de 9,20 % de ocupação urbana em 2010 para 

20,60 % em 2060. A impermeabilização do solo urbano, gera dentre outros problemas e impactos 

ambientais: o aumento das vazões de pico, o assoreamento da rede hidrográfica, deterioração da 

qualidade e quantidade de água e ampliação dos pontos de alagamento (TUCCI, 2008; SANTOS et 

al., 2017). 

 

Modelagem Hidrológica 

No campo da modelagem hidrológica, estudos têm sido realizados, sob as mais diferentes 

perspectivas, tal como os de Schmugge et al. (2002); Melo et al. (2008); Karena (2011); Blainski et 

al. (2017); Loewen e Pinheiro (2017); Helfer et al. (2017); Santos et al. (2017); Araújo et al. (2017). 
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A Figura 2, exibe um modelo conceitual da complexidade de processos envolvidos em torno do ciclo 

hidrológico de uma bacia predominantemente urbana. 

Figura 2 - Modelo conceitual de uma bacia hidrográfica urbana, denotando a complexidade de processos. 

  

Fonte: Elga et al. (2015) 

O sistema hidrológico difere muito de cidade para cidade, a população e a área de superfície 

impermeável produzem impactos muito diversificados sobre os recursos hídricos (SALVADORE, et 

al., 2015). Para Rennó e Soares (2007) um modelo hidrológico é definido como uma representação 

matemática do fluxo de água e seus constituintes sobre alguma parte da superfície e/ou subsuperfície 

terrestre. Contudo, Salvadore et al. (2015) ressaltam que até o momento, não existe metodologia 

universal para simular um sistema de água urbano. 
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PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR DA TESE 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentação da área de estudo; Hipótese da pesquisa; Objetivo Geral; Objetivos Específicos. 

 

CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

I. Modelos, Modelos Ambientais e Modelagem Hidrológica: aspectos histórico-conceituais 

II. Os Modelos Hidrológicos: MIDUSS, MOUSE, TOPMODEL, TANK MODEL, ABC6, 

IPHS1, KNEROS2, SWMM, HEC-MMS, SWAT 

III. Risco Hidrológico e Modelagem de Bacias Hidrográficas Urbanas 

IV. O modelo HEC-GeoHMS e a Modelagem Hidrológica Auxiliada por Dados Geoespaciais e 

Sistemas de Informação Geográfica - SIG 

Finalidade do Capítulo: Discutir o percurso histórico da Modelagem e dos principais Modelos, em 

especial aqueles disseminados para mensuração ou predição de fenômenos ligados ao ciclo 

hidrológico, com destaque para a precipitação e o seu comportamento ao interagir com a superfície 

terrestre. Pretende-se ainda, apresentar os principais modelos hidrológicos usados explicitando o seu 

funcionamento, assim como discutir questões relacionadas aos riscos hidrológicos no espaço urbano 

advindos do crescimento das cidades. Por último, espera-se abordar teórica e conceitualmente, o 

modelo HEC-GeoHMS, assim como a importância da modelagem hidrológica pode ser auxiliada por 

dados geoespaciais e Sistemas de Informação Geográfica – SIG. 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

I. Dados e Variáveis 

II. Análise dos Dados de Chuva: estações e satélite. 

III. Mapeamento de Uso da Terra 

IV. Mapeamentos temáticos: “solos, declividade, hipsometria, direção de vertentes, curvaturas 

vertical e horizontal”. 

V. O Modelo 

a) Concepção do modelo / b) Seleção do tipo de modelo / c) Representação 

computacional / d) Calibração / e) Validação / f) Análise de Sensibilidade 

VI. Parâmetros e Métodos 

VII. Trabalhos de campo 

Finalidade do Capítulo: Expor os materiais e métodos utilizados na pesquisa, assim como detalhar 

todo o procedimento realizado na coleta, processamento, análise dos dados e parametrização do 

modelo hidrológico utilizado, no que diz respeito ao seu funcionamento, equações matemáticas e 

fundamentos operacionais. 

 

CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

I. Parâmetros Morfométricos e Hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns 

II. Crescimento urbano e simulação de cenários para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns 
III. O Modelo REC-GeoHMS na Determinação das Taxas de Escoamento e do Percurso 

Superficial da Água 

IV. Proposta de Zoneamento Integrado de risco Hidrológico 

Finalidade do Capítulo: Discutir os resultados obtidos na pesquisa, bem como propor o produto que 

está sendo alvitrado. 

 

CONCLUSÕES, REFERÊNCIAS, ANEXOS e APÊNDICES 
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OS IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU NO 

TERRITÓRIO DE POPULAÇÕES RURAIS EXPOSTAS AO FENÔMENO DA SECA 

METEOROLÓGICA  

 

Daniella Souza de Mendonça 

Modalidade: Doutorado 

 

 

INTRODUÇÃO  

A seca é um evento climático que se faz presente de forma continua e/ou intermitente em 

várias regiões do mundo. É complexo estimar a intensidade e a duração destes eventos, configurando 

assim um grande desafio para os governantes e a população exposta. Os impactos decorrentes da 

exposição podem ocorrer na esfera econômica, ambiental, da saúde e social, afetando de forma mais 

devastadora os grupos sociais mais pobres e segregados de uma região e/ou país. Tal fenômeno 

ameaça constantemente o desenvolvimento, colocando em risco o bem-estar e a saúde de uma dada 

população. A ocorrência da seca é determinada por variações no balanço hídrico que se dão por 

períodos de tempo longos ou curtos (OPAS; OMS, 2015a).  

Toda essa variabilidade influencia diretamente as reservas hídricas, a frequência e a 

intensidade das precipitações e da evapotranspiração, gerando um quadro de risco. Segundo Monteiro 

(1991, p. 10), [...] a idéia de corte-ruptura contida em ‘‘risco’’ não assentaria mal em ‘‘risco 

climático’’, com corte-ruptura numa sequência de estados atmosféricos que se bifurcasse ou dirigisse 

a outras trajetórias menos prováveis ou inesperadas’’. Os eventos climáticos atingem o patamar de 

risco climático à medida que afeta a saúde da população, o acesso à qualidade de água potável e a 

produção alimentação. As secas e as estiagens prolongadas podem causar óbitos, lesões, 

traumatismos, intoxicação, transtornos psicossocial e comportamental, hipertensão, doenças 

transmitidas por vetores, desnutrição, infecções intestinais e respiratórias. Esses impactos podem ser 

intensificados ou causados pelas vulnerabilidades existentes no território (OPAS; OMS, 2015b). 

As circunstâncias de vulnerabilidade geram territórios frágeis em diferentes níveis e em 

diferentes temporalidades, transformando os eventos de desastre em um problema também 

socioambiental. Conceber a configuração territorial como produto e produtora de vulnerabilidades é 

essencial para diminuir os riscos e os impactos das secas, levando em conta que é impossível controlar 

os estados atmosféricos causadores de configurações de riscos inesperados. Para Veyret (2007, p. 11) 

‘‘[...] o risco interroga necessariamente a geografia que se interessa pelas relações sociais e por suas 

traduções espaciais’’. 
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A área de estudo encontra-se no município de Januária, situado no Norte de Minas e no 

semiárido brasileiro, sendo este um subtipo climático do domínio tropical-equatorial. Essa região 

também é denominada como polígono da seca. As temperaturas normalmente são superiores a 25º 

com ocorrências baixas e irregulares de precipitações, estando, dessa forma, exposta ao risco e a 

ocorrência do fenômeno da seca. São muitos os fatores que intensificam esse quadro, como 

deslocamento de áreas de alta pressão que influenciam o regime de ventos e umidade, tipos de relevo, 

solo e vegetação (TORRES, MACHADO, 2011; MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Outro elemento importante em relação à área de estudo é a presença do Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu (PNCP) criado em 1999. O Parque está inserido no Mosaico Sertão Veredas 

Peruaçu que possui 16 Unidades de Conservação e foi criado em 2009. As duas comunidades 

selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa encontram-se legalmente e territorialmente atrelada 

ao PNCP. A comunidade do Retiro está inserida dentro da Unidade de Conservação na área definida 

pelo Plano de Manejo como Zona de Uso Temporário e a comunidade do Fabião I que se encontra na 

borda do PNCP na Zona de Uso Intensivo.  

Neste contexto, algumas questões fundamentam o desenvolvimento da pesquisa: Quais foram 

os impactos causados  nas comunidades Fabião I e Retiro com a criação do PNCP? Quais são os tipos 

de vulnerabilidades presentes na área de estudo? Qual a influencia da gestão territorial  nos  impactos 

causados pela seca? Qual nível de exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa da população 

estudada em relação às secas?  

Diante do exposto sustenta-se a hipótese de que as relações de poder existentes no território 

gerido pelo ICMBio e ocupado pelas duas comunidades supracitadas se dão de maneira diferente 

conforme o uso e ocupação do solo, influenciando diretamente no aumento e/ou diminuição das 

vulnerabilidades presentes e no impacto gerado pela exposição à seca. Dessa forma a análise das 

relações de poder se torna elemento essencial para compreender de maneira fidedigna a situação de 

exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa das populações que convivem com o fenômeno das 

secas. Só com entendimento da realidade territorial a população e os governantes através de politicas 

públicas que visam a melhoraria da convivência com as secas podem diminuir os riscos e prevenir 

acontecimentos de desastres naturais.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a influência da implantação do Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu (PNCP) no território das comunidades do Fabião I e do Retiro que vivem em 
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situação de risco. O objetivo geral se desdobrará em objetivos específicos, sendo eles: a averiguação 

de como se deu o processo de implantação do PNCP no território já ocupado por comunidades rurais; 

a análise da vulnerabilidade climática da área de estudo; a identificação do contexto socioeconômico 

e ambiental das comunidades selecionadas; a investigação da capacidade adaptativa das comunidades 

frente à situação de seca meteorológica; e a produção de um  relatório sobre a comunidade do Retiro 

que auxiliará no estabelecimento do Termo de Compromisso entre a comunidade e o ICMBio.  

 

METODOLOGIA 

  

Esta pesquisa é um estudo de caso de cunho explicativo, exploratório, e será desenvolvido em 

duas comunidades rurais localizadas no município de Januária pertencente à mesorregião Norte do 

estado de Minas Gerais. As comunidades do Fabião I e do Retiro estão inseridas na área do Parque 

Nacional Cavernas do Peruaçu (PNCP). A primeira situa-se na borda do Parque e conforme o Plano 

de Manejo foi enquadrada na Zona de Uso Intensivo, sendo necessária e importante para o 

desenvolvimento local e estruturação do Parque. A segunda encontra-se dentro da Área de Proteção 

Permanente (APP) da Unidade de Conservação (UC) por isso está situada na porção denominada 

Zona de Ocupação Temporária, sendo ela uma zona transitória, pois destoa dos objetivos 

preservacionistas que embasaram a criação do PNCP. 

A primeira campanha de campo foi realizada no mês de Abril de 2018 e se restringiu à área 

urbana do município de Januária, onde foram feitas reuniões com órgãos governamentais municipais, 

estaduais e federais para apresentação do projeto e coleta de dados secundários. Foi possível com 

apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) realizar a segunda campanha de campo em Agosto de 

2018 para fazer o reconhecimento da bacia do rio Peruaçu, onde estão inseridas as comunidades 

selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa. O campo teve duração de uma semana e foram 

percorridas as margens direita e esquerda do rio Peruaçu, da nascente até a foz.  

Somente depois de fazer o reconhecimento da bacia foi delimitado o universo amostral do 

estudo, pois possibilitou o conhecimento de diversas comunidades e suas características. As duas 

comunidades selecionadas possuem definidos legalmente pelo Plano de Manejo do Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu o uso e ocupação do seu território, sendo possível realizar uma análise 

comparativa entre diferentes tipos de gestão territorial, relações de poder e suas influências na 

dinâmica das vulnerabilidades presentes no território.  

No primeiro semestre de 2019 será feita a terceira campanha de campo para realização de uma 

reunião com o gerente do PNCP para obter autorização para fazer o reconhecimento da área total 
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ocupada pela comunidade do Retiro. Tal procedimento se faz necessário, pois a comunidade está 

inserida dentro da UC e é gerida pelo ICMbio. Após o reconhecimento territorial e ambiental das 

duas comunidades mencionadas o projeto de pesquisa será encaminhado para o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Visando investigar a exposição, a sensibilidade, a capacidade adaptativa das comunidades 

estudadas frente à situação de seca meteorológica e a influência da criação do Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu no território serão coletados dados primários quantitativos e qualitativos por 

meio de entrevistas e aplicação de questionários semi-estruturados aos moradores das duas 

comunidades. Tabelas, mapas e gráficos serão confeccionados para melhor entendimento dos dados 

por meio da sistematização da informação. Será selecionado um representante familiar, com idade 

igual ou superior a 18 anos de cada domicílio, ao qual será indagado sobre variáveis de estudo como 

nível de escolaridade, renda, idade, composição familiar, qualidade da habitação, hábitos alimentares, 

relação com o PNCP, condições ambientais, acesso à saúde/saneamento básico, identidade, relações 

de poder, convivência com a seca, dentre outros. A pesquisa bibliográfica tem direcionado os eixos 

centrais da pesquisa, além da colaboração advinda da análise documental de dados secundários do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). No site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) serão coletados 

os dados meteorológicos que servirão de base  para compreender a vulnerabilidade climática por meio 

da análise de trinta anos da variabilidade temporal da precipitação da região. Para a produção de 

mapas será utilizado o software ArcGis 10.5 e o Sistema de Informações Geográficas (SIG). Todo 

conteúdo gerado será utilizado para a elaboração da tese e posteriormente serão divulgados por meio 

da publicação de artigos científicos em eventos nacionais/internacionais e periódicos.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Os tipos de sistemas envolvidos no desenvolvimento da pesquisa no que tange à análise para 

a construção da noção de vulnerabilidade se baseia em dois mundos fenomênicos da ciência, sendo 

eles o mundo da vida e o mundo humano. O primeiro se faz no âmbito da ecologia, focando nas 

comunidades e na (in)capacidade ou fragilidade adaptativa aos impactos causados pelo risco, 

constituindo os sistemas ordinários dos seres vivos. O mundo humano se mostra como eixo central 

do estudo, sendo composto por sistemas complexos reflexivos, onde a vulnerabilidade aparece como 

obstáculo para a ocorrência de um ciclo de vida integro. Assim a vulnerabilidade se torna fruto de 

iniquidades, incipiências e poder indiscriminado (PORTO, 2007).  



 

89 
 

O território é formado por diversos atores e facetas, podendo ser produto do sistema 

econômico vigente e do acumulo de capital, da geopolítica exercida pelo Estado sendo agente 

dominador e controlador da nação e da soberania,  das questões simbólicas e identitárias e, por último, 

das territorialidades embasadas num discurso de sustentabilidade ambiental e da importância do 

desenvolvimento local. Para e alcançar a sustentabilidade e o desenvolvimento na construção do 

território não se pode desprezar as relações políticas e de governança que envolvam os aspectos 

econômicos e culturais e como eles influenciam na apropriação e uso do ambiente (SAQUET , 2015). 

Os modelos de desenvolvimento adotados desencadeiam diferentes vulnerabilidades nos 

territórios, pois cada um se embasa em ideais e corrente filosóficas diferentes. Os modelos guiados 

pelo crescimento produtivo e econômicos acabam desencadeando e intensificando riscos 

ocupacionais e ambientais. No território vulnerável, normalmente se percebe relações de poder 

opressivas e que contam com a distribuição desigual de recursos e riquezas. As dinâmicas sócias estão 

presentes, mas são as vulnerabilidades que fazem com que os riscos atingirem territórios e populações 

especificas, as mais vulneráveis( PORTO, 2007).  

No que tange à análise da vulnerabilidade, ela se torna análoga à saúde e certamente não é 

escolha da população exposta ao risco permanecer em contextos vulnerabilizantes. Territórios 

vulneráveis geralmente abrigam relações de poder conflitantes, difícil acesso à saúde, bens de 

consumo e serviços, sistema de saneamento precário, e recursos hídricos, solos e alimentos 

contaminados. As carências e impasses presentes nos territórios determinaram diretamente as 

condições de vida de grupos sociais. Tais condições só podem ser melhores com a participação efetiva 

da própria população e do Estado (BRASIL, 2006). 

 

PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR 

A Tese será composta pela introdução, por cinco capítulos e considerações finais. A descrição 

da problemática, da hipótese, dos objetivos da pesquisa e a estrutura da Tese serão abordadas na 

introdução. No primeiro capítulo será feita uma abordagem histórica sobre os temas centrais da 

investigação, como: seca, riscos, vulnerabilidade, território, e unidades de conservação. A 

caracterização da área será feita no segundo capítulo, onde serão ressaltados os aspectos físicos, 

sociais, econômicos, demográficos, além do uso e ocupação do solo. Os procedimentos 

metodológicos utilizados na realização da pesquisa serão apresentados no terceiro capítulo. No quarto 

capítulo serão expostos os elementos e contextos vulnerabilizantes, focando na análise da 

vulnerabilidade climática, da vulnerabilidade social e da capacidade adaptativa das comunidades 

estudadas frente à situação de seca.  No quinto capítulo serão apresentadas as averiguações sobre o 
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processo de implantação do Parque Nacional cavernas do Peruaçu, evidenciando os aspectos 

políticos, sociais e ambientais, onde uma reflexão será feita sobre a influência desses aspectos na 

construção e/ou desconstrução de territórios vulneráveis. As averiguações servirão de base para a 

construção do termo de compromisso inexistente entre a comunidade do Retiro e o ICMBio.   
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POTENCIAL PAISAGÍSTICO DA SERRA DO GIGANTE EM ITAPURANGA – GO 

 

Daniela Almeida Rosa 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto possui o objetivo de analisar a potencialidade paisagística partindo do 

pressuposto de que a área de estudo disponibiliza paisagens com processos bióticos e abióticos, sendo 

essa herança de processos naturais, que influenciaram agrupamentos humanos de tempos desde os 

primórdios até dias atuais Ab’Saber(2003). Tais processos acabam moldando as características de 

beleza e harmonia, da paisagem, que dentro da perspectiva do geoturismo atraem as pessoas para 

contemplação da mesma. 

É nesse cenário de paisagem como uma herança que o trabalho irá percorrer os 

pressupostos metodológicos, buscando a aplicabilidade dos conceitos de paisagem, geodiversidade, 

patrimônio geomorfológico, geoconservação e geomorfossítio. Sobre o entendimento de paisagem 

Villas Boas e Marçal (2014) esclarece que 

a paisagem é vista como um atrativo que é eminentemente observado, vivido e sentido. Nesse 

sentido, é possível atribuir a ela valores na forma de um produto importante cuja expressão 

ocorre por meio da percepção da morfologia resultante das diferentes formas de ocupação e 

configuração de um território ao longo do tempo (VILLAS BOAS; MARÇAL, 2014, p.99). 

  

 A relação de paisagem com a geodiversidade, geoconservação e patrimônio geomorfológico 

é intrinsicamente necessária e utilizada para valorizar, interpretar, avaliar além de conhecer os valores 

atribuídos do que é vivido e sentido por esta paisagem e como a conservação pode ser atribuída.  

 Segundo Mansur (2018, p.4) “a geodiversidade pode ser entendida como a variedade de 

elementos geológicos que suportam a vida e funcionam como substrato para o desenvolvimento 

humano”. O conceito de patrimônio geológico está totalmente relacionado ao conceito de 

geodiversidade, isto pelo fato da busca pela continuidade dessa geodiversidade que está sendo 

utilizada de forma incorreta. Assim, o patrimônio geológico surge com a ideia de estabelecer um 

equilíbrio e proteção desses recursos.  

Patrimônio geológico se identifica um conjunto de recursos naturais não- renováveis, de valor 

científico, cultural ou educativo, que permitem conhecer, estudar e interpretar a evolução da 

história geológica da Terra e os  
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processos que a modelaram (MANTESSO – NETO, 2010, p. 5). 

  

 

 Dentro desta classificação de patrimônio geológico, Panizza (2001) afirma que o patrimônio 

geomorfológico ou geomorfossítio pode ser delimitado como as formas de relevo que se atribui um 

determinado valor. Para Pereira (2006), existem duas perspectivas no que se refere aos 

geomorfossítios, a primeira é atribuída valores: científico, ecológico, cultural, econômico e estético, 

já a segunda enquadra os geomorfossítos com alto valor científico para o conhecimento da Terra, da 

vida e do clima. 

 O próprio nome do termo Geoconservação já nos remete a algo cotidiano e conhecido que é 

a conservação do meio abiótico. Sharples (2002) explicita bem o significado deste termo: a 

geoconservação objetiva a preservação da diversidade natural (ou geodiversidade) de significativos 

aspectos e processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, pela 

manutenção da evolução natural desses aspectos e processos da natureza. 

A Serra do Gigante é conhecida por este nome, pois quando observada a distância remete a 

imagem de um gigante adormecido repousando nas paisagens do sertão goiano (Figura 1). A 

paisagem apresenta relevante potencialidade paisagística, em função da representatividade de 

fitofisionomias e geoformas neste complexo de geodiversidade e biodiversidade.  

 

Figura 1: Serra do Gigante 

 

 Dessa forma, diante o que foi exposto à problemática da pesquisa tem como indagação central 

e secundárias: de que forma o estudo geomorfológico de uma determinada paisagem contribui para a 

avaliação da geodiversidade?  Há potencialidade paisagística na Serra do Gigante no município de 
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Itapuranga - GO? Há viabilidade técnica/paisagística/geomorfológica, diante da proposta 

metodológica de Pereira, de enquadrar a Serra do Gigante como um geomorfossítio?   

 A partir de um estudo preliminar, verifica-se uma lacuna nos estudos referente à 

potencialidade paisagística da Serra do Gigante, pela comunidade local, pelo turismo e pela própria 

ciência. Não obstante, observa-se que o local tem características apropriadas para o que tange a 

pesquisa, demonstrando geodiversidades e patrimônios geológicos/geomorfológicos adequados para 

a criação de uma Unidade de Conservação e estudos de potencialidades. 

   

OBJETIVOS 

 Objetivo Geral: 

 Aplicar o estudo da paisagem geomorfológica como instrumento de avaliação da 

Geodiversidade da Serra do Gigante em Itapuranga – GO. 

Objetivos Específicos: 

1.                 Entender a paisagem geomorfológica como instrumento de análise para verificação 

de potencialidades na Serra do Gigante. 

2.         Analisar a Geodiversidade na Serra do Gigante a partir da proposta metodológica de 

Pereira (2006). 

3.                 Compreender se a Serra do Gigante pode ser considerada um geomorfossítio, 

reforçando assim a potencialidade paisagística da região. 

 

METODOLOGIA 

 Etapa I. Pesquisa e Revisão bibliográfica sobre a temática e conceitos relacionados a 

pesquisa: paisagem, geodiversidade, patrimônio geológico/geomorfológico e geomorfossítio. O 

produto final desta etapa será o referencial teórico para dar embasamento para a parte posterior que 

será a metodologia.  

 Etapa II. Realização de pesquisa de campo na Serra em pontos representativos e relevantes, 

com uso de Vant, de acordo com a metodologia de Pereira (2006) descrita na próxima etapa. 
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Etapa III. Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia de avaliação de patrimônio 

geomorfológico, classificada como Método de Pereira, 2006, Portugal. A avaliação geomorfológica 

é feita em duas partes primordiais: a inventariação e a quantificação, embasadas na caracterização 

geomorfológica da área, essa é a base de todo o processo que se constitui a avaliação. 

 A inventariação se subdivide em quatro subetapas:  

• Identificação dos potenciais locais de interesse geomorfológico. 

• Avaliação qualitativa. 

• Seleção dos locais de interesse geomorfológico. 

• Caracterização dos locais de interesse geomorfológico. 

Todos esses critérios são baseados em fichas elaboradas pelo próprio autor da metodologia (Ficha 

A/B). 

A quantificação é a segunda parte da avaliação e se constitui numa abordagem objetiva e 

numérica, conferindo assim critérios relativos ao valor geomorfológico e valor de gestão de cada área 

(Ficha C). 

 

Etapa IV. Nesta etapa será feito o enquadramento da Serra do Gigante como um geomorfossítio, 

além de estratégias/gestão para geoconservação da mesma. 

 

Figura 2: Fluxograma metodológico / Org. Rosa, 2019 
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 PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR (SUMÁRIO COMENTADO) 

 

INTRODUÇÃO 

 

CAPÍTULO 1: DO GEOMORFOSSÍTIO A GEODIVERSIDADE: OS CONCEITOS DA 

POTENCIALIDADE PAISAGÍSTICA 

1.1. A paisagem e suas implicações metodológicas em Geografia Física  

1.2. Geodiversidade, Patrimônio geológico e geomorfológico: as bases para o entendimento da 

paisagem 

1.3. Paisagem e Geomorfossítio: Pressupostos metodológicos  
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No capítulo 1 será feita uma discussão e interpretação de autores que se referem a paisagem, 

geodiversidade, geoconservação, patrimônio geológico/geomorfológico e geomorfossítio. Estas 

categorias são de fundamental importância para o estudo do potencial paisagístico da serra do Gigante 

em Itapuranga, pois a serra apresenta caracteristicas de uma geoforma e se configura um estudo 

aplicado da geodiversidade. 

 

CAPÍTULO 2: SERRA DO GIGANTE – ITAPURANGA, GO: A ESTRUTURAÇÃO, 

AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DE UM POTENCIAL PAISAGÍSTICO 

2.1. Caracterização física da área de estudo  

2.2. As categorias de enquadramento para um geomorfossítio (valorização fundamental para 

avaliação) 

 2.2.1. Científico 

 2.2.2. Ecológico 

 2.2.3. Cultural 

 2.2.4. Estético 

            2.2.5. Econômico 

2.3. Caracterização geomorfológica 

2.4. Inventariação 

2.5. Quantificação 

2.3. As intersecções da potencialidade paisagística da Serra do Gigante: Inventarização e 

quantificação 

 O capítulo 2 trás a metodologia da pesquisa, baseada em Pereira (2006), onde será feita uma 

avaliação em duas etapas: a primeira trata de uma abordagem subjetiva/qualitativa e uma segunda 

que apresenta uma abordagem objetiva/quantitativa, sendo toda essa avaliação baseada na 

caracterização geomorfológica da área de estudo. 

 

CAPÍTULO 3: POTENCIALIDADE PAISAGÍSTICA: O ENQUADRAMENTO 

METODOLÓGICO DA SERRA DO GIGANTE COMO UM GEOMORFOSSÍTIO 

3.1.  Enquadramento da Serra do Gigante como um geomorfossítio 

3.2. Plano de estratégias para geoconservação 

3.3. Gestão do geomorfossítio – Serra do Gigante 

 No capítulo 3 será apresentado o resultado da pesquisa. Após a realização da metodologia 

aplicada a Serra do Gigante, embasada em Pereira (2006), a Serra pode ser enquadrada como um 

geomorfossítio? Se sim, apresentar um plano de estratégias e gestão para geoconservação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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USO DE PLATAFORMAS AÉREAS E ORBITAIS NA ANÁLISE AMBIENTAL EM 

PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO (PELD) 

 

Joelson de Souza Passos 

Modalidade: Doutorado  

 

1. Introdução  

O Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, detém os maiores reservatórios naturais de água 

do país (superficiais e, principalmente, subterrâneos), tendo influência em oito das doze maiores 

bacias hidrográficas da América do Sul, com as nascentes dos principais rios que banham o território 

brasileiro (BRASIL, 2010). Porém, tanto o Cerrado quanto as suas nascentes estão sendo ameaçados 

pela crescente degradação causada pelo ser humano, tendo o desmatamento na fronteira agropecuária 

como a principal ameaça no abastecimento em quantidade e qualidade de água. 

As consequências decorrentes do desmatamento no Cerrado, ocorridas nas últimas décadas, 

desde a década de 1970, estão sendo vivenciadas na atualidade pela população brasileira, a destacar: 

a) a escassez de água potável em várias capitais, como São Paulo, Brasília e Goiânia, a partir de 2014, 

2016 e 2017, respectivamente; b) a inserção de 32 (trinta e dois)1 municípios do Estado de Goiás no 

Atlas de Abastecimento Urbano da Agência Nacional da Água (ANA), no ano de 2010, com o risco 

de falta de água, apontando a substituição de manancial de abastecimento até 2015 e, c) o Decreto de 

emergência hídrica no Ribeirão Meia Ponte2 em Goiânia, em setembro de 2017. 

Então, o monitoramento sistemático e dinâmico das bacias hidrográficas nunca foi tão 

urgente para a fiscalização e planejamento dessa ocupação humana, como forma de se reverter este 

déficit ambiental. Tal monitoramento e ações decorrentes de políticas públicas necessitam das 

Geotecnologias, por meio de ferramentas de Geoprocessamento, como os Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e as novas Geotecnologias os RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), Imagens 

de satélite, dentre outros meios e fontes de dados.  

Partindo dessa necessidade, houve um grande avanço e inovação tecnológica nas últimas 

décadas, principalmente para a finalidade de análise ambiental, desde as plataformas e os sensores 

remotos até aos softwares de coleta e processamento das informações. Antes os satélites eram 

robustos e pesados, atualmente existem os nanosatélites, ainda em nível orbital, que são pequenos e 

                                                           
1 Notícia sobre Risco de Falta de Água em Municípios de Goiás. <http://agitamozar.net/agt/mozarlandia-e-mais-31-

cidades-goianas-com-o-risco-de-faltar-agua-2289/>. Acesso em 09/09/2017. 
2 Notícia sobre emergência hídrica em Goiânia <https://g1.globo.com/goias/noticia/governo-decreta-situacao-de-

emergencia-na-bacia-do-meia-ponte-em-goiania.ghtml> Acesso em 09/09/2017. 
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registram diversas informações da superfície terrestre. Bem como o surgimento dos Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANT) ou Remotely-Piloted Aircraft System (RPAS), popularmente conhecido 

como DRONE, que permite a coleta de dados de altíssimo nível de detalhamento e período de revisita 

menor que os satélites, pois o usuário define quando fazer a coleta de dados. 

Com essas novas técnicas e tecnologias, as dificuldades em se obter informações de um 

determinado estão sendo minimizadas. Então, problemas como limitações de escalas, lentidão em 

serviços topográficos, tempo de coleta de dados ou período de revisita dos satélites, risco de acidentes 

em campo pelos pesquisadores, em locais com declividade acentuada e de difícil acesso, acabam 

sendo amenizadas e aperfeiçoadas com a utilização dessas geotecnologias. 

No caso dos VANTs (ou drone), estes podem ser utilizados como principal meio para a 

obtenção de imagens com alta resolução espacial de uma determinada área. Uma das vantagens dos 

VANTs são seu baixo custo e sua grande flexibilidade de configuração em comparação com os aviões 

pilotados, o que permite a utilização de sensores de baixo custo, como câmeras digitais convencionais. 

Devido a possibilidade de voar em baixas altitudes, a obtenção de imagens com resoluções 

centimétricas contribui para “o mapeamento e monitoramento de ecossistemas, zonas agrícolas e 

outros ambientes em um nível de detalhes dificilmente obtidos por outros métodos” (GETZIN et al., 

2011). 

Logo, este acaba sendo uma das melhores alternativas para o monitoramento ambiental de 

áreas pequenas. Além disso, a coleta de dados com esta ferramenta pode ser realizada em qualquer 

época do ano, exceto em dia de chuva, permitindo ao pesquisador escolher a escala e a resolução 

temporal ideal que atenda às necessidades da pesquisa. Sendo uma das melhores ferramentas, em 

relação custo-benefício, para realização de mapeamentos dos indicadores ambientais e uso de solo 

em pequenas áreas. 

Nesse contexto, encontra-se a Pesquisa de Longa Duração (PELD), no município de 

Silvânia, intitulado de “Conectividade Funcional e Antropização da Paisagem: Estudo de Caso na 

Flona de Silvânia e Microbacia do Rio Vermelho”, desenvolvido em parceria com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

outras instituições de pesquisa. 

O PELD Silvânia agrupa pesquisadores e colaboradores de diversas áreas como Ecologia, 

Biologia, Geografia, Ciências Ambientais, entre outros, desenvolvendo estudos com estudos com 

plantas vasculares, cupins, abelhas, peixes, anfíbios, répteis, fitoplâncton, zooplâncton, impactos 

ambientais, mapeamento do uso e cobertura do solo, buscando aferir os impactos do uso do solo sobre 

a biodiversidade local. Além disso, o Programa busca incentivar os proprietários de terra no entorno 
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a garantirem a manutenção das áreas preservadas e a recuperação das áreas degradadas, essenciais 

para a saúde do meio ambiente e a conservação da biodiversidade local. 

Portanto, esta pesquisa visa contribuir com os pesquisadores e colaboradores do PELD, com 

a avaliação do potencial dos sensores remotos imageadores de última geração na análise ambiental 

no Sítio PELD em Silvânia-GO. 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o potencial de Sensores Remotos imageadores de última geração na análise ambiental no 

Sítio PELD em Silvânia-GO 

 

Objetivos Específicos 

Realizar a análise ambiental por meio de diferentes instrumentos Sensores Imageadores, 

observando suas resoluções, possibilidades e limitações; 

Realizar a análise ambiental por meio do PAR, verificando suas possibilidades e limitações; 

Comparar os dados obtidos por meio dos multisensores com o Protocolo de Avaliação Rápida 

para fins da análise ambiental no Sítio PELD em Silvânia-GO. 

 

2. Área de estudo e Metodologia  

2.1 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo está localizada no município de Silvânia, dentro do Sítio PELD, as coletas serão 

realizadas em pontos selecionados, que coincidam com as coletas de água realizadas por pesquisadores e 

colaboradores do programa, dentro do Sítio PELD, no entorno da FLONA, conforme pode ser visto na figura 

1. 
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Figura 3: Localização da Área de Estudo no Sítio PELD. 

2.2 Metodologia 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa estão divididos em três etapas distintas, a 

destacar: Aquisição dos dados (revisão bibliográfica e dados cartográficos, imagens de satélite - 

plataformas orbitais), trabalhos de campo (validação dos mapas e coleta de dados com o VANT - 

plataformas aéreas) e trabalho de gabinete (Processamento, geração de modelos, índices e produtos 

cartográficos (MDS, MDT, NDVI, EVI, entre outros), conforme fluxograma abaixo (Figura 2). 

 

 

Figura 4: Fluxograma da Metodologia da pesquisa. 

1 Revisão Bibliográfica 

A primeira etapa consiste na realização da revisão bibliográfica por meio de pesquisa na 

literatura especializada, concentrada em periódicos e livros, nacionais e estrangeiros, sobre Geografia, 

Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Aerofotogrametria, Geologia, Geomorfologia, Ecologia, 
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Agronomia e Estatística, que discutam o espaço geográfico, a paisagem, análise ambiental, o uso e a 

ocupação do solo, a legislação ambiental, recursos hídricos, bacia hidrográfica, modelos da paisagem 

e análises geoestatísticas, metodologias para elaboração de mosaicos aéreos de alta resolução espacial 

por meio de VANT, pós-processamento dos dados, técnicas de classificação de imagens e aplicação 

de sensores/índices que melhor descrevam os alvos, entre outros. Nesse momento serão obtidas as 

imagens das plataformas orbitais (satélites, Sentinel e Planet). 

 

2 Trabalho de Campo 

A segunda etapa consiste na realização do trabalho de campo, para validação dos mapas e a 

aquisição das imagens por plataformas aéreas de alta resolução dos pontos selecionados e seu entorno, 

com a utilização do VANT, com a finalidade de atualização e detalhamento da base cartográfica em 

nível de detalhe e mapeamento do uso e cobertura do solo. 

Para realizar a aquisição de dados com o VANT serão realizados imageamentos nos pontos 

selecionados, com a finalidade de obtenção de indicadores ambientais e o mapeamento do uso e 

cobertura do solo em nível de detalhe fino. Para o imageamento, será utilizado, principalmente, uma 

aeronave do tipo multi-rotor, modelo Phantom 4 (DJI™). Este modelo apresenta: sensor RGB de 

1/2.3"; Pixels efetivos: 12Mp; lente: FOV 94° 20 mm (35 mm formato equivalente) capaz de realizar 

filmagens e obter fotografias de excelente qualidade. 

A partir desse levantamento, em gabinete, serão gerados os mosaicos ortorretificados para as 

áreas de estudo, visando a elaboração dos mapas de uso do solo e detalhamento da base cartográfica. 

Inclui ainda a elaboração de mapas temáticos, bem como o modelo digital de superfície (MDS) para 

a produção de mapas topográficos. Também será realizado em campo o Protocolo de Avaliação 

Rápida (PAR), para finalidade de análise ambiental. 

 

3 Trabalho de Gabinete 

Esta etapa consiste no trabalho em escritório para o planejamento das atividades que serão 

realizadas durante todas as fases da pesquisa. Será necessária a utilização de um computador para a 

aquisição, a sistematização, e o armazenamento do banco de dados, e o processamento das 

informações coletadas em campos. 

No trabalho de gabinete está previsto sistematizar toda a informação em um banco de dados 

para processamento das mesmas. Serão utilizados os softwares Microsoft Excel® para a aplicação de 

técnicas de análises estatística exploratória, definidas de acordo com o referencial bibliográfico, 

Microsoft Word® para escrita da tese e artigos. 
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As imagens aéreas obtidas com o VANT serão processadas em softwares específicos 

utilizados para a produção de ortofotos, para posterior classificação e obtenção do Modelo Digital de 

Superfície (MDS), visando gerar o mapa de declividade. Serão utilizados o Pix4D, APS e o 

PHOTOSCAN. Esses programas serão utilizados para gerar compartimentos do relevo da paisagem, 

mapeamento do uso e cobertura do solo, índices de vegetação (NDVI, EVI), Modelo Digital do 

Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superfície (MDS), entre outros. Todos os produtos serão gerados 

a partir das imagens do VANT e dos Satélites Planet e Sentinel. 

Para a produção cartográfica, utilizar-se-á as informações constantes no banco de dados, 

organizado com dados primários e secundários, tabulares, vetoriais e matriciais, empregando-se o 

software de Geomática Arcgis 10.4.1, visto que este possui ferramentas completas para gerar os 

mapas temáticos e permite uma melhor integração dos diferentes tipos de arquivos que comporão o 

banco de dados. Serão utilizados o índice de Kappa e os de Exatidão Global para determinar a acurácia 

dos mapas produzidos. 
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USO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) PARA IDENTIFICAÇÃO 

E CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS 

DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA VITÓRIA EMATER - GO 

 

Daniel da Silva Souza 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO  

As estradas rurais apresentam grande importância para as cadeias agrícola, pecuária e 

florestal. Insumos, maquinários e colaboradores por elas transitam nos mais diversos momentos do 

ciclo produtivo: da  implantação das atividades às operações de colheita e transporte do produto rural. 

De acordo com Carmo et al. (2013), as estradas rurais perfazem a mais importante via de acesso às 

unidades produtivas do espaço rural, permitindo o fluxo de mão de obra e consolidação de 

investimentos.  

Apesar de estratégica, as estradas rurais não pavimentadas apresentam grande susceptibilidade 

a defeitos exigindo constante monitoramento e manutenções, seja de ordem preventiva ou corretiva. 

De acordo com Machado, Lima e Carvalho (2013), a manutenção inadequada ou a sua inexistência 

resulta em aumento do custo operacional, comprometendo ainda mais a competitividade produtiva 

do país e ampliando a degradação ambiental. 

A verificação da qualidade das estradas (identificando erosões, drenagens deficientes, 

agregados soltos e outros aspectos) deve ser constante para que se tenha a localização dos defeitos e 

assim proceda a adequada manutenção (MACHADO; LIMA; CARVALHO, 2013). 

O inventário das condições de trafegabilidade das estradas e sua correta representação gráfica 

são essenciais para o planejamento das atividades de manutenção (OLIVEIRA et al., 2013). Por isso, 

tem sido crescente a busca por técnicas efetivas capazes de oferecer confiança e exposição dos 

defeitos nas estradas rurais (OLIVEIRA et al., 2013). 

Para Corrêa e Malinovski (2006), a rede viária deve atender de forma ampla aos aspectos 

sociais e contar com o menor custo de manutenção, reduzindo impactos socioambientais. 

O tráfego pesado em estradas rurais ao interagir com a ação das águas pluviais desencadeia 

processos erosivos gerando perda de área produtiva e até mesmo comprometimento do sistema 

hídrico (CORRÊA; MALINOVSKI, 2006). 
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Garcia (2003) afirma que a retirada da cobertura vegetal do solo para construção de estradas, 

aliada a movimentação e compactação do solo, cria um cenário propenso a erosões e defeitos, 

especialmente aqueles provocados pelas chuvas. 

Para Emmert et al. (2010), o custo do transporte rodoviário e o padrão de qualidade das 

estradas exigem  manutenções constantes em rodovias urbanas e rurais para que não haja o 

desmantelamento destas vias. 

Para suportar o tráfego pesado aplicado nas vias não pavimentadas, as estradas precisam de 

capacidade de suporte e um efetivo sistema de drenagem, entretanto, o baixo padrão construtivo das 

estradas predomina e são comuns vias que dispõe apenas do solo exposto sem nenhum tratamento ou 

de cascalho sobre o subleito (EMMERT et al., 2010). 

Propensas a tantos defeitos, as estradas acabam apresentando desconfortos, danos e riscos aos 

usuários, baixa velocidade de tráfego e alto custo operacional do modal (EMMERT et al., 2010). Com 

tantos defeitos, Nunes (2003) afirma que há necessidade de buscar novas alternativas para auxiliar a 

manutenção das estradas. 

Para constatação destas condições, há diversas possibilidades: da inspeção visual em solo - 

Road condition survey/Detailed visual inspecton descrita por Oliveira et al. (2007) - ao uso das 

imagens geradas por satélites (EMMERT et al., 2010). 

A extração de informações sobre o uso e cobertura do solo através de veículos aéreos não 

tripulados (VANT’s) apresenta bons resultados em diversos cenários: agricultura de precisão 

(JORGE; INAMASU, 2014), erosões urbanas (RODRIGUES, 2016), atualização de bases 

cartográficas preexistentes (LUZ; ANTUNES; RATTON, 2017) inventário florestal (NUNES; 

VIEIRA; CARVALHO, 2014) e pode ser utilizado em outras áreas, inclusive para auxiliar na 

manutenção de estradas. 

 

Com a aplicação de VANT’s em diversos cenários, este se mostra potencialmente elegível 

enquanto ferramenta promissora para análise das condições de trafegabilidade das estradas rurais com 

relativo baixo custo e grande atendimento as particularidades inerentes a cada empreendimento rural. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Verificar a viabilidade técnica e operacional do uso de VANT para a tomada de 

imagens aéreas e seu devido processamento visando a identificação de defeitos na 

malha viária rural e sua respectiva classificação. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar buracos, corrugações, perda de agregado, excesso de poeira, seção 

transversal inadequada, trilha de roda e drenagem ineficiente em estradas rurais não 

pavimentadas com uso de VANT. 

• Predizer quais as áreas ao longo da malha viária são mais susceptíveis a defeitos em 

função da morfologia e do uso do solo adjacente à estrada. 

• Classificar as estradas em trechos de acordo com os valores ICRNP (índice de 

condição de rodovias não pavimentadas). 

• Verificar, através de ortomosaicos, as deformações sofridas pelas estradas rurais 

durante o período chuvoso. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

O estudo está sendo realizado na área fazenda experimental Santa Vitória, propriedade da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater - GO). A fazenda está 

localizada entre os municípios de Araçu, Itauçu e Itaberaí, Estado de Goiás. 

 

Tomada das imagens e Características do VANT 

A bateria de voos necessária para geração do mosaico foi realizada no dia 08 de outubro de 

2018. Para cobrir os 787,4 hectares da propriedade foram necessários 3 voos com o VANT fabricado 

pela empresa SenseFly modelo eBee RTK. Neste campo, contou-se com o apoio de um GPS geodésico (base 

acionada antes do sobrevoo, ativa durante todo o trabalho), visando uma correção geométrica do mosaico 

aerofotogramétrico, para se chegar a uma precisão milimétrica. O VANT realizou os sobrevoos há uma altura 

fixa de 400 metros, com tempo médio de 35 minutos para cada voo, com resolução espacial (GSD) de 10 cm. 

Processamento de imagens 

A geração dos ortomosaico, do modelo digital de superfície (MDS) e do modelo digital de 

terreno (MDT) foi manipulada no software Pix4D. Com os produtos gerados acima, tem-se 

processado em ambiente SIG, seja através do software QGIS, ArcGis ou Envi, as informações 

vetoriais e matriciais buscando o mapeamento do uso do solo, a geração de curvas de nível, mapa de 

declividade, o refinamento da milha hídrica, perfil topográfico das estradas, execução de modelos de 

índice de escoamento, acúmulo de água entre outros. 

 

Análise e classificação das estradas em trechos ICRNP 
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Nesta etapa, os defeitos encontrados serão equacionados com as devidas ponderações 

matemáticas e então serão classificados de acordo com o método proposto por Eaton et al. (1987): o 

ICRNP (índice de condição de rodovias não pavimentadas).  

Nesta classificação, as estradas têm seus trechos hierarquizados conforme o defeito e seu nível 

de comprometimento. Segundo Oliveira et al. (2013), este método é o mais aplicado nos defeitos de 

maior importância encontrado nas estradas não pavimentadas e é capaz de auxiliar com eficiência a 

tomada de decisões por parte do gestor de estradas rurais. 

 

Validação do levantamento  

Para verificar se os defeitos encontrados através do uso do VANT são fidedignos à realidade 

em quantidade e qualidade, será realizada inspeção visual em solo em trechos amostrais. Os defeitos 

e sua classificação ICRNP gerados pela inspeção visual em solo serão comparados aos defeitos 

classificados oriundos da base gerada pelo levantamento aerofotogramétrico. 
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VARIABILIDADE CLIMÁTICA: ANÁLISE NA REGIÃO DOS LAGOS DE CANA 

BRAVA E SERRA DA MESA EM MINAÇU-GO 

Uhenia Caetano Pereira 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO 

A construção de uma barragem ocorre para atender inúmeros fins como regular, armazenar 

e derivar a água dos rios principalmente para usos domésticos, produção agrícola e industrial em 

cidades, geração de energia elétrica e controle de cheias, além de uso para recreação, turismo e 

agricultura. 

A barragem de Serra da Mesa está situada no curso principal do Rio Tocantins, no 

município de Minaçu (GO), a 1.790 km de sua foz. O reservatório de Serra da Mesa é o maior do 

Brasil em volume de água, com 54,4 bilhões de m³, com uma área de 1.784 km². Em janeiro do 

ano de 2002 foi construído o Lago de Cana Brava no Alto Rio Tocantins, para a produção de 

energia elétrica. O Lago possui uma extensão de 139 Km², e está inserido nos municípios de 

Minaçu, Cavalcante e Colinas do Sul, sendo que a área urbana do município de Minaçu se localiza 

às suas margens, especificamente à Sudoeste. Os municípios em que o reservatório de Cana Brava 

está inserido compõem o extremo norte do estado de Goiás e estão entre as coordenadas planas 

(UTM) 8.400.000/ 8.560.000 de latitude sul e 750.000 / 905.000 de longitude oeste. O reservatório 

está entre as coordenadas 8.467.000/ 8.517.000 de Latitude Sul e 787.000 / 826.000 de Longitude 

Oeste. Segundo os relatos dos moradores da cidade de Minaçu e ribeirinhos os elementos do clima 

como as chuvas e a temperatura vem mudando e esta mudança acentuou-se mais desde a 

implantação dos lagos. Baseando nesses relatos é se que propõe fazer essa pesquisa, baseada na 

Climatologia Geográfica por meio de uma Análise Integrada dos elementos climáticos da interface 

superfície-atmosfera. Algumas hipóteses já foram apontadas entre a comunidade, como por 

exemplo, com a formação dos lagos artificiais pode aumentar a evaporação e, consequentemente, 

o índice pluviométrico. Para nortear a pesquisa os seguintes questionamentos são levantados: Os 

reservatórios nas dimensões dos de Cana Brava e Serra da Mesa podem alterar os elementos 

climáticos de uma Região?  

Quais as alterações no tempo atmosférico no entorno do Lago de Cana Brava e Serra da 

Mesa após a formação da lâmina d’água? Houve alteração na absorção, reflexão da energia 

recebida após a substituição da cobertura pela lâmina d’água? Quais as possíveis alterações nos 

dados atmosféricos locais do clima? Pode-se confirmar que a Região apresenta uma variabilidade 

climática? Neste contexto, a proposta dessa pesquisa se justifica, pois investigará a possível 
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variabilidade climática do município de Minaçu, localizado no norte do estado de Goiás, após a 

construção de duas usinas hidrelétricas. A pesquisa resultará em um trabalho científico, que 

desmistificará perante a comunidade a dúvida se, as alterações que ocorrem nos dados 

atmosféricos estão relacionados com o volume da massa d’água no entorno do sítio urbano e no 

entorno dos reservatórios. 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver um estudo a partir de uma Análise Integrada a variabilidade climática na 

Região após a construção dos reservatórios das usinas de Cana Brava e Serra da Mesa. 

 

Objetivos Específicos 

• Analisar os impactos/alterações gerados pelos reservatórios das usinas de Cana Brava e 

Serra da Mesa nos índices atmosféricos em torno dos mesmos e na área urbana de 

Minaçu/GO. 

•  Levantar dados do tempo atmosférico antes e depois da implantação das barragens de Cana 

Brava e Serra da Mesa. 

• Identificar quais foram as alterações no tempo atmosférico ocorridas após a implantação 

dos reservatórios, se houve ou não variabilidade climática. 

• Gerar gráficos, tabelas e figuras sobre os dados levantados. Caracterizar o clima 

(microclima) de Minaçu-GO e Região. 

 

METODOLOGIA 

Realizar uma revisão de literatura para levantamento conceitual de palavras- chaves da 

pesquisa como: Variabilidade climática, tempo atmosférico, clima urbano, análise integrada, entre 

outras que serão utilizadas para o embasamento teórico. A pesquisa campo aplicada é um 

procedimento básico, visto que o contato direto com o objeto pesquisado permite ao longo do 

trabalho compreender o tempo atmosférico da Região pesquisada. 
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Fazem parte desta observação de circunstâncias em que ocorrem determinados 

fatos, assim sendo, entende-se que a natureza das fontes identifica também um modo de 

obtenção de dados e informações necessárias para a geração do conhecimento. Os dados 

meteorológicos necessários nesta serão coletados pela estação climatológica da empresa 

SAMA Minerações Associadas; levantados no site Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Os parâmetros meteorológicos que serão coletados para a pesquisa são 

os seguintes: temperatura do ar, umidade relativa, precipitação, entre outros, no período 

anterior e posterior ao enchimento dos reservatórios. 

Para destacar a relação das alterações no meio causadas pela ação do homem e 

suas consequências na interface superfície-atmosfera, utiliza-se como método de 

investigação a Análise Integrada, pois esta considera todos os elementos que fazem parte 

de um sistema e suas relações. Assim, a pesquisa também abrangerá a interface 

superfície-atmosfera. No contexto de Análise Integrada do ambiente segundo Sotchava 

(1978 apud ROSS, 2006) a Geografia deve estudar não os componentes da natureza, mas 

as conexões entre elas; não se deve restringir á morfologia da paisagem e suas 

subdivisões, mas de preferência projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura 

funcional, conexões etc. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para uma melhor compreensão do estudo sobre a variação climática de 

determinada Região, se faz necessário entender os conceitos de variabilidade climática, 

anomalia e de mudança climática. De acordo com Angelocci e Sentelhas (2007), a 

variabilidade climática é definida como uma variação das condições climáticas em torno 

da média climatológica; anomalia climática é entendida como flutuação extrema de um 

elemento em série climatológica, com desvios acentuados do padrão observado de 

variabilidade. 

Ao abordar a variabilidade climática, é importante salientar a diferença entre 

tempo e clima, pois observa-se que os termos são utilizados sem distinção, pois é comum 

o equívoco nos diálogos cotidianos entre as pessoas e até mesmo nas reportagens. 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007), diz que o tempo atmosférico é o estado momentâneo 

da atmosfera em um determinado instante e lugar. O estado da atmosfera o conjunto de 

atributos que a caracterizam naquele momento. Steinke (2012), as 
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combinações dos elementos meteorológicos são instantâneos e ocorrem em locais 

pontuais da superfície da Terra. 

No seio da Climatologia Geográfica “o tempo refere-se às combinações que se 

repetem, nem sempre idênticas, porém produtoras de sensações semelhantes” 

(STEINKE, 2012). De acordo com Max Sorre (1951), o clima é a série dos estados 

atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão habitual. Climatologia Geográfica 

constitui o estudo do clima. 

Entre as diversas formas de uso e ocupação do espaço pelo homem, que provocam 

grandes alterações na superfície da Terra e influencia no clima, destaca-se o processo de 

urbanização, pois há a substituição da cobertura vegetal por ruas asfaltadas, construções 

de casas, etc. Neste contexto, altera-se o microclima da região, apresentando 

características de clima urbano. O sítio urbano absorve calor durante o dia e libera para 

a atmosfera durante a noite (MONTEIRO, 1976, P.95). 

Observa-se que através da urbanização e da explosão das atividades, as áreas 

urbanas passaram a ser responsabilizadas pelo impacto máximo da ação antrópica sobre 

a organização na superfície terrestre e na degradação do ambiente urbano e das condições 

de vida. No Brasil quando a população urbana ultrapassou a rural, é que os estudos do 

clima urbano passaram a ser desenvolvidos, com maior frequência. Em  1976, Monteiro 

publica sua tese intitulada de Teoria e Clima Urbano, nesta obra Monteiro procura 

enfocar o clima da cidade sob uma perspectiva integradora. Onde para efeito de 

simplificação o sistema clima urbano passa a ser designado pela sigla S.C.U. 

O S.C.U. tem como objetivo compreender a organização climática característica 

da cidade, onde a sua centralidade principal é na atmosfera que, é encarada como o 

operador. Assim, qualquer ação ecológica natural e as agregações aos fenômenos da 

urbanização formam o conjunto complexo no qual o operador age. As construções de 

usinas hidrelétricas também é um dos fatores da ação antrópica que causam variabilidade 

climática numa escala menor. Isso ocorre ao fato que, para a construção de usinas, há a 

substituição da cobertura vegetal pela lâmina d’água. Assim, é fundamental uma análise 

anterior e posterior a formação do lago, para verificar se houve ou não alteração nos 

índices pluviométricos, temperatura, etc. Sobre a substituição da superfície por lâmina 

d’água, Sanches e Fisch (2004), confirmam que esse tipo de alteração na superfície pode 

alterar o balanço de energia que chega até a superfície, 
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tendo como consequência, alteração na caracterização do clima local, bem como 

regional. 

Notadamente crescem cada vez mais as preocupações acerca das mudanças no 

clima na sociedade de maneira geral. Diariamente, os meios de comunicação noticiam as 

agressões ao ambiente, assim como destacam as lutas desenvolvidas para a sua 

preservação, envolvendo desde o intelectual, o artista, até o operário etc. Comumente, ele 

também se ocupa dos fatos climáticos correlatos (enchentes, estiagens, chuvas 

torrenciais, geadas), com destaque para as chuvas e suas implicações nas atividades 

humanas (ZAVATTINI, 2009). 

O interesse pelo tema surgiu a partir de observações empíricas das inúmeras 

alterações climáticas que estão ocorrendo no planeta, esse processo tem se agravado 

devido à ação antrópica. Estas que hoje são um fator muito relevante e amplamente 

discutido, e para o geógrafo as percepções desses fatos são fascinantes, e proporcionam 

um leque enorme de possibilidades de estudos. Nessa perspectiva, é que se pretende 

pesquisar as possíveis alterações no clima local em função da construção de duas usinas 

hidrelétricas no município. 

Angelocci e Sentelhas (2007), ressaltam que não há uma distinção absoluta entre 

os termos variabilidade e mudança climática, pois dependendo da escala de tempo em 

que se trabalha, certa flutuação que poderia ser considerada uma variabilidade numa 

escala de milênios, pode ser considerada uma mudança na escala de décadas ou séculos. 

As causas da variabilidade do clima podem ser reunidas em três grandes grupos 

(Angelocci; Sentelhas, 2007): Astronômicos, Terrestre e Extraterrestre. Sabe-se que os 

movimentos de translação e rotação do planeta são responsáveis pelo condicionamento 

dos elementos do clima, ou seja, influenciando-os e provocando que os mesmos variem 

no tempo, diariamente e anualmente, resultando em uma variação natural da irradiância 

solar, em um período curto. De acordo com Steinke (2012), essas variações estão 

associadas a outros parâmetros planetários. Destaca-se, que essa mudança do formato da 

órbita do planeta, está relacionada com as forças gravitacionais dos planetas do sistema 

solar, ocorrendo uma variação natural da irradiância solar a longo prazo. 

Pode-se observar que o segundo parâmetro orbital é denominado “obliquidade da 

eclíptica”, que significa a variação no ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra 

em relação ao plano da órbita, podendo variar de 21,5º a 24,5º, num ciclo de 40 a 
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41 mil anos (ARAGÂO, 2009 apud STEINKE, 2012, pag. 26). Atualmente, esse ângulo 

é de 23,5º. 

No segundo grupo das causas da variabilidade climática, estão os fatores 

terrestres. Nesse grupo, destacam-se: alterações da composição atmosférica; atividades 

vulcânicas; concentração de gases do efeito estufa; mudanças nos tipos de nuvens, etc. 

Segundo Angelocci e Sentelhas (2007), a modificação da composição atmosférica, 

principalmente dos gases denominados “efeito estufa”, podem ocorrer por causas naturais 

ou antropogênicas. Uma outra causa natural pode ser as atividades vulcânicas. Durante 

os períodos de erupções, liberam cinzas e poluentes (sulfetos, por exemplo), interferindo 

no balanço de energia do planeta, com predisposição ao resfriamento pela intensificação 

da irradiância solar. 

No terceiro grupo das causas da variabilidade climática, está a extraterrestre. 

Neste caso, está inserido a variação da atividade do Sol, observando a quantidade de 

manchas na sua superfície. Stenkie (2012), as manchas solares são regiões na superfície 

do Sol com campos magnéticos intensos, que são escuras porque são mais frias e emitem 

bem menos radiação que o restante da superfície solar. Leroux (2010, apud Steinke, 

2012), as manchas escuras surgem e praticamente desaparecem em um ciclo de 11 anos. 
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A DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS DE GEOGRAFIA NO 

BRASIL - VINCULOS ENTRE A POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA PÓS GRADUÇÃO E 

AS HIEARQUIAS, ENTRE 1977 E 2020 

 

Juheina Lacerda Ribeiro Viana Alencar 

Modalidade: Doutorado 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção científica, em todos os momentos históricos, tem como principal objetivo a 

divulgação de panoramas atualizados da sociedade e discussões teórico-metodológicas diversas, 

permitindo que estratégias sejam adotas na busca dos mais diversos objetivos3. Os periódicos 

científicos atualmente são o principal meio pelo qual o quadro teórico metodológico das ciências é 

divulgado. Conforme a NBR 6023/2002, da ABNT são conceituados como “uma publicação em 

qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, com designações numéricas e/ou 

cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente”. São, atualmente o meio a partir do qual 

os trabalhos científicos, resultados de pesquisas e projetos são divulgados (impressos e/ou online).  

De modo geral, o aumento das publicações científicas está vinculado à expansão das 

universidades. No Brasil, conforme pontua Sousa Neto (2017), o crescimento do sistema universitário 

está ligado às políticas do Estado. Atualmente as principais instituições federais que coordenam a 

pesquisa no país são a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), e a nível estadual as 

Fundações de Amparo à pesquisa, presentes em todos os 26 estados além do Distrito Federal. Ambas 

as instituições são responsáveis pelo desenvolvimento estratégico do setor. 4 A atuação é ampla, 

destacando a avaliação e reconhecimento dos cursos de pós-graduação, incentivos à qualificação dos 

docentes registrados nos respectivos programas, concessão de bolsas para discentes regularmente 

matriculados, dentre outros. Esse quadro institucional é fundamental para que se compreenda a 

relação entre os investimentos em ciência e tecnologia e o desenvolvimento econômico e social tanto 

em países desenvolvidos como em desenvolvimento conforme aponta KUPPERMANN (1994).  

Dados divulgados pela Thomsom-Reuters em 2016 sobre o Brasil revelam que apesar do 

número de publicações em geografia aumentar, o impacto destas tem diminuído. Esse quadro pode 

                                                           
3 Um exemplo são as publicações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), responsáveis por 

divulgar como o acesso a produção científica podem transformar e desenvolver a sociedade (PNUD, 2014). 
4 O CNPQ é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para incentivo à pesquisa 

no Brasil criado pela lei nº 1.310 de 15 de Janeiro de 1951.  

A CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua em programas de pós-graduação 

stricto sensu no país. 
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estar relacionado: 1) Ao aumento dos cursos de pós-graduação, auxílios e bolsas de pesquisa, que 

trouxeram consigo uma pressão maior pela divulgação de resultados. 2) O aumento dos investimentos 

concedidos pelo Estado a instituições privadas durante a década de 1960 como aponta Sousa Neto 

(2017) trouxe consigo a expansão de cursos e programas de pós-graduação com grande autonomia de 

gerenciamento, que por sua vez, aumentaram a divulgação de produtos científicos que nem sempre 

consideram os critérios de avaliação do qualis-capes5 e indexadores internacionais. 3) As dificuldades 

de acompanhar todas as mudanças nas políticas editoriais periódicas internacionais, hoje consideradas 

como parâmetro de avaliação de impacto das publicações mundialmente. 4) A pouca discussão e 

interação entre os editores científicos, universidades e agências de fomento, como forma de 

consolidar políticas editoriais e critérios avaliativos capazes de promover o aumento das publicações 

e da sua importância em outros países por meio de uma gestão editorial mais eficaz.  

Portanto, nossa hipótese é a de que as políticas de avaliação Qualis periódicos para a produção 

científica em geografia necessitam de critérios mais objetivos que considerem as demandas científicas 

nacionais e internacionais, como forma de desenvolver e consolidar as publicações periódicas da área 

internacionalmente. O recorte espacial compreende o Brasil e o temporal estende-se de 1977, ano em 

que o qualis periódicos foi criado para avaliar a produção científica dos cursos de pós-graduação nas 

diferentes áreas do conhecimento, até o ano de 2020 mostrando parâmetros atuais das políticas 

editoriais ligadas ao Plano Nacional de Pós-Graduação, responsável por definir diretrizes, estratégias 

e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para a política de pós-graduação e pesquisa no 

país. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Analisar o percurso histórico e os desafios da divulgação, políticas e hierarquias da produção 

científica em periódicos de geografia entre 1977 e 2020. 

Objetivos específicos: 

1. Compreender de que forma a produção científica em periódicos nas diferentes ciências e em 

especial na Geografia se expandiu e qual o papel do Estado, Universidades e instituições de 

fomento nesse processo. 

                                                           
5 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação 

e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista 

com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. 

(CAPES, 2009) 



 

121 
 

2. Demonstrar a importância dos periódicos científicos no Brasil, como os movimentos da 

geografia foram trabalhados nas publicações periódicas e quais as estratégias de expansão e 

avaliação dos programas de pós-graduação. 

3. Demonstrar os critérios de avaliação das publicações nacionais e internacionais por meio do 

qualis periódicos e de que forma estes podem se adequar às demandas científicas 

contemporâneas na pós-graduação em geografia. 

4. Verificar como as políticas e hierarquias da produção científica em geografia estão 

relacionadas às políticas da pós-graduação e quais os desafios do qualis para promover uma 

avaliação universal entre as diferentes áreas. 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa, seguirá os seguintes passos metodológicos: 

1) 1) Revisão Bibliográfica 

História do desenvolvimento da ciência geográfica e a inserção dos momentos da geografia na produção 

científica. 

Expansão das Universidades e programas de pós-graduação em Geografia, investimentos e política de 

avaliação da produção científica. 

A importância do Estado e Agências de Fomento para a expansão da produção científica geográfica e 

adequação das publicações às demandas nacionais e internacionais. 

Relação entre as políticas de avaliação do qualis periódicos geografia e os desafios da editoração científica 

frente às novas demandas da produção científica da área. 

2) 2) Dados secundários: Coleta, organização e tratamento dos dados.  

Bases de dados Tipos de dados 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 

Informações sobre Bolsas da pós-graduação nacionais e no exterior; 

Distribuição de discentes; Distribuição de programas de Pós-

graduação; Informações sobre Portal de Periódicos; Investimentos 

da Capes em Bolsas e fomento à pesquisa. 

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ) 

Informações sobre Bolsas da pós-graduação nacionais e no exterior; 

Auxílios à pesquisa e deslocamento de pesquisadores; 

Portal de periódicos 

Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

Coleta de dados sobre o total de revistas cadastradas no Portal, total 

de trabalhos publicados e perfil das publicações. 

Qualis-capes (Plataforma Sucupira) 

Thomson’s National Indicators 

Institute for Scientific Information 

(ISI) 

Thomsom-Reuters 

Dados sobre os critérios para definir o fator de impacto, Índice H e 

demais informações sobre quantificação da produtividade e 

avaliação dos periódicos nacionais e internacionais e dos 

Scientific Electronic Library Online 

SciELO 

Redalyc 

Informações sobre as políticas de inclusão de periódicos científicos 

nos principais indexadores internacionais 

3) 3) Mapeamento das informações 

4) Mapa em séries históricas mostrando a criação dos programas de pós-graduação no país. 

5) Mapa apresentando os dados relativos ao número de periódicos e total de publicações em Geografia no 

brasil. 
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6) Mapa mostrando a concentração das publicações nacionais a partir dos dados disponibilizados pelos 

principais indexadores para demonstrar o processo de internacionalização da produção em geografia para 

outros países. 

7) Mapa demonstrando os artigos publicados nas revistas nacionais em geografia por área temática para 

identificar o padrão da produção científica nos periódicos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O desenvolvimento dos meios de comunicação proporcionou o surgimento no século XVII do 

primeiro periódico científico na França, chamado Journal des Sçavans, que publicava semanalmente 

informações regulares sobre a ciência, em relatos e experimentos, cartas e atas de viagens (STUMPF, 

1996). Essas publicações, representaram um avanço significativo do ponto de vista da disseminação 

do conhecimento geográfico pois eram (e são) voltadas para um público mais amplo, apesar de mais 

específico. 

No Brasil, a primeira revista com conteúdo geográfico a circular foi criada em 1839 e ainda 

realiza publicações. Foi criada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e publica estudos de 

arqueologia, sociologia, história, geografia e outras ciências sociais. A partir da década de 1930 as 

publicações periódicas em geografia passam a ganhar mais destaque com a chegada do curso de 

Geografia na Universidade de São Paulo (USP). A partir desse momento iniciou-se um processo de 

expansão por todo o território nacional e a consolidação da política de pós-graduação na década de 

1960 marcou a materialização e crescimento das pesquisas na área. Para acompanhar as novas 

demandas da produção científica alterações significativas passaram a ser implementadas a partir da 

década de 1960, graças ao surgimento dos primeiros computadores (UNICAMP, 2002) 6. Nesse 

momento as publicações eram realizadas de forma impressa e um tanto precária, como aponta 

CAMPELLO (2000) ao analisar a divulgação das teses pelo antigo Instituto Brasileiro de Bibliografia 

e Documentação (IBBD)7.  

A partir da década de 1970, com a expansão dos programas de pós-graduação foi estabelecido 

o conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES), responsável por definir critérios para 

acompanhamento e avaliação dos programas de pós-graduação. O qualis periódicos nasce nesse 

contexto como um conjunto de procedimentos comuns, gerenciados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas brasileiros. A primeira avaliação qualis periódicos 

                                                           
6 É possível constatar por meio dos principais questionamentos feitos a um professor universitário, como se deu essa 

evolução: em 1960 “Você faz pesquisa? ”, 1970 “ Você tem publicado em papers? ”, 1980 “Com qual temática você está 

trabalhando? Trata-se de uma pesquisa básica ou aplicada? ” 1990 “Quantos trabalhos você já publicou este ano? ” (São 

Paulo em perspectiva, 2002). 

7 O IBBD foi criado nos na década de 1950 e em 1970 ocorre a reorganização das atividades de ciência e tecnologia no 

país. O IBBD passa por uma transformação, inclusive com a mudança de nome para Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT).  (IBICT, 2018) 
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ocorreu em 1977 em que foram estabelecidos os conceitos: A (muito bom), B (bom), C (regular), D 

(fraco) e E (insuficiente). A alteração posterior ocorreu na década de 1990 com o estabelecimento de 

notas para a produção científica, em que eram considerados os totais de artigos publicados por cada 

programa. Em 1998 que ocorreu a primeira mudança substancial, com a padronização da ficha de 

avaliação que incluía sete quesitos: proposta do programa, corpo docente, atividades de pesquisa, 

atividades de formação, corpo discente, teses e dissertações e a produção intelectual como indica 

(BARATA, 2016). Nesse momento todas as áreas deveriam analisar os mesmos quesitos embora 

pudessem utilizar diferentes indicadores como coloca (MUGNAINI, 2006). 

No triênio 2007/2009 a estratificação considerava apenas periódicos como A (Internacional), 

B (Nacional) e C (Local). O principal critério utilizado era o cruzamento de dados sobre a circulação 

da publicação da produção científica, o que era um problema, pois algumas informações acabavam 

se perdendo em meio a coleta. Para resolver os problemas no triênio seguinte os critérios passaram a 

obedecer a uma nova escala formada por oito estratos (A1, A2, B1 a B5 e C), classificação que 

permanece válida até 2018. Os produtos dessa avaliação são utilizados na definição do fator de 

impacto das publicações, que a partir de 2016 passaram a ser calculados pela Journal of Citation 

Reports (JCR).  

Essa adequação às normativas da Capes é extremamente importante pois a maioria dos 

programas de financiamento dos periódicos nacionais está vinculado a essa avaliação e a sua 

incorporação em indexadores internacionais, sendo o Scielo o mais importante atualmente.8 Com 

isso, os financiamentos ficam limitados especialmente às exigências internacionais, o que, do ponto 

de vista das políticas editoriais internas representa um desafio com o qual os editores precisam lidar 

diariamente.  

 Para além dos critérios relacionados à avaliação dos impactos das publicações em periódicos 

da área é possível observar a correlação entre as dinâmicas sociais e os movimentos da geografia. 

Sobre a importância das revistas (periódicos) Moreira (2000) afirma que, 

Portadoras em geral de ensaios, cumprem elas o papel de agitar as ideias, reciclar o 

vocabulário, ecoar os paradigmas, pavimentar a nova fronteira, mobilizar os 

intelectuais para a novidades dos debates. Por meio delas, os velhos assuntos 

assimilam-se e se reciclam na trama das novas informações e ideias, 

contemporaneizando-se com elas. São as revistas as caixas de ressonância dos temas 

em voga e que os leva a transbordar para além das próprias fronteiras acadêmicas. 

(MOREIRA, p. 32) 

 

Nessa perspectiva, os periódicos cumprem importante papel no desenvolvimento científico e 

contribuem para as discussões acerca dos paradigmas da ciência geográfica, e vem ganhando cada 

                                                           
8 Vale lembrar que os indexadores apresentam normas específicas e próprias de suas políticas de divulgação científica. 
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vez maior destaque no cenário mundial. Desde o seu aparecimento, desempenham a importante 

função de divulgar trabalhos sobre os principais temas que estão sendo discutidos nos diferentes 

ambientes acadêmicos.  

Contudo, é importante considerar que o aumento das cobranças ligadas à produtividade dos 

pesquisadores tem gerando problemas vinculados a pouca reflexão sobre o que vem sendo publicado, 

o que interfere diretamente no impacto das publicações, como defende Waters (2006). Portanto, é 

necessário pensar em novas estratégias que considerem uma relação harmoniosa entre o aumento 

quantitativo e qualitativo das publicações.  

Portanto, os desafios que se colocam hoje para todas as ciências, está vinculado à expansão 

das publicações periódicas frente às constantes alterações das políticas editoriais, novos e diferentes 

critérios adotados pelos programas de pós-graduação, demandas dos indexadores, avaliação das 

publicações, agências de fomento, etc. Na geografia temos o mesmo padrão, ou seja, considerando a 

importância dos periódicos científicos em geografia e da necessidade de consolidação de políticas 

adequadas às novas realidades que se apresentam diariamente.  

 

PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMIAR 

 

CAPÍTULO 1: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

1.1 Histórico da produção científica nas diferentes ciências 

1.2 Evolução da produção científica em Geografia 

1.3 A expansão das Universidades e programas de pós-graduação e pesquisa científica em Geografia 

1.4 O papel do Estado para ampliação dos programas de pós-graduação em Geografia no Brasil 

1.5 A importância das Instituições de fomento para consolidação das publicações no Brasil 

 

CAPÍTULO 2: AS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E SUA EXPANSÃO 

2.1 A importância dos periódicos científicos no Brasil 

2.2 Expansão dos programas de pós-graduação e a expansão dos periódicos em Geografia 

2.3 A CAPES e o processo de avaliação da pós-graduação Brasileira 

2.4 O Qualis periódicos como instrumento de avaliação da pós-graduação 

 

CAPÍTULO 3: OS MODELOS DE AVALIAÇÃO E SUA GESTÃO 

3.1 A avaliação como instrumento de controle e regulação 

3.2 A avaliação Qualis e as peculiaridades das áreas 
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3.3 O qualis periódicos e as políticas editoriais na geografia 

3.4 O modelo de avaliação em geografia dos indexadores internacionais 

3.5 O produtivismo no trabalho acadêmico e as demandas contemporâneas 

 

CAPÍTULO 4: OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS PERIÓDICOS EM GEOGRAFIA 

4.1 As hierarquias da produção científica em geografia no Brasil 

4.2 A espacialização da produção em geografia por estratificação 

4.3 Os desafios e perspectivas da avaliação qualis periódicos 

4.4 Qualis periódicos e o desafio de uma avaliação universal entre as áreas  

4.5 A gestão editorial como instrumento de fortalecimento das publicações em Geografia 
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A INDUSTRIALIZAÇÃO GOIANA E AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS:  REFLEXOS 

NA ECONOMIA REGIONAL E NO ESPAÇO INTRAURBANO ANAPOLINO ENTRE 1970 

e 2018 

  

 Wânia Chagas Faria Cunha 

Modalidade: Doutorado  

 

 

Introdução 

Em Goiás o primeiro plano de desenvolvimento foi elaborado somente na década de 1960, 

denominado de Plano de Desenvolvimento de Goiás (PDEG), criado pelo então governador Mauro 

Borges (1961-1964). O principal objetivo deste plano era promover o desenvolvimento de Goiás, o 

que perpassava pela dinamização das atividades econômicas. Essa dinamização aconteceria em duas 

frentes: a primeira se relacionaria ao setor agropecuário, carro chefe da economia até esse período; a 

segunda seria a promoção do setor industrial. Dessa forma, buscava-se, além de transformar Goiás 

num grande produtor agropecuário, promover a industrialização, que estava atrelada à ideia de 

modernizar o Estado.  

Para impulsionar a industrialização, as primeiras medidas concretas foram: a criação da 

Secretaria de Indústria e Comércio, da Carteira de Crédito Industrial e as primeiras iniciativas de se 

criar núcleos industriais. Ressalta-se que as ações que ocorriam em nível estadual estavam atreladas 

às que estavam ocorrendo em nível nacional. Como, por exemplo, o Plano de Metas de Juscelino 

Kubitschek (1956-61), que dava continuidade à política de integração do interior do país.  

Nos governos estaduais que se seguiram (em especial o de Leonino Ramos Caiado 1971-

75; Irapuan Costa Junior 1975-1978; Iris Rezende 1983-1986; Marconi Perillo 1999-2013) o objetivo 

de industrializar Goiás recebeu novos, intensos e contínuos impulsos, dados por meio de políticas 

governamentais, sob o lema de promover o desenvolvimento do estado. Objetivos esses que, por sua 

vez, também se encontravam ajustados às políticas nacionais, sobretudo às expressas nos PNDs 

(Planos Nacionais de Desenvolvimento) I (1972-1974) e II (1975-1979) que se pautavam em grandes 

projetos de integração nacional e pela expansão do desenvolvimento.  

Dessa forma, o que se pode inferir é que em Goiás o Estado foi o protagonista no processo 

de industrialização por meio de políticas governamentais. Estas políticas objetivavam: fomentar a 

indústria para transformar a matéria-prima local agregando-lhe valor; espalhar focos de 

industrialização e desenvolvimento pelas regiões goianas. E, num segundo plano, alcançar a 

modernização da economia, obter maior arrecadação de impostos e maior participação de Goiás na 

composição da renda industrial do país.  

Não se pode negar que a industrialização tenha produzidos bons resultados para Goiás no 

que se refere ao crescimento econômico. Contudo, ao se analisar dados absolutos de Goiás o que se 
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observa, na atualidade, é um distanciamento entre o que foi planejado e os resultados obtidos no 

decurso da implantação da política de industrialização goiana. Exemplos deste distanciamento dizem 

respeito aos tipos de indústrias que vem sendo instaladas, sobretudo em Anápolis; a concentração 

industrial e crescimento econômico desigual das regiões goianas, além de se observar considerável 

concentração das políticas governamentais em pequenas parcelas das regiões goianas, conforme 

destacou Paschoal (2001). Esse último, destoa do propósito de espalhar a industrialização e o 

desenvolvimento pelas diversas regiões goianas.  

No que se refere a industrialização desencadeada em Anápolis, os ganhos   de crescimento 

econômicos por meio da implantação do DAIA, (distrito ícone da política de industrialização), 

também foram positivos o que conferiu a este município o título de “capital industrial de Goiás”. 

Entretanto, não se observa o mesmo êxito nas questões socioespaciais do intraurbano anapolino. 

Ademais, assevera-se que houve mudanças significativas industrialização em Anápolis, dada a 

considerável especialização industrial, sobretudo, no DAIA.  

Diante destas questões levanta-se o questionamento precípuo que move esta proposta de 

estudo: Como se configurou a industrialização goiana, via políticas governamentais, bem como, seus 

reflexos regionais e no intraurbano Anápolis? A partir desse questionamento, emergem as seguintes 

questões secundárias: a) Quais foram as principais políticas, com foco na industrialização, 

implementadas pelo governo do estado de Goiás no período de 1970 a 2018? b) Como 

industrialização goiana refletiu na economia de Goiás e de Anápolis? c) Como esta industrialização 

repercutiu nas questões socioespaciais em Goiás e no intraurbano de Anápolis? d) O processo 

industrial desenvolvido em Anápolis, se constitui em modelo para se analisar a industrialização 

goiana? e) Qual é o tipo de indústria que prevalece em Goiás e em Anápolis? f) Há conectividade da 

industrialização anapolina e goiana com o perfil agropecuário de Goiás?  

A partir dos questionamentos expostos, tem-se como hipótese de que há contradições 

entre a configuração da industrialização, via políticas governamentais, na economia goiana e 

anapolina e a repercussão desta nas questões socioespaciais observadas tanto no território goiano 

quanto no intraurbano anapolino. Soma se a esta, a hipótese de que a industrialização promovida 

tenha ocorrido predominantemente desconectadas das potencialidades regionais do estado o que não 

propiciou encadeamento das atividades econômicas, isto é, entre a agropecuária e a indústria. O que 

se acredita ter reforçado a contradição mencionada anteriormente.  

O recorte temporal para a realização da pesquisa será o período de entre 1970 a 2018. Isso 

por que, foi a partir de 1970 que ocorreu a efetivação da política de industrialização no estado de 

Goiás por meio da criação do DAIA.  E pretende chegar até 2018 com o intuito de verificar os reflexos 

desta política na economia e nas questões socioespaciais tanto em Goiás quanto em Anápolis. Assim, 

a partir dos questionamentos, hipóteses e recorte temporal delineia-se a justificativa para a realização 
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desta pesquisa. Como se observou o Estado foi protagonista na promoção da industrialização goiana 

o qual tinha como motivação central impulsionar o desenvolvimento de Goiás. Contudo, os resultados 

do que se pretendia alcançar se mostram questionáveis, ao se perceber algumas contradições como 

por exemplo a alta concentração da geração de riqueza, a má distribuição da renda, geração de 

empregos, bem como, da promoção do bem estar, própria do desenvolvimento. 

Acredita-se que apesar da industrialização goiana ter sido alvo de diversos estudos e 

pesquisas o que se nota é que alguns aspectos ainda carecem de discussão, sobretudo, ao que se refere 

a como o processo de industrialização vem repercutindo na economia goiana como também nas 

questões socioespaciais de Goiás. Ademais, requer estudos que analisem as repercussões do processo 

industrial goiano na economia anapolina e, principalmente, nas questões socioespaciais do 

intraurbano de Anápolis.   

Soma-se a essa questões, a ausência de estudos que respondam se houve ou há um modelo 

de industrialização aplicado ao território goiano e, se nesse aspecto, o processo de industrialização 

desenvolvido em Anápolis, considerado o ícone desse processo, pode ser usado, ou não, como modelo 

para analisar a industrialização goiana. Não obstante, carece investigar se houve, há ou como está a 

conectividade do processo industrial anapolino e goiano com o perfil agropecuário do estado. E ainda, 

se vem ou não ocorrendo efetiva diversificação/especialização industrial tanto em Anápolis quanto 

em Goiás. 

Para mais, acredita-se que esta pesquisa realizada a luz da ciência geográfica, contribuirá 

com a análise da repercussão nas questões tanto espacial quanto social promovida pela 

industrialização no território goiano e no intraurbano anapolino o que coloca os estudos de caráter 

geográfico a frente de outras ciências. Isto por que, vive-se um momento marcado pelo esvaziamento 

da importância da questão espacial e, precipuamente, da questão social em decorrência da valorização 

do tempo pelo mundo do capital. Assim, tal estudo pode trazer contribuições para desencadear 

estudos posteriores, subsidiar estratégias de planejamento e mesmo futuras políticas governamentais. 

Ao que tange a importância social, espera-se que a partir do desvendar das questões 

socioespaciais geradas pelo processo de industrialização tanto em Anápolis quanto em Goiás, 

possibilite a sociedade e/ou a seus representantes compreender a realidade que se impõe a partir das 

relações locais/regionais/globais com as leis e objetivos gerais do sistema econômico vigente que 

busca, a todo tempo, esvaziar o social e o espacial de sentido para mais facilmente apropriar-se destes. 

Não se poderia deixar de mencionar também a relevância individual e formativa para a pesquisadora 

que tem particular interesse pela temática proposta. Assim certamente a realização desta pesquisa 

contribuirá tanto com a formação intelectual quanto profissional da pesquisadora enquanto membro 

da sociedade e geógrafa (docente e pesquisadora). 
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Objetivo Geral 

Analisar o processo de industrialização, desenvolvido via políticas governamentais, 

considerando os desdobramentos econômicos e socioespaciais. 

 

Objetivos Específicos  

• Discutir o processo de industrialização e políticas governamentais à luz de teoria pertinente, como 

também o contexto econômico e político da adoção das políticas governamentais no Brasil e em Goiás; 

• Investigar quais foram as políticas governamentais voltadas para a industrialização de cunho 

federal e estadual e as relações destas, ou não, com a política de industrialização e planos de 

governo estadual; 

• Desvendar como repercutiu a implementação da política de industrialização, nos aspectos 

econômicos e socioespaciais em Goiás e sua conexão com o perfil agropecuário de Goiás; 

• Destacar a importância de Anápolis, por meio da implantação do DAIA, para a 

industrialização goiana e a respectiva evolução e tipologia industrial deste município ao longo 

do processo de industrialização; 

• Caracterizar diversificação/especialização industrial que vem ocorrendo em Anápolis e qual 

a conectividade desta com o perfil agropecuário de Goiás  

• Averiguar se processo industrial desenvolvido em Anápolis, se constitui em modelo para 

analisar a industrialização goiana bem como os reflexos econômicos e socioespaciais no 

intraurbano de Anápolis a partir da industrialização; 

 

Metodologia  

 
✓ Revisão bibliográfica (levantamento de referencial teórico-conceitual, de artigos e de reportagens 

sobre a temática proposta);  

✓ Identificação de instituições que dispõem de informações, documentos, mapas sobre o tema; 

✓ Revisão documental (pesquisa em órgão de planejamento e instituições que tratam das 

questões relativas às questões de planejamento e desenvolvimento econômico, tais como 

Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda do Estado, Secretaria da Indústria e 

Comércio de Goiás, entre outras);  

✓ Levantamento as principais políticas industriais aplicadas pelo estado de Goiás no período de 

1970 a 2018; 

✓ Organização de base de dados (documentos, mapas, bibliografia entre outros). 
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✓ Comparação das políticas públicas de industrialização com os planos de desenvolvimento 

estadual e o alinhamento destas com as políticas industrial federal; 

✓ Interpretação dos dados coletados (análise dos planos de governo, de políticas governamentais 

relativas à temática proposta, dos principais projetos resultantes destas entre outros). 

✓ Construção e aplicação dos instrumentos de coleta de dados (elaboração de roteiros de 

entrevistas, para entrevistar gestores públicos e privados que de alguma forma estiveram 

envolvidos com a promoção da industrialização no estado); 

✓ A redação da tese a partir da análise da teoria pertinente e dos dados coletados que serão 

apresentados por meio dos textos. 
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COMPREENDENDO A RELAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NEODESENVOLVIMENTISMA DOS 

GOVERNOS LULA E DILMA COM O NEOEXTRATIVISMO? 

 

Anderson Antonio da Silva 

Modalidade: Doutorado 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Este pré-projeto de doutorado se propõe a fazer uma análise crítica comparativa das Políticas 

Públicas de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável - PTDRS, durante os governos petistas de 

Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016), com políticas implementadas no mesmo período pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC).  

No projeto9 entregue durante o processo seletivo, nossa proposta de pesquisa tinha como foco 

apenas as PDTRS. Contudo, ao participarmos de alguns eventos10 e darmos início a revisão 

bibliográfica, percebemos que uma leitura ensimesmada das PDTRS, dificultaria capturar algumas 

contradições relevantes, para o estudo das dinâmicas socioespaciais e da produção do espaço, e 

que, portanto, estas contradições seriam mais facilmente desveladas a partir da comparação com 

as políticas de desenvolvimento implementadas pelo BNDES e pelo PAC, durantes os governos  

de Lulas e os de Dilma no Brasil.  

Consultando os Anais do Simpósio Nacional de Geografia Agrária (SINGA) dos anos de 2015 

e 2017 e do Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA) dos anos de 2016 e 2018, verificamos 

que a Geografia Agrária brasileira,  tem abordado em suas discussões apenas as políticas de 

desenvolvimento territorial relacionadas com o campo, implementadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), deixando de fora de suas análises políticas de desenvolvimento 

territorial capitalista provenientes de outros ministérios em suas análises.  Na revisão de literatura até 

então conduzida, verificamos que as políticas de desenvolvimento investiram tanto na difusão de 

políticas de apoio à agricultura camponesa de base familiar, quanto nas de fortalecimento de grandes 

empresas do agronegócio. Também verificamos que essa ambiguidade nos investimentos, está 

                                                           
9 A redação ora apresentada foi ampliada, e, portanto, não corresponde a redação do projeto apresentado durante o 

processo seletivo. Nesta versão incorporamos elementos do debate que realizamos no texto: “Brazil: Understanding the 

Rural Territorial Development Public Policies (PDTR) during the governments Lula and Dilma Roussef”, que será 

apresentado entre os dias 24 a 27 de maio em Boston-EUA no Congresso da Latin American Studies Association (LASA) 

no “Painel Políticas Públicas Brasileiras, coordenado por Galileu Kim, da Princeton University. O texto em questão foi 

elaborado com base nas discussões que compõem o primeiro capítulo da tese.  
10 Registramos nossos agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela 

bolsa de Estudos e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) pela concessão de ajuda de custo, sem os 

quais não teria sido possível nossa participação nestes eventos.  
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relacionada a estratégia neodesenvolvimentista adotada pelo Estado Brasileiro, na tentativa de 

realizar a adaptação dos territórios aos impulsos globais (RIBEIRO, 1997), diante do processo de 

reconfiguração do poder econômico global.  

Assim, cremos que tais estratégias de desenvolvimento representam a manutenção do 

desenvolvimento do subdesenvolvimento brasileiro, reforçando os debates sobre teoria da 

dependência, conforme definição cunhada por autores como (FERNANDES, 1973; FRANK, 1973 e 

MARINI, 2000;). Todavia, no pese a teoria destes autores serem dotadas de elevado teor de 

clarividência, eles não conseguiram prever em suas teorias, pelo momento histórico que viveram, o 

deslocamento da espoliação produzida a partir da exploração do trabalho para à exploração da 

natureza11, mediante a nova divisão da produção e do trabalho no contexto da reorganização do 

capitalismo brasileiro.  

O debate que se segue sobre neodesenvolvimentismo e neoextrativismo, tem na revisão 

bibliográfica preliminar baseada em Borras et al. (2012); McKay et al. (2016); Wilkinson et al. 

(2016); Wesz Jr (2016); Sauer et al. (2017); Veltmeyer (2017);  Kay (2017); Ye et al (2019); 

Fernandes et al. (2019), o ponto de partida de nossas reflexões. Estes autores não são os únicos que 

compõem nossa revisão bibliográfica até o momento, contudo, são na literatura quem tem feito o 

debate sobre temas como: neodesenvolvimentismo e neoxtrativistmo. O uso do prefixo neo foi 

adotado para permitir a crítica.  

Neste sentido, se por um lado, o país tem incentivado a disseminação de políticas sobre o 

desenvolvimento territorial rural e programas de aquisição de alimentos, galgando experiências 

positivas nas áreas da agricultura familiar e social, em virtude das ações empreendidas pelo MDA. 

No outro lado, ao adotar a estratégia de comércio internacional baseada na política dos campeões 

nacionais, conduzida pelo BNDES12, com a meta de investir em empresas selecionadas, para se 

tornarem gigantes em seus setores e competir globalmente, assinala a dupla função do Estado 

brasileiro (SILVA et al., 2018).  

Sendo assim, ao investir, por exemplo, no JBS para transformá-lo na maior planta 

processadora de proteína animal do mundo, os governos de Lula e os de Dilma, ao passo que criam 

as condições para expansão da pecuária de corte, também contribuem com expansão da fronteira 

agrícola e consequentemente dos conflitos do campo. O boom das commodities, foi durante a 

                                                           
11 Este debate é central para a questão da acumulação por espoliação de feita pelo Geógrafo David Harvey 
12 A desproporcionalidade dos investimentos entre as políticas do MDA, as do BNDES e as do PAC, devem ser 

consideradas na condução deste debate, visto que esta diferença se constitui em si em um fator de geração de 

desigualdades ou de aprofundamento das contradições já existentes.  
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primeira década do século XXI, a base para o recente crescimento econômico brasileiro. Segundo 

Zibechi (2012), entre 2000 e 2010, os investimentos do BNDES cresceram 470%. Este valor 

representa o dobro dos investimentos realizados pelo Banco Mundial, no mesmo período. 

Este disparo justifica, por exemplo, porque o Brasil em plena crise mundial tenha se 

fortalecido, desde uma estratégia neo-desenvolvimentista, adotada pelos governos de Lula e Dilma, 

que visaram alcançar saldo comercial positivo a partir da venda de produtos primários, gerando assim, 

receita para sustentar programas sociais (SAUER et al., 2017). Ou seja, ao projetarem a importância 

geopolítica do Brasil a partir do comércio, contraditoriamente13, criam problemas sociais, e ao mesmo 

tempo receita para sustentar os programação sociais de combate aos problemas criados.  

Do ponto de vista teórico, de acordo com Veltmeyer (2017) o capital avança explorando 

trabalho ou a natureza. Contudo, as dinâmicas para o desenvolvimento do capitalismo industrial são 

diferente da dinâmica para expansão do capitalismo a partir do extrativismo.  A natureza destrutiva 

do capitalismo extrativista é muito maior que do capital industrial. Considerando que no Brasil a 

indústria é parte da concentração da terra e o agronegócio uniu tudo (SILVA et al., 2018). Assim, 

cremos que as contradições e diferentes dinâmicas sociespaciais apontadas, são relevantes para 

compreensão da participação do Estado na produção de formas hegemônicas e não-hegemônicas de 

uso do território brasileiro. 

Fizemos este breve arrazoamento com objetivo de elucidar o processo de formulação das 

hipótese que compõem a tese. Cremos que as políticas públicas brasileiras de desenvolvimento no 

período em questão dado o seu caráter ambíguo, contraditório, e setorial, atuaram muito mais na 

amplificação das contradições internas, aprofundando desigualdades territoriais do campo e da 

sociedade brasileira, do que na elucidação destas a partir das políticas de enfoque territorial.  

Esse debate sobre desenvolvimento desigual e combinado é antigo, sendo originalmente 

realizado como lei por Trotsky (1905); como conceito por Neil Smith (1998);  como teoria por Löwy 

(1995) e mais recentemente por Harvey (2004, p. 82 e 83), que apresenta a questão do 

desenvolvimento desigual de maneira bem clara ao argumentar que a circulação do capital em geral 

envolve mudanças de localização. 

Assim,  na construção do objeto de análise da tese, chamamos a atenção para necessidade de 

relativizar as PDTRS com outras políticas, desde uma perspectiva de análise multiescalar, 

proveniente da geopolítica da questão agrária, atenta a impulsos globais que reorganizam o território 

                                                           
13 De acordo com Arthur Lewis estudioso da teoria da modernização,  a agenda neoliberal trouxe uma mutação do padrão 

de desenvolvimento teorizado. 
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numa velocidade sem precedentes, visto que o fenômeno da desigualdade já não resulta apenas de 

nexos locais, mas, sobretudo de nexos sistêmicos.  

As obras de Santos (1994; 1996; 2003; 2005) nos advertem sobre as conexões dos lugares 

com a escala mundo, pois grande parte dos eventos que ocorrem nos lugares acabam repercutindo ou 

sendo o resultado de impulsos que acontecem em outros. Desta maneira, se tomarmos como 

referência à produção do espaço baseada nos princípios da igualdade e inclusão e da 

indissosiabilidade espaço-tempo, para analisar as políticas de desenvolvimento em questão, ao que 

tudo indica, estas políticas não foram capazes de pensar a identidade do espaço na sua plenitude, 

como demonstra Santos (1996, p. 50), na busca de uma definição plena de espaço. 

De acordo com Veltmeyer (2017) e Sauer et al. (2017) o ativismo praticado pelo Estado, não 

só no Brasil, mas em outros países da América Latina, que pegou parte da riqueza acumulada por 

meio da espoliação e devolveu a população mais pobre na forma de políticas sociais, criou imensa 

revolva da classe média. Este contexto, associam-se a necessidade de revisão do padrão hegemônico 

de produção do espaço, e, portanto, constitui-se em um tema de interesse da Geografia. Conforme 

destacamos no sumário, a partir deste debate sobre necessidade de rever o padrão hegemônico de 

produção do espaço, discutiremos a importância da luta dos movimentos socioterritoriais como 

portadores de um método original de produção do espaço fundamentado nos princípios da igualdade 

e inclusão. 

Sendo assim, conforme o desenvolvimento da tese buscará desvelar, cremos que existe um 

nexo causal intrínseco entre o deslocamento da espoliação produzida a partir da exploração do 

trabalho para à exploração da natureza, financiada em parte pelo próprio Estado brasileiro, com as 

desigualdades territoriais que resultam do aprofundamento deste deslocamento, com a crise política, 

econômica e social que o país vivencia deste 2016, com impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.  

 

OBJETIVOS GERAIS  
 

Analisar as contradições do modelo de desenvolvimento territorial, empreendido pelos 

governos de Lula e Dilma no período de 2003 à 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a)  Analisar quais tipos de espaços e territórios  as políticas públicas de natureza neo-

desenvolvimentista dos governos petistas, ora atuando no fortalecimento de grandes empresas do 

agronegócio via BNDES, ora na difusão de políticas de apoio à agricultura familiar via MDA, ou de  

investimentos em infraestrutura do PAC, construíram ou destruíram; 
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b) Elaborar mapas temáticos dos projetos de investimentos das políticas do MDA, BNDES e 

PAC, na tentativa de realizar a adaptação dos territórios aos impulsos globais, diante do processo de 

reconfiguração do poder econômico global; 

c) Identificar e diferenciar desde uma matriz teórico-metodológica proveniente da geografia, 

os comuns equívocos de interpretação produzidos pela junção de duas palavras de conteúdo 

polissêmico: desenvolvimento e território, desde a perspectiva da academia e das adotadas pelo 

Estado; 

d) Verificar o impacto das políticas neodesenvolvimentistas e neoextrativistas no processo de 

reprimarização e desindustrialização da economia brasileira;  

 

METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa e a consecução dos objetivos propostos, serão adotados os 

seguintes procedimentos metodológicos:  

 

a) Revisão de literatura, junto às principais revistas brasileiras, anais de congressos, teses e 

dissertações, visando a construção de uma matriz teórico-metodológica que nos permita 

refletir o objeto de análise da tese; 

b) Prospectar em que medida o tema desenvolvimento territorial comparece na literatura 

associado ao tema questão agrária, ou de maneira ensimesmada analisando apenas políticas 

voltadas ao campo, ou de maneira correlacionada a outras políticas de desenvolvimento; 

c) Entrevistas com lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra; com 

integrantes da extinta SDT/MDA e com pesquisadores do tema, e lideranças políticas, visando 

captar a percepção destes sujeitos sobre as políticas públicas em análise;  

d) Levantamento de dados primários a partir de entrevistas com beneficiários da política da 

sociedade civil, quanto com integrantes do poder público; 

e) Levantamento de dados secundários a partir do Sistema de Gestão Estratégica (SGE) – Banco 

de Dados da SDT/MDA, do Banco de Dados da Luta pela Terra, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), BNDES, Banco Mundial; 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e Datacenter da 

UNCTADSTAT; 

f) Elaboração de mapas temáticos em escala nacional sobre os diferentes tipos de investimentos 

provenientes destas políticas, visando tecer relações entre fluxos de capitais e desigualdades 

territoriais.  
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CURRAIS E ROÇAS: O ESPAÇO AGRÁRIO DE ESTÂNCIA E PORTO DA 

FOLHA/SERGIPE (1850-1900) 

Sheyla Farias Silva14 

Modalidade: Doutorado 

 

Introdução 

Embasados na premissa de indissociabilidade entre o tempo e o espaço e os fundamentos da 

Geografia Histórica, a tese Currais e roças: o espaço agrário de Estância e Porto da Folha/Sergipe 

(1850-1900), busca analisar as transformações ocorridas na configuração sócio-espacial de Sergipe, 

em especial nas regiões da Mata-Sul e São Franciscana, entre 1850 e 1900. 

O marco temporal adotado justifica-se pelo cenário do Brasil oitocentista caracterizado por 

intensas transformações. Dentre as mais significativas destacaram-se a Lei de Terras (1850) que 

regulamentou o acesso à terra; o declínio da sociedade escravista devido às pressões internacionais 

para a abolição do trabalho escravo, movimentos abolicionistas, resistência escrava, entre outros, que 

tem em meados deste século seu primeiro enclave – a Lei Eusébio de Queiroz (1850) que proibiu o 

tráfico internacional de escravos e culminou com a Lei Áurea (1888) que deu fim ao trabalho 

compulsório no Brasil, uma economia açucareira em crise no Norte, motivada fortemente pela 

concorrência internacional, a consolidação de um novo produto agrícola - o café - e a Proclamação 

da República (1889).  

Foi justamente nos oitocentos, considerado um século de intensas transformações, que 

Sergipe, conquistou sua emancipação política da Bahia (1822) e integrou-se ao comércio 

internacional via exportação do açúcar. Acredita-se que o cultivo da cana em Sergipe tenha sido 

resultado da expansão da lavoura açucareira do recôncavo baiano, no final do século XVIII, sendo 

financiado pelas casas comerciais baianas. Foi graças a esses empréstimos que os lavradores e 

pecuaristas tornaram-se senhores de engenhos e de escravos, possibilitando, assim, a aquisição da 

mão-de-obra escrava, animais, utensílios, maquinarias, bem como a construção dos engenhos. 

                                                           
14 Estudante vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe em mobilidade 

acadêmica CAPES/UFS/UFG. 
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Nesse contexto, Estância15, localizada na zona da Mata Sul de Sergipe, construiu sua riqueza. De uma 

economia pautada na criação de gado e cultivo de produtos para a subsistência, tornou-se em meados 

do século XVIII, o maior núcleo urbano da região sul, como também um grande centro açucareiro, 

comercial e financeiro, baseado no trabalho escravo, conquistando certa autonomia econômica frente 

a capital administrativa da Província (até 1855 São Cristóvão, a partir de então Aracaju).   

 

Já Porto da Folha, localizada no sertão São Franciscano, construiu sua economia pautada da 

atividade criatória, sendo a colonização marcada pelos intensos combates com índios e negros 

fugidos, assim malogrando o êxito dos interesses coloniais até início dos oitocentos. Em meados do 

século XIX a vida econômica desta povoação já registrava sinais de diversificação – criação de gado 

vacum e cavalar, produção de couro, plantio de milho, arroz e mandioca.  

                                                           
15 Banhada pelos dos rios navegáveis Piauí e Piauitinga, que formam a Barra do Rio Real, ancorava o segundo mais 

navegável porto da Província no século XIX, favorecendo assim a circulação de pessoas e mercadorias. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

✔ Analisar as transformações ocorridas na configuração sócio-espacial de Sergipe, em 

especial Estância e Porto da Folha, no período de 1850 a 1900.  

Objetivos específicos 

✔ Identificar as formas de apropriação jurídica da terra e as formas de propriedade; 

✔ Compreender as dinâmicas formas de acesso a terra nesses territórios; 

✔ Estabelecer o perfil dos moradores estabelecidos nesses territórios na época perquirida; 

✔ Descrever as atividades econômicas desenvolvidas; 

✔ Caracterizar a composição das fortunas dos proprietários construídas nestes cenários;  

✔ Demonstrar a dinâmica das economias locais e a sua relação com outras partes da província, 

bem como com as províncias vizinhas; 

✔ Analisar os conflitos relacionados ao acesso e permanência na terra. 
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Metodologia  

A Geografia Histórica constitui-se como campo de estudo interdisciplinar que utiliza 

conceitos próprios, situados entre a História e a Geografia. Contudo, ao que concerne ao tratamento 

metodológico às referências ainda são escassas, compartilhando com os estudos históricos seus 

métodos de investigação e com os estudos geográficos, os problemas de análise. 

Esta pesquisa tem cunho exploratório, descritivo, analítico e explicativo, buscando investigar 

e inquirir da documentação o conhecimento e a compreensão da realidade estudada. Desse modo, 

para esse estudo utilizamos como estratégia metodológica a investigação dos rastros deixados pelos 

homens do passado encontrados nos arquivos, os quais são denominados de documentos. 

Foram consultados os acervos documentais tutelados pelas seguintes instituições guardiãs da 

memória: 

 1) Arquivo Geral do Judiciário do Estado de Sergipe (AGJES)  

Nesta instituição encontram-se os documentos cartorários produzidos pelas comarcas de Estância e 

Porto da Folha, a saber: inventários post-mortem, testamentos, livro de notas e processos crimes. 

Embasados nessas fontes cartorárias buscamos identificar os homens e mulheres que viveram 

em Estância e em Porto da Folha entre 1850 e 1900 e porque escolheram esses espaço para viverem, 

quais relações estabeleceram com o espaço, como esses homens moldaram e foram moldados pelo 

espaço, quais atividades econômicas praticavam e papéis sociais exerciam, assim estabelecendo um 

perfil desses moradores, bem como a composição de suas fortunas. E ainda mapeamos os conflitos e 

as redes de sociabilidade e solidariedade construídas por esses homens. 

 2) Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES) 

A documentação salvaguardada nesta instituição subsidiou a composição dos quadros demográficos 

dos territórios estudados, das atividades econômicas desempenhadas pelos chefes dos domicílios, das 

formas de posse da terra e sobre as querelas vivenciadas em torno do rompimento da ordem vigente. 

      3) Programa de Documentação e Pesquisa Histórica (PDPH/DHI/UFS) 

Os Relatórios de Presidente da Província (1850-1889) e Relatórios de Presidente do Estado (1890-

1900) nos forneceram dados sobre as ações desenvolvidas pelo Estado nestes territórios, em especial 

sobre a situação da agricultura, obras públicas e informações sobre estiagem. Esses documentos foram 

coligidos com os demais, a fim de compreendermos a atuação do Estado na configuração sócio-

espacial destes territórios.  
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Ao considerarmos a natureza das tipologias documentais acima registradas, bem como o estado de conservação 

dos manuscritos, consultaremos todos os documentos relacionados ao nosso recorte temporal. 

A técnica usada na coleta de dados consiste na leitura da documentação, seguida de sua catalogação 

e registro das informações em fichas individuais e personalizadas para cada tipologia documental, 

armazenamento dessas informações em um banco de dados no software Excel e por fim a 

interpretação desses elementos, sempre coligindo com as teorias interpretativas da Geografia 

Histórica. 

Referencial Teórico  

 A ciência geográfica é um campo de estudo que ao trabalhar com natureza e sociedade se 

articula, diretamente, com um amplo conjunto de ciências afins, através dos métodos de análise e 

investigação. Sua relação com a História é longínqua – remonta aos Tempos Homéricos, contudo, o 

maior estreitamento epistemológico deu-se no século XX. 

Sob o rótulo de Geografia Histórica, as formações espaciais pretéritas passaram a ser 

investigadas a partir de determinadas categorias geográficas (espaço, território, região e paisagem).  

Desse modo, buscou-se a compreender como homens e mulheres do passado, em suas experiências 

cotidianas, percebiam distâncias e proximidades, territórios e paisagens e como reproduziam suas 

vidas nos lugares, por meio dos objetos que dispunham e das ações que realizavam. 

Para Pires (2008, p. 10), Geografia História ou Geografia do Passado é: 

Ramo da Geografia Humana que trata da análise das relações estabelecidas entre o homem e 

a natureza ao longo do processo histórico. Neste sentido, a Geografia fornece subsídios e 

materiais históricos para a investigação nas áreas da Geoeconomia, Geopolítica e 

especialmente da Geohistória. Em síntese, pode-se afirmar que a Geografia Histórica estuda 

as características e evolução dos espaços históricos, sua morfologia, paisagem e organização 

territorial assim como sua formação social. 

Neste sentido, o espaço passou a ser interpretado também como categoria histórica, visto como 

um lugar da produção e reprodução das relações sociais, onde a atividade humana, seja econômica, 

política ou social, é desenvolvida a partir das condições do momento, ou seja, é o palco da interação 

entre as influências naturais e as possibilidades humanas. 

Para este estudo, adotaremos o conceito de espaço formulado por Milton Santos (2002), que 

o define como sistema de objetos e sistema de ações em processo, ou seja, está em constante 

elaboração. Ademais, esses objetos e ações que compõem o espaço só ganham sentido se 

reconhecidos e usados pelos homens.  
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Cada sociedade, ao se reproduzir, se apropria do espaço e dos recursos nele contidos, criando 

formas, duráveis ou não, as quais refletem um determinado ordenamento social, político e econômico 

dos agentes que as constroem. Esses ordenamentos respondem funcionalmente ou simbolicamente a 

uma sociabilidade vigente, que se refletem em arranjos, apropriações, pactos e disputas sociais.  

Segundo Santos (2002, p.162-163), o espaço é uma “realidade objetiva e social, 

simultaneamente produtor e produto, determinante e determinado” - é o palco da produção e 

reprodução das relações sociais, operacionalizado por homens que imprimem nele suas marcas. 

Outro conceito Miltoniano aqui adotado é o de tempo – não no sentido cronológico, mas 

associado ao espaço e visto que o autor considera que “a cada sistema temporal o espaço muda” 

(SANTOS, 2002, p. 51). Para além de uma periodização à escala do mundo (o tempo histórico mais 

geral ou tempo externo), propõe um tempo espacial, ou um tempo interno, na escala de cada 

subespaço. Esse é o tempo das ações, do movimento, das mudanças, que depende da técnica16 que 

compõe o espaço. As técnicas condicionam o tipo de trabalho e o seu tempo: o ritmo das ações e das 

mudanças na paisagem, as distâncias e as velocidades de deslocamento: 

O espaço é formado de objetos técnicos. O espaço do trabalho contém técnicas que nele 

permanecem como autorizações para fazer isto ou aquilo, desta ou daquela forma, neste ou 

naquele ritmo, segundo esta ou outra sucessão. Tudo isso é tempo (SANTOS, 2002, p. 55) 

O espaço não pode ser dissociado do tempo, prontamente, a espacialização da história e a 

temporalidade do espaço são experiências de uma mesma realidade, na qual o espaço é herdeiro de 

diferentes tempos. De acordo com Santos (2002, p.51): 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser mutuamente conversíveis 

[...] em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade humana em processo, isto é, 

realizando-se. Essa realização se dá sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e 

seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas feições. 

  Outra contribuição para geografizar o tempo ou historizar o espaço vem do expoente da 

Escola dos Annales, o historiador Fernand Braudel, que ao buscar resolver a questão da delimitação 

temporal e espacial do fenômeno, concebeu o tempo histórico e o processo histórico sob várias 

ângulos e temporalidades imbricadas.17  

                                                           
16  Entendida como sistema de normas, ações e objetos, tanto os objetos da natureza quanto os elaborados pelo trabalho 

humano. A técnica inclui as formas-conteúdo (objetos materiais com significado prático e simbólico), presentes na 

paisagem, e as ações que os animam (no tempo e eventos). A técnica é a materialidade dessa união espaço e tempo 

(SANTOS, 2002, p. 74) 

17 Os três tempos teorizados por Braudel são: o tempo lento ou de longa duração vincula-se à geografia - as que estruturam 

a história das civilizações, ou as que se submetem à escala geológica dos acontecimentos; o tempo de média duração ou 

das estruturas econômicas, constitui a temporalidade das condições conjunturais a que se submetem as relações sociais, 
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O estudo dos processos de constituição de uma sociedade requer uma análise da espacialidade 

existente, seja do quadro natural ou do meio já produzido. Desse modo, a história dos acontecimentos 

e das tendências gerais não pode ser compreendida desconectada das características dos lugares. 

Segundo Braudel (2005, p. 50):  

Durante séculos, o homem é prisioneiro de climas, de vegetações, de populações animais, de 

culturas, de um equilíbrio lentamente construído, do qual não se pode desviar sem o risco de 

pôr tudo novamente em jogo. Vede o lugar da transumância na vida montanhesa; a 

permanência de certos setores da vida marítima enraizados em certos pontos privilegiados 

das articulações litorâneas; a durável implantação das cidades; a persistência das rotas e dos 

tráficos; a fixidez surpreendente do quadro geográfico das civilizações. 

 

Para Braudel é na Longa Duração – tempo lento das estruturas, que podemos observar as 

transformações e permanências experimentadas pelos homens que interagem com/no espaço. 

Destarte, entendemos que urge a realização de um estudo sobre a ocupação territorial e da 

formação sócio-espacial de Sergipe. Tal estudo nos permitirá desvendar projetos econômicos, 

políticos, militares e simbólicos em jogo que por diferentes vias procuraram se consolidar. Assim, 

como os interesses de classes, as concepções políticas e econômicas diversas, as relações de poder 

privadas ou do Estado, a resistência de grupos marginalizados etc que se tornam evidentes nas formas 

espaciais. Logo, o território18 como construção política dinâmica está continuamente emerso em 

disputas de diversos grupos sociais, os quais buscam imprimir territorializações específicas conforme 

seus interesses. 

Percebe-se então, a necessidade de se incorporar e analisar os processos espaciais e os 

elementos territoriais responsáveis por influenciar as temporalidades e os eventos, os quais 

modelaram e organizaram o espaço no passado, outrora tomado como simples palco dos 

acontecimentos históricos, dado fixo ou base material. 

Plano de redação detalhado preliminar  

 Ao considerarmos que o processo de ocupação do território sergipano não pode ser 

naturalizado. Entretanto, deve ser compreendido num emaranhado de tramas sócio-históricas, nos 

quais variáveis institucionais, políticas, econômicas e geográficas alcançaram um papel significativo 

                                                           
políticas e culturais, também chamada de condições objetivas; e o tempo de curta duração ou dos acontecimentos, 

geralmente vinculado aos ritmos do cotidiano.  

18 Conforme Souza (1995, p. 78), território “é fundamentalmente, um espaço definido por e a partir de relações de poder”. 
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na fixação de homens e mulheres no que se configuraram no século XIX as unidades territoriais de 

Estância e Porto da Folha. A tese está estruturada em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo objetiva apresentar os conceitos centrais utilizados neste estudo, desenvolvidas 

com base nas leituras das obras de Milton Santos, Fernand Braudel, Maurício de Almeida Abreu, 

Pedro de Almeida Vasconcelos, Antônio Carlos Robert Moraes e Marcelo Werner da Silva. Tais 

leituras possibilitaram reflexões teórico-metodológicas essenciais para a compreensão das relações 

dialéticas espaço/homem – articuladas com a categoria tempo, na conquista e ocupação do território 

de Estância e Porto da Folha em Sergipe, as quais garantiram a viabilização dos interesses de grupos 

sociais. 

No capítulo POR UMA GEOGRAFIA HISTÓRICA DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

SERGIPANO, explanamos como historicamente se processou as formas de apossamento da terra no 

Brasil, formação do espaço agrário brasileiro e a integração do Brasil e de Sergipe ao capitalismo 

mercantil.  

No terceiro capítulo CONFIGURAÇÃO ESPAÇO-TERRITORIAL DE ESTÂNCIA E PORTO DA 

FOLHA, a partir dos registros paroquiais, descreveremos a propriedades agrárias de Estância e Porto 

da Folha nos oitocentos.  

Em TERRA, FAMÍLIA E RIQUEZA, utilizando os inventários post-mortem dos moradores das 

Comarcas de Estância e Porto da Folha, mapearemos os homens livres, aquinhoados financeiramente, 

remediados ou pobres, a fim de construímos uma espacialização das unidades produtivas por meio 

dos bens dispostos em suas tutelas.  

No último capítulo intitulado A LUTA PELA PERMANÊNCIA NA TERRA: SOCIABILIDADES 

E CONFLITOS, valendo-se dos processos judiciais, abordaremos os conflitos e construções de 

territórios contestatórios decorrentes da luta pela permanência nas posses. 
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DOS DETERMINANTES AOS EFEITOS DA TERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM GOIÁS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO BRASIL 

 

Bruno Abdala 

Modalidade: Doutorado 

 

Introdução 

Observa-se, nas últimas décadas, especial entusiasmo quanto a discursos e práticas que buscam 

valorizar o desenvolvimento a partir de sua dimensão espacial. Assiste-se, assim, a uma tendência no 

desenho de políticas que acionam o lugar, o território, os atores e agentes locais, considerando-se que 

as disparidades sociais, econômicas, culturais e ambientais possam ser solucionadas, quando 

necessárias, a partir de um tratamento territorialmente diferenciado. Ademais, o envolvimento de 

atores sociais em contextos territoriais específicos, por essa compreensão, possibilitaria a promoção 

de processos de governança, ampliando-se a capacidade de coesão territorial e aproximando o 

desenvolvimento das dimensões sociais. 

A experiência brasileira consoante com tal perspectiva toma vigor a partir de 2003, quando são 

lançadas as bases para o que se tem chamado de abordagem territorial das políticas públicas. Destarte, 

ganham corpo o Programa Nacional de Territórios Rurais (PRONAT), lançado ainda em 2003, e o 

Programa Territórios da Cidadania (PTC), em 2008, duas das mais expoentes políticas voltadas para 

os espaços rurais. Ambos compuseram parte da estratégia brasileira de impulsionar o 

desenvolvimento integrado em detrimento das aplicações setoriais, comumente empregadas pelo 

Estado. Consequentemente, tinham o horizonte de fortalecer a sinergia entre a articulação e a 

territorialização de políticas públicas com as distintas interações de atores e agentes19 em contextos 

territoriais particulares. 

À vista disso, empenha-se, com a tese, questionar e refletir os mecanismos institucionais e a 

capacidade do Estado brasileiro (União, estados e municípios) em executar os propósitos 

estabelecidos em políticas de desenvolvimento territorial, especialmente rurais e particularmente de 

valorização da agricultura familiar. O problema de pesquisa, de tal forma, pressupõe que o PRONAT 

e o PTC foram desenhados para atuar em recortes territoriais apontados como de baixo dinamismo 

econômico e social, intensificando o acesso à políticas públicas variadas, criando espaços políticos 

                                                           
19 Segundo Ferreira (2013, p.55) “aos atores relaciona-se o agir como fonte de um processo; a eles são atribuídas 
capacidades e intenções. Ao falarmos em atores, estamos nos referindo a jogos de poder, relações de força que põem 
em disputa conhecimentos e estratégias que constroem encadeamentos sócias e políticos. Os agentes, embora 
também se realizem no âmbito do agir, são passivos no que tange à definição de intencionalidades”. 
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oficiais e dinamizando a relação entre os entes federativos objetivando a ampliação da cidadania.  

Mais de uma década depois do lançamento de ambos os programas, surgem algumas indagações: o 

Estado brasileiro, observado o desenvolvimento territorial, tem sido capaz de alterar o acesso às 

políticas públicas nos recortes territoriais dos programas citados? Quais são os determinantes 

(políticos, administrativos, institucionais, sociais etc.) que qualificam os processos de territorialização 

de políticas? Quais fatores e variáveis correspondem aos distintos entes federativos e quais são 

resultados das interações próprias dos recortes territoriais? Por fim, quais as marcas territoriais 

verificáveis?  

A proposta de análise sugere a escolha de duas políticas de aquisição de alimentos da agricultura 

familiar por mercados institucionais – Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ambas fazem parte do escopo de territorialização do 

PTC e do PRONAT, são políticas frequentemente apontadas como fundamentais para a dinamização 

econômica dos agricultores e figuram como produtos do amadurecimento das estruturas de proteção 

social, especialmente das políticas de segurança alimentar e nutricional (SAN). 

Além disso, tais políticas têm desenhos institucionais que permitem uma análise da relação entre a 

União, os estados e municípios. Assim, podem-se observar características do federalismo brasileiro 

quanto à descentralização de políticas, aos interesses e às capacidades institucionais dos respectivos 

entes federativos e como elas se manifestam no território.   

 

Objetivo geral 

Analisar os mecanismos institucionais e federativos que determinam a qualidade e os efeitos do 

processo de territorialização das políticas de aquisição de alimentos em Goiás, considerando os 

programas de desenvolvimento territorial. 

 

Objetivos específicos 

1) Reconhecer os mecanismos institucionais e federativos que garantem a territorialização das 

políticas públicas;  

2) mapear e comparar o acesso dos municípios às políticas de aquisição de alimentos;  

3) identificar determinantes municipais que facilitam ou dificultam a territorialização das políticas no 

território goiano e; 

4) analisar os efeitos da territorialização das políticas de aquisição de alimentos no plano institucional, 

econômico e social.  
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Metodologia 

Os procedimentos metodológicos da tese se iniciam pela revisão bibliográfica, visitando as temáticas 

das políticas públicas, políticas territoriais, federalização do Estado brasileiro, descentralização 

política, administrativa e fiscal, desenvolvimento territorial, políticas de aquisição de alimentos, 

agricultura familiar e segurança e soberania alimentar. Também faz parte da metodologia o 

levantamento de dados secundários junto a órgãos e instituições. Destacam-se: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE –, Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento de Goiás – 

SEGPLAN-GO –, Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT –, Instituto Mauro Borges – IMB 

–, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra –, Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás – SIEG, Ministério da Educação – MEC –, Ministério da Agricultura e 

Pecuária e Abastecimento – MAPA – e Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.  

Ademais, serão realizados trabalhos de campo para averiguação dos dados coletados nos órgãos. Para 

tanto, outras ferramentas serão fundamentais, como roteiros de observação e entrevistas estruturadas 

e semiestruturadas. 

O ponto inicial para o modelo de análise está na iniciativa de Arretche (2000) em estudar os 

determinantes da descentralização das políticas sociais na federação brasileira. Embora se reconheça 

particularidades distintas, acredita-se possível construir um modelo paralelo ao apresentado pela 

autora. Arretche, com intuito de identificar “graus” de descentralização das políticas sociais, 

reconhece três fatores principais para a sua análise: i) tipo estrutural, levando em consideração 

naturezas econômicas ou político-administrativas; ii) tipo institucional, influenciada pelas instituições 

políticas; e iii) ligados à ação política, relações entre os níveis de governo ou entre Estado e sociedade. 

No caso específico, pretende-se identificar e sistematizar fatores para reconhecer “graus” de 

territorialização do PNAE e do PAA no estado de Goiás. Por esse viés, apontar desenhos e instituições 

que qualificam a territorialização das políticas no estado. A aferição das políticas territoriais se dará 

na comparação com microrregiões que não figuram foco do PRONAT e do PTC, atestando se o acesso 

às políticas de compra de alimentos e possíveis transformações nos recortes territoriais são frutos das 

estratégias de territorialização ou efeitos próprios do modelo de descentralização adotados 

nacionalmente. 

Até o presente momento foi realizado um trabalho de campo exploratório para aproximações 

metodológicas. Os municípios selecionados foram Alvorada do Norte, Flores de Goiás e Mambaí, 

todos pertencentes ao Território da Cidadania Vale do Paranã. As entrevistas e roteiros de observação 

foram direcionados para assentamentos rurais e famílias assentadas, técnicos da Emater, secretárias 

de educação, diretores de escola e coordenadores de merendas, tendo em vista os responsáveis pelas 



 

154 
 

verbas dos programas. Também foram coletados alguns dados sobre o PNAE nos municípios goianos, 

aproveitando a participação no Projeto Materiais de 

Formação Sobre Inserção de Alimentos Ecológicos no PNAE da Universidade Federal da Fronteira 

do Sul.    
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Plano de redação 

 

Capítulo 1 – Desenvolvimento territorial e descentralização no Estado federativo brasileiro: os 

caminhos para um problema de pesquisa.  O primeiro capítulo terá função introdutória no trabalho. 

Assim, será explorado o problema de pesquisa, levando em consideração os debates sobre 

desenvolvimento territorial e descentralização política, administrativa e fiscal no Brasil. A ideia é 

apresentar no problema o porquê do termo territorialização em detrimento de espacialização ou 

simplesmente descentralização. Também serão mencionados distintas abordagem para análise de 

políticas públicas. O objetivo é apresentar um caminho de aproximação para uma escolha que 

privilegie as variáveis institucionais e de atores na relação governos central-subnacionais para as 

tomadas de decisão e execução de políticas – e que será apresentada de maneira mais detalhada no 

capítulo 3.  Colaborarão no capítulo autores como Montenegro Gómez (2006), Sabourin (2016), 

Cavalcanti; Wanderley; Nierdele (2014), Grisa; Schneider (2015), Arretche (2000; 2012), Almeida 

(2001) e Castro (2005).  

 

Capítulo 2 – As políticas e os interesses no desenho dos programas analisados. No segundo 

capítulo serão apresentados, em primeiro lugar, o PTC e o PRONAT. O interesse não é exaurir suas 

características, já trabalhadas durante a dissertação, mas sinalizar quais os principais desenhos que 

induzem a territorialização de políticas, sempre observando os preceitos elencados pelos debates do 

desenvolvimento territorial. Em segundo lugar, serão apresentados o PAA e o PNAE, inserindo seus 

contextos de criação e suas trajetórias ao longo de existência. O debate sobre segurança e soberania 

alimentar também fará parte desse capítulo, momento em que será possível apontar para um mosaico 

de políticas que compreendem as estratégias do desenvolvimento territorial. As principais referências 

serão os documentos oficiais das políticas e o conjunto de análises desenvolvidas em parcerias com 

universidades e institutos de pesquisa que dão margem para a compreensão do desenho dos 

programas.  
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Capítulo 3 – Aportes teóricos para e um modelo de análise das políticas de desenvolvimento 

territorial no Brasil. Os aportes teóricos fundamentais serão aprofundados. Serão abordadas críticas 

aos modelos de desenvolvimento territorial e perspectivas teóricas para se pensar o ordenamento e o 

planejamento territorial. Além disso, procura-se acrescentar um debate sobre Estado, 

descentralização relativa e federação para se pensar a política no território. Neste capítulo a 

metodologia será discutida de maneira mais profunda, apresentando o modelo de análise e sua 

caracterização. Colaborarão autores como Montenegro Gómez (2006), Sabourin (2016), Grisa; 

Schneider (2015), Arretche (2000; 2012), Almeida (2001), Castro (2005), Hall; Taylor (2016), Ferrão 

(2014), Rocha (2005), Souza; Carvalho (1999), Frey (2000) e Theret (2013).  

 

Capítulo 4 – O Brasil em Goiás, uma análise dos determinantes da territorialização de políticas 

a partir dos programas do PRONAT e PTC.  A análise principal do trabalho estará no capítulo 4, 

onde serão apresentados os dados e as observações. Aqui os mapeamentos, os gráficos e tabelas 

ajudarão a compor um panorama geral da situação de Goiás, respondendo se o PRONAT e o PTC 

tiveram alguma influência na dinâmica do acesso às políticas de compras de alimentos nos recortes 

territoriais do estado. Além disso, reconhecer nos municípios os determinantes que garantem êxito e 

aqueles que são obstáculos à territorialização das políticas. Por fim, vincular possíveis efeitos 

territoriais decorrentes nesse cenário.  
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EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NA CULTURA GOIANA:  

PRODUÇÃO, CONSUMO E HÁBITOS ALIMENTARES NO CONTEXTO DA 

MODERNIZAÇÃO TERRITORIAL 

 

Caio César Alencar de Sena 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A produção e consumo de alimentos, juntamente com o contexto dos ingredientes e os 

processos de manipulação dos mesmos, são chaves fundamentais para compreender a sociedade, 

sobretudo quando analisados historicamente e espacialmente. O fato dos alimentos significarem 

muito mais que o aspecto da nutrição imprescindível à vida, tem feito com que o estudo da 

alimentação perpasse várias áreas do conhecimento. Lien (2004) demonstrou como comer pode ser 

um ato político, interpretando tanto os aspectos biológicos quanto políticos e ideológicos envolvidos 

nos sistemas alimentares. 

 Nessa proposta de pesquisa afirmamos que o que comemos e onde comemos pode revelar os 

efeitos da globalização na cultura. Isso porque os alimentos possuem conteúdos importantes para a 

compreensão da sociedade. Dessa forma, a maneira como os mesmos são produzidos, relacionam-se 

profundamente com os tipos e modelos de formação territorial adotada. Almeida (2017) demonstrou 

a múltipla possibilidade de interpretação dos alimentos e seus símbolos na Geografia e em diálogo 

com outras ciências humanas. 

Não só os ingredientes, a produção, as maneiras de comer ou os espaços são importantes de 

serem observados em estudos alimentares, pois o ato de não comer, ou seja, a fome, também diz 

muito sobre o mundo. Esse tema recebeu atenção do geógrafo Castro (1980), que realizou uma 

sondagem sobre o fenômeno da fome no Brasil, orientado pelos princípios geográficos da localização, 

extensão, causalidade, correlação e unidade terrestre. Ao partir das carências nutricionais do povo 

brasileiro, o autor conseguiu mapear os regimes alimentares e explicar sua geopolítica.  

Como adiantamos, por meio da comida, revelam-se culturas. Assim, quem desloca atenção 

para os espaços e as formas de comer, pode encontrar elementos da política e dos poderes, classes 

sociais, identidades, tabus, nutrição e os significados ou razões da fome. O debate cultural e sócio-

histórico da comida, já apareceu em várias obras de Montanari (2013) ao discutir a fabricação da 

comida, a invenção da cozinha e questões sobre identidades. Nessa obra, o autor interpreta as comidas 

como parte importante na história da Europa, sendo possível verificar ambições políticas desveladas 
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por elementos da cozinha, e para além disso, o vínculo possível entre características regionais e o 

debate da comida. 

 Montanari e Flandrin (2011) reuniram muitos pesquisadores com a finalidade de encontrar 

na comida do dia a dia, elementos para explicar que o significado e as mudanças no consumo como 

meio possível para narrar ou reinterpretar a história. No Brasil, Cascudo (1983), Damatta (1987), 

Barbosa (2007) e Maciel (2005), dentre outros, são fortes exponentes acerca da interpretação dos 

símbolos, significados ou das múltiplas identidades permeadas pelo universo da alimentação e da 

comida, sobretudo a partir de uma abordagem antropológica ou sociológica. 

A abordagem geográfica dos alimentos, possui como possibilidade de aprofundamento a 

interpretação do consumo. Nesse sentido, a obra de Bell e Valentine (2013), publicada pela primeira 

vez em 1997, apresenta a escala espacial dos alimentos ao buscar no cotidiano elementos que 

explicam a construção do gosto junto aos contextos e interferências locais-globais. As questões de 

produção e consumo, sobretudo amparadas em elementos do cotidiano, mesmo já tendo sido 

sinalizados e estudados em obras nas últimas décadas, continua fazendo muito sentido e se 

justificando na contemporaneidade – isso porque a intensificação dos processos de globalização e 

modernização territorial alteraram, significativamente, o universo da produção e consumo de 

alimentação e da comida no Brasil. Alteram-se ainda os vínculos culturais e políticos na comida.  

A presente pesquisa, almeja compreender os efeitos da modernização e da globalização no 

território goiano tomando como ponto de partida a produção e consumo de alimentos e sua 

consequente mudança de hábitos alimentares. Na proposta em questão, o foco dos estudos recai para 

as consequências culturais desse processo. Recorta-se para análise as mudanças ocorridas em Goiás 

onde se verificam alterações no Cerrado para atender as novas demandas de apropriação territorial. 

Essa mudança de hábitos provocadas pelas alterações intensas no território, acabam deslocando uma 

sequência de mudanças na vida cotidiana. Aqui, compreendendo a dimensão do cotidiano como lugar 

central de reprodução social. Nesse ponto, cabe diálogo com a interpretação de Lefebvre (1991), que 

ser o cotidiano organizado por forças sociais e políticas que estão além dos sujeitos.  

Como argumentamos anteriormente Sena (2017), no contexto das revoluções industriais e da 

intensificação da urbanização, nota-se alterações no tempo de trabalho e sobretudo na vida cotidiana. 

Ao ficarem mais tempo fora do que dentro de casa, trabalhadores (as) são empurrados a uma comida 

mais rápida e consumidas na rua. Dessa maneira, compromete-se por tabela o tempo disponível para 

o preparo das refeições – por meio de um consumo cada vez mais de industrializados, para tentar 

acompanhar a velocidade e o ritmo imposto por grandes cidades. 
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É constante as interpretações sobre as alterações técnicas como marco desse processo, que, 

como demonstrou Santos (2000) chegou a constituição de um meio geográfico a que podemos chamar 

de meio técnico-científico-informacional. O autor afirma que “é desse modo que se instala uma 

agricultura propriamente científica, responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola 

e quanto à vida de relações” (SANTOS, 2000, p.43). Esse processo já foi estudado por diversos 

olhares, sobretudo na observação do impacto dessa aparentemente simples mudança de trabalho ou 

padrão de modernização e desenvolvimento adotado, que reflexem em impactos cotidianos na saúde, 

na segurança, cultura, dinâmicas urbanas e rurais, dentre outros. 

 A justificativa da necessidade de interpretação das constantes alterações do processo de 

modernização para os alimentos e na vida cotidiana foram também estudadores por Ortiz (1994), que 

verificou como os processos de mundialização e a modernidade têm rompido com as relações entre 

paisagens, território e alimento: “os alimentos descolam de suas territorialidades para serem 

distribuídos em escala mundial” (ORTIZ, 1994, p.  80).  Para esse autor, a mundialização não se 

sustenta ou se explica apenas por avanços tecnológicos, mas por objetos compartilhados em grande 

escala que acabam alterando as paisagens, quando afirma que corporações transnacionais que 

comercializam fast foods tendem a ter seus produtos mundanizados e suas marcas facilmente 

identificáveis.  

Apesar dessa identificação de marca e intensificação no consumo promovido por uma série 

de questões e imposições do ritmo de vida sobretudo em ambientes metropolitanos, é prudente afirmar 

que a homogeneização pretendida pela globalização, apesar de impactar consideravelmente o estilo 

de vida, a saúde e a cultura, nem sempre conseguem se efetivar e substituir por completo culturas 

locais, como afirma (RIAL, 1997). 

Após reflexões iniciais sobre a importância desse tipo de estudo, pretende-se apresentar 

objetivos gerais, específicos, metodologias e um plano preliminar de redação a serem estruturados 

com intenção de realizar uma abordagem geográfica dos estudos sobre alimentação e comida, 

pautados em uma abordagem cultural crítica, a fim de compreender como a modernização proposta e 

promovida em Goiás tem alterado a forma de produção e consumo de alimentos no Cerrado goiano. 

E como isso impacta a vida cotidiana, ao analisar o consumo de alimentos, os espaços festivos onde 

os mesmos são protagonistas e as tentativas de resistências a esse processo que pode alterar dimensões 

importantes da cultura dos povos. 
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OBJETIVO GERAL: Verificar como a mudança de hábitos alimentares relacionam-se com as 

formas de apropriação do Cerrado no contexto da globalização. Para tanto, analisa-se a produção e 

consumo dos alimentos em municípios selecionados, contemplando aspectos do cotidiano 

verificados no campo, na cidade e na metrópole.  

O eixo temático que justifica o recorte espacial centra em territórios que realizam festas ou festivais 

com temáticas vinculada aos alimentos, por entender que esses eventos são simbólicos para 

compreender os discursos e intenções de quem o organizam ou participam.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Compreender as principais abordagens e interpretações do espaço a partir das Geografias 

Alimentares contemporâneas, selecionando sentidos e significado das práticas. 

• Identificar como a modernização do território tem alterado a produção e o consumo de 

alimentos em Goiás, como foco nas principais mudanças técnicas a partir de 1930. 

• Analisar a dimensão cotidiana do consumo de alimentos e sua relação com a globalização e a 

cultura contemporânea, com a análise dos discursos e das estruturas observadas na 

organização dos festivais que celebram o alimento ou a comida em Goiás. 

• Verificar a formação cultural na construção dos hábitos e identidades culinárias goianas, 

destacando o papel do migrante da globalização nos sistemas alimentares locais.  

• Analisar as possibilidades de resistências locais diante do contexto global, pensando em 

alternativas de produção e consumo de alimentos como meio para fortalecimento da cultura e 

dos povos do Cerrado. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa envolve levantamento de dados secundários sobre a produção 

e o consumo de alimentos em Goiás, verificando o uso do solo a partir das alterações no Cerrado 

goiano, nota-se que seu desmatamento tem dado lugar a produções específicas de alimentos, muitas 

vezes voltadas à exportação. Essa alteração do território promovidos pelo processo de modernização 

e tipo de economia em curso, significa também a alteração dos hábitos alimentares e da cultura dos 

povos a médio e longo prazo, perceptíveis em elementos do cotidiano. Parte-se de alguns 

questionamentos iniciais: o que plantamos e o que comemos em Goiás? A apropriação do Cerrado 

tem dado lugar a uma produção de comida para consumo próprio ou para exportação? O que significa, 

culturalmente, as festas e festividades aliadas aos alimentos em Goiás?   

Os dados trabalhados nesta pesquisa envolvem tanto bases de dados secundárias – com o 

levantamento de pesquisas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

(FAO), Instituto Mauro Borges (IMB), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) via Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF); quanto dados 
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levantados em trabalho de campo, entendidos como primários, tais fontes são registros fotográficos, 

diálogos com produtores e consumidores de alimentos e organizadores de festividades e eventos com 

temática prioritária a comida e alimentação, com o objetivo de observar e mapear os espaços, os 

discursos Almeida (2013), Foucault (1999, 2000) e os tipos de alimentos consumidos – destacando 

permanências, tradições Hobsbawn e Ranger (1984) e alterações provocadas pela globalização na 

modernidade Gomes (1996), Harvey (1989) perceptíveis no cotidiano Lefebvre (1991).  

Diante da grande quantidade de municípios em Goiás, 246 registrados pelo IBGE (2010), 

adotou-se como estratégia a seleção de municípios que promovem festividades relacionadas com 

alimentos; recortando mudanças nos modos de produzir alimentos em momentos selecionados 

(focando nas principais mudanças técnicas) que alteram também o território e as paisagens a partir de 

1930, Cosgrove (1989). Para verificar as alterações culturais, dialoga-se com as propostas de Côrrea 

e Rosendahl (2004, 2010), porém focando os elementos da cultura e as abordagens espaciais por meio 

da observação de mudanças e permanências de hábitos alimentares com alterações do uso do solo ou 

das técnicas de produção e consumo de comida na contemporaneidade.  

Por isso, pode-se afirmar que a abordagem proposta sustenta-se a partir da leitura cultural 

crítica dos alimentos Atkins e Bowler (2001), Guthman (2008), Bell e Valentine (2013), dentre 

outros. A observação do território e da paisagem não se limita a interpretação dos alimentos enquanto 

componente econômico, mas, a verificação do papel da comida enquanto elemento central da 

formação cultural Geertz (2008) e identidade, evidenciando problemas decorrentes a diminuição das 

áreas de Cerrado e fragmentação da produção de alimentos vistos como produto para exportação. A 

perspectiva de globalização e modernização, bem como os elementos selecionados para interpretação 

espacial, encontram diálogo com os trabalhos de Claval (2007) e Haesbaert (2001).  

PLANO DE REDAÇÃO 

• Introdução metodológica 

• Geografias Alimentares: Ensaios e caminhos para interpretar o espaço 

• Cerrado em disputa: Produção e consumo de alimentos e comidas 

• Modernização e Globalização do paladar: Os hábitos alimentares dos goianos 

• Invenção e apropriação das tradições: as festas e eventos de comida em Goiás 

• Sistemas e culturas alimentares: a importância de não transformar o local em exótico 

• Rupturas, fragmentações e transformações nas formas de comer: as novas relações para o 

campo e a cidade 

• Como produzimos, o que e onde comemos importa: resistências e fortalecimentos da comida 

local 

• Em defesa dos novos olhares para as Geografias Alimentares Brasileira 
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EFEITOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE EM 

ITAPICURU/BA: INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

Murilo Mateus Soares de Matos 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

Evidenciamos nas últimas décadas, o crescimento no quantitativo de políticas públicas 

direcionadas para o espaço rural, sobretudo para a agricultura familiar. Contudo, esses sujeitos 

apresentam um conjunto de problemáticas, seja pela falta de assistência técnica, ausência de espaços 

para a comercialização da produção, infraestrutura precária (SILVA et al., 2013), e principalmente 

pelo não reconhecimento por parte do Estado acerca da importância econômica desses agricultores. 

A agricultura familiar demanda por políticas públicas direcionadas para equacionar os 

entraves pertinentes à conjuntura do espaço rural. O Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE contribui para o fortalecimento desses sujeitos por meio da aquisição dos produtos para o 

mercado institucional da alimentação escolar. Entretanto, o principal objetivo dessa política pública 

é garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes da rede pública de ensino básico do país. 

O PNAE é regulamentado pela Lei 11.947/09, e gerido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Dentre as diretrizes do programa, é estabelecido que um 

percentual mínimo de 30% seja destinado para a aquisição de produtos provenientes da agricultura 

familiar local, preferencialmente de assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e 

quilombolas.  

Constatando a atuação do PNAE e a intrínseca relação com a agricultura familiar, a presente 

pesquisa tem por objetivo analisar os efeitos do PNAE para a agricultura familiar em Itapicuru/BA 

(ver mapa 01) após a inserção dos alimentos incorporados ao cardápio escolar em 2017. 

Mapa 01: Localização do município de Itapicuru/BA. 
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Elaboração: MATOS, M. M. S., 2018. 

A investigação sobre a temática da alimentação escolar é inovadora na localidade, instiga a 

busca pela compreensão do programa no município. A pesquisa justifica-se pela necessidade de 

averiguar as mudanças ocorridas na agricultura familiar local após a inserção no programa, assim 

como verificar as problemáticas vivenciadas por esses sujeitos no tocante a sua participação e 

continuidade no mercado institucional. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar os efeitos do PNAE para a agricultura familiar em Itapicuru/BA após a inserção dos 

alimentos incorporados ao cardápio escolar em 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar os agricultores familiares em Itapicuru/BA fornecedores dos produtos para o 

PNAE; 

• Caracterizar a participação do CAE na aplicação do programa no município de 

Itapicuru/BA; 
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• Averiguar o rebatimento do PNAE para o modo de vida dos agricultores familiares em 

Itapicuru/BA; 

• Compreender as mudanças ocorridas na escola com a inserção dos produtos da agricultura 

local sob o ponto de vista da comunidade escolar; 

• Avaliar os entraves para a inserção dos agricultores como fornecedores de alimentos ao 

PNAE. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa tem por finalidade uma leitura do objeto de estudo a partir de uma análise quanti-

qualitativa adotando a metodologia de estudo de caso, compreendendo as dimensões econômicas, 

políticas e sociais da realidade do município de Itapicuru/BA acerca da conjuntura da agricultura 

familiar local e a sua inserção no mercado institucional da alimentação escolar por meio do PNAE. 

Segundo Godoy (1995), esse procedimento metodológico caracteriza-se pela investigação de um 

determinado fenômeno, realidade ou uma unidade específica de forma detalhada, essa análise é 

realizada profundamente. 

Inicialmente, a abordagem da temática ocorrerá com uma revisão bibliográfica a partir de 

autores que teorizam sobre conceitos como política pública, PNAE e sua relação com a agricultura 

familiar, segurança e soberania alimentar. Juntamente com as discussões teóricas realizadas com os 

membros do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alimentos e Manifestações Tradicionais – 

GRUPAM relacionadas à dinâmica que envolve o espaço rural, para compreender como se efetiva a 

reprodução dessas famílias de agricultores familiares por meio do programa. 

Em seguida, com o levantamento de dados estatísticos em instituições como o IBGE, INCRA, 

MDA, FNDE, secretarias municipais, para a caracterização da área de estudo com a compreensão da 

dimensão histórica, econômica e social, agregando ao contexto da temática abordada na pesquisa. 

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os agricultores familiares inseridos no 

programa para a obtenção de informações empíricas acerca da realidade da agricultura familiar local. 

Também serão entrevistados os representantes do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, 

representantes da prefeitura municipal, merendeiras e nutricionista do município, além da aplicação 

de questionários com os estudantes. Posteriormente esses dados serão sistematizados com a 

construção de mapas, gráficos e tabelas para a realização de uma análise da conjuntura do local e 

destacar a importância da aplicação de uma política pública para os agricultores. 
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Os dados apresentados pelos entrevistados serão analisados afim qualificar a pesquisa, além 

de analisar os entraves existentes para a inserção e manutenção dos agricultores familiares no 

Programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em meados da década de 1950, o Estado direcionou as atenções em suas ações para a questão 

da alimentação escolar, no âmbito da construção de um programa público para promover a 

minimização da problemática da fome no país (RIBEIRO; CERATTI; BROCH, 2013). Esse fato foi 

impulsionado pela publicação da obra “Geografia da fome” na década de 1940, organizada pelo 

médico e geógrafo Josué de Castro, a qual diagnosticou o mapa da fome no Brasil, e fortaleceu a 

construção de políticas públicas com o objetivo de solucionar as problemáticas da desnutrição no 

país. Para tal, foi criado o Programa Nacional de Merenda Escolar, sendo competência da Comissão 

Nacional de Alimentação. 

Em 16 de junho de 2009, foi institucionalizada a Lei nº 11.947/09 durante o mandato do 

presidente Lula, regulamentando o PNAE. De acordo com Castro e Bombardi (2012), essa lei dispõe 

sobre a utilização dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE destinados para o programa, e exige a obrigatoriedade da aquisição de produtos 

provenientes da agricultura familiar local para a alimentação escolar.  

O PNAE é uma política pública formulada por meio da inciativa do Estado e busca 

proporcionar melhorias na qualidade de vida dos cidadãos, objetiva garantir a segurança alimentar e 

nutricional para os estudantes da rede pública de ensino básico. Este programa promove o consumo 

de alimentos saudáveis e de qualidade, atrelado a inserção da agricultura familiar neste mercado 

institucional. Esta categoria deve ser a principal responsável por fornecer os gêneros alimentícios 

para o programa. Para Castro e Bombardi (p. 04,2012): 

O objetivo do PNAE é garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos 

(referencia) no período letivo através do oferecimento das principais refeições do dia. 

Como vimos acima, é a agricultura familiar responsável pela produção dos alimentos 

consumidos atualmente; logo será este o principal sujeito da produção dos alimentos 

para garantir o funcionamento do programa. (CASTRO; BOMBARDI. p. 04) 

 

A institucionalização da Lei nº 11.947/09 foi uma importante conquista para a agricultura 

familiar, esta lei regulamenta o PNAE e garante que no mínimo 30% dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE para o programa sejam gastos com a aquisição de produtos provenientes dos 

agricultores familiares (RAÚ, 2016). Esta medida tornou-se instrumento de fortalecimento 

econômico para esta categoria, proporciona a circulação dos recursos financeiros com os benefícios 
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da garantia destes produtores inseridos no mercado institucional da alimentação escolar. Acessar esse 

mercado promove condições de potencializar sua produção e melhorar a qualidade de vida de suas 

famílias. 

Em 2010, o primeiro ano a garantir a participação da agricultura familiar após a 

institucionalização da lei que rege o PNAE, apenas 47,4% dos municípios brasileiros cumpriram com 

a diretriz do mínimo dos 30% (SARAIVA et al., 2013). Com base na entrevista com a nutricionista 

do município de Itapicuru/BA, a inserção da agricultura familiar local se deu pela primeira vez no 

ano de 2017, com uma participação equivalente à 21% do orçamento, quantitativo abaixo do 

regulamentado pelo programa. 

De acordo com o site do FNDE, em 2019, o valor orçado para o município é de R$ 558.308,00. 

Desse montante, segundo a nutricionista, o valor direcionado para a aquisição dos produtos 

provenientes da agricultura familiar local é de R$ 167.492,40, equivalente à 30% dos recursos 

destinados para o programa, efetivando o que é estabelecido pela lei. 

Viabilizar novos mercados e políticas públicas que proporcionem o fortalecimento econômico 

da agricultura familiar é fundamental. É necessária a circulação e distribuição dos seus produtos para 

garantir-lhes a dinamização de sua economia com a comercialização destes alimentos, para 

possibilitar condições de reprodução e permanência no campo, como afirma Correa (2016): 

Pensar o desenvolvimento rural no âmbito da agricultura familiar (AF) nos remete a 

uma das suas dimensões, a comercialização de seus produtos, pois, isso implica, em 

certa medida, na qualidade de vida dos agricultores, o investimento necessário para a 

manutenção das atividades produtivas e a sua reprodução social. (CORREA, 2016; p. 

15) 

 

De acordo com Sziwelski et al. (2016), este mercado institucional é uma importante forma de 

revitalização da economia local, e em especial para a agricultura familiar com a aquisição dos 

produtos para a alimentação escolar. É uma relação que os agricultores familiares são beneficiados 

economicamente com os recursos do programa, e concomitantemente os estudantes da rede pública 

de ensino básico também são, por consumirem alimentos de qualidade. 

Segundo Correa (2016), os mercados institucionais têm-se portado como ferramentas de 

estímulo às fragilidades da agricultura familiar, são canais que possibilitam a comercialização por 

meio de políticas públicas, surgindo a partir da iniciativa do Estado em promover o fortalecimento 

dos agricultores familiares. Estes sujeitos devem enquadrar-se na formalidade exigida para participar 

desse contexto e inserir sua produção. 

A agricultura familiar apresenta características específicas que podem ser potencializadas, 

estas são estimuladas por espaços de comercialização, como o dos mercados institucionais, 
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construídos por meio de políticas públicas direcionadas nesse sentido, de reconhecer a importância 

desta categoria para a sociedade (SODRÉ; SALAMONI, 2018). 

 

PROPOSTA DE SUMÁRIO 

A proposta preliminar da dissertação de mestrado está estruturada em três capítulos. 

Inicialmente, é apresentada a introdução com a justificativa da pesquisa, bem como a problemática. 

Posteriormente são elencados os objetivos, geral e específicos, e por último os procedimentos 

metodológicos adotados para a construção da investigação.  

No tocante ao capítulo 1, será abordada a fundamentação teórica que embasa a pesquisa, 

teorizando com autores que discutem os conceitos que permeiam a investigação, como política 

pública, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, segurança e soberania alimentar. 

O capítulo 2 estará direcionado para a conjuntura da área de estudo, contextualizando 

inicialmente a caracterização do município pesquisado, abordando os aspectos históricos, 

econômicos, sociais. Em seguida será discutida a evolução da política pública do PNAE, com a 

apresentação dos principais fatos que contribuíram para a concretização desse programa. 

Posteriormente será contextualizada com informações qualitativas a conjuntura acerca da relação dos 

agricultores familiares de Itapicuru/BA com o PNAE, evidenciando a contribuição do Conselho de 

Alimentação Escolar para a efetivação desse contexto. 

Em relação ao capítulo 3, será abordada a questões pertinentes aos efeitos do PNAE para a 

agricultura familiar, destacando as consequências dessa relação para a segurança alimentar. Em 

seguida, a abordagem será da contribuição dessa política pública para a soberania alimentar desses 

agricultores inseridos no mercado institucional da alimentação escolar. E concluindo o capítulo com 

o papel do PNAE para a promoção da qualidade de vida dos produtores, bem como para a comunidade 

escolar, visto que também são sujeitos inseridos nessa realidade. 
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GEOPOÉTICAS DA TERRA NAS ENTRANHAS DO LUGAR:  

DERIVAS PELA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Carlos Roberto Bernardes de Souza Júnior 

 

Modalidade: Doutorado 

INTRODUÇÃO 

 Protagonizada por movimentos conceituais, experimentais e ecléticos, a arte contemporânea 

se expressa por uma tênue unicidade na concepção de arte centrada na experiência do sujeito 

observador/espectador (BUSKIRK, 2003). Essa proposição recente, particularmente no século XXI, 

pode ser evidenciada por meio da ambiguidade que as obras revelam sobre a própria crise do sujeito 

na vida cotidiana (ARCHER, 2013). Como apontam Buskirk (2003) e Archer (2013), existe um 

aumento de temas conectados à contingência e situação das obras de arte nos contextos em que estão 

inseridas. Entre os artistas contemporâneos há um consenso que são múltiplas expressões situadas 

nas fronteiras entre emoção, lugar, corpo e ambientalismo.  

 Pela perspectiva da Geografia Humanista, com base na fenomenologia existencialista de 

Merleau-Ponty (2011; 2012; 2013; 2014; 2016), abrem-se caminhos para explorar as geograficidades 

das emoções que dimensionam macro e microcosmos do cotidiano. Perpassa-se, contemporaneamente 

a noção de que a arte pode expressar aquilo que diz respeito às intangibilidades (ALMEIDA, 2013) e é 

um caminho para viajar pela dinâmica sujeito-lugar no cerne primal da terra. Ao velejar e derivar 

entremeio às experiências artísticas, irrompem-se modos de interpretar como sujeito-natureza se 

dinamizam como cerne da experiência de lugar. Destarte, problematiza-se: como os fundamentos 

telúricos da experiência de lugar emergem nas expressões geopoéticas de terra na arte contemporânea? 

 Por se tratar de um tema que recentemente tornou-se relevante nos estudos geográficos, a 

discussão acerca das espacialidades da arte permanece incipiente neste campo do conhecimento 

(ALMEIDA, 2013). Os geógrafos culturais, embora muitos tratado de literatura, ainda poucos se 

inserem nas discussões de outras formas de arte, como as instalações (HAWKINS, 2011; 2012; 2014; 

VOLVEY, 2014). Ao trazer esta discussão no viés geográfico acreditamos que o diálogo com a arte 

pode inquietar compreensões acerca daquilo que fundamenta a relação do lugar com o corpo-sujeito. 

OBJETIVOS 

Geral 
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• Explorar os sentidos geopoéticos da terra, em sua inerência nos vínculos e corporeidades de 

lugar, por meio de um itinerário de derivas em instalações de arte contemporânea brasileira 

no século XXI. 

Específicos 

• Identificar as diversas maneiras pelas quais o ser-no-mundo expressa a imaginação poética do 

lugar telúrico; 

• Desvelar, na dimensão fenomenológico-existencialista centrada em Merleau-Ponty, as 

relações inerentes entre corpo e lugar na dinâmica intrínseca da carne-do-mundo (chair du 

monde); 

• Caracterizar as diferentes maneiras pelas quais as geopoéticas da terra afloram nas obras 

artísticas; 

• Articular as expressões experienciais de lugar nos nexos de geografias das emoções relativas 

aos vínculos existenciais telúricos; 

• Discutir as contradições e condições que evocam danças-de-lugar e geograficidades nos 

(des)encaixes do fenômeno de habitar a terra. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa se pautará no estudo geográfico das geopoéticas da terra por meio de uma viagem 

introspectiva pela arte contemporânea fundamentada na perspectiva da fenomenologia. Destarte, será 

essencial a execução constante de novas leituras de referenciais bibliográficos no que concerne as 

temáticas a serem abordadas. 

Sendo relevante o amplo escopo da arte contemporânea, a tese terá como campo reflexivo os 

acervos das galerias do Instituto Inhotim e da 33ª Bienal de São Paulo – Afinidades Afetivas. Nesse 

recorte foram encontradas quantidade relevante de número de obras que abarcam sentidos 

geopoéticos da terra, entre elas as produções dos artistas Yayoi Kusama; Antonio Ballester Moreno; 

Tunga; Denise Milan; Rivane Neuenschwander; Doug Aitken; Cristina Iglesias, entre outros. 

Nos acervos as obras serão selecionadas, exploradas e interpretadas com o fim de 

compreensão da geograficidade inerente à sua dimensão de lugar. Ao interagir com as instalações, 

focar-se-á na dimensão das expressões de relações entre corpo, terra e lugar. As condições de ser-no-

mundo e a geograficidade das obras serão destacadas por meio de nuances, trechos e aspectos que 

ressaltam essas lógicas. 
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 Esse percurso, similarmente às teorias situacionistas de Debord (1956), será composto pela 

realização de derivas. Originada na Internacional Situacionista, a deriva também pode ser um 

caminho para compreender a trama sensível de imersão na arte. Por meio desse processo há a 

composição de uma experiência em que o sujeito derivante deixa-se levar pelo percurso de modo a 

compreender o mundo explorado.   

 Na convergência com a perspectiva de Bauch (2015) de que a geografia cultural deve se 

aproximar da prática artística, serão elaborados esquemas, diagramas, poemas e ilustrações que visem 

explicar determinadas dimensões telúricas do lugar. Na aproximação com geografias criativas, como 

propõe Magrane (2015), é necessário romper barreiras e aproximar a produção científica com o 

próprio fazer arte, de modo a criar modos novos de engajamento com o mundo. 

 Essa proposição se faz de modo a criar arcabouços teóricos e metodológicos para produzir 

elementos que reconstituam a experiência conceitual acerca da corporeidade de lugar em outras 

linguagens artísticas. Serão realizadas outras poéticas criativas, entre poemas, desenhos ou 

fotografias, que visem explorar lógicas de ser-no-mundo que enriqueçam a discussão acerca da 

geograficidade em sua dimensão telúrica. Para tanto, será utilizado um sketchbook de campo, em 

conformidade com as metodologias propostas por Hawkins (2011), Volvey (2014) e Kuschnir (2016). 

 As interpretações perceptivo-hermenêuticas comporão um trajeto de natureza ensaística que 

visará explorar a forma como as obras propõem maneiras para recompor a categoria lugar. Essa trilha 

correlacionará as instalações com a bibliografia geográfica concernente e encaminhará o processo de 

redução fenomenológica pela qual intenta-se que a tese emerja. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Na relação entre arte e geografia, a possibilidade de dialogia se faz pelo modo como a primeira 

traz espacialidades específicas a serem exploradas. Se, como pondera Merleau-Ponty, “a arte não é 

nem uma imitação, nem uma fabricação segundo os desejos do instinto ou do bom gosto. É uma 

operação de expressão” (2013, p.137), ela evoca sentimentos que desvelam microcosmos 

existenciais. Na forma como é desdobramento e desdobra geograficidades, há um campo relevante a 

ser explorado pela Geografia Humanista. 

 Como grito inarticulado (MERLEAU-PONTY, 2012), a obra de arte ressalta as condições de ser-

no-mundo de modo a salientar modos específicos de percepção. Na perspectiva do fenomenólogo Hyman, 

“artists exploit the communicative possibilities inherent in the medium as such (i.e. its ‘underlying 

conditions’) with specific materials, tools and techniques, to communicate thoughts, feelings and 
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perceptions in a work of art” (2015, p.205). Por essa razão, pinturas e instalações, ainda que sejam formas 

diferentes, convergem na maneira de provocar sensações que possibilitam a criação de imagens geopoéticas. 

 Volvey (2014) considera que a aproximação entre arte contemporânea e geografia é manifesta 

por um interesse do conhecimento espacial. Como a autora reflete: “l’espace considéré ici n’est pas, 

en effet, simple réceptacle de phénomènes et processus, mais dimension principielle de ceux-ci: à la 

fois ressource, contexte/condition et régime de concrétisation de ceux-ci” (VOLVEY, 2014, n.p). 

Nesta dimensão, é evidente que a exploração de geograficidades da arte propicia o aprofundamento 

do estudo sobre dinâmicas espaciais.  

 As projeções ocasionadas pelo fenômeno expressivo e perceptivo decorrente do mundo da obra de 

arte proporcionam atos imersivos (CASEY, 2010). Pelas vias da concepção da fenomenologia, isso se traduz 

em uma manifestação que resulta de e cria mundos. Tuan considera que a experiência artística “has as its 

essence this contradictoriness between passivity – this almost wired-in response – and active appreciation” 

(1995, p.94), o que ressalta o papel fundante da relação entre o corpo perceptivo e a obra em que é evocada 

uma reação. 

 Por conter essa profusão criativa, o evocativo poético artístico pode ser compreendido em 

uma condição dinâmica. Merleau-Ponty aponta que a arte “deve ter um poder que faça dela, não 

existência congelada, mas existência sublimada, e mais verdadeira que a verdade” (2012, p.121), por 

isso é um devir. Como movimento experiência-expectador, a obra contém dinâmicas que podem 

revelar elementos importantes acerca de vínculos e corporeidades de lugar. Isso diz respeito à 

capacidade que as obras têm de, pelo circuito ativo da percepção, “falarem” acerca de e por si mesmas, 

de vir a habitar aqueles que as percebem. 

 Na relação inerente entre ser-no-mundo e geograficidade, a arte aparece como importante 

janela para complexos cosmos de inter-relações que se travam no campo da agência e imaginação 

humana. Buttimer (1993) ressalta que no epicentro do fazer artístico há poiésis que centraliza a 

posição do existir frente à geograficidade do espírito humano. Na perspectiva da autora as 

espacialidades do hodierno emergem na poética das obras e permitem explorar realidades geográficas. 

 Pela geografia humanista é possível elencar como se arquitetam expressões do lugar que se 

manifestam na experiência artística. Segundo Dardel, “a ‘situação’ de um homem supõe um ‘espaço’ 

onde ele ‘se move’; um conjunto de relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum 

modo o lugar de sua existência” (2011, p.14). Neste mesmo nexo, geopoéticas são evocadas para 

estabelecer, por meio da arte, formas de construir outras direções ao mesmo tempo em que expressam 

sentidos espaciais. 
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 Na relação que é estabelecida entre o lugar e o ente sensível, um para-si e em-si, eles se 

somam em uma experiência indivisível que dá ordem ao fenômeno existencial que conduz a 

humanização do espaço. Tal afirmativa aproxima da consideração de Seamon de que “place is not the 

physical environment separate from people associated with it but, rather, the indivisible, normally 

unnoticed phenomenon of person-or-people-experiencing-place” (2014, p.11). 

 O fenômeno sensível de expressão que culmina na relação com a obra tem dimensões 

espaciais que permitem uma análise geográfica que toma por centro a corporeidade. Se, como Relph 

(1985), Tuan (2012), Seamon (1979; 2014) e Casey (2001) ponderam, o lugar é diretamente 

conectado à percepção do sujeito, faz-se impossível ignorar a corporeidade inerente da massa em que 

ele se materializa. Isso decorre de que, como aponta Merleau-Ponty, 

O corpo nos une diretamente às coisas por sua própria ontogênese, soldando um a 

outro os dois esboços de que é feito, seus dois lábios: a massa sensível que ele é e a 

massa do sensível de onde nasce por segregação, e à qual, como vidente, permanece 

aberto (2014, p.132). 

 

 Em ensaio de sua obra tardia Husserl destaca que “tous les animaux, tous les êtres vivants, 

tous les étants en général n’ont de sens d’être qu’à partir de ma genèse constitutive et celle-ci a une 

préséance terrestre” (1989, p.27). É nessa composição de ente que constitui ontologicamente o solo, 

mineral e orgânico original da experiência das entranhas de ser é que se faz possível a emergência de 

qualquer espacialidade.  

 Como define Dardel, “há uma experiência concreta e imediata onde experimentamos a 

intimidade material da ‘crosta terrestre’, um enraizamento, uma espécie de fundação da realidade 

geográfica” (2011, p.15). O espaço telúrico, como propõe o geógrafo Dardel (2011), eclode nesse 

nexo intercorpóreo e intersubjetivo da reciprocidade sujeito-natureza. Essa organicidade expressa 

também por Abram (1996) conecta-se a uma geograficidade que dialoga à carnalidade do mundo. 

 Obras como as que compõem a Cena Psicopompo de Tunga ressaltam a força da terra que flui pelo 

corpo por meio da expressão artística com elementos minerais. Cada trama composta nas instalações revela 

um corpo em relação de sensação e percepção que cristaliza espacialidades telúricas. Como Hawkins (2012) 

propõe, são pelos caminhos da corporeidade que a arte tem construído relevantes aproximações com o 

conhecimento geográfico. 

 Ao considerar que “the vehicle of being-in-place is the body” (CASEY, 2001, p.413), Casey 

ressalta a necessidade de dimensionar o lugar pelo corpo que o circunscreve e o dinamiza. A arte 

contemporânea, em sua dimensão experimental (FREIRE, 1999; COCCHIARALE, 2008; ARCHER, 

2012; BUSKIRK, 2003), oferta oportunidades para aprofundar os conhecimentos geográficos acerca 

dos vínculos corporificados que arquitetam nexos de lugar. 
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 Segundo Merleau-Ponty “ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (2011, p.122), é também 

manifestar vontades, desejos e se constituir em relação aos lugares que o cerca. Nas vias do telúrico, 

corpos e sujeitos se misturam em composições que evidenciam percepções de dinâmicas de ser-no-

lugar. Coexistem sensações que se recriam continuamente rumo ao existir por materializar-se em 

experiências. 

 Evidencia-se, destarte, um campo experiencial em que há uma ligação visceral em que a carne 

(chair), elemento constitutivo do ente (MERLEAU-PONTY, 2014), se expressa na condição de ser 

em-si e para-si em simultaneidade existencial. Na carne-do-mundo (chair-du-monde) (MERLEAU-

PONTY, 2014), intercorporificada e telúrica, desabrocham as invisibilidades que fundamentam as 

condições de habitar nos lugares.  

Abram (1996) afirma que essa experiência de carnalidade é composta em relação e 

dinamogenia ao mundo mais-que-humano onde o sujeito manifesta a experiência espacial primal. 

Destarte, a perspectiva colabora para a reconstrução do conceito de lugar pela via da percepção e 

corporeidade que são exteriorizadas pela experiência artística. Faz-se possível, por essa via, uma 

conceituação dessa categoria que consiga abarcar elementos da subjetividade, intangibilidade e 

materialidade concernente à geograficidade.  

PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR   

• Um convite às derivas (título provisório para introdução) 

• 1ª Deriva – Geopoéticas do lugar: Reflexos, sedimentos e força material 

o Acerca do caos fundamental: Chöra-Topos no cerne do lugar-Obra 

o Cosmococas corpo-ativas: bebop-de-lugar e reversibilidade(s) 

o Expressão e interiorização do sentido de terra nos nexos do lugar 

• 2ª Deriva – Mineralogias telúricas no horizonte de lugar 

o Arte e alquimia nos limiares da matéria: fenomenologias terra-lugar 

o Geograficidades do indizível nas vísceras dos psicopompos 

o Rochas fúnebres: vulnerabilidade mineral nas entranhas do lugar 

• 3ª Deriva – Poiésis e organicidade: Vontades, insurgências e (inter)corporeidades 

o Carnalidades intersubjetivas nas seivas do lugar: (co)existências de ser-no-mundo 

o Deiscências na carne do lugar: protuberâncias intercorporificadas do entrelaçamento 

sujeito-terra 

o Serendipidade na cristalização experiencial lugar-obra: perspectivas de uma geografia 

animal 

• 4ª Deriva – Para habitar a terra: Sujeito-Natureza nas raízes do lugar incorporado 

o Labirintos sensíveis incorporados nas vinhas da terra 

o Terra(s) construídas: ruínas, entrelaçamentos e afetividades 

o Habitar entre as raízes do lugar: sementes telúricas da realidade geográfica 

• 5ª Deriva – Evocativos poéticos na origem do lugar telúrico 

o Metamorfoses elementais do ser-lugar no âmago da existência 
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o Aproximações rumo ao lugar primal: geograficidades telúricas do être brut 

o Por uma ontologia telúrica do lugar: ensaio de ser-da-Terra 

• Ecos de (outras) terras (título provisório para as considerações finais) 
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IDENTIDADE E VOTO: RELAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOs A VEREADOR E A REGIÃO 

NORTE 

Braian de Alencar Nogueira 

Modalidade: Mestrado 

 

Os estudos que tocam na temática Geografia do Voto são encontrados em todo Brasil e em todas as 

escalas, ainda sim o número ainda é pequeno de publicações na área e ainda mais na região Centro-

Oeste. Esta pesquisa trará à tona a Geografia do Voto na Capital Goiana tendo em foco uma escala 

de maior detalhe de alvos de estudos, a dos candidatos a vereador.  Outra contribuição deste trabalho 

será na abordagem da ligação identitária do candidato a vereador com o território dos seus votos. 

A pesquisa proporcionará a representação cartográfica dos votos obtidos pelos candidatos a 

vereador, possibilitando identificar o comportamento da população no ato eleitoral em 2016. Com 

estes dados poderemos analisar a intenção do voto, nos candidatos específicos, e qual a sua ligação 

com o território e suas disputas por poder. 

Escolheu-se como estudo de caso a Região Norte de Goiânia-GO por apresentar heterogeneidades 

na sua população, composta por bairros industriais, rurais e residenciais com classes sociais distintas. 

A sua área é de aproximadamente 70 km² com uma população de 140.000 (MUBDG, 2012). A Região 

Norte de Goiânia, representada neste estudo pelos locais de votação da zona 146 (Figura 1). O termo 

“Região Norte” será usado como em MUBDG (2012) para se referir aos 70 bairros representados na 

figura 1. 

As eleições de 2016 tiveram caráter municipal, elegendo prefeitos e vereadores para todos os 

municípios brasileiros. Para prefeito de Goiânia o candidato eleito foi o representante do partido 

PMDB Iris Rezende, já nas eleições para a câmara municipal de vereadores foram eleitos 35 

candidatos, sendo Jorge Kajuru, do PRP, o mais bem votado com 37.796 votos nominais e Vinicius 

Cirqueira, do PROS, recebeu 8.582 votos nominais no município. A zona 146 teve Vinicius Cirqueira 

como líder em votos obtendo nesta zona 63% dos seus votos, com 5.431. Kajuru foi o segundo mais 

bem votado na zona 146 com 3.154 votos, representando 8,3% dos seus votos totais.  
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Figura 5: Mapa de Localização da Região Norte. Elaborado por Autor. 2018. 
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A análise da identidade será por meio da auto-representação do ator social investigado e a hetero-

identidade a partir do seu histórico e dos seus papéis sociais ligados ao território, definidos em Cruz 

(2007). O território será delimitado pela zona 146, sendo possível demarcar sua base eleitoral e as 

fronteiras do seu território baseando em seus votos. A análise dos votos recebidos, por ser em escala 

local, não tem ligação com partidos ou suas ideologias. Augusto & Silva (2014) ao analisar a diferença 

na decisão do voto por escala do pleito, afirmam que quanto mais local é a eleição menor a influência 

partidária e maior é o voto personalista, tendendo o eleitor a votar no candidato que mais se identifica 

pessoalmente em detrimento da ideologia partidária. 

Objetivos 

proporcionará a representação cartográfica dos votos obtidos pelos candidatos a vereador, 

possibilitando identificar o comportamento da população no ato eleitoral em 2016. Com estes dados 

poderemos analisar a intenção do voto, nos candidatos específicos, e qual a sua ligação com o 

território e suas disputas por poder. 

Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

● Mapear a distribuição espacial votos na eleição de 2016 para vereador na Região Norte. 

● Identificar e discutir áreas onde o candidato teve mais votos (base eleitoral). 

● Definir o perfil dos seus votos, analisando se existe conexão com dados demográficos e 

socioambientais. 

●Discutir a relação do candidato e os seus eleitores locais com o território e analisar como se dá a 

disputa por poder neste território nas eleições de 2016  

 

Metodologia 

 

A obtenção de dados eleitorais foi pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), e os dados urbanos para Goiânia foram retirados do Mapa Urbano de Goiás 
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(MUBDG). A metodologia de representação espacial dos votos foi a de Menegat e Lago (2018) 

publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. O primeiro passo após a obtenção dados foi a revisão 

da geolocalização dos locais de votação para a zona 146 com o auxílio do Google Maps. Os dados de 

quantificação de votos não são disponibilizados por local de votação e sim por seção, sendo 

necessário tabular todos os votos por seção e assim somar os pertencentes a cada local de votação.       

Para a demarcação das áreas de influência (denominado “vizinhanças” pelos autores da 

metodologia) dos locais de votação da zona 146, foram utilizadas as coordenadas dos locais de 

votação e criado polígonos a partir do cálculo do diagrama de voronoi que a partir de algoritmos 

matemáticos delimita as áreas mais próximas de cada local de votação. Levando em consideração a 

obrigatoriedade desse votar e que todos os eleitores votaram no local mais próximo de sua casa, o 

polígono representa apenas uma aproximação da vizinhança que vota naquele local. 

Cruzando as informações eleitorais com dados demográficos do Censo de 2010 por setor censitário 

poderemos identificar a base eleitoral do candidato e estimar as fronteiras do seu território eleitoral.  

A análise da identidade será por meio da auto-representação do ator social investigado e a hetero-

identidade a partir do seu histórico e dos seus papéis sociais ligados ao território, definidos em Cruz 

(2007). A construção da identidade apenas com a representação que o investigador tem do 

investigado, analisando o que é externalizado nos seus papéis e relações sociais, não é suficiente para 

representar a sua identidade. Uma das formas de nos aproximarmos do que o indivíduo ou grupo 

pensam de si é com a auto-representação e do histórico. Hall (1997, p.13) afirma que a identidade “é 

definida historicamente, e não biologicamente” e, segundo Cruz (2007): 

não é possível estudar a identidade de qualquer grupo social apenas com base na sua cultura, 

ou no seu modo de vida, nas suas representações de forma introvertida e auto-referenciada, 

pois as identidades e os sentimentos de pertencimento são construídos de maneira relacional 

e contrastiva e muitas vezes conflitiva entre uma auto-identidade (auto-atribuição, auto-

reconhecimento) e uma hetero-identidade(atribuição e reconhecimento pelo “outro”). São 

nessas teias complexas de valorações e significados de reconhecimento e alteridade que se 

estabelecem o diálogo e o conflito entre os grupos, forjando as identidades (Cruz, 2007, p.17). 

 

Para representar a identidade (política) dos Vereadores, utilizemos as informações do seu histórico 

disponível em seus sites, dados de entrevistas concedidas e para políticos procurando a reeleição quais 

os territórios contemplados em suas ações durante o mandato(s) anteriore(s). 
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Sumário Comentado 

Capitulo 1: Relação Entre Candidatos e a Região Norte 

Neste capitulo será mapeado os votos dos 6 candidatos mais bem votados na Região Norte, podendo 

identificar quais candidatos tiveram nas eleiçoes de 2016 votos mais terrotoriais a partir de terem seus 

votos mais concentrados ou dispersos na zona 146 como um todo. 

Capitulo 2: Candidato, eleitor e o Território 

Aqui desenvolveremos a uma análise de qual ligação territorial o candidato tem  com a sua base 

eleitoral e como ocorreu a disputa territorial entre candidatos com bases eleitorial localizadas no 

mesmo território. 

Capitulo 3: Resultados 

  



 

184 
 

NO TROTE DOS CAVALOS: ESPAÇOS E TEMPOS DAS CAVALGADAS, 

CAVALHADAS, VAQUEJADAS E PEGAS DE BOI – SE 

 

Daniele Luciano Santos 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO 

A motivação da nossa proposta de tese parte das questões encadeadas durante o mestrado e 

presentes na dissertação intitulada “As Sócio-espacialidades e Ressignificações das Cavalgadas – 

Itaporanga d’Ajuda/SE”. Os dois anos de pesquisa nos despertou o interesse por outras manifestações 

com cavalo e no doutorado ambicionamos estabelecer um diálogo teórico-metodológico acerca dos 

espaços e tempos das formas de apropriação no processo de ressignificação das cavalgadas, 

cavalhadas, vaquejadas e pegas de boi em Sergipe. 

Diante disto, defendemos a tese de que as cavalgadas, cavalhadas, vaquejadas e pegas de boi 

são singularizadas como manifestações populares, no sentido delas serem manifestações do povo e 

pertencerem a grupos formados espontaneamente. Mas ao observá-las pelas diferentes formas de 

apropriação são tomadas como fenômenos complexos que, para além da adequação singular a 

determinados grupos e comunidades em determinados tempos e espaços, a apropriação assume tanto 

o caráter de posse20 quanto de consolidação ou vinculação a jogos de poder21. Nesse processo novas 

manifestações se materializam, outras se mantêm e outras se ressignificam. 

A relevância da nossa proposta de doutorado está ligada a insuficiência de trabalhos e 

pesquisas na Geografia que abordam manifestações culturais envolvendo a dimensão simbólica, 

política e econômica. Com ela queremos reforçar o pressuposto de que diferentes formas de 

apropriação despertam diferentes significados, e que por sua vez estabelecem sentidos distintos. 

OBJETIVO GERAL  

Analisar as formas de apropriação e ressignificação da cavalgada, cavalhada, vaqueja e pega de boi 

em Sergipe no espaço e no tempo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compreender a linha do tempo e os significados da cavalgada, cavalhada, vaqueja e pega 

de boi em Sergipe;  

                                                           
20 Posse no sentido de reconhecer algo como pertencente a si, sentimento de pertencimento - Geertz (1989). 
21 Poder no sentido de assumir algo como propriedade material - Rafestin (1993). 
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• Apreender as representações e as relações empreendidas para a permanência de tais 

manifestações no estado;  

• Investigar a relevância cultural, política e econômica dessas manifestações em Sergipe;  

• Averiguar os distintos sentidos atribuídos pelas representações a essas manifestações; 

• Discutir as perspectivas das manifestações estudadas. 

METODOLOGIA 

Para a consecução dessa proposta de estudo elencamos os procedimentos metodológicos 

considerando “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais, que com maior segurança e 

economia, [nos] permite alcançar o [nosso] objetivo” (LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 83, grifo 

nosso). Para tanto, além da revisão da literatura, os procedimentos que propomos fundamentam-se 

no trabalho de campo (PESSÔA, RÜCKERT E RAMIRES, 2017) com a observação (LAKATOS E 

MARCONI, 1991), a entrevista semiestruturada (LAKATOS E MARCONI, 1991), o levantamento 

fotográfico (PEDROSO, 2017) e análise dos dados primários e secundários (PEDROSA, 2008) com 

base na análise de conteúdo (BARDIN, 1977).  

REFERENCIAL TEÓRICO 

No intuito de compreender nosso objeto de estudo propomos uma abordagem qualitativa 

com a possibilidade de “apreender o real no contexto da subjetividade, do simbólico e da 

intersubjetividade próprias das relações expressas na realidade social, num intercâmbio com suas 

dimensões objetivas” (PESSÔA, RÜCKERT e RAMIRES, 2017, p. 20). A pesquisa qualitativa 

sugere uma análise integrada do fenômeno no contexto em que ele ocorre e do qual faz parte, para 

isso nossa investigação será realizada buscando ‘captar’ as formas de apropriação da cavalgada, 

cavalhada, vaquejada e pega de boi em Sergipe a partir de um estudo etnogeográfico. 

Propomos um estudo etnogeográfico no qual “[...] o mundo que nós estudamos é moldado 

pela ação dos homens e se encontra marcado por seus saberes, seus desejos e suas aspirações [...]” 

(CLAVAL, 1999, p. 70), sobre a etnogeografia Almeida (2008) afirma que ela permite penetrar na 

intimidade dos grupos culturais, constituído por aquilo que é vivido pelos homens e concretizado em 

crenças, valores e visão de mundo, a cultura vivida é essencialmente o objeto de estudo da 

etnogeografia. Essa ligação entre o homem e seu mundo define sua existência e é a essência daquilo 

que Dardel (1999) chama de geograficidade. Partiremos de uma investigação lenta e minuciosa em 

busca das origens, modificações e resistências da cavalgada, cavalhada, vaquejada e pega de boi em 

Sergipe, isto é, de uma etnogeografia para desvelarmos a geograficidade das manifestações em seus 

distintos espaços e tempos. 
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É preciso considerar o comportamento, a ação humana e sua motivação antes mesmo de 

ambicionar a compreensão do próprio mundo. Cosgrove (1998) destaca a importância de reconhecer 

as motivações da ação humana além daquelas estritamente práticas. As paixões tidas como 

inconvenientes na verdade “[...] são assustadoramente poderosas, motivadoras da ação humana” 

(COSGROVE, 1998, p.96) e reconhecê-las nos dá a possibilidade de compreender como elas se 

expressam no mundo que criamos e transformamos. Assim, podemos dizer que as transformações na 

cultura vêm de mudanças em sua prática no ato da reprodução cultural e em conformidade com as 

motivações humanas.  

A associação das abordagens etonogeográfica e fenomenológica nos consentirá mergulhar 

nessa geograficidade. Enquanto que a etnogeografia compreende que a cultura é reproduzida pela 

ação humana rotineira da vida cotidiana (COSGROVE, 1998), a fenomenologia (HEIDEGGER, 

2005) busca resgatar não só o sujeito e a compreensão do fenômeno, mas também a própria 

experiência de mundo como um valor a ser agregado à compreensão do mundo e do outro. Ambas 

enfatizam o mundo da vida cotidiana, valorizam não apenas o observável, mas também o significado 

e o contexto daquilo que é estudado, ou seja, associadas vão além da aparência por meio da vivência 

e da experiência. 

Sobre a geograficidade Holzer (2010) afirma que se refere ao espaço geográfico composto 

por espaços diferenciados pelo homem, que essencialmente define a relação do ser-no-mundo, uma 

relação onde o mundo é a representação do próprio ser. Seu pensamento do espaço geográfico como 

o mundo da existência cotidiana, da ação e da afetividade, onde os saberes, os desejos e as aspirações 

humanas o transformam é claramente um constructo das ideias de Dardel (1990) e Heidegger (2005) 

que tratam o ser, o espaço e o tempo de forma indivisível. 

Nosso interesse pelas manifestações: cavalgada, cavalhada, vaqueja e pega de boi, nos 

sugere um envolvimento com as discussões que envolvem a geograficidade e as variações da cultura 

popular. A cultura está intimamente ligada ao sistema de representações, de significados, de valores 

que criam uma identidade que se manifesta mediante construções compartilhadas socialmente e 

expressas espacialmente, isto é, construída pelas ações e inter-relações sociais, representa todo o 

modo de vida de uma sociedade, o que não inclui somente a produção de objetos materiais, mas um 

sistema cultural, simbólico e imaginário que constituem a identidade de um grupo (CLAVAL, 2007). 

Juntos, os indivíduos constroem uma história de vida, onde os hábitos, costumes, manifestações, 

expressões, sentimentos e outros elementos estão inseridos, determinando o seu modo de viver e de 

ser. 
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No tocante a cultura popular Burke (2010) afirma que nas ciências não há uma 

homogeneidade com relação ao termo e por não se tratar de uma unicidade muitos utilizam a 

expressão no plural: culturas populares. O autor busca contribuições de Mandrou (1977) e de 

Ginzburg (1972) quando destaca que o termo cultura popular é utilizado para designar “a cultura das 

classes populares” (BURKE, 2010, p. 17) e não a da minoria elitizada que insistem em reformular o 

sentido de cultura popular num processo de “hegemonização cultural”, retirando do povo a essência. 

Nesse sentido, quando aqui mencionarmos cultura popular estaremos nos referirmos especialmente à 

cultura da maioria da sociedade, do povo, e não da minoria que compõe essa classe dominante. 

Pereira e Gomes (2002) salientam que o processo de transformação da cultura popular possui 

um caráter dialético, posto que as tensões que afloram nos embates e nas interações sócio-espaciais 

determinam um sistema dinâmico, afeito a manutenção e a transformação.  A cultura popular a que 

os autores se referem se apoia no princípio de que os anseios de preservação e de transformação 

interagem, isto é, “[...] o aparente paradoxo é, na verdade, uma maneira dinâmica de afirmar que, para 

preservar, às vezes, é necessário mudar.” (Ibidem, p. 12). Num processo de insurgência os indivíduos 

se relacionam numa rede de transformação inerente à cultura de grupo ou dos grupos com quais 

interagem em uma constante reconfiguração de experiência social e cultural. Uma troca que dá 

sentido as suas experiências e está para além da oposição entre cultura popular e cultura erudita ou 

entre cultura popular e cultura de massa.  

Os autores chamam atenção ao fato de que as mudanças que ocorrem no popular tradicional 

não são decorrentes unicamente do caráter homogeneizador da globalização, devem ser consideradas 

também as relações de intercâmbio social e cultural inerentes ao cotidiano. Para os autores, na ótica 

dualista é enfatizada a decadência do popular e a ação devastadora da cultura de massa, enquanto que 

na ótica mediadora é destacada a reconfiguração da cultura pelo intercâmbio no âmbito popular, 

erudito e de massa, ou seja, num processo em que as inter-relações entre tradição e modernidade a 

única constância está na mudança. Acrescentam ainda que o popular tradicional “[...] tem se servido 

das técnicas e meios modernos para afirmar e ampliar, através das mudanças, a sua significação 

social” (PEREIRA e GOMES, 2002, p. 20), fazendo com que as fronteiras das vivências sociais sejam 

questionadas. 

Essa constante interação social se organiza no espaço em forma de teias e redes. A primeira 

se dá na conexão dos indivíduos pelos laços ou vínculos sociais e a segunda se dá com a conexão e o 

fluxo entre lugares hierarquizados (BONNEMAISON, 2002). Nesse contexto, Maia (2002) sintetiza 

que a rede organizacional de interação se constitui quando é permitida a comunicação sem fronteiras, 

interconectando pessoas e lugares, estabelecendo convivências e transformações. A rede 
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essencialmente é uma construção social, indivíduos, grupos, instituições e corporações se organizam 

em nós interconectados que delineiam os interesses, as funções e as ações sociais que se dão no 

espaço. 

Contundo, Cosgrove (1998, p.121) é assertivo: “A geografia está em toda parte, reproduzida 

diariamente por cada um de nós”. E por isso afirmamos que podemos sim enxerga-la no contexto das 

manifestações culturais, ela está na geograficidade das cavalgadas, cavalhadas, vaquejadas e pegas 

de boi de Sergipe, nos diversos espaços e tempos dessas manifestações, nas relações sócio-espaciais 

que as mantêm, nas suas diferentes formas de apropriação, nas teias, redes, arranjos e rearranjos 

estabelecidos para sua permanência. E para isso devemos resistir à tentativa de deslocar essas 

manifestações culturais de seus contextos de espaço e tempo, ou seja, vê-las pela sua própria essência. 

SUMÁRIO PRELIMINAR DA TESE22 

Introdução  

Apresentação da tese, objetivos, justificativa, relevância do tema. 

1. “Desenho” da Tese: corpo teórico e metodológico 

Apresentaremos nossas reflexões teórica-metodológicas sobre a categoria, conceitos e 

procedimentos que serão adotados durante a pesquisa. As discussões levarão em consideração os 

objetivos traçados, os fundamentos epistemológicos e geográficos, tomando a dualidade da 

apropriação (posse/poder) e a etnogeografia como elementos chaves para entendermos a 

geograficidade das cavalgadas, cavalhadas, vaquejadas e pegas de bois. 

2. Cenários e contexto das manifestações estudadas 

Abordaremos os cenários e contextos das manifestações culturais centradas no cavalo, partindo do 

pressuposto de que a cavalgada e a vaquejada (manifestações contemporâneas) se distinguem da 

cavalhada e pega de boi (manifestações tradicionais) no que diz respeito a origem, a realização, as 

formas de permanência e ressignificação. 

3. As formas de apropriação das manifestações estudadas 

Discutiremos as singularidades das formas de apropriação das manifestações estudadas no contexto 

político, econômico e cultural em seus distintos espaços e tempos. 

4. Os sujeitos da posse e os atores do poder 

                                                           
22 Todos os títulos aqui apresentados são provisórios em decorrência do início da pesquisa que se encontra no seu 

segundo mês de vigência. 
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Quem são os sujeitos que tomam posse das manifestações estudadas pelo sentimento de 

pertencimento e os atores que as assumem como propriedade material em um jogo de poder. Como 

as relações entre eles são refletidas nas manifestações. 

5. Considerações finais  

Traçaremos um diálogo entre cada objetivo e os resultados alcançados, buscando comprovar a tese 

e em caso contrário justificar. 
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O GARIMPO DE ESMERALDAS EM CAMPOS VERDES/GO (1981 A 2017): HISTÓRIAS, 

GENTES E HERANÇAS ESPACIAIS. 

 

Wilian Ribeiro de Padua  

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

 

A motivação para execução desta pesquisa foi sem dúvida compreender as dinâmicas sociais 

e urbanas envolvidas no garimpo de esmeraldas em Campos Verdes, município localizado ao norte 

do estado de Goiás. Este garimpo originou-se com a descoberta de esmeraldas em 1981 na fazenda 

São João, então município de Santa Terezinha de Goiás. A emancipação política aconteceu em 1989.  

Outra particularidade, é o fato do garimpo, diferente de outros, estar inserido na área urbana, fato este 

que influiu na estruturação social do município. Campos Verdes em seu ápice chegou a ter 47.000 

habitantes e atualmente, conta com 2.555 (IBGE, 2018).  

A mineração é, historicamente um dos fundamentais fatores de ocupação e urbanização no 

Brasil e quiçá no mundo. É verdade que este processo é mais facilmente observado no período 

colonial brasileiro, porém continua ocorrendo mesmo que em menor escala até nos dias atuais. 

Ressalta-se que este processo de urbanização mineiro não foi totalmente ao acaso. A urbanização 

promovida pela mineração é composta por uma população de miseráveis, pois na maioria dos casos, 

as pessoas não migram por gostarem de aventuras ou até mesmo para conhecerem novos lugares, 

migram  por falta de condições de existência em seu lugar de origem, então não é o garimpo que atrai 

estas pessoas, mas sim a miséria as condições precárias de vida que as impelem em direção ao 

garimpo. As relações de trabalho na cadeia produtiva do garimpo são tão perversas quanto qualquer 

outro meio capitalista, sendo que, existem os exploradores, explorados e desigualdades diversas. 

Como defendido por Palacin (1976), o garimpo de esmeraldas em Campos Verdes teve seu apogeu, 

mas também encontrou sua decadência, e esta deixou marcas espaciais profundas no município, mas 

principalmente nas relações sociais. 

Justifica-se esta pesquisa pela contribuição acerca da compreensão da formação espacial de 

um município que surgiu a partir das esmeraldas extraídas no subsolo do Cerrado goiano. Considera-

se a relevância deste estudo ao propor a interlocução entre a mineração, garimpo, urbanização, 

sociedade e após seu esgotamento, a mobilização dos trabalhadores impactados por esse processo na 

busca por novas alternativas de existir. Também considera-se que esta pesquisa pode contribuir para 

preencher uma lacuna de estudos com essa temática no estado de Goiás e, especificamente, nos 

municípios estudados. As comunidades locais serão beneficiadas ao passo que terão a oportunidade 
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de entender com base científica o que aconteceu na região no período supracitado e sua população 

após o fim das atividades garimpeiras, e com isso entender as transformações ocorridas no espaço e 

na sociedade.  

E ainda para realização deste estudo percebe-se que está conectada com a experiência 

profissional do proponente em estudos minerários e socioambientais através da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. O trabalho profissional na CPRM permitiu o contato com 

diferentes realidades da atividade minerária (de garimpos a grandes empreendimentos de mineração) 

em Goiás e no Brasil. Além do mais o proponente é conhecedor da área a ser estudada visto que a 

origem familiar permeia as relações sociais na região. Por conseguinte, isto contribui para fomentar 

o interesse no desenvolvimento do Projeto e Pesquisa e ainda  facilitar o levantamento de dados e 

contatos com a realidade pesquisada. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Analisar as transformações espaciais decorrentes do garimpo de esmeraldas em Campos 

Verdes/GO (1981 a 2017), com a descoberta, auge e decadência do minério, as  consequências 

socioambientais no município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Caracterizar os processos de urbanização e ocupação do espaço no município de Campos Verdes 

após 1981 com o início dos trabalhos garimpeiros, até 2017. 

b) Descrever o processo de descoberta do garimpo de esmeraldas, bem como a consolidação da cidade 

de Campos Verdes. 

c)  Analisar os sujeitos do garimpo e avaliar os impactos socioambientais das atividades garimpeiras. 

d) Identificar as heranças espaciais deixadas para Campos Verdes e suas gentes após o declínio das 

atividades garimpeiras. 

e) Compreender a luta e a conquista pelos ex-garimpeiros do Assentamento Caracol. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada na pesquisa tem como eixo central a pesquisa qualitativa e 

quantitativa, sendo: 

1) Pesquisa documental; 

- Serão feitos levantamentos bibliográficos em livros, teses, dissertações, artigos, sobre obras e 

autores que escrevem ou escreveram sobre os pilares desta pesquisa, tais como: mineração, garimpo, 

sociedade, espaço, trabalho, migração, urbanização e mobilidade, além de documentos em órgãos 

como prefeituras, IMB, IGG, INCRA, CPRM, ANM; 
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2) Documentação direta; 

- Observações não estruturadas 

- Pesquisa não participante, individual e observada na vida real 

- Entrevistas estruturadas 

- Diário de campo 

3) Redação final do documento de síntese; 

- Quando todas as etapas acima estiverem cumpridas, a redação final do trabalho será feita e entregue 

para revisão ao professor orientador. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Como uma das mais antigas atividades produtivas exercidas pela humanidade, durante 

séculos a mineração movimentou e continua movimentando a economia de muitos povos e 

transformando o espaço a sua volta. No entanto ela também provocou e ainda provoca graves 

distúrbios ecológicos e sociais nos espaços onde ocorre. Os efeitos dos empreendimentos 

minerais, normalmente, são de amplo alcance, abarcando desde a comunidade local até os 

grandes mercados financeiros internacionais. Por esse histórico e abrangência é que há um 

intenso e vasto debate a respeito da relação entre as atividades mineradora e os processos de 

desenvolvimento socioeconômico, particularmente, sobre os processos de desenvolvimento 

sustentável (HENRIQUEZ, 2008, p. 2). 

A mineração se não a primeira, é uma das primeiras atividades produtivas do Brasil, foi graças 

a ela que nosso país foi desbravado, e nosso interior foi conhecido, e a partir dela começou a se 

desenvolver. A mineração foi associada com riqueza, porém como toda atividade, a riqueza só vem 

para poucos, e aos muitos sobram miséria, doenças, decepção e desigualdade social. 

 

Surgiu, na década de 70, um conjunto de informações que dava conta da existência de um 

substrato importante de trabalhadores que se deslocavam repetidas vezes sobre o espaço a 

fim de encontrar uma forma de sobrevivência. O comportamento desse substrato nada tem a 

ver com uma subcultura nômade ou um espírito generalizado de aventura, pois se fundamenta 

numa busca constante de melhores oportunidades econômicas ou da própria sobrevivência 

(MARTINE, 1982, p. 5). 

Desde os primórdios o ser humano vaga pela imensidão do planeta, mas é sabido que, com o 

advento da modernidade, tais mudanças intensificaram-se e os motivos passaram a serem os mais 

diversos. De maneira geral a maioria das pessoas que migram estão em busca de condições melhores 

de vida, ou simplesmente por não haver condições de sobrevivência em seu lugar de vida. Como 

descrito por Martine (1982) as pessoas não migram por gostarem de aventura ou até mesmo para 

conhecerem novos lugares, migra-se por falta de condições de sobrevivência em seu lugar de origem. 
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Por proletariado podemos entender todos aqueles que nada possuem, ou melhor, não possuem 

outra forma de sobreviver, numa sociedade de mercadorias, do que vender, como tal, a sua 

força de trabalho. A expressão classe trabalhadora é normalmente associada, nos textos de 

Marx e Engels, ao conjunto daqueles que vivem da venda da sua força de trabalho, quase 

sempre em troca de um salário. (MATTOS, 2013, p. 90). 

 

Os garimpeiros, trabalhadores muitas vezes marginalizados pela sociedade, buscam o garimpo 

como meio de deixar a condição de miséria, à qual se encontram, muitas vezes explorados em seus 

lugares de origem, enxergam no garimpo uma possibilidade de “virar o jogo”. Acreditam que no 

garimpo terão liberdade de atuação e sairão do julgo do empregador, do patrão, do latifundiário. 

Porém, ao chegarem ao garimpo descobrem que tal qual onde estava, o garimpo tem dono e o que lhe 

resta é vender sua força de trabalho, então descobre que até nos rincões deste país suas chances de 

prosperidade são diminutas. 

A corrida do ouro tem sempre suas fases quase fatais: descobrimento, um período de 

expansão febril, caracterizado pela pressa e semianarquia, depois, um breve, mas brilhante, 

período de apogeu, e imediatamente, quase sem transição, a súbita decadência, prolongada, 

às vezes, como uma lenta agonia. (PALACIN, 1976, p. 15).  

 

O exposto acima feito por Palacin (1976) faz menção ao ouro, mas é aplicável para qualquer 

bem mineral, e assim também aconteceu em Campos Verdes. Por mais de 20 anos a cidade viveu as 

glórias de uma economia pujante, não faltavam empregos para às milhares de pessoas que se 

amontoavam em volta das áreas de extração das pedras preciosas. Todos os dias, novos ricos 

emergiam dos “buracos” outrora chamados de Catas. Aos poucos a riqueza de outrora deu lugar a 

decadência, a condição de miséria foi acentuada, o desemprego obrigou que muitos buscassem meios 

de sobreviver em outros lugares e atividades, deixando para a cidade e aos poucos que ficaram um 

sonho distante que em futuro próximo tudo será como antes. 

PLANO DE REAÇÃO 

 

CAPÍTULO 1: Urbanização e Mineração 

Comentário: A ideia aqui é tratar a cidade, demonstrar a importância da mineração na 

urbanização de nosso país, não só no passado, mas inclusive nos dias atuais.   

1.1 -  O garimpo como elemento de urbanização 

Comentário: Iniciaria falando dos processos de urbanização através da mineração em nosso 

país, finalizando no estado de Goiás. O pano de fundo seria principalmente os séculos XVII e 

XVIII, mas finalizando dois casos recentes (descrições reduzidas sobre Serra Pelada e Campos 

Verdes). 
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1.2 - Das grotas escondidas surge o garimpo de Campos Verdes 

Comentário: O objetivo aqui é demonstrar historicamente a descoberta do garimpo. 

1.3 – Assim se (des)constrói uma cidade 

Comentário: O objetivo aqui é fazer um contraste: num primeiro momento demonstrar o poder 

do garimpo, que possibilitou toda uma estruturação urbana e social (barracos, para vila, 

distrito, emancipação, ganho populacional, comércio e emprego forte, etc) e que posteriormente 

o mesmo garimpo foi responsável pela deterioração da cidade (desparecimento de bairros, 

abandono de outros, perda de população, exclusão de linhas de ônibus, fechamento de comércio, 

etc.) 

 

CAPÍTULO 2: População de miseráveis: o garimpo e seus sujeitos 

Comentário: O objetivo deste capítulo é relatar os dramas das pessoas que se 

sujeitam/aventuram no garimpo. 

2.1- A mobilidade garimpeira  

Comentário: A ideia aqui é demonstrar a mobilidade do garimpeiro em busca de trabalho e 

meios de sobrevivência. 

2.2 – Garimpo e Garimpeiro: agentes transformadores do espaço 

Comentário: O pensamento aqui é mostrar como o garimpo e seu agente executor o garimpeiro, 

mudam/moldam o espaço, fazendo diversas alterações no que tange as pessoas, ao social, 

ambiental, etc. 

 

3.3 - As relações de trabalho no garimpo de Esmeraldas 

Comentário: O objetivo aqui é detalhar o quão perversas são as relações de trabalho dentro da 

cadeia produtiva do garimpo. Demonstrar que como em qualquer outro meio capitalista, 

existem exploradores, explorados e desigualdades diversas. 

CAPÍTULO 3: De garimpeiro a garimpado: o que restou para Campos Verdes e sua gente 

3.1- O garimpo como fator de expulsão 

Comentário: O objetivo aqui é demonstrar que o mesmo garimpo que atraiu milhares de 

pessoas em seu auge, foi  o mesmo que “expulsou” estas mesmas pessoas  quando entrou em 

decadência. 

3.2- Do garimpo ao assentamento Caracol 

Comentário: Aqui a intenção é demonstrar um caso concreto desta “expulsão”, mostrando a 

formação de um assentamento exclusivamente por ex-garimpeiros. 

3.3 -  Campos Verdes: no presente e suas perspectivas futuras 
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Comentário: O objetivo é finalizar o trabalho com o retrato atual do município de Campos 

Verdes e sua gente e o que se desenha para o futuro. 
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OS PROCESSOS DE CONQUISTA DO TERRITÓRIO DO MOVIMENTO SOCIAL 

TERRA LIVRE EM GOIÁS (2006-2016) 

 

Flávio Marcos Gonçalves de Araújo  

Modalidade :Mestrado  

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Como indica Fernandes (1998) a luta por território no Brasil tem mais de 500 anos. Para Oliveira 

(2001), foram os povos indígenas que iniciaram o processo de luta para manter o seu território. 

A luta dos indígenas pelo território tem 517 anos, iniciando com os portugueses, passando 

posteriormente por latifundiários, por grileiros e as empresas ligadas ao agronegócio. Nesse processo, 

que compreende os últimos cinco séculos, ocorreu um verdadeiro genocídio indígena como parte da 

estratégia de expropriação dos seus territórios. 

Depois de dois séculos de luta dos povos indígenas teve curso as lutas dos negros escravizados contra 

os senhores proprietários de terras e de escravos. Dessas lutas e das fugas das populações escravizadas 

surgiram os quilombos, verdadeiros territórios da liberdade e do trabalho livre no seio de modelo 

escravista de produção. 

 Os camponeses posseiros lutaram e lutam pela terra desde o século XIX. Historicamente, a luta pela 

terra conduzida pelos camponeses posseiros se deu e se dá contra a expropriação a que são submetidos 

por latifundiários e especuladores grileiros e pelo avanço do agronegócio. Muitos foram os 

movimentos sociais camponeses em que os camponeses posseiros tiveram destaque. Trombas e 

Formoso foi um dos principais movimentos sociais camponeses do século XX, em Goiás e no Brasil.  

Entre os movimentos sociais camponeses surgidos entre o final século XX e o início do século XXI, 

na sociedade brasileira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é um marco importante 

da luta pelo território. Nos últimos 40 anos, o MST se transformou no principal movimento social 

camponês do Brasil e da América Latina, conforme evidenciam o número de ocupações realizadas. 

Já que para Oliveira (2001), Fernandes (2001) e Martins (1981) as ocupações são processos de luta 

pelo território e fazem com que o campesinato se reproduza no sistema capitalista.  

Entre os anos de 2006 a 2016 de acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

disponíveis na sua publicação Caderno de Conflito no Campo, ocorreram 2.863 ocupações e 

retomadas de terra no Brasil. O MST esteve presente em 52,74% das ocupações e retomadas de terra. 

Essas ocupações e retomadas envolveram 317.381 famílias, sendo que dessas 67,63% eram ligadas 

ao MST.  

Todavia, os dados da CPT demonstram que os processos de luta pelo território encontraram outros 

movimentos sociais camponeses nessa luta pelo território. Em levantamento junto ao Núcleo de 
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Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA), na sua publicação Relatório Brasil 2016, 

são indicados 137 movimentos sociais camponeses que participaram diretamente na luta pelo 

território, nos quatro cantos do país, nos últimos 16 anos. O estado de Goiás está dentro deste contexto 

de luta pelo território, posto que entre 2006 e 2016 ocorreram 110 ocupações de terras, envolvendo 

uma área de 146.879 ha e um conjunto de 17.103 famílias conforme dados da CPT, contidos em 

publicações do Caderno de Conflito no Campo, de 2006 a 2016.  

Em Goiás se fez presente 14 movimentos sociais camponeses na luta pelo território que utilizaram a 

ocupação como ferramenta de luta como demonstra os dados da CPT. No demonstrativo quantitativo 

das ocupações relacionadas com os movimentos sociais camponeses em Goiás, há uma diferença se 

compararmos com o contesto nacional. Em Goiás, o MST foi responsável por 33,63% das ocupações 

realizadas de 2006 a 2016, conformes dados da CPT.  

Outros movimentos sociais camponeses foram responsáveis por 73,27% das ocupações. Dentre esses, 

se destaca o movimento social camponês Terra Livre, responsável por 28,18% das ocupações de terra 

no estado de Goiás. Estes dados quantitativos demonstram que o estado de Goiás tem uma realidade 

de atuação dos movimentos sociais camponeses diferentes do contexto nacional.  

A compressão mais abrangente dos movimentos sociais camponeses demanda um alargamento dos 

estudos que tenham esses movimentos sociais como objeto. Isso significa estudar, pesquisar e 

compreender a dinâmica da luta pelo território envolvendo esses movimentos sociais.  

Fontes bibliográficas e banco de dados que contemplam os movimentos sociais camponeses 

evidenciam a forte presença dos mesmos na luta por território em Goiás e no Brasil, sendo as 

ocupações de terras um reflexo dessa luta. Todavia, existem outras formas de atuação dos 

movimentos sociais camponeses na luta pelo território, a exemplo dos acampamentos e das 

manifestações. Essa pesquisa tem em vista a compreensão das formas de ocupações, acampamentos 

e manifestações empreendidas pelo movimento social camponês Terra Livre na sua luta pelo 

território. Nesse processo tem destaque aspectos como a sua concepção de ocupação do território 

conquistado e as táticas e estratégias adotadas.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Os movimentos sociais camponeses são agentes da transformação do espaço e constroem território. 

Temos atuação de 137 de movimentos sociais camponeses no Brasil no século XXI conforme dados 

do NERA, publicados no Relatório Brasil 2016. Dessa grande quantidade de movimentos realizamos 

levantarmos fontes bibliográficas com vista a identificar e caracterizar continuidades e 

descontinuidades entre movimentos sociais camponeses em Goiás e no Brasil, bem como 
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compreender determinantes desse processo, encontramos uma forte presença de artigos, monografias, 

dissertações, teses, capítulos de livros e livros que tem como objeto de pesquisa o MST.  

Esse fato pode ser comprovado na Biblioteca da Questão Agrária Brasileira, onde estão reunidas 957 

teses e dissertações de 34 universidades, cujo eixo de pesquisa é a questão agrária brasileira. Das 957 

teses e dissertações, 98 tratam de movimentos sociais camponeses, sendo que 97 têm como 

centralidade na sua tratativa o MST, abordando aspectos como, entre outros, assentamentos, 

acampamentos, ocupações e modelo educacional. No Simpósio Internacional de Geografia Agrária 

(SINGA), que é outro importante acervo de produções da Geografia Agrária Brasileira, também 

identificamos um amplo predomínio de estudos e pesquisas que tem o MST como objeto. Na última 

edição do SINGA, ocorrido em Goiânia no ano de 2015, no grupo de trabalho que tinha como título 

Movimentos Sociais no Campo e Luta pela Terra, foram aceitos 33 artigos, sendo que destes 15 

tiveram como eixo central os Movimentos Sociais no Campo. Dentre estes artigos, 11 tiveram o MST 

como objeto de pesquisa, com apenas 4 tratando de outros movimentos sociais no campo, englobando 

movimentos camponeses, indígenas e quilombolas. 

 Para uma compressão abrangente da atuação dos movimentos sociais camponeses faz-se necessário 

uma ampliação estudos e pesquisas dos movimentos sociais camponeses. Atuação que não é 

cristalizada ou padronizada, posto que os movimentos sociais camponeses não formam um bloco 

monolítico, apresentando concepções de ocupação, acampamento e manifestações, formas 

organizativas e táticas e estratégias distintas na luta pelo território. Enfim, visões de mundo diferentes 

e projetos de sociedade díspares estão na base dessas distinções. Compreende-se que a identificação 

dessas distinções pode concorrer para a compreensão da diversidade constitutiva dos de movimentos 

sociais camponeses no Brasil. Por essa razão, se faz necessário uma maior pluralidade de estudos e 

pesquisas que envolvam outros movimentos sociais camponeses em Goiás e no Brasil, com vista a 

melhor compressão da luta pelo território. 

 Ao estudar, pesquisar e dissertar sobre o movimento social camponês Terra Livre, tem-se em vista 

contribuir para compreender melhor as diferentes táticas e estratégicas dos movimentos sociais 

camponeses na luta pela terra e na transformação do território em Goiás e no Brasil.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

 • Compreender as formas de atuação da luta pelo território do movimento social camponês Terra 

Livre, em Goiás, de 2006 a 2016. 3.2.  
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3.2 Objetivos específicos  

• Descrever a forma de organização do Terra Livre e como a mesma contribui para a luta do território 

em Goiás. 

• Mapear as ocupações, manifestações e acampamentos do Terra Livre em Goiás de 2006 a 2016. 

 •Caracterizar as dinâmicas das ocupações, manifestações e acampamentos do movimento Terra 

Livre em Goiás, entre 2006 a 2016.  

 

4. METODOLOGIA  

O desenvolvimento desta pesquisa demandará inicialmente a realização de uma revisão bibliográfica 

em torno da categoria território, dos conceitos e linhas teóricas que estudam os movimentos sociais e 

da utilização das ocupações, acampamentos e manifestações como elementos da luta pelo território 

empreendido por parte dos movimentos sociais camponeses. Fontes secundárias que permitam 

quantificar e localizar os movimentos sociais camponeses em Goiás, neles incluído o Terra Livre, 

serão buscados na CPT, NERA, INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e 

Sites Guia Mídias Regionais. 

Posteriormente serão levantadas áreas nas quais houve experiências de ocupação, acampamento e 

manifestações do movimento social camponês Terra Livre em Goiás, de 2006 a 2016. Esse 

levantamento tem em vista a identificação de fontes primárias, como documentos impressos e 

registros audiovisuais que permitam o estudo dessas experiências do movimento Terra Livre, bem 

como a própria produção de fontes primárias mediante a condução de entrevistas junto a dirigentes e 

integrantes da base desse movimento. 

Com base nas fontes primárias e secundarias será buscada a compreensão das ocupações, 

acampamentos e manifestações do movimento social Terra Livre como materialização de concepção 

de sociedade, forma de organização e táticas e estratégias de luta próprias desse movimento, em 

contraste com aquelas adotadas por outros movimentos sociais camponeses, com destaque ao MST. 

As fontes primárias e secundarias, respaldadas pela pesquisa bibliográfica, poderão contribuir para a 

compreensão se de fato há (ou mesmo em que medida há) uma singularidade expressa nas ocupações, 

acampamentos e manifestações empreendidas pelo movimento social Terra Livre em face de outros 

movimentos sociais camponeses, sobretudo em relação ao MST. O que certamente demandará 

identificar determinantes anteriormente indicadas, quais sejam a concepção de sociedade, a forma de 

organização e a táticas e estratégias de luta adotadas pelo Terra Livre. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO   



 

201 
 

FERNADES, Bernardo Mançano. Movimento social como categoria geográfica. Terra Livre. São 

Paulo, AGB, n.15, p-59-85,2000.  

______________. Movimento socioterritorias no campo brasileiro: Contribuição para leitura 

geográfica dos movimentos camponeses. In: OLIVEIRA, M. P.;COELHO,M. C. N. ; CORREA, A . 

de M(Org.). O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2008. v.II, p.273-302. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 

São Paulo: Edições Loyola, 1997. 

_________.Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos. 8ª Ed. São 

Paulo. Ed. Loyola, 2010. 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à 

multiterritorialidade. RJ: Bertrand Brasil, 2004. 391 p. 

MARTINS, José de Souza. Expropriação e violência a questão política no campo, 3ªedição, São 

Paulo, 1991. 

MARX, Karl  A miséria da filosofia. Ed. São Paulo: Global, 1985. 

NERA, Relatório Brasil 2016, Presidente Prudente, São Paulo 2017. 

OLIVEIRA, Ariovaldo U. Geografia e Território: desenvolvimento e contradições na agricultura. In: 

Boletim de Geografia Teorética, v. 25, n. 49-50, p.15-58, 1995. 

PEDON, Nelson Rodrigo. Movimentos socioterritoriais: uma contribuição conceitual à pesquisa 

geográfica. (Tese de Doutorado). Presidente Prudente-SP, Unesp, 2009, 239p. 

SAQUET, Marcos Aurélio. Por uma geografia das territorialidades e das temporalidades: Uma 

concepção multidimensional voltada para a cooperação e para o desenvolvimento territorial. São 

Paulo: Outras expressões, 2011. 123 p. 

SHANIN, Teodor. A definição de camponês: conceituações e desconceituações- o velho e o novo em 

uma discussão marxista. In: Revista Nera, nº 07, jul./dez 2005, 21 p. Disponível 

em:revista.fct.unesp.br/index.php/nera. Acesso em: 15 fev. 2013. 

THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 

Althusser. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

 

6. PLANO DE TRABALHO  

Primeiro Capítulo: Movimentos Socias Camponeses construindo território no século XXI 

Neste capitulo propomos analisar de forma escalar dos Movimentos Socias Camponeses -MSC. No 

primeiro subcapítulo selecionaremos atuações dos MSC no mundo, com enfoque central será nas 

ações e experiencias de r-existências desses Movimentos. A ênfase será uma abordagem decolonial 

para o hemisfério Sul, até chegarmos no Brasil. No caso brasileiro, o procedimento metodológico 

será diferente em relação ao primeiro subcapítulo, pois utilizaremos de forma preferencial dados 

quantitativos, juntamente com alguns elementos qualitativos.Utilizaremos com fonte os dados do 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno da Comissão Pastoral da Terra-CPT e sites que 

abordam a questão agrária brasileira.  Esses dados serão importantes para demonstrar, em forma de 

mapas, gráficos e tabelas, os conflitos no campo. Com base nos números apurados, iremos apontar 

de forma quantitativa a atuação dos MSC. Queremos demonstrar a espacialidade e territorialização 

dos MSC no século XXI, assim como a sua diversidade Com esses números possivelmente 

constataremos que o MST representa metade das atuações do MSC do Brasil,  embora, quando 
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adotadas  outras escalas, podem existir algumas distorções nos estados. Mostrar que existe 

diversidade de MSC é um dos propósitos desta dissertação, que pretende também enfocar a atuação, 

táticas e práticas do Terra Livre na disputa do território em Goiás, estabelecendo algumas 

similaridades e diferenças com outros MSC. 

Primeiro Subcapítulo: Movimentos Socias Camponeses no mundo r-existindo no século XXI 

 

Segundo Subcapítulo: A questão agraria no Brasil: longe de solução, atuação dos Movimentos Socias 

Camponeses no Brasil no século XXI 

 

Segundo Capitulo: Movimentos Socias, Território, Classe e Campesinato: Uma leitura em diálogo 

com Terra Livre  

 

Neste segundo capitulo entendemos que se faz necessário descrever o processo de formação histórica, 

modelo de organização e propostas de luta pela terra e território do Terra Livre.  Faremos esse 

processo analítico-descritivo com base em quatro conceitos, que consideramos essenciais para 

estabelecer o projeto sócio-político-territorial do Movimento: Movimentos Socias, Território, Classe 

e Campesinato. Para isso apresentaremos o estado da arte desses quatro conceitos nas últimas 

décadas, estabelecendo junções, divisões e bifurcações com os documentos do Terra Livre 

(manifestos, cartas, congressos, notas e outros) e suas práticas.  A partir desse viés, qual seja, a 

intersecção conceitual com a práxis do Terra Livre, apontaremos algumas opções teóricas e 

conceituais, estabelecendo também seus limites para compreensão do processo da territorialização do 

Terra Livre em Goiás. Este capítulo será dividido em dois subcapítulos.    

Primeiro Subcapítulo: Processo de formação do Terra Livre e sua organização: novas formas de 

pensar o mundo após a queda muro de Berlim 

 

 Segundo Subcapítulo: Elementos do Movimento Social, Território, Classe e Campesinato no Terra 

Livre: dos avanços às contradições 

 

Terceiro Capítulo: Territorialização do Terra Livre em Goiás: um processo em construção 

O terceiro capitulo será o de maior densidade textual, pois nele pretendemos descrever de forma 

quantitativa e qualitativa as manifestações, ocupações e assentamentos do Terra Livre em Goiás. 

Nesse processo, apesar do foco nas especificidades do Terra Livre em sua luta pelo território, 

buscaremos elementos comuns a outros MSC. Para materializar a territorialização do Terra Livre em 

Goiás utilizaremos os dados CEDOC/CPT, NERA, INCRA e sites de jornais, blogs e do próprio Terra 

Livre. Pretendemos estabelecer os processos de luta pelo território e suas contradições, para isso 

utilizaremos entrevistas com as lideranças e com camponeses de base, e documentos do Terra Livre 

e do Governo Federal e Estadual. Na última parte, descreveremos o processo de luta pela terra e 
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território no Assentamento Santo Expedito em Itarumã, estabelecendo as relações entre o Terra Livre 

e camponeses do assentamento em processo de permanência no território.    

Primeiro subcapítulo: As manifestações, acampamentos e ocupações do Terra Livre em Goiás 

Segundo Subcapítulo: Assentamentos, o continuar de caminhada que não tem fim 

Terceiro Subcapítulo: Santo Expedito, as causas justas e urgentes do campesinato 
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PARQUES URBANOS GOIANIENSES – ANÁLISE GEOGRÁFICA SOBRE O USO E NÃO 

USO PELA SOCIEDADE 

 

Elis Veloso Portela de Araújo 

 

Modalidade: Doutorado 

 

 

Introdução 

 

O presente projeto de pesquisa visa investigar a dinâmica geográfica de uso e não uso dos 

parques de Goiânia, buscando explorar suas potencialidades naturais, históricas e culturais. Pretende-

se desvendar o processo de apropriação dos parques urbanos e os fatores que contribuem para 

transformar esses espaços em lugares privilegiados de encontro e de convivência. Parte-se do 

pressuposto que os parques de Goiânia constituem um dos principais patrimônios, ambientais e 

culturais da história da cidade. 

A pesquisa pretende, ainda, gerar como resultado um estudo que subsidie o poder público a 

desenvolver estratégias capazes de valorizar os parques locais, bem como de estimular os cidadãos a 

se apropriarem efetivamente dos parques situados na capital. Um dos intuitos da pesquisa é tentar 

compreender a Relação estabelecida entre o uso dos parques urbanos e a busca pela Qualidade de 

Vida. 

A pesquisa procura demonstrar que os parques constituem um elemento marcante e 

fundamental na constituição da identidade goianiense, para isso buscará reconstituir vivências 

narradas por antigos moradores da cidade. 

A pesquisa proposta se insere no campo dos estudos que visam à compreensão dos processos 

sociais e culturais existentes sobre o espaço urbano. A Universidade, como instância promotora de 

conhecimento, tem como função traçar itinerários que conduzam às reflexões sobre diferentes campos 

do saber, possibilitando à sociedade acesso às diversas construções resultantes de suas investigações. 

Neste sentido delega-se à Universidade a proposição de estudos e alternativas que conduzam a 

sociedade goianiense a apropriar-se efetivamente do parque como espaço constante de convivência e 

de qualidade de vida. 

Numa era que as Metrópoles destacam-se pela escassez de espaço e de tempo, pelo trânsito 

caótico, pela falta de paciência, pela correria e pelo sedentarismo, pela debilidade da saúde expressa 

em viroses, obesidade, depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, etc., pela falta de 

convivência familiar, pelo distanciamento da natureza...o parque urbano surge como um convite à 
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sociedade urbana a uma reaproximação com hábitos saudáveis, com um modo de vida que lhe 

possibilite experiências além do asfalto, do shopping, do escritório e do mundo virtual. 

Desenvolver uma pesquisa sobre os parques urbanos em Goiânia é, ainda, uma empreitada no 

sentido de tentar fortalecer os estudos geográficos sobre o urbano e as dinâmicas tecidas ao longo do 

tempo e do espaço goianiense.   

Percorrer trajetórias sociais, culturais, históricas e geográficas torna-se necessário à medida 

que nos fornece subsídios para compreender como se dão os processos urbanos existentes “em torno” 

dos parques, como a apropriação dos espaços, a segregação social, a constituição de identidade, a 

atribuição de significados aos diferentes usos do espaço. 

Elaborar a referida tese é uma oportunidade de situar em solo goianiense importantes análises 

acerca de categorias que nitidamente influenciam na tecitura dos parques urbanos. Território, 

paisagem e lugar figuram como elementos centrais do estudo que se pretende fazer. 

Outro ponto que intenta relevância ao projeto refere-se à vertente da análise dos espaços 

públicos, propondo perpassar por aspectos políticos e administrativos no tocante à cidade. 

Esta pesquisa servirá para fornecer subsídios ao poder público de maneira que o possibilite 

atuar com a devida responsabilidade, compreendendo as aspirações da sociedade e os fatores de uso 

e não uso dos parques urbanos, constituindo-se em um estudo geográfico que almeja abarcar, ainda, 

problemas relacionados à segurança pública, ao patrimônio ambiental e turismo realizado na cidade 

de Goiânia. 

Objetivo Geral - Realizar uma análise geográfica acerca do uso e do não uso dos parques 

urbanos na cidade de Goiânia – GO. 

Objetivos Específicos 

- Identificar os fatores que estimulam a sociedade a utilizar os parques urbanos na cidade de 

Goiânia; 

- Identificar os fatores que estimulam a sociedade a não utilizar os parques urbanos na cidade 

de Goiânia; 

- Identificar e analisar as políticas do poder público voltadas à administração e conservação 

dos parques urbanos; 

- Identificar e analisar as políticas de segurança voltadas aos parques urbanos; 

- Identificar e analisar as ações de comunicação voltadas ao estímulo do uso dos parques 

urbanos; 

- Identificar e analisar as ações voltadas à qualidade de vida existentes nos parques urbanos; 

- Identificar e analisar a relação do uso dos parques urbanos e a identidade goianiense. 
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Metodologia 

As opções metodológicas escolhidas para elaboração da pesquisa científica proposta por este 

projeto buscaram subsídios em literatura elaborada por Gil (2002). A partir de tais escolhas, chegou-

se às seguintes delimitações: 

A abordagem escolhida para a condução da pesquisa em foco consiste na abordagem 

Qualitativa, que segundo Minayo (2001), preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

A pesquisa proposta classifica-se como Pesquisa Aplicada, pois segundo Gerhardt e Silveira 

(2009) objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

A pesquisa em tela pode ser classificada como descritiva e exploratória. Descritiva, por ter 

como intuito a descrição das características de determinada população ou fenômeno e 

estabelecimento de relação entre variáveis. Exploratória, por desejar o aprimoramento de ideias e a 

descoberta de intuições. 

Segundo Gil (2002) para analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão 

teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da 

pesquisa. 

Visando abarcar os subsídios necessários à pesquisa em questão, propõe-se conduzir a 

investigação por meio da combinação dos seguintes procedimentos: 

- Pesquisa bibliográfica – desenvolvida com base em material já elaborado, como livros e 

artigos científicos. 

- Pesquisa documental – utiliza materiais que ainda não receberam tratamento científico. 

- Levantamento – caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. 

- Estudo de Campo – semelhante ao levantamento, o estudo de campo objetiva maior 

profundidade.  

Referencial Teórico 

Para realização da pesquisa em tela pode-se amparar em um vasto campo de estudos teóricos 

que versam sobre as questões que se deseja trabalhar. Considerando a abrangência de temáticas, 

organizou-se o referencial teórico de modo que os marcos escolhidos fossem expostos de acordo com 

o assunto a ser abordado. Neste sentido, apresenta-se a seguir autores com relevantes estudos em 

áreas sobre as quais se pretende discorrer. Destacam-se algumas delimitações teóricas realizadas com 
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intuito de organizar a escrita, sendo elas: Espaço Urbano, Estudos sobre a Cidade, Metrópole, 

Paisagem e Geografia Cultural. 

O trabalho a ser realizado parte da compreensão de que a pesquisa, não somente a de caráter 

geográfico, deve percorrer por um caminho teórico múltiplo, que valorize a dialogicidade e a 

pluralidade de aportes e conhecimentos. Ao percorrer os caminhos teóricos que subsidiarão os rumos 

desta pesquisa, busca-se construir um itinerário de leitura coerente e complementar, sem, entretanto, 

limitar-se ou fechar-se em um único campo de reflexões. 

Consultaram-se teóricos como Lefebvre e Harvey para compreender sobre a produção do 

espaço e os inúmeros fatores influentes na constituição do espaço urbano. Além disso, buscou-se 

aproximar das discussões propostas por Milton Santos, no intuito de adentrar em reflexões presentes 

nas dinâmicas espaciais. 

A pesquisa proposta adota alguns fundamentos utilizados por Corrêa (1989) em suas análises 

sobre o Espaço urbano. O autor afirma que o estudo do Espaço urbano interessa a todos os habitantes 

da cidade, dentre eles aos políticos e planejadores. Para Corrêa (1989), o espaço urbano pode ser 

abordado a partir da percepção que seus habitantes ou algum de seus segmentos têm dele e de suas 

partes.  

Recorre-se também a Carlos (1992) que concebe o Espaço como produto da sociedade e 

discorre sobre condição espaço temporal. Carlos (1992) e Corrêa (1989) são autores que trabalham o 

espaço urbano como reflexo da sociedade, e consequentemente das desigualdades sociais. 

Fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social. Para Corrêa (1989) o espaço urbano 

assume uma dimensão simbólica – é um produto social resultado de ações acumuladas através do 

tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço.  

Recorre-se a Carlos (1992) para versar sobre a cidade, compreendendo-a como um modo de 

viver, de pensar, mas também de sentir. Segundo a autora, o modo de vida urbano produz ideias, 

comportamentos, valores, conhecimentos, formas de lazer, e também uma cultura. 

A compreensão da cidade torna-se fundamental para compreender as dinâmicas geográficas 

existentes sobre ela. Cabe ressaltar, que Goiânia é uma cidade que possui dimensões e especificidades 

metropolitanas, portanto as particularidades desta metrópole devem ser levadas em consideração.  

Partindo do exposto, consulta-se Chaveiro (2012) que nos apresenta a metrópole como espaço 

de organização de diferentes redes, elo entre o tempo do lugar e o tempo do mundo, lugar de mil 

lugares tecido por uma sociodiversidade que faz referência a diferença de classes sociais, 

territorialidades de diferentes grupos humanos, capacidade de acesso e inserção, expressão de 
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conflitos sociais, a metrópole brasileira é um mosaico em movimento de diferentes sujeitos, tempos 

e lugares. (CHAVEIRO, 2012, p.219) 

Segundo Chaveiro (2012) esse logro de apropriação conflituosa só pode ocorrer por meio da 

configuração espacial sacramentada em diferentes tipos de formas espaciais, tais como: periferia 

proletária, centros de convivência, novas centralidades, parques urbanos, Shoppings centers, anéis 

viários, prédios inteligentes com censores, passarelas, viadutos, distribuidoras de bebidas, grandes 

armazéns, atacadistas, estádios, templos religiosos, loteamentos populares, condomínios fechados, 

pit-dogs, feiras populares, espaço para festa de peão, boites, prostíbulos etc. Nesta infinidade de 

possibilidades, daremos destaque aos parques urbanos. 

Surge então a paisagem, como categoria geográfica fundamental para entender as dinâmicas 

presentes no Espaço Urbano. De acordo com Carlos (1992) a paisagem é humana, tem a dimensão da 

história e do socialmente produzido pela vida do homem. Para a autora é a partir daquilo que aparece 

aos olhos do pesquisador que as questões se colocam e o processo de conhecimento se desencadeia. 

Para Chaveiro (2012) as paisagens das metrópoles tornam-se arquiteturas da complexidade do 

mundo, de sua rica diversidade e de seus conflitos.  

Compreender a dinâmica existente na cidade desprezando a dimensão humana, expressa pelos 

processos sociais e culturais, é realizar uma análise frágil e desinteressada sobre o urbano. Neste 

sentido, busca-se percorrer caminhos da geografia cultural que auxiliem no entendimento das análises 

propostas no estudo dos parques urbanos. 

Para Claval (1995) o indivíduo que interessa à geografia é também um ser cultural. Nos seus 

comportamentos o instinto é limitado. O que ele sabe fazer e as motivações para o fazer, ele aprende 

a partir do que o rodeia na primeira infância com os pais, amigos, camaradas, depois ao longo de sua 

aprendizagem na escola. Ao que lhe foi transmitido se junta experiência que ele carrega. 

A colocação de Claval (1995) vai ao encontro da ideia de que o uso dos parques urbanos passa 

por uma dimensão educativa. Parte-se do pressuposto, neste projeto, que a apropriação dos parques 

urbanos pode ser estimulada pela via das instâncias educativas das quais participamos ao longo da 

vida. 

Segundo Corrêa (2003) o urbano pode ser analisado segundo diversas dimensões que se 

interpretam. A dimensão cultural é uma delas e por seu intermédio amplia-se a compreensão da 

sociedade em termos econômicos, sociais e políticos, assim como se tornam intelegíveis as 

espacialidades e temporalidades expressas na cidade, na rede urbana e no processo de urbanização. 

Nesse sentido, esta pesquisa buscará compreender por meio dos prismas teóricos 

apresentados, quais são as efetivas contribuições exercidas pelos parques urbanos analisados na vida 
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da sociedade goianiense e quais são as principais aspirações dos sujeitos para se apropriarem do 

parque enquanto espaço de convivência e promoção de qualidade de vida. 

 

 

 

Plano de redação detalhado preliminar - Sumário 

Introdução 

1. Justificativa - A redação deste item está em fase de conclusão, passará ainda por revisão de 

conteúdo e normas. Previsão para conclusão: Maio/2019. 

2. Definição de Problema - A redação deste item está em fase de conclusão, passará ainda por 

revisão de conteúdo e normas. Previsão para conclusão: Maio/2019. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral - A redação deste item está em fase de conclusão, passará ainda por revisão 

de conteúdo e normas. Previsão para conclusão: Maio/2019. 

3.2. Objetivos Específicos - A redação deste item está em fase de conclusão, passará ainda por 

revisão de conteúdo e normas. Previsão para conclusão: Maio/2019. 

4. Revisão Teórica 

4.1. Espaço Urbano - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e 

seleção para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.2. Estudos da Cidade - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e 

seleção para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.3. Metrópole - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e seleção 

para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.4. Paisagem - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e seleção 

para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.5. Geografia Cultural - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises 

e seleção para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.6. Turismo - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e seleção 

para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

4.7. Espaços Públicos - Item em fase de construção. Atualmente em fase de leituras, análises e 

seleção para redação. Previsão para conclusão: Agosto/2019. 

5. Metodologia 
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A metodologia está passando por fase de revisão, onde serão revistos alguns encaminhamentos e 

consultadas novas fontes para conclusão dos passos metodológicos. Será realizada a delimitação 

do objeto de pesquisa, e posteriormente serão elaborados os instrumentos de coleta de dados, 

assim como serão validados os instrumentos de pesquisa e será planejada a implementação da 

mesma. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL: GESTÃO METROPOLITANA E OS 

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO NO BRASIL 

 

Juliano Martins Rodrigues 

Modalidade: Doutorado 

 

 

1. Introdução 

 

Esta proposta de pesquisa se debruça sobre os arranjos institucionais das metrópoles 

brasileiras. Interessa apreender como as definições político-normativas tem relação com o território 

e engendram uma realidade sócio-espacial específica. A reflexão se dá a partir de uma discussão 

conceitual e teórica balizada nos estudos agrupados em torno do planejamento urbano e regional no 

Brasil, especialmente os que focalizam os modelos de planejamento e gestão metropolitana. 

Do ponto de vista de um pacto territorial, a gestão nunca se concretizou e seu reflexo 

nas institucionalidades revelam-se incompletos e fragilizados, com pouquíssimos resultados práticos 

na elaboração, organização e execução de políticas públicas. Fato facilmente observado na 

desorganização de nossas cidades. Parte-se também da consideração de que há uma intrínseca relação 

entre as estruturas de gestão e planejamento urbano, bem como de todos os instrumentos legais e 

burocráticos que os acompanham, com a forma urbana. É o momento em que a legalidade, 

materializada nos instrumentos de planejamento urbano, entrelaça-se com o fenômeno urbano. 

Para Carlos (2013) essa relação é definida por uma nova relação “Estado-espaço”, em 

que uma orientação para que investimentos em determinados setores e áreas das metrópoles são 

destinados a fomentar o processo de transformação espacial como momento da acumulação de 

capital. Trata-se de uma complexa rede de intervenções definidas objetivamente pelo planejamento 

estatal cada vez mais instrumentalizado, tecnocrático e com forte influência dos atores privados, cujos 

objetivos extrapolam o interesse coletivo e não tem compromisso com uma cidade democrática e 

pautada pelo ideal de justiça social. 

Sob esse fato incide determinadas peculiaridades da produção do espaço urbano 

brasileiro. A primeira é a maneira como o espaço urbano-metropolitano no Brasil se consolidou, que, 

aliás, é comum a toda America Latina. A partir de uma mudança na estrutura sócio-demográfica, em 

que a relação cidade-campo é modificada, grandes massas populacionais passam a viver em cidades, 

atraídas principalmente pela necessidade de emprego. O surgimento de megalópolis, como São Paulo, 

Cidade do México e Buenos Aires ilustram bem esse processo. Um segundo ponto é a centralidade 

da metropolização no processo de desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo em que a 

metrópole apresenta-se como local privilegiado de desenvolvimento econômico, concentrando 

investimentos e definindo a distribuição do capital, é um espaço que reproduz alguns dos mais 

dramáticos problemas brasileiros, como a miséria social e a violência urbana. Um terceiro aspecto, e 

que sustenta a discussão proposta neste projeto de pesquisa é a consolidação da escala metropolitana 

como elemento de planejamento territorial. Esse quadro que se desenvolve no Brasil desde a década 

de 60 e se consolida a partir do incremento legal do Estatuto da Metrópole, lei federal aprovada em 

2015, já despertou um amplo debate no campo científico, bem como se materializou em diversas 

experiências de planejamento, e em ambos emerge como um tema controverso.  

Nas experiências práticas o planejamento e gestão assumem variados modelos, todos 

eles enfrentando dificuldades para converterem-se em políticas públicas efetivas e com chances de 

mitigar os problemas urbanos. Interessa a partir das premissas expostas acima, saber como os modelos 

de planejamento e gestão territorial lidam com a realidade metropolitana no Brasil. 

 Para tanto, este estudo trará como tema a “O Planejamento e a Gestão Metropolitana 

no Brasil à luz do novo marco legal trazido pelo Estatuto da Metrópole”. Como objeto empírico 

propõe-se analisar os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados elaborados para as regiões 
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metropolitanas no Brasil. Para efeito de elucidação e recorte temporal, serão analisados aqueles 

planos aprovados pelas Assembleias Legislativas Estaduais entre maio de 2015 e dezembro de 2018. 

A dinâmica sócio-espacial das áreas urbanas brasileiras se inserem num ambiente de 

transformações exageradamente rápidas, que além da concentração da maior parte da população em 

cidades, provocaram uma diversidade de problemas, dentre eles a violência, a segregação residencial 

e as condições precárias de moradia.  

As nuances do planejamento urbano no Brasil – e sua relação com a escala metropolitana 

– podem ser percebida se analisadas sob os aspectos históricos. A partir dos anos de 1950 predominam 

no Brasil formulações tecnocráticas a serviço do nacional-desenvolvimentismo, refletindo 

diretamente na condução dos instrumentos de desenvolvimento urbano. As cidades eram vistas como 

objeto de um modelo de modernização acelerada, uma ponte para o crescimento econômico 

(RIBEIRO e CARDOSO, 1996, p. 65) e a metrópole como um objeto propulsor de desenvolvimento, 

pouco importando a diversidade que as compunham. 

Assim, nas décadas de 1960 e 1970 o planejamento baseado na racionalidade técnica 

sobressaiu sobre o modelo descentralizado e coletivo. Este comportamento teve como efeitos práticos 

a implementação e construção de grandes conjuntos habitacionais, e o incentivo aos sistemas viários, 

ocasionando um surto de urbanização nunca visto. (RIBEIRO e CARDOSO, 1996). As primeiras 

discussões em torno de questões sobre o direito à terra urbana e de ampliação da cidadania surgiram 

nesse momento. Foi um tempo em que, apesar de precoces, emergiram tentativas de impor 

institucionalmente instrumentos legais de controle do uso do solo urbano. Levantava-se assim a 

bandeira da Reforma urbana, sustentada principalmente em torno do Fórum Nacional da Reforma 

urbana23.Neste mesmo período a questão metropolitana emerge como um componente do 

planejamento24.  

No ínterim entre o final da década de 1970 e o ano 1988 a questão metropolitana é 

enfraquecida, principalmente pela diminuição na disponibilidade recursos para investimentos em 

habitação e infra-estrutura que havia demarcado regime militar, o que refletiu diretamente nos objetos 

de gestão e planejamento, provocando um vácuo institucional só interrompido com Constituição 

Federal de 1988.  

A Constituição de 1988 trata a questão urbana de maneira destacada, com forte relação 

com as reivindicações dos ideais da reforma urbana da década de 1970, principalmente ao inserir um 

regramento específico para o planejamento e a gestão urbana a partir da função social da propriedade. 

A matéria passa, portanto a se inscrever de maneira específica a partir desse momento, e se concretiza 

com a aprovação do Estatuto da Cidade25.  

Sem dúvida, a aprovação do Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos da 

Constituição que tratam do assunto, resultou em um grande avanço na normatização de uso e 

ocupação do solo. Entretanto, a realidade de nossos espaços urbanos, assinaladas profundamente por 

um processo de expansão das áreas urbanas para além dos limites municipais criou um imbróglio 

para a elaboração, organização e execução das políticas públicas, uma vez que não havia regramento 

que definisse a atuação conjunta entre os entes federativos. Só restava aos municípios agirem 

isoladamente na tentativa da promoção da política urbana. 

 A tentativa de solução veio com o incremento de mais um mecanismo jurídico de cunho 

geral, o Estatuto da Metrópole. A Lei Federal 13.089 de 2015 estabeleceu critérios e regras 

obrigatórias para a gestão compartilhada entre os entes componentes de regiões metropolitanas. 

Tratou-se, portanto, de uma mudança na ordem escalar do planejamento e gestão urbana, que saí do 

                                                           
 
24 Deram corpo ao tema metropolitano a Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 e a Lei 
Federal nº 14 de 1973, que criou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza 
25 Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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plano municipal / local em direção ao regional / metropolitano. 

Momento em que se insere esta proposta de pesquisa. Que, por um lado intenciona refletir 

sobre como os modelos de planejamento e gestão orientam a definição do território, e por outro, lança 

uma reflexão sobre alguns conceitos ainda indefinidos no meio técnico e científico, e cujas 

compreensões poderão revelar um quadro mais nítido sobre a temática no Brasil. 

 

 

1. Objetivo Geral:  

 

Esta proposta de pesquisa investigará os modelos de planejamento e gestão territorial, 

na escala metropolitana, elaborados no Brasil a partir do quadro político-normativo trazido pelo 

Estatuto de Metrópole (2015). 

 

 

 

2. Objetivos específicos: 

 

a) Levantar a produção no campo dos estudos urbanos regionais que tratam da temática 

metropolitana; 

b) Discutir e compreender os conceitos de metrópole, metropolização, regiões metropolitana e 

território a partir de suas significações no campo dos estudos urbanos e regionais. 

c) Levantar e analisar informações sobre a cooperação interfederativa municipal, no que tange 

às regiões metropolitanas no Brasil; 

d) Analisar e definir, segundo o conteúdo mínimo definido no Estatuto da Metrópole, os modelos 

de gestão e planejamento territorial presentes nos Planos de Desenvolvimento Urbano 

Integrados das Regiões Metropolitanas no Brasil; 

e) Avaliar a gestão e o planejamento territorial efetivamente institucionalizados no Brasil a partir 

dos modelos adotados nos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados das Regiões 

Metropolitanas no Brasil; 

 

 

3. Metodologia 

 

A proposta tem como base as concepções de investigação de cunho pragmático, 

utilizando de estratégias metodológicas mistas (CRESWELL, 2010).  

Conforme descrito abaixo: 

 

Fase 01: 

 

• Pesquisa Bibliográfica: Pesquisa, catalogação e análise de obras relacionadas à área de estudo, 

bem como à resultados de pesquisas ligados à temática proposta. 

• Coleta de dados e informações secundários: Fontes: a)  Pesquisa de Informações Municipais 

Básicas – Séries históricas (MUNIC – IBGE) ; aspectos a serem levantados: legislações e 

instrumentos de planejamento urbano; descentralização e desconcentração administrativa. A 

primeira indica o nível de adoção dos instrumentos de política urbana definidos pela 

Constituição de 1988 e o segundo indica o nível de gestão compartilhada interfederativa. b) 

Leis Estaduais dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados das Regiões 

Metropolitanas26; aspectos a serem levantados: efetivação e aplicabilidade dos instrumentos 

                                                           
26 Considerando as Leis aprovadas entre maio de 2015 e dezembro de 2018. 
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de desenvolvimento urbano integrados; integração do conteúdo aos princípios de direito à 

cidade e da função social da propriedade c) Documentos bases do processo de elaboração dos 

Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados das Regiões Metropolitanas, cujos conteúdos 

serão reveladores dos modelos adotados.  

 

Fase 02: Seleção e sistematização de dados e informações: Organização de banco de dados e produção 

de tabelas que permitem a abordagem do objeto. 

 

Fase 03: Interpretação dos dados: Utilização de técnicas mistas, combinando as análises de estatística 

descritiva e uso de técnicas de interpretação qualitativa. 

 

Fase 03: Redação: Descrição e análise em forma de texto. 

 

 

4. Referência Bibliográfica 

 

Para Lefebrve (1999) a relação entre industrialização e urbanização é que gera essa 

atração pela cidade promovendo um processo de transformação social em que a cidade passa a ser o 

centro dinamizador das relações sociais. Para ele, é através da industrialização que a sociedade ganha 

efetivamente o status de urbana.  

Dentro desta concepção, a produção do espaço está analogicamente ligada ao processo 

de produção fabril, base do capitalismo. Portanto, os mecanismos que ordenam a lógica mercantil da 

produção e consumo de mercadorias estão também articulados à configuração do espaço e da própria 

sociedade. (LEFEBVRE, 1999; HARVEY, 2001) 

Sobre a contribuição teórica de Henry Lefebvre destaca-se a ampliação de sua 

abordagem. A compreensão da dinâmica espacial nessa ótica por si só não conseguiria esclarecer 

parte essencial dos fenômenos vinculados à cidade.  É a partir dessa constatação que outros elementos 

emergem, como os movimentos sociais, o Estado e a política urbana. Enfim, o choque entre as ações, 

deslocamentos e discursos os objetos materiais fazem propagar as formas urbanas predominantes. 

Nesse ponto, não há obra sem uma sucessão regulamentada de atos e de ações, de decisões e de 

condutas, sem mensagens e sem códigos. Tampouco há obra sem coisas, sem uma matéria a ser 

modelada, sem uma realidade prático-sensível, sem um lugar, uma ‘natureza’, um campo e um meio”. 

(LEFEBVRE, 2001, p. 48). 

Harvey (2001) analisa os aspectos diversificados da vida social, inclusive aquelas 

ações que estão nas bases da produção dos instrumentos de gestão e planejamento urbano. Em sua 

análise dialética ele mostra como os agentes atuam para promoverem a “própria geografia histórica”. 

Trata-se de uma leitura sobre como os interesses de classe se relacionam com a “feitura da cidade, 

que é tanto produto como condição dos processos sociais”.  

A formação dos espaços metropolitanos no Brasil está ligado diretamente ao processo 

de urbanização brasileiro, demarcado pela homogeneização das condições de reprodução do capital, 

pela forma que se criaram políticas de integração regional, pela heterogeneidade estrutural da 

economia e pela manutenção de uma modelo político de dominação tradicional (RIBEIRO, 2010). 

Ribeiro (2010) assim resume a questão da formação espacial das metrópoles no Brasil: 

“... a dinâmica de organização do sistema urbano-metropolitano brasileiro foi 

fortemente caracterizada pelas tendências à dispersão da população em 

distantes periferias das áreas centrais, através do modelo de provisão de 

moradia conhecido como loteamento-periférico-autoconstrução” (p. 82) 

 

Há também que se considerar ainda que o planejamento atende às exigências da 
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tecnoburocracia sustentada pelo “discurso competente” que predomina nas esferas de poder estatal 

no Brasil em detrimento da participação popular e do reconhecimento das questões problemáticas da 

estrutura social. (SOUZA, 2002; VILLAÇA, 2005). 

A outra feição teórica que engloba essa proposta referencia-se em uma chave analítica 

composta de um quadro conceitual demarcado por um corte horizontal que separa a o fenômeno 

metropolitano partir de sua especificidade sócio espacial, e, portanto, definidor de uma região, sob a 

qual a escala é definida, e a metrópole como institucionalidade, onde se cria um “fato metropolitano”, 

estopim para a articulação de relações pré-existentes, conformando-se como uma região a ser 

significada como realidade definidora das ações técnicas e executivas (FIRKOWSKI, 2013). 

Contrapõe-se então duas perspectivas, uma sob qual a análise desemboca na 

compressão do fenômeno urbano metropolitano a partir de um processo de metropolização, 

entendido, como a expansão urbana a partir da conurbação de áreas limites entre as cidades 

(GEDDES, 1994) e uma outra baseada numa visão de desenvolvimento-regional positiva, a qual 

focaliza o político-institucional, ou seja, sua definição é legalmente atribuída por força de uma lei.  

Acerca desse dilema, Klink (2013) sintetiza: 

 
Evidentemente, a agenda metropolitana que emerge nesse contexto, marcado tanto 

pelo processo de reestruturação produtiva e territorial intenso, quanto pela inserção 

competitiva da economia brasileira no sistema econômico internacional, assume 

traços mais complexos que a estratégia metropolitana uniformizada e centralizada 

que fora adotada durante o regime autoritário no período do nacional-

desenvolvimentismo.” (...) é difícil detectar um arranjo institucional único e ótimo; 

a construção e reprodução das instituições representam fenômenos sociais, que ao 

mesmo tempo moldam e são influenciados pela dinâmica territorial e socioespacial. 

 

 

Plano de Redação 

 

1. Concepções e definições: como os estudos urbanos e regionais lidam com a questão metropolitana; 

1.1 A natureza da escala regional e o território metropolitano; 

1.2 A definição: o surgimento da escala metropolitana; 

2. Tornando as ideias mais claras: desenvolvimento e compreendendo os conceitos 

2.1 Cidade, metrópole, megalópole: o que estes conceitos têm a nos dizer; 

2.2 Região Metropolitana: condição sócio-espacial ou institucionalidade prática. 

2.3 A compreensão dos conceitos e a possibilidade   

3. Cooperação interfederativa: possibilidades, avanços ou retrocessos? 

3.1 As bases legais da cooperação interfederativa no Brasil; 

3.2 O município sagrado: indefinições e incoerências na atuação dos municípios no Brasil; 

3.3 As experiências de cooperação interfederativa na escala metropolitana no Brasil; 

3.4 O localismo expresso no vácuo institucional; 

4. O Estatuto da Metrópole e a redefinição da escala de planejamento e gestão urbana; 

4.1 Estatuto da Metrópole e as lutas políticas: surgimento, aplicabilidade e modificações; 

4.2 Instrumentos de planejamento e sua aplicabilidade; 

4.3 O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI 

5. Modelos de planejamento e gestão territorial presentes nos Planos de Desenvolvimento Urbano 

Integrados das Regiões Metropolitanas no Brasil;27 

5.1 Modelo 1 

5.2 Modelo 2 

                                                           
27 Não é possível especificar o conteúdo em função do estágio atual da pesquisa; 
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5.3 Modelo 3 
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POLÍTICAS HABITACIONAIS EM ANÁPOLIS/GO E SEUS EFEITOS NA 

ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL ENTRE 1980 E 2019 

 

Lucélia Neves Pinto 

Modalidade: Mestrado 

 

1.  INTRODUÇÃO  

O morar é uma questão imprescindível para as pessoas, representa seu ponto de referência e 

sua segurança de estar no mundo. Ter um endereço, um domicílio é condição para participar de 

programas do governo, ter uma matrícula escolar, apresentar uma referência em uma entrevista de 

empego, ser atendido no serviço de saúde. Mas, ter apenas domicílio não é suficiente; este tem que 

ser integrado com a cidade. 

A política habitacional é constituinte das políticas urbanas, transformando-se num fator de 

colaboração para produção do espaço urbano. Contudo, não tem sido capaz de equalizar as 

desigualdades da organização socioespacial, onde o cenário de segregação se faz muito perceptível, 

haja vista, por exemplo, o déficit habitacional que contribui sobremaneira na formação de uma 

paisagem que se repete em diversas localidades do planeta, mobilizando inclusive uma agenda da 

ONU para tratar do assunto, através da promoção das conferências Habitat, que ocorreu pela primeira 

vez em 1976.  

A presente pesquisa se justifica no atual cenário social, político e econômico, considerando 

que a organização socioespacial foi alterada sobremaneira em função de políticas urbanas, sendo estas 

últimas, importante base de produção das relações sociais. Em função destas relações objetivamos 

compreender as imbricações entre as políticas habitacionais, levadas a cabo pelo Estado em 

associação com o mercado imobiliário em Anápolis no período de 1980 a 2019. De modo que o 

problema de pesquisa central poderá ser expresso na seguinte pergunta: quais são os efeitos das 

políticas habitacionais de provisão de moradia na organização socioespacial do espaço urbano de 

Anápolis? 

O intento é olhar para a cidade e desvelar seu movimento socioespacial nesta trajetória 

temporal dada. Por isso mesmo, o conceito de espaço urbano adotado na pesquisa não é um dado 

posto, previsível; em profunda relação com as pessoas, consideramos que está em constante mudança, 

sendo ao mesmo tempo vetor das transformações, ao ser acionado por meio das políticas 

habitacionais. Os marcos jurídicos são fundamentais para orientar a posse e uso do solo, mas nem 

sempre conseguem ser eficientes. Anápolis já está em seu quarto Plano Diretor e possui leis 

pertinentes ao parcelamento e zoneamento do solo urbano que faz referência a áreas destinadas à 
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habitação de interesse social. O que se vê, entretanto, é uma cidade cuja organização socioespacial 

apresenta-se segregada, em um claro reflexo das desigualdades socioeconômicas, onde os problemas 

estão sempre “sendo solucionados”. Ou seja, como a legislação atinente ao tema tem reverberado no 

espaço geográfico dessa cidade?  

 

2. OBJETIVOS 

Geral: Analisar os sucessivos efeitos das políticas públicas habitacionais na produção e 

organização do espaço urbano de Anápolis entre 1980 e 2019; 

  

Específicos: (a) Compreender o contexto do desenvolvimento histórico das políticas urbanas e da 

habitação em Anápolis a partir da análise dos instrumentos jurídico legais entre 1980 e 2019; (b) 

Compreender a relação entre políticas públicas habitacionais e seus efeitos na produção do espaço 

urbano sob a dimensão da moradia contemporânea em Anápolis entre 1980 e 2019; (c) Analisar o 

papel dos atores produtores do espaço urbano no contexto das políticas habitacionais em Anápolis 

entre 1980 e 2019; (d) Cartografar a evolução da expansão urbana de Anápolis entre 1980 e 2019; 

3. METODOLOGIA 

O método a ser utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa é o qualitativo. Para Gerhardt 

e Silveira (2009, p. 31), “A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” Para 

Cavalcante et al (2014, p. 13) esta abordagem permite “qualificar as vivências do sujeito, bem como 

suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos”. A pesquisa se propõe investigativa, 

pois objetiva desvelar os desdobramentos das políticas habitacionais na produção do espaço urbano 

de Anápolis entre 1980 e 2019. 

No âmbito da pesquisa qualitativa, elegemos a análise de conteúdo como meio de 

investigação, esta que de acordo com Moraes (1999, p. 2) é uma metodologia “usada para descrever 

e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. [..] (atingindo) uma compreensão de 

seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.” 

O procedimento metodológico de investigação consistirá na coleta de informações primárias 

e secundárias por meio de revisão bibliográfica, análise documental, entrevista informal28 e registro 

fotográfico. Por meio da revisão bibliográfica em livros, teses, dissertações, entre outros buscar-se-á 

conhecer o que se tem produzido sobre o tema em questão, qual seja políticas de produção do espaço 

                                                           
28 Sobre entrevista informal ver GIL, 2008, p. 111. 
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urbano e de produção de moradias. Faremos o levantamento e a análise documental dos planos 

diretores que Anápolis possuiu ao longo de sua história e o conjunto de leis que sustentam a posse e 

uso de seu solo, bem como será feito levantamento cartográfico da evolução da expansão urbana da 

cidade, a fim de correlacionar o que se preconiza em termos de organização socioespacial da cidade 

e como de fato a cidade se organiza. Os dados estatísticos oficiais relacionados aos aspectos 

socioeconômicos, como renda, déficit habitacional, oferta de serviços de saneamento básico, de 

transporte público e de energia e outros serão buscados nos sites dos institutos de pesquisa como 

IBGE, IMB e Fundação João Pinheiro e servirão para compor quadros e gráficos que subsidiarão os 

questionamentos da pesquisa em tela. Por meio da entrevista informal buscar-se-á a visão dos agentes 

locais envolvidos no processo de produção do espaço urbano de Anápolis – gestores municipais e 

agentes do setor imobiliário. O registro fotográfico das visitas de campo também comporão o quadro 

de informações relativamente ao objeto pesquisado. 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

O ato de produzir espaço não é a-histórico. Desde que homens e mulheres conseguiram se 

organizar e trabalhar de maneira cooperativa, vem produzindo conhecimento que é posto a serviço da 

sociedade no sentido de transformar o espaço, de melhorar a produtividade, acumulando e renovando 

técnicas que intercambiam o trabalho humano. A produção do espaço guarda a história de homens e 

mulheres sobre a Terra. Essa percepção possibilita compreender que o estudo das sociedades humanas 

e de suas formas espaciais não pode prescindir de uma consideração do espaço e tempo precedentes, 

ocorridos, como propõe Santos (2012, p. 240), em diferentes escalas – internacional, nacional e local. 

A presente pesquisa tem como recorte conceitual a produção do espaço. Nesse perspectiva a 

contribuição de autores como Gottdiener (1993), Santos (2012), Corrêa (1995) e Harvey (2014) 

tornam-se importantes, pois analisam como as ações entre os diversos atores refletem na produção do 

espaço geográfico, de modo particular no espaço urbano. 

O recorte temático da presente pesquisa é habitação no Brasil, objetivando analisar e discutir 

a produção do espaço urbano em Anápolis pelo viés das políticas habitacionais com foco na atuação 

do Estado e na influência do mercado na produção de moradias. Subsidiarão esse aspecto Ribeiro 

(2016), Bonduki (2017), Shimbo (2012), Maricato (2009), Brito (2007), Luz (2009) e Marques 

(2017). 

5. PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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CAP. 1 ELEMENTOS PARA COMPREENDER A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Este capítulo dedica-se a compreender como a política urbana brasileira, na qual Anápolis está 

inserida, tem funcionado mais como instrumento de segregação e controle social do que servido para 

amortizar efeitos inconvenientes da disputa espacial. Componentes como renda da terra urbana, 

especulação imobiliária e fator de controle social serão base conceitual para ler as políticas urbanas, 

onde o mercado imobiliário está bastante enraizado. 

I. Políticas urbanas e a produção do espaço 

Os agentes produtores do espaço urbano 

Política urbana, planejamento e gestão do urbano 

II. Políticas de produção da habitação 

A dimensão do morar e do habitar nas políticas governamentais de habitação. Não se trata apenas de 

ter um domicílio; este precisa oferecer determinadas condições relacionadas com o bem estar das 

pessoas. A moradia representa não apenas segurança física, mas condição de dignidade e cidadania. 

CAP. 2 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA CIDADE 

Este capítulo objetiva compreender os marcos conceituais e operacionais quanto ao 

desenvolvimento das políticas públicas urbana e de habitação em Goiás. 

I. Políticas públicas como instrumento de “planejamento e gestão” 

Abordagem teórica sobre políticas públicas 

Histórico sobre as políticas públicas urbana e habitacional em Goiás e Anápolis 

Habitação de interesse social no âmbito das políticas públicas em Goiás e Anápolis 

II. Déficit habitacional e moradia adequada: questões teórico-metodológicas no âmbito de 

Goiás 

FJP – Fundação João Pinheiro, IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IPEA – 

Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e IJSN – Instituto Jones 

dos Santos Neves 

III. Gestores municipais, incorporadoras e agentes imobiliários: o solo urbano como ativo 

financeiro 

CAP. 3 ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DE ANÁPOLIS: A GEOGRAFIA DADA PELO 

MORAR. 
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Este capítulo é dedicado a verticalizar a discussão sobre a cidade de Anápolis, que apresentou, 

na última década, uma expressiva expansão de seu perímetro urbano, deflagrando um processo de 

espraiamento que avança para as áreas rurais. Onde, notadamente, o comportamento dos elementos 

ligados à terra urbana vem sofrendo alterações consideráveis, cujas marcas estão impressas na 

paisagem da cidade: o aumento do preço da terra urbana; horizonte de um “promissor mercado 

imobiliário” detectável pelo surgimento de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharia Civil bem como pelo aumento da atividade de corretagem imobiliária; emergência base 

de um processo de verticalização; intensa atividade de construção de imóveis residenciais. Entretanto, 

neste mesmo caminho, mas na contramão, Anápolis registra um déficit habitacional de 7,86% em 

2017, de acordo com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB e 

possui cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura 

Municipal, com pessoas a espera de novas unidades habitacionais. Tais elementos nos instiga a buscar 

compreender os fatores que tem sido responsáveis por essa dinâmica. 

I. Os sujeitos do/no espaço: uma leitura do espaço urbano de Anápolis a partir dos espaços de 

moradia 

Instrumentos jurídicos em resposta ao “crescimento urbano”: o ordenamento do espaço. 

 Para onde a “cidade cresce”?: verticalização e habitação de interesse social 

 O direito à moradia (adequada): (des) envolvimento urbano 

II. Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV: habitação de interesse social contemporânea 

em Anápolis 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

ANEXOS 

APÊNDICES 
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PRÁTICAS ESPACIAIS E LUGARES RESSIGNIFICADOS: AS TRAMAS DA 

INSEGURANÇA URBANA EM ARAGUAÍNA-TO 

 

Reges Sodré da Luz Silva Dias 

Modalidade: Doutorado 

Introdução 

A cidade de Araguaína, que teve sua população estimada em 177.517 mil habitantes em 2018 

(IBGE, 2018), tem sofrido com a expansão de facções criminosas nos últimos anos. Com seu território 

em disputa, a quantidade de mortes violentas tem se elevado, em 2017 foram 70,5 homicídios por 

100 mil habitantes, muito acima da média nacional, que foi de 30,33. Aliado a isso, viu-se nos últimos 

anos uma profusão de reportagens veiculadas pela mídia local afirmando que a cidade teria se 

tornando cada dia mais perigosa, como exemplo tem-se a matéria veiculada pelo “Portal o Norte” 

intitulada “Araguaína é considerada uma das cidades mais violentas do país”. 

No bojo das denominadas “ondas de violência” o poder publicado estadual e municipal 

anunciaram grandes operações midiáticas, como o deslocamento da Força Tática estadual, solicitação 

de Força de Segurança Nacional, promessa de certame para aumentar o efetivo de policiais, 

instituição da Agência Municipal de Segurança, criação de uma Guarda Municipal e da implantação 

de um sistema de videomonitoramento.   

Alguns elementos nos indicam que ocorrem dinâmicas espaciais influenciadas por esse 

cenário de insegurança urbana, entre eles estão a construção de condomínios horizontais fechados e 

alterações no funcionamento de órgãos públicos. A cidade conta atualmente com quatro condomínios 

horizontais fechados de maior porte, três deles instalados a partir de 2010, incluindo-se um voltado 

para os seguimentos de classe popular, com forte apelo a segurança proporcionada. No tocante aos 

órgãos públicos, em 2016 a Agência dos Correios determinou a suspensão de entrega em 9 bairros da 

cidade, em virtude dos constantes assaltos sofridos por seus funcionários.  

É nesse contexto e considerando que não há nenhuma pesquisa que tenha investigado a 

temática na cidade, que pretendemos pesquisar como o imaginário de insegurança urbana tem 

influenciado na modificação de práticas espaciais e ressignificação da apropriação da cidade, por 

meio do surgimento e/ou reforço de lugares segregados e fragmentados socioespacialmente.  

Isso nos leva a questão central desta pesquisa: como práticas espaciais e lugares são 

ressignificadas pelo imaginário de insegurança urbana em Araguaína? Por conseguinte, nossa 

hipótese é de que sustentado no imaginário de insegurança os citadinos ressignificam suas práticas 

espaciais se apropriando da cidade a partir de lugares considerados mais seguros ou perigosos, o que 

reforça e resulta de processos de segregação e fragmentação socioespacial. Pensamos que práticas 
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espaciais e lugares considerados in-seguros se sobrepõe com a busca e afirmação de distinção e 

reconhecimento social, constituídos por habitus e implicando simultaneamente em lugares e práticas 

de não-reconhecimento social.  

   

Objetivo Geral:  

Compreender como as práticas espaciais dos araguainenses são influenciadas pelo imaginário de 

insegurança urbana e como isso modifica/reforça a apropriação da cidade a partir da intensificação 

do processo de segregação e fragmentação socioespacial.  

 

Objetivos específicos:  

✓ Discutir a construção dos imaginários de insegurança urbana em Araguaína a partir do estudo 

da mídia local, da fala do crime e das redes sociais.   

✓ Caracterizar as maneiras pelas quais as práticas espaciais dos moradores são modificadas 

pelos imaginários de insegurança urbana.  

✓ Identificar os elementos de controle e vigilância empregados nas práticas espaciais dos 

citadinos araguainenses.  

✓ Analisar as relações entre práticas ligadas a insegurança e a ressignificação dos lugares pela 

segregação e fragmentação socioespecial em Araguaína.  

 

Referencial teórico  

Kessler (2015, p. 97) afirma que “la inseguridad podría definirse como una amenaza a la 

integridade física, más que a los bienes, que pareceria poder abatirse sobre cualquiera”. Vai além do 

medo ao delito, pois não se trata apenas de respostas emocionais, mas de representações, ações, 

preocupações políticas e emoções como ira, indignação e impotência. Um componente central da 

insegurança é o seu caráter aleatório espacial e socialmente. No primeiro caso todos os espaços são 

observados como perigosos, seja a casa, a rua, o bairro, a praça pública, os lugares de consumo, a 

cidade ou o país. No plano social, qualquer indivíduo ou situação (como a simples abordagem na rua, 

barulho no portão, ou telefonema estranho) é potencialmente perigoso (ibid).  

Lindón (2007, p. 32) coloca que “la construcción social de los distintos lugares que integran 

la ciudad, es un proceso constante de manufacturación del espacio que realizan las personas en 

interacción unas con otras, orientando sus prácticas espaciales” por meio “de una trama de sentido 

que denominamos imaginarios urbanos”. Ela acrescenta que “los imaginários son redes o tramas de 



 

227 
 

significados específicos, reconocidas socialmente, que le otorgan cualidades a la ciudad y sus 

lugares”. 

Segundo Hiernaux (2007, p. 26) nos estudos urbanos sobre o imaginário, “la vía más 

relevante [...] es la que se plantea la articulación entre los imaginarios y las prácticas”. Para ele 

“seguramente, esta vía resultaría fructífera para abordar temas como el de la inseguridad en la 

ciudad”. A partir dessa articulação, pode-se compreender melhor a emergência de novas formas de 

produção e apropriação das cidades, ao passo que fica mais clareado como estas reforçam e são 

fortalecidas por processos de segregação e fragmentação socioespacial.  

Com base em Lindón (2012), compreende-se que as práticas espaciais devem ser pensadas 

a partir dos imaginários que mobilizam os agentes para atuar de uma forma e não de outra, 

“costurados” por narrativas que organizam as imagens e justificam uma dada atuação espacial, 

envolvendo os fazeres da vida prática no cotidiano, que pode ser o terreno da repetição ou da 

insurgência de novas organizações espaciais.  

Segundo Souza (2013, p. 239-240) práticas espaciais 

São práticas sociais em que a espacialidade (a organização espacial, a territorialidade, a 

‘lugaridade’...) é um componente nítido e destacado da forma de organização, do meio de 

expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados. Toda prática espacial, assim como, mais 

amplamente, toda prática social, é uma ação (ou um conjunto estruturado de ações) inscrita 

nos marcos de relações sociais (SOUZA, 2013, p. 241).  

  

Entre as práticas espaciais ligadas a insegurança urbana destaca-se a busca por auto 

segregação, estratégias de evitamento, confinamento, interdição de acesso, abandono dos espaços 

públicos, entre outras, que geram e relevam processos complexos como segregação e fragmentação 

socioespacial. De acordo com Caldeira (2000), o aumento da violência (e/ou o imaginário da 

insegurança) tem produzido várias estratégias de proteção, das quais o muro é a mais significativa. 

Tais estratégias operam, no plano simbólico e material, para estabelecer diferenças, impor divisões e 

distâncias, construir separação, multiplicar as formas de evitamento e restringir os deslocamentos. Os 

pobres são os mais afetados por essas medidas, uma vez que são tidos como violentos, criminosos, 

irracionais e no extremo, a expressão do mal (ibid).  

Carrión (2008, p. 112), por sua vez, ressalta que a insegurança urbana tem transformado 

várias dimensões da vida, entre as quais, a apropriação dos espaços urbanos (blindaje de la ciudad, 

nuevas formas de segregación residencial); no comportamento das pessoas (angustia y desamparo); 

nas interações sociais (reducción de ciudadanía, nuevas formas de socialización); na militarização 

das cidades e na perda da qualidade de vida.  

Para Sposito (2016), a segregação vai além de diferenciação, de desigualdades sociais e de 

áreas dotadas de homogeneidade, mesmo que ela se manifeste através destas características. Tal 
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conceito deve ser aplicado “quando as formas de diferenciação levam à separação espacial radical e 

implicam rompimento, sempre relativo, entre a parte segregada e o conjunto do espaço urbano, 

dificultando as relações e articulações que movem a vida urbana” (SPOSITO, 2016, p. 65).  

Nas cidades médias, a auto segregação ocorre preferencialmente pela busca por espaços 

exclusivos, procura por amenidades e “fuga” da insegurança urbana. Além disso, destaca-se que se 

nas grandes cidades, é a classe média alta e a elite que tem acesso a estes espaços, nos centros 

intermediários o surgimento de espaços residenciais fechados tem “ampliado o rol daqueles que têm 

acesso” a esse tipo de moradia, em decorrência do preço dos imóveis, das condições de financiamento, 

das menores distâncias a serem percorridas e dos gastos com mão de obra na manutenção cotidiana e 

das taxas de condomínio serem relativamente baixas (SPOSITO e GÓES, 2013).  

 

Metodologia  

Para o desenvolvimento da pesquisa faremos primeiro um levantamento bibliográfico sobre 

a temática em estudo. Em termos quantitativos, um primeiro passo será o levantamento junto a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins de dados sobre a violência/criminalidade em 

Araguaína e sua relação em termos percentual com o Estado do Tocantins e Brasil. Em seguida, 

pretende-se discriminar os bairros de Araguaína com maior número de homicídios, estupros, 

latrocínio, roubos/furtos de veículos, roubos/furtos de casas e roubos/furtos de objetos em geral.  

No âmbito do “mercado da segurança”, faremos um levantamento do número de empresas 

ligadas a vigilância da cidade. Para isso, realizaremos um levantamento nos anúncios de jornais e em 

listas telefônicas de serviço de 2000 a 2018.  

A dimensão qualitativa pretendemos analisar o papel da mídia local, a partir de duas frentes, 

uma que análise o conteúdo das matérias vinculadas no principal portal de notícia on-line da cidade, 

e a segunda frente, se dará pela análise do conteúdo de um programa de TV de noticiais criminais.  

Faremos uso de entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos de nossa pesquisa serão os 

moradores de Araguaína. Quanto aos grupos sociais e áreas da cidade a serem investigadas, não 

pretendemos restringir a uma classe ou bairro da cidade, embora todos os entrevistados serão maiores 

de 18 anos e com residência por mais de 5 anos em Araguaína. Como destaca Caldeira (2000), a 

problemática da insegurança urbana perpassa as hierarquias socais e a torna mais profunda. Ainda 

assim, o foco central estará nos espaços fechados (condomínios), os bairros mais pobres e distantes 

da área central da cidade, como Costa Esmeralda, Lago Azul, Barros, Bairro de Fátima e Setor 

Maracanã e nos setores que apresentam a maior renda domiciliar, Urbanístico e Anhanguera.  
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PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR  

 

Capítulo 1 –  Imaginário de insegurança urbana e colonização da esfera pública na cidade de 

araguaína 

 

1.1 Da violência aos imaginários de insegurança urbana: aproximação com seu conteúdo espacial 

1.2 A mídia e os imaginários de insegurança urbana 

1.3 A violência nos jornais de Araguaína  

1.4 A insegurança veiculada pela mídia na fala dos moradores 

1.4.1 Redes sociais e a insegurança urbana na fala dos moradores 

1.5 Do imaginário difundido aos dados constatados por bairros 
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Esse capítulo se fundamenta na discussão teórica sobre os imaginários de insegurança urbana 

e mídia. Em seguida o capítulo análise como a mídia de Araguaína aborda a violência, com destaque 

para como ela constrõe imagens dos distintos lugares da cidade e de seus sujeitos. Por fim, o capítulo 

análise a fala dos entrevistados sobre a mídia e apresenta os dados de violencia por bairro da cidade.   

 

Capítulo 2 –  Lugares e práticas espaciais: entre distinção e estigmas  

 

2.1 Práticas espaciais: busca por segurança ou distinção/reconhecimento? 

2.2 As práticas espaciais estigmatizadas e os lugares de não-reconhecimento social 

2.3 Práticas espaciais e lugares in-seguros dos moradores dos bairros Urbanístico e Anhanguera 

2.4 Práticas espaciais e lugares in-seguros dos moradores de espaços fechados 

2.5 Vivendo em lugares segregados e sendo estimatizados pela violência nos bairros Costa 

Esmeralda, Lago Azul, Barros, Bairro de Fátima e Setor Maracanã. 

 

Discussão e proposição conceitual sobre práticas espacais estigmatizadas e de distinção e 

lugares de não-reconhecimento social, baseado-se em Souza (2006), Taylor (2011) e Bourdieu 

(2013). Além disso, o capítulo vai analisar a partir do cotidiano dos moradores suas práticas espaciais 

e a significação dos lugares na cidade em dialogo com o imaginário de insegurança.  

 

Capítulo 3 –  A busca da segurança pela vigilância da cidade 

 

3.1 Vigilância na cidade para reduzir a violência e/ou controlar os pobres? 

3.2 O mercado de vigilância em Araguaína  

3.3 Aparelhos de vigilância na casa dos moradores 

3.4 Práticas espaciais vigiadas e controladas  

3.5 Práticas espaciais in-seguras e a culpabilização da vítima  

 

O capítulo propõe pensar como a cidade de Araguaína tem se tornando mais vigiada e 

contralada. No primeiro momento o capítulo recupera discussões sobre punição, vigilância e 

militização das cidades, para depois relatar como os moradores adotam práticas espaciais de 

vigilância e como tem aumentodo esses serviços em Araguaína.  

 

Capítulo 4 – Da insegurança urbana à segregação e fragmentação socioespacial em araguaína 

 

4.1 – Segregação e fragmentação socioespacial em cidades médias 

4.2 – A busca por lugares auto segregados e a fragmentação da cidade 

4.3 – A mercantilização da cidade na busca pela segurança: condominios horizontais fechados 

4.4 – Lugares segregados, poder público e a insegurança 

4.5 – A luta por lugares de reconhecimento social na cidade 

 

O último capítulo demonstra como o urbano de Araguaína ganha novos significados a partir 

da oferta de espaços autosegregados; da imposição da segregação socioespacial orientada pelo estado; 

e do abandono dos espaços públicos, resultando e reforçando a fragmentação socioespacial.  
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PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA 

Lorena Cavalcante Brito 

Modalidade: Doutorado 

 

Introdução 

O processo de urbanização ao qual estão submetidas as regiões metropolitanas brasileiras não tem 

ocorrido de forma sustentável. Essas regiões são caracterizadas pelo modelo dicotômico centro-

periferia de expansão das cidades, com intensa conurbação e deslocamentos pendulares 

intermunicipais. Nos municípios periféricos, a ocupação urbana tem ocorrido de forma espraiada no 

território, o que torna a provisão de infraestruturas nessas áreas mais dispendiosa e, por isso, mais 

escassa, o que por sua vez prejudica a eficiência e a priorização do transporte coletivo, que precisa 

circular entre ocupações urbanas pouco densas, com baixa demanda de passageiros, muitas vezes 

percorrendo vazios urbanos. 

O caso de estudo do presente trabalho é a Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Institucionalizada 

de fato pela Lei Complementar nº 27 de 30 de dezembro de 1999, a RMG foi alterada pelas Leis 

Complementares nº 78 de 25 de março de 2010 e nº 87 de 07 de julho de 2011. Atualmente é 

constituída por 20 Municípios (figura 1): Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 

Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, 

Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, 

Terezópolis de Goiás e Trindade.  

Goiânia é a capital do estado de Goiás, município sede da RMG, cidade de 84 anos, alçada em 1999 

à condição de metrópole, contando com uma população estimada em 2.346.610 habitantes (IMB, 

2017). Recentemente houve a aprovação de uma lei que alterou a composição da RMG com a saída 

de Inhumas e a inclusão de Santa Bárbara de Goiás, município à oeste do Estado. 
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Figura 1 – Região Metropolitana de Goiânia, 2000. 

 

Fonte: Brito, 2015. 
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Percebe-se ao analisar o mapa da figura 2 que a mancha urbana na RMG era bem centralizada no 

entorno de Goiânia até 1989.  E que à partir desta data, o espraiamento da RMG vai tornando-se mais 

expressivo. 

Figura 2 – Evolução Histórica da Urbanização na RMG 

 

Fonte: PDIRMG, 2018. 

Os resultados pretendem demonstrar que os deslocamentos pendulares intermunicipais causam 

impactos econômicos e sociais. O procedimento metodológico pode contribuir para melhor 
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compreensão das relações metropolitanas, da forma de ocupação urbana resultante destas relações e 

dos deslocamentos gerados em função de tais relações.  

Na RMG, todos afirmam que há espraiamento. Mas alguém já mediu esse espraiamento? Qual o 

melhor índice para medir esse espraiamento? Uma pesquisa que identifique o índice apropriado e 

consiga, a partir do mesmo, analisar qualitativa e quantitativamente o fenômeno do espraiamento na 

RMG seria uma contribuição inédita e de tese, o que por sua vez demandaria um estado da arte e da 

prática sobre índices de espraiamento. 

Como contribuição, o presente trabalho pode ainda ajudar outras metrópoles nacionais a 

quantificarem seus processos de espraiamento. Já, como pesquisa futura, derivada da presente 

pesquisa, pretende-se entrar na questão do custo. Quanto espraiou? Quanto isso custou para a RMG?  

 

Objetivo Geral 

Como objetivo geral, esta pesquisa pretende identificar, mensurar e analisar o fenômeno do 

espraiamento urbano na RMG. 

 

Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 - Historiografar o processo de constituição da RMG, procurando compreender desde quando 

ela existe, quais munícipios que entraram, quais saíram e os porquês de tais alterações; 

 - Compreender o contexto em que se deu a política fundiária de Goiânia a partir de 1970 e o 

correspondente impacto no crescimento espraiado em direção aos municípios limítrofes; 

 - Levantar o estado da arte para índices de espraiamento; 

 - Elaborar um índice para mensurar o espraiamento da RMG; 

 - Identificar e analisar os impactos no uso, ocupação do solo e mobilidade urbana que o 

espraiamento urbano e as relações metropolitanas provocam na Região Metropolitana de Goiânia 

(2000-2020). 
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Figura 3 – Objetivos geral e específicos 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Metodologia 

Sob o ponto de vista de sua abordagem, esta pesquisa utiliza, inicialmente o método hipotético-

dedutivo, que parte de um problema, ao qual se oferece uma hipótese provisória, que deverá ser 

comprovada, com vista a eliminação do erro (Marconi, Lakatos, 2003). Sob o ponto de vista dos seus 

objetivos, trata-se de pesquisa exploratória, de forma a reunir maiores informações sobre o assunto 

escolhido, possibilitando sua melhor definição e delineamento, além de facilitar a delimitação do 

tema. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, este estudo adota o estudo de caso, envolvendo o 

estudo do recorte espacial, permitindo o seu amplo e detalhado conhecimento. Define-se, também, 

um estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto. 

Para alcançar tal objetivo - analisar quantitativa e qualitativamente o espraiamento na RMG, 

pretende-se selecionar indicadores em datas distintas, mensurando o crescimento espraiado nos 

municípios periféricos. A análise proposta procurará aliar o resultado demonstrado pelos indicadores 

ao crescimento espacial da mancha urbana dos municípios periféricos selecionados, e também à 

configuração espacial que o sistema apresenta no período a ser estudado.  
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Referencial Teórico 

A Região Metropolitana de Goiânia já foi objeto de análise de alguns estudos que apresentaram como 

o espraiamento urbano tem ocorrido nas metrópoles brasileiras. 

Nos estudos de Ojima (2007), a partir de um índice de espraiamento, a Aglomeração Urbana de 

Goiânia foi classificada como a 7º aglomeração mais dispersa dentre as aglomerações urbanas 

estudadas. Neste estudo, realizado com dados do Censo de 2000, também foi identificado que a 

Aglomeração Urbana de Goiânia se destacava na dimensão “Centralidade”, proposta pelo autor para 

representar a intensidade de deslocamentos pendulares nas aglomerações. 

No estudo de Ribeiro e Holanda (2010), os quais atualizaram os cálculos de Bertaud e Malpezzi 

(2003) referentes às RMs brasileiras com dados do Censo de 2000 e 2010, a aplicação do índice de 

dispersão proposto indicou que a RM de Goiânia estava entre as Regiões Metropolitanas nas quais o 

crescimento urbano ocorreu de forma dispersa.   

Na apresentação da dispersão urbana realizada por Monteiro (2015), a partir utilização dos dados do 

Censo de 2010 e na qual foram utilizadas 6 dimensões para avaliar as Regiões Metropolitanas 

brasileiras (Tamanho, Continuidade, Densidade populacional, Densidade domiciliar, Proporção de 

áreas rurais e Índice de vizinhança), Monteiro (2016) demonstra que a RMG ocupa o 16º lugar no 

Índice de Dispersão proposto, o que a classifica entre as 10 RMs mais dispersas do país. 
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REDES DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS POSTAIS EM GOIÁS: GÊNESE, 

FORMAÇÃO E SENTIDO TERRITORIAL 

 

Marcelo Barbosa Barreto 

  Modalidade: Mestrado 

 

Introdução  

  Os serviços postais sempre desempenharam um papel importante no mundo. Os meios de 

circulação de mensagens e objetos evoluíram ao longo do tempo para modernos e sofisticados meios 

de transmissão de mensagens e transporte de produtos. A aplicação desigual do avanço técnico no 

território possibilita que hoje coexistam meios altamente avançados e práticas obsoletas de troca de 

mensagens e de circulação de mercadorias quando analisamos os serviços postais em escala global. 

Para a geografia, a análise deste tipo de rede técnica, pode acrescentar contribuições importantes para 

os estudos do território. Neste estudo pretendemos analisar como este tipo de rede contribuiu para o 

processo de formação do território goiano, analisando seu surgimento, desenvolvimento e o 

significado dessa rede nessas etapas bem como no período recente, cujo papel tem sido desempenhado 

pelos Correios do Brasil.  

 

Objetivos Gerais 

 Analisar a gênese e a formação da rede de serviços postais e sua relação com a produção do 

território goiano. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analisar as redes de comunicações e sua relação com a produção do território; 

2. Compreender a gênese e a formação da rede de serviços postais em Goiás; 

3. Pensar o sentido territorial da rede de serviços postais de Goiás na atualidade. 

 

Metodologia 

  

 Os procedimentos metodológicos se baseiam nas seguintes etapas: 

1. Pesquisa documental sobre o surgimento, evolução e estágio atual dos serviços postais no Brasil 

e em Goiás, buscando informações sobre os serviços postais nos período colonial e imperial, na 
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República Velha - Diretoria Geral dos Correios (até 1931) - Departamento do Correios e 

Telégrafos – DCT (Governo Vargas), criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 

ECT (governo militar), a ECT na Nova República e as recentes alterações estatutárias para a 

criação dos Correios do Brasil S/A. As pesquisas serão realizadas por meio de consultas às 

páginas eletrônicas das seguintes instituições: Arquivo Nacional - AN, Biblioteca Digital do 

Senado Federal, Biblioteca Nacional – BN, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, Mapoteca do Exército, Museu do Índio, 

Museu Nacional MN/UFRJ, entre outros. 

2. Revisão literária sobre redes, serviços postais e produção do território, especialmente teses e 

dissertações produzidas nos programas de pesquisa e pós-graduação em história e geografia da 

Universidade Federal de Goiás. 

3. Trabalho de campo - que será de visita, consulta e coleta de informações às seguintes instituições: 

Museu dos Correios (Brasília – DF), Arquivo da Administração Central dos Correios (Brasília – 

DF), Arquivo da Superintendência Estadual de Operações dos Correios em Goiás (Goiânia – 

GO), Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (Goiânia – GO), Museu Ferroviário 

de Pires do Rio, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central – IPHBC/PUC 

Goiás. 

4. Tabulação de dados e elaboração de cartogramas: com base nos dados coletados 

confeccionaremos tabelas, quadros e mapas. 

 

Referencial Teórico 

 Rede(s) é um termo muito proeminente nos dias hoje. Muitas coisas a que nos referimos ou 

utilizamos atualmente estão de alguma forma relacionada a uma rede. Um produto que compramos 

pela internet e recebemos por uma transportadora sintetiza muito bem como as redes fazem parte do 

nosso dia a dia. No momento em que entramos na internet e acessamos o site de uma loja para 

pesquisar e comprar um produto, estamos utilizando vários tipos de rede ao mesmo tempo, como a 

rede mundial de computadores, que depende de uma rede de transmissão de dados, que depende uma 

rede de transmissão de energia e finalmente uma rede de transporte para que possamos receber o 

produto comprado. Ao fazer a compra utilizamos uma rede de serviços bancários, que por sua vez 

também depende das redes de transmissão de dados e de energia. Além disso, na elaboração do 

produto que compramos uma rede de fornecedores de peças e equipamentos foi utilizada. Essas peças 

foram transportadas por vias de circulação, que por sua vez estão organizadas em uma rede rodoviária, 

ferroviária, marítima ou aérea. De acordo com Capra (2008, p. 18), as redes se tornaram um dos 
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fenômenos sociais mais proeminentes de nossa era depois do advento das novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

 Nas duas últimas décadas o termo rede popularizou-se. Isso ocorreu sobretudo depois do boom 

no avanço tecnológico dos aparelhos eletroeletrônicos, que permitiu maior facilidade de conexão com 

a rede mundial de computadores e o surgimento das redes sociais virtuais. Hoje, alguns clicks 

conectam pessoas em diversos pontos do globo, encurtando o espaço e o tempo das comunicações 

através da circulação de dados e informações pelos cabos de fibra ótica. O login, a senha e o botão de 

Enter são o suficiente para um morador de um pequeno povoado no Brasil se conectar e comprar um 

produto em Xangai ou em outra parte do mundo. O avanço tecnológico na produção proporcionou 

uma alta rotatividade das mercadorias, que são derramadas a cada dia com maior intensidade nas 

prateleiras e vitrines das lojas físicas e virtuais, expostas para consumidores que transitam nas ruas e 

na internet. Pessoas, se conectam e desconectam-se com apenas um click. Aproximam-se, interagem, 

agrupam-se, bloqueiam-se, evitam-se etc. com uma facilidade nunca antes vista. Empresas 

governamentais ou não, governos, corporações formam grupos com finalidades diversas: elaboração 

de estratégias, difusão de produtos, vigilância, circulação de mercadorias, entre outras. Nesse sentido, 

a compreensão do que são e como funcionam as redes nos remete a uma análise histórica da 

sociedade. Para Silveira (2018, p. 237), as redes devem ser entendidas como produtos que a sociedade 

projeta em um dado momento histórico para lhe servir de suporte para suas ações. Esse é o mesmo 

argumento defendido por Santos (2009, p 263). Segundo este autor, 

O estudo genético das redes é forçosamente diacrônico. As redes são formadas por troços, 

instalados em diversos momentos, diferentemente datados, muitos dos quais já não estão 

presentes na configuração atual e cuja substituição no território também se deu em momentos 

diversos. [...] A reconstituição dessa história é, pois, complexa, mas igualmente ela é 

fundamental, se queremos entender como uma totalidade a evolução de um lugar”. 

 Analisar esses “troços” e os diversos momentos em que foram instalados nos remete a outras 

questões importantes e indissociáveis da análise histórica, que são a formação territorial, as relações 

de poder e os meios de produção, que por sua vez tem a ver com evolução da técnica. Isso demonstra 

que o estudo das redes é complexo e amplo. A constituição de um sistema de vias de circulação, em 

um dado período histórico, por exemplo, procura atender uma demanda gerada pela sociedade em 

determinado espaço. Analisando as vias de circulação dentro das fases dos processos de 

transformação da natureza e de construção espaço geográfico proposto por Santos (2009) temos que 

no meio natural uma rota de migração pode ter assumido funções diferentes nas fases subsequentes. 

Essas funcionalidades logicamente estão diretamente ligadas à produção do território e 

consequentemente as relações de poder. Dessa forma, analisar os modos de produção e 
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consequentemente as relações de poder é fundamental para compreender as redes. Assim como 

Santos (2009), Raffestin (1993) também analisa as redes pelo viés histórico, pela formação territorial 

e pela evolução da técnica e nos mostra que a questão do poder é um ponto central para se entender 

as redes. Segundo ele, 

É conveniente, pois, decifrar as redes por meio de sua história e do território no qual estão 

instaladas, por meio dos modos de produção que permitiram a sua instalação e das técnicas 

que lhes deram forma. As redes são não somente a exibição do poder, mas são ainda feitas à 

imagem do poder. RAFFESTIN (1993, p. 209) 

 Isto significa que quem detém o poder é quem comanda e determina como as redes devem ser 

usadas, e que o regime político e econômico adotado em determinado país interfere na formação, 

configuração e manutenção delas. Com isso, temos que as redes estão diretamente sujeitas às decisões 

políticas e econômicas e que sua configuração no território pode ser sofrer interferências internas e 

externas.  

 Santos (2009, p. 263) ainda nos apresenta outras questões não menos importantes para 

entender as redes. Ele diz que idade, duração, distribuição, uso, relações, controle e regulação do 

funcionamento dos objetos devem ser analisados para se compreender as redes. Capra (2008, p. 20), 

nos diz que “um dos principais insights do novo entendimento da vida que está emergindo nas 

fronteiras avançadas das ciências é o reconhecimento de que a rede é um padrão comum para todo 

tipo de vida. Onde quer que haja vida, vemos redes”. Essa forma de ver as redes se assemelha com a 

de Souza (2016, p. 175), para quem “as redes demandam, de imediato, um pensamento multiescalar”. 

 Para nós, uma boa explicação do que vem a ser uma rede é aquela utilizada por Curien (1988 

apud SANTOS, 2009, p. 262), para quem a rede é “toda infraestrutura, permitindo o transporte de 

matéria, de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela 

apologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de 

bifurcação ou de comunicação”. A mobilidade material, energética e informacional, portanto, se dá 

pelos vários tipos de vias (ferrovias, rodovias, hidrovias, aerovias, dutovias, infovias etc.) e linhas de 

transmissão, que são os “troços instalados em diversos momentos, diferentemente datados”, no dizer 

Santos (2009) e que Dias (2009, p. 142) chama de redes técnicas, ou seja, as consequentes inovações 

para atender as demandas sociais. Para Castilho (2012) as redes técnicas, “são elementos de expansão 

do capitalismo pelos lugares”. Se referindo ao papel das redes técnicas em Goiás, Castilho (2016) nos 

diz que: 

“No caso específico das redes técnicas, como a energia elétrica e os sistemas de transportes, 

estas trouxeram novos sentidos para a localização do estado no contexto nacional. Por meio 

delas construiu-se um novo sentido de posição, de política e também de função em Goiás”. 

(CASTILHO, 2016, p. 62) 
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 Os serviços postais são uma variedade das redes de circulação de informação e objetos que 

merecem uma análise mais acurada da geografia. Este tipo de rede carrega vários sentidos ao longo 

de sua evolução. Antes do avanço tecnológico, os serviços postais eram essenciais para o envio de 

informações, hoje seu sentido está no transporte de objetos. Compreender como essa rede surgiu, 

evoluiu, se consolidou em Goiás, e analisar o que ela representa atualmente requer uma atenção 

especial.  
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Introdução 

Capítulo I 

REDES DE SERVIÇOS POSTAIS: CONCEITOS E 

QUESTÕES TEÓRICAS  

1. Redes 

1.1. A origem do conceito 

1.2. Evolução e interpretações do conceito 

2. Redes Geográficas 

2.1. Tipos de redes geográficas 

3. Redes Técnicas e Serviços Postais 

3.1. Tipos de redes técnicas e Redes de Serviços 

Postais 

Capítulo concluído onde foram 

trabalhados os conceitos de redes, 

redes geográficas e redes técnicas e 

de serviços postais. 

Capítulo II 

4. GÊNESE E FORMAÇÃO DAS REDES DE 

SERVIÇOS POSTAIS EM GOIÁS 

4.1 Gênese das comunicações em Goiás. 

4.2 Os Serviços Postais da Primeira República aos 

Governos Vargas e JK. 

4.3 Da ferrovia à rodovia, da telegrafia às 

telecomunicações e a criação da ECT 

Capítulo em fase de elaboração. Até 

o momento foram coletados dados 

históricos e geográficos, como 

documentos das primeiras 

comunicações e mapas. 

                                                                   

Capítulo III 

5. O SENTIDO TERRITORIAL DOS SERVIÇOS 

POSTAIS EM GOIÁS 

5.1. A Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (e Telégrafos) e a atualidade dos 

serviços postais em Goiás 

5.2. Os fixos e os fluxos de serviços postais em 

Goiás: as conexões internas e externas 

5.3. Goiás como “encruzilhada” postal 

5.4. Os Correios em Goiás e Goiás sem os 

Correios 

Conclusão 

Capítulo ainda não iniciado. Até o 

momento foram levantados 

documentos e dados sobre os 

serviços postais em cada época 

descrita. Já dispomos de mapas das 

redes telegráficas e serviços postais 

da primeira metade do século. 

Conseguimos dados referente ao 

fluxo, frota, efetivo e malha postal 

atual.                                                                
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RIBEIRINHOS SERTANEJOS DO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO: MODOS DE VIDA E 

CONVIVIALIDADES 

 

Cícero Bezerra da Silva 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO 

Em nossa pesquisa, partimos do entendimento de que a realidade geográfica do rio São 

Francisco se apresenta de forma complexa e dinâmica. Ela envolve os aspectos físicos da paisagem, 

mas também agrega as singularidades socioeconômicas, culturais e identitárias que caracterizam 

processos históricos de mudanças e permanências, embrionariamente ligados às vivências e aos 

significados que os diversos grupos sociais atribuem ao ambiente.  

A bacia hidrográfica do rio São Francisco (Figura 1) abrange 7,5% do território brasileiro com 

uma área de drenagem que compreende 639.219km², tendo o rio principal 2.700km de extensão, 

subdividido em alto, médio, submédio e baixo curso, abrangendo 507 municípios, cerca de 9% dos 

municípios do território nacional (CBHRSF, 2018). Isso posto, essas características contribuem para 

a denominação atribuída ao rio pelas políticas de governo da primeira metade do século XX, a saber, 

“Rio da Integração Nacional”, por constituir um canal de ligação entre as diferentes regiões do país. 

Estamos tratando, portanto, do rio que possibilitou “a ocupação dos grandes sertões [áreas 

interiores] brasileiros, que direcionou grande parte da história do país, que guardou ciosamente os 

hábitos, os costumes e as tradições dos três povos formadores de nossa nacionalidade”. (CHAGAS, 

2014, p. 32).  

Com essa compreensão, assinalamos algumas considerações sobre a natureza e a cultura como 

elementos constitutivos de referência material e simbólica e que caracterizam o rio São Francisco 

como lugar de identidade e marco referencial de experiências cotidianas.  

Quanto à escala empírica de análise, buscamos nos ater, para fins de representação, apenas ao 

recorte territorial inserido no domínio das terras semiáridas - a jusante do lago da Usina Hidroelétrica 

de Xingó - e que originariamente eram recobertas pelas caatingas. Detemo-nos, em momento, aos 

povoados e localidades que margeiam o rio e, desse modo, delineamos os caminhos necessários à 

apreensão dos nossos sujeitos: os ribeirinhos sertanejos do baixo rio São Francisco. 
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Figura 1: Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 
       Fonte: CBHRSF, 2017. 

 

A justificativa para desenvolver a pesquisa entre as duas margens do rio São Francisco parte 

do entendimento de que não existe, sob a abordagem humanista/cultural, uma região ribeirinha 

alagoana ou sergipana, o que ocorre é uma região ribeirinha sanfranciscana, caracterizada por 

territorialidades diversas que se vinculam pelo rio e pelo sertão semiárido e isso ocorre de forma 

independente aos limites cartesianos politicamente estabelecidos.  

 

OBJETIVOS 

 Delineamos como objetivo geral da pesquisa compreender as experiências das gentes que 

ocupam o caminho das águas sanfranciscanas, considerando as formas de convivialidade e os saberes 

reveladores da geograficidade no sertão semiárido do baixo rio São Francisco. Quanto aos objetivos 

específicos buscamos: 

i) Apresentar a categoria lugar-território enquanto conformadora das relações identitárias e 

de pertencimento; 

ii)  Discutir o sertão semiárido como espaço de vivência, reprodução da vida e materialização 

cultural; 

iii)  Apreender os saberes e as práticas dos ribeirinhos sertanejos que ocupam o caminho das 

águas sanfranciscanas; 
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iv)  Compreender os sentidos de ser ribeirinho sertanejo no baixo rio São Francisco, entre os 

estados de Alagoas e Sergipe.   

 

METODOLOGIA 

  No desenvolvimento da dissertação estamos buscando ancoragem na pesquisa qualitativa de 

abordagem fenomenológica, enfatizando, sobretudo, a percepção apresentada por Merleau-Ponty 

(1996) e Tuan (2013 [1980]).   Destarte, estamos de acordo com Nogueira (2005, p. 04) ao considerar 

que “a perspectiva fenomenológica na geografia deixa de priorizar a descrição do mundo físico, para 

descrever o mundo vivido, onde o físico/humano são elementos percebidos e interpretados pelos 

diversos sujeitos que os experienciam”. 

 Como instrumentais de investigação delineamos o levantamento bibliográfico, a pesquisa de 

campo com observação dirigida, o diário/caderneta de apontamentos e o desenvolvimento de 

entrevistas semiestruturadas norteadas por um conjunto de questões cujo roteiro busca a compreensão 

dos modos de vida dos sujeitos em que pese o registro de seus saberes e seus fazeres na linha do 

tempo. Atentamos ainda ao entendimento das relações de pertencimento, da identidade e da interação 

dos povos sanfranciscanas com o ambiente de base física.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Apresentamos a categoria lugar-território enquanto base conformadora à construção da 

identidade e dos sentidos de “Ser” ribeirinho sertanejo. Para isso, buscamos aporte nas relações de 

pertencimento e nos vínculos territoriais expressos pelos povos do baixo rio São Francisco. A 

diversidade das formas de relacionamento com o lugar e com o território expressas pelo 

pertencimento, pela subjetividade e pelas representações de poder faz-nos concordar com Souza 

(2013, p. 121) ao considerar que “na prática, lugares são, menos ou mais claramente, e menos ou mais 

fortemente, quase sempre territórios”. 

O lugar, nas tessituras apresentadas por Carlos (2007, p. 14) pode ser analisado pela tríade 

habitante-identidade-lugar e “guarda em si e não fora dele o seu significado e as dimensões do 

movimento da vida”. Lugar, então, é multiescalar, de dimensões difíceis de serem estabelecidas, onde 

constituímos valores e onde nossas identidades se enraízam pelo material e pelo simbólico. A esse 

respeito, Marandola Jr. (2014, p. 229) considera que:  

O lugar não possui uma escala definida, nem uma temporalidade a priori dada. O 

tempo é vivido como memória, e por isso memória e identidade adensam o lugar. A 

memória é a experiência vivida que o significa, definindo-o enquanto tal. Não é à 

toa que pensar o lugar é mais fácil recuando no tempo: lugar de nascimento, lugar 

de lembranças, lugar de saudade, lugar de memória, lugar de identidade. Ele [o lugar] 

parece mais conectado a uma tradição, a uma experiência profunda de 
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entrelaçamento com a terra. Um ritmo lento onde o sentido da permanência 

prevalece.  

 

A identidade também adensa o território. Para Almeida (2005, p. 109) “o território ele o é, 

para aqueles que têm uma identidade territorial com ele, o resultado de uma apropriação simbólico-

expressiva do espaço, sendo portador de significados e relações simbólicas”. Já Santos (2000, p. 96) 

evidenciou que “o território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento 

de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida sobre os quais ele influi”.  

A construção e ressignificação das identidades sanfranciscanas enquanto produto das relações 

estabelecidas com o meio ambiente e social abriu-nos os caminhos para pensar os vínculos afetivos, 

um tipo de convivialidade que pode ser compreendida como “uma espécie de relação social, política 

e simbólica que liga o homem a sua terra e, simultaneamente, estabelece sua identidade cultural”. 

(ALMEIDA, 2018, p. 298-299).   

Assim, definimos o aporte teórico conceitual da pesquisa tomando a percepção, os vínculos 

territoriais, a convivialidade, a identidade e as relações de pertencimento como elementos fundantes 

a construção do lugar-território e da categoria “ribeirinho sertanejo”. Para isso, delineamos as 

contribuições apresentadas pelos autores já mencionados. Como enfoque locacional, buscamos as 

contribuições de Pierson (1972), Vargas (1999), Monteiro (2013 [1962]) e Souza (2012; 2018). 

Por conseguinte, apresentamos a identidade como produto e relação das vivências e das 

territorialidades que cotidianamente se estabelecem por entre margens do rio e dos afluentes. Essas 

territorialidades são portadoras de base material - o rio, a terra, o domínio fitogeográfico das caatingas 

- mas também são simbólicas – mitos, lendas, geossimbolos, relações topofílicas e/ou topofóbicas e 

de pertencimento, e constituem o reflexo das representações inerentes à subjetividade dos indivíduos 

em suas mais diversas tipologias29 identitárias. 

 

PLANO DE REDAÇÃO 

 

A dissertação está sendo estruturada em três capítulos. No primeiro, intitulado “Itinerários 

Teóricos para Pensar o Lugar-território”, apresentamos as categorias geográficas lugar e território 

enquanto uma construção relacional, base à compreensão das relações de pertencimento e da 

identidade.  

                                                           
29 Diversos são os povos e as tipologias identitárias que se adensam no vale do rio São Francisco e que enaltecem a 

diversidade ribeirinha. Destacamos aqui indígenas e quilombolas (CHAGAS, 2014), vazanteiros e barranqueiros 

(ALMEIDA, 2008), caboclos, geraizeiros, veredeiros e chapadeiros (CUNHA e BORGES, 2013), ilheiros (SOUZA, 

2012, 2018), beradeiros (expressão apreendida  em entrevista no povoado Mocambo, município de Porto da Folha, baixo 

São Francisco sergipano), ribeirinhos sertanejos (SILVA e VARGAS, 2019), entre tantos outros. 
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“Sertão das Gentes e das Águas” é a proposta do segundo capítulo. Neste, buscamos discutir 

o sertão semiárido enquanto espaço de vivência, reprodução da vida e materialização cultural. Para 

isso, traçamos conjecturas entre os diversos sentidos de ser sertanejo, bem como sobre as relações de 

convivialidade expressas pelo homem no caminho das águas semiáridas. Aqui, portanto, faz-se 

necessário também um diálogo sobre os usos e as potencialidades do ambiente semiárido.  

No terceiro capitulo propomos apresentar “O Sentido Existencial de Ser Ribeirinho 

Sertanejo”, traçando uma discussão dialógica a partir do recorte empírico de análise. Buscamos 

delinear este capitulo pelas relações de pertencimento evidenciadas no baixo rio São Francisco, entre 

Alagoas e Sergipe.  Aqui, pretende-se apresentar o rio São Franco enquanto lugar-território e 

responder a indagação: qual o sentido de Ser ribeirinho sertanejo?  

Dado o exposto, buscamos nas considerações finais evidenciar as conjecturas que estão nos 

permitindo à compreensão do “Ser” ribeirinho sertanejo e do rio São Francisco enquanto um lugar-

território, tal como apresentamos na proposta do primeiro capitulo.  
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SENTIDOS DA AVIAÇÃO NO CENTRO-NORTE DO BRASIL (1930-2020) 

 

Bruno Carneiro de Oliveira 

Modalidade: Doutorado 

 

Introdução 

A circulação de pessoas e de mercadorias é indispensável para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social de um país, de uma região ou de determinada unidade federativa quando se 

olha, por exemplo, o  caso do Brasil. No século XIX, a nível global, há uma notável evolução dos 

meios de transportes hidroviários e rodoviários com maior proeminência no oeste do continente 

europeu e na parte que se expandia da costa leste em rumo a direção do centro e costa oeste do então 

território estadunidense. Além do objetivo de circulação de pessoas e mercadorias, a integração 

territorial aparecia no bojo das principais intenções para a crescente evolução ferroviária e rodoviária, 

bem como um desejo em se modernizar os territórios, tornando-os mais dinâmicos e fluidos. A 

idealização e implementação de redes de circulação pode ser concebida como a primeira ação para a 

ocupação de um território. Para Dias (2014), o termo rede, seja como conceito teórico ou como noção 

empregada por atores sociais, é salutar para a compreensão dos resultados dos diferentes tipos de 

circulação nos territórios. Portanto, as redes possuem papel fundamental no que tange à (re)produção 

e análise do espaço geográfico, uma vez que revelam diferentes nuances econômicas, sociais e 

espaciais.  

O projeto em tela tem como propõe ampliar a leitura a respeito das redes técnicas no espaço 

geográfico com direcionamento ao estudo dos fixos e fluxos que compõem o setor de aviação, o qual 

denominamos como redes aeroviárias, nas unidades federativas (UFs) brasileiras de Goiás, Distrito 

Federal e Tocantins. Essa leitura busca contextualizar os aspectos de sua formação e evolução nas 

UFs selecionadas, seu papel na organização e (re)produção de seus territórios e suas 

representatividades nos campos da economia e infraestrutura diante do território brasileiro. A 

temática sobre transporte aéreo é árida na Geografia, bastando uma rápida pesquisa com palavras-

chaves correlatas ao tema como transporte aéreo, rede aeroviária ou ligação aérea em plataformas 

como o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) para perceber essa escassez. Trabalhos como os de Gallo (2006), Pereira (2010) e Pereira 

(2014) puderam demonstrar o papel do transporte aéreo seja em contexto de integração nacional, seja 

de estruturação regional de fluxos ou mesmo no âmbito das estratégias do capital empresarial. Para 

Goiás, Distrito Federal e Tocantins nota-se uma lacuna a ser preenchida referente aos estudos sobre 
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a rede técnica aeroviária. Portanto, é notável a necessidade de estudos que se preocupem com a 

relação entre transporte aéreo, dinâmica territorial e fluxos. 

Este projeto seria, inicialmente, voltado apenas para uma análise do tema no estado de Goiás. 

Entre pesquisas e análises preliminares notou-se que essa leitura não pode ser dissociada do Distrito 

Federal e de Tocantins, uma vez que são UFs que tiveram seus territórios formados a partir do 

território goiano. Diante disso tem-se como hipótese que o projeto de modernização do Estado 

brasileiro a partir da República de 1930 encontra na aviação um meio inovador para integrar essa 

região, denominada na presente proposta como Centro-Norte do Brasil, ao território nacional. Com a 

fragmentação do território goiano e consequentes construções de novos locais de poder (Goiânia, 

Brasília e Palmas) há estímulos infraestruturais para crescimento do fluxo de mercadorias e pessoas. 

Novos fixos relacionados a aviação emergem junto a espaços hierarquizados pela produção industrial 

e agropecuária, pelos novos centros de comando de empresas e de concentração de serviços e por 

regiões turísticas. As redes técnicas de aviação promovem a circulação de mercadorias e pessoas em 

localidades de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, que antes priorizavam o sudeste brasileiro e na 

atualidade permite uma integração global. O Estado foi e continua sendo o principal ator desse 

processo por meio de (des)estatizações, concessões e legislações que servem a determinados atores 

privados, que impactam o projeto de gestão do território nacional e de integração econômica e 

infraestrutural. 

O recorte temporal inicia-se na década de 1930 que abrange marcos como a inauguração da 

rota Rio de Janeiro – Cidade de Goiás em outubro de 1931 pelo Correio Aéreo Militar (CAM), sendo 

a segunda rota criada após Rio de Janeiro – São Paulo em junho do mesmo ano; a inauguração da 

linha que extendia a rota São Paulo – Ribeirão Preto – Uberaba até Goiânia, fundamentada pelo 

Decreto-lei nº 144, de 29 de dezembro de 1937 que autoriza o Ministério da Viação e Obras Públicas 

a contratar, por meio de concorrência pública, “a empresa nacional para passageiros, correspondência 

postal e pequenos volumes de encomenda” em que a Viação Aérea São Paulo (VASP) a inaugura em 

meados de 1938; e o estabelecimento da rota Rio de Janeiro – Belém (rota do vale do Tocantins) 

explorada a partir de 1935 e que entra em operação regular em 1939 pelo CAM (BRASIL, 1938; 

SOUZA, 1986; PEREIRA, 1987). Godinho (2013) também registra esse fato e pontua que o Correio 

Aéreo Militar era responsável pela maior parte do fluxo de informações por meio de correspondências 

na mesma década em Goiânia. Essas informações preliminares delineam o ponto de partida na análise 

da evolução histórica da aviação brasileira chegando até o ano de 2020, período que corresponde ao 

progresso de elaboração da tese de doutorado e de atualização de diversos pontos do tema em questão. 
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A análise das ligações aéreas (termo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) buscará ressaltar como tem se espacializado o fluxo de passageiros e de mercadorias nas 

UFs a serem estudadas. Brasília pode ser vista como o principal elo desse recorte espacial no âmbito 

de vôos para a maior parte das capitais brasileiras e cidades internacionais, enquanto Goiás e 

Tocantins possuem aeródromos que servem a uma demanda estritamente regional. Busca-se 

considerar a rede aeroviária enquanto um instrumento para a integração territorial, imprescindível 

para a circulação de pessoas e mercadorias e indução do processo de desenvolvimento econômico. 

 Dos meados ao findar do Mestrado em Geografia cursado entre 2015 e 2017, e atento a 

diversos projetos, dissertações de mestrado e teses de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (IESA/UFG) voltados para as redes de transportes ferroviária e rodoviária, emergiu o 

questionamento de “por que, enquanto rede técnica de transportes, não se estuda a aviação em 

Goiás?”. Esta pergunta levou a construir este projeto e os estudos preliminares mostraram ser uma 

temática ainda árida na Geografia goiana, o que encaminhou a outra questão norteadora: como as 

redes aeroviárias contribuíram/contribuem no processo de integração do Centro-Norte brasileiro as 

escalas nacional e global?. A questão citada também direcionou a outras perguntas que podem ser 

consideradas pertinentes em serem respondidas ao longo da pesquisa: quais os sentidos e papeis das 

redes aeroviárias a partir do século XX e no contexto atual a partir da escala local até a global? Como 

as redes aeroviárias se incluem no projeto de modernização e integração do Centro-Norte brasileiro 

às demais regiões brasileiras? Quais os papeis do Estado diante da evolução do fluxo de mercadorias 

e pessoas no âmbito das redes aeroviárias?  

 

Objetivo Geral 

Compreender as redes aeroviárias como um dos meios de integração da região Centro-Norte (Goiás, 

Distrito Federal e Tocantins) ao território nacional do Brasil 

 

Objetivos Específicos 

• Revisar o núcleo conceitual a respeito de rede e redes técnicas e sua relação com a produção do 

território, logística e globalização 

• Verificar os processos de formação e fragmentação territorial de Goiás, Distrito Federal e 

Tocantins a partir de 1930 e a composição de suas infraestruturas viárias 

• Analisar a aviação no âmbito global e brasileiro e seus sentidos para a integração territorial 

• Analisar os fluxos de mercadorias e pessoas de Goiás, Distrito Federal e Tocantins no recorte 

temporal proposto e os desafios futuros para a aviação 
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Metodologia 

Para o desenvolvimento da presente proposta de tese de doutorado serão adotadas as seguintes 

etapas metodológicas: 

1) Conforme Marconi e Lakatos (2012, p. 12) a pesquisa bibliográfica figura-se como um 

“apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância porserem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”. Desse modo, a primeira 

etapa consiste uma pesquisa bibliográfica a respeito das seguintes temáticas e alguns de seus autores 

e bases de informações: 

Temas Autores principais/Bases de informações 

Redes e redes técnicas Santos (1994), Correa (1996), Dias e Silveira (2007) 

Fixos, fluxos, território, tempo e 

globalização 

Harvey (2008), Raffestin (1993), Castells (2002), Santos 

(1996) 

Formação territorial das UFs 

selecionadas 

Arrais (2013), Castilho (2016), Silva (1996), Chaul 

(2001), Guia (2006) 

Ações do Estado para integração 

nacional e global das UFs 
Santos (2001), Ianni (1986), Furtado (1998), IPEA 

Contextos históricos da aviação e 

redes aeroviárias 

Souza (1986), Cappa (2013), Pereira (1987), Rodrigue et 

al (2013), Biblioteca Nacional Digital 

 

2) A coleta de dados secundários será realizada nas bases presentes no quadro a seguir. A seleção 

e o tratamento desses dados será feito por meio do software Microsoft Excel, assim como a 

elaboração de gráficos, quadros e tabelas para elucidá-los. A apresentação dos dados ao longo do 

texto será feita por meio de representação esrita e diferentes séries estatísticas, dentre estas serão 

aplicadas as dos tipos temporal, geográfica e categórica (Marconi e Lakatos, 2012, p. 185-187).  

Bases de dados Tipos de informação a coletar 

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) 

Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária) 

DECEA (Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo Força Aérea Brasileira) 

Fluxos de cargas, passageiros, tráfego aéreo 

etc. 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 

Ligações aéreas, Produto Interno Bruto, 

população, produção agrícola e industrial etc. 

IMB-GO (Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) 

Dados do estado de Goiás sobre economia, 

sociedade, infraestrutura etc. 

SEFAZ-TO (Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Tocantins) 

Dados do estado do Tocantins sobre economia, 

sociedade, infraestrutura etc. 

Codeplan-DF (Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal) 

Dados do Distrito Federal sobre economia, 

sociedade, infraestrutura etc. 

 

3) Enquanto uma proposta de tese inserida campo da Geografia, a confecção de mapas temáticos 

é essencial para verificar visualmente os diferentes aspectos do espaço geográfico em suas mais 
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diversas escalas, utilizando algum critério preestabelecido. A partir da coleta, seleção, tratamento 

de dados secundários e informações serão elaborados nos softwares ArcGIS e Corel Draw mapas 

temáticos dos seguintes tipos, conforme Archela e Théry (2008): mapa de conexão com informação 

seletiva no modo de implantação linear (redes), mapas de símbolos pontuais com informação 

seletiva (distribuição), mapa de círculos proporcionais com informação quantitativa (distribuição 

proporcional), mapa de semicírculos opostos com informação quantitativa (distribuição 

proporcional comparada), mapa de fluxo com informação quantitativa (fluxos e movimentos). 

 

4) Após as etapas anteriores será realizada a análise que, conforme Marconi e Lakatos (2012, p. 

21), é “a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores 

[que] podem ser estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-efeito, produtor-

produto, de correlações, de análise de conteúdo etc.”. Nesse sentido, a análise será pautada no nível 

da Interpretação, que figura-se como a verificação das relações entre as variáveis independente 

(Centro-Norte brasileiro), e dependente (aviação) e da variável interveniente (anterior à dependente 

e posterior à independente) a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno (aviação). 

 

Referencial Teórico 

As redes possuem papel fundamental no que tange à (re)produção e análise do espaço 

geográfico, uma vez que revelam diferentes nuances econômicas, sociais e espacias. Santos (1997) 

considerou as redes a partir de duas perspectivas, sendo uma referente ao transporte de matéria, 

energia ou informação por meio de diferentes tipos de infraestrutura, e outra ligada ao uso que os 

sujeitos fazem dessas infraestruturas. A primeira perspectiva possui lugar nas análises de Dias 

(2014) ao analisar as inovações tecnológicas que difundiram em diminuição das distâncias no 

espaço global, como no exemplo das tecnologias de informação e comunicação e de obras de 

engenharia de transporte. Essa configuração espacial é denominada por alguns autores como rede 

técnica. 

Dupuy apud Castilho (2017) definiu os sistemas de transporte como tipos de redes técnicas, 

uma vez que são formados pela conexão de pontos que estabelecem diferentes relações entre 

diferentes regiões. Os sistemas de transporte integram centralidades, e as desenvolvem 

economicamente, gerando redes de solidariedade, facilitando as comercializações e circulações. Por 

outro lado, há uma espécie de marginalização de lugares não privilegiados pela lógica de mercado 

e pela ausência de iniciativa do Estado. Para Offner e Pumain (apud Silveira, 2002) a rede trabalha 

ora como “fator de coesão, ela solidariza, ela homogeneiza”, mas ora “opondo às malhas 
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institucionais e suas lógicas funcionais”. Para Raffestin (1993), as redes são elementos inacabados, 

podendo se adaptar conforme as variações e mudanças no tempo e no espaço, mas também “faz[em] 

e desfaz[em] as prisões do espaço, tornando território: tanto libera como aprisiona”. A produção do 

território passa a ser marcada pela heterogeneidade regional no âmbito das ações de cunho 

econômico e de infraestrutura a depender da forma como as redes técnicas espacializam-se. 

Dentre as redes técnicas de transporte, Fernandes e Pacheco (2016) argumentam que o 

transporte aéreo ganhou maior destaque a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e 

permanece atualmente como “a grande estrela dos meios de transportes”, configurando-se como um 

modal fundamental para o desenvolvimento e integração econômico mundial. No Brasil, a aviação 

possui como marco o vôo a bordo realizado por Santos Dumont em 1906, na França, e ficou 

reconhecido como patrono da aviação brasileira, mesmo que na maior parte do mundo esse crédito 

tenha sido dado aos irmãos Wright por um vôo realizado em 1903. A partir de então, a influência e 

operacionalização de vôos realizados por outros brasileiros como Anésia Pinheiro Machado e 

Eduardo Pacheco Alves ampliaram as perspectivas dos usos do avião. Inicialmente, não havia a 

necessidade de grande infraestrutura aeroportuária, quase inexistindo alguma espécie de regulação 

de tráfego aéreo, tendo foco básico no avião e no piloto, como enfatizam Fernandes e Pacheco 

(2016). 

A primeira empresa de transporte aéreo utilizando aviões, segundo os autores, foi a Aircraft 

Transport and Travel do Reino Unido, que teve suas operações iniciadas no ano de 1916. Entretanto, 

é com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a disponibilidade de aviões e com pessoal experiente, 

que o transporte aéreo ganha força como atividade comercial para o transporte de passageiros, 

correio e carga. Aviões comerciais comandados por empresas estrangeiras como a Aéropostale 

(França), Condor (Alemanha) e Nyrba (Estados Unidos) realizavam o serviço de transporte de malas 

postais desde 1918, porém realizavam o serviço predominantemente na costa brasileira. 

Cabe, assim, destacar o papel do Correio Aéreo Militar (CAM) enquanto grande desbravador 

de diversas rotas aéreas no território brasileiro. Idealizado após a Revolução de 1930 por oficiais da 

Arma da Aviação do Exército, o CAM foi o pioneiro no serviço postal aéreo brasileiro. Conforme 

Pereira (1987), o CAM tinha como uma das prerrogativas o treinamento de tripulações em vôos 

longos e de servir localidades do interior do Brasil ainda não servidas por aviões comerciais que se 

limitavam a voar apenas na zona costeira. A segunda rota delineada pelo CAM em 1931 ligava Rio 

de Janeiro a Goiás, capital do estado homônimo com escalas em São Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba, 

Araguari, Ipameri e Vianópolis. O serviço além de promover uma maior agilidade do fluxo de 

informações entre diferentes localidades do Brasil, possibilitou a chegada de diferentes produtos e 
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uma alternativa, por exemplo, para locais desfavorecidos de equipamentos de saúde, transportando 

passageiros para essas finalidades sempre que possível como relatado por Rodrigues (1987) em seu 

Roteiro do Tocantins e em diversas matérias em jornais como o Correio da Manhã (1938), do Rio 

de Janeiro. 

No âmbito do setor privado, as empresas estrangeiras Syndicato Condor e Panair Brasil foras 

as primeiras empresas aéreas a operar em todo o território nacional e a Viação Aérea Rio Grandense 

(VARIG) consolidou-se como a primeira empresa da aviação comercial brasileira mas realizou 

inicialmente suas operações em parte de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul. Conforme 

Pereira (1987), a Viação Aérea São Paulo (VASP), também nacional, iniciou suas atividades 

explorando a linha de Goiás em 1934, chegando a Goiânia em 1938. Assim, é possível notar uma 

busca pela integração de Goiás ao restante do país também pela via do transporte aéreo, uma vez 

que as autorizações para as operações de vôo deveriam ser aprovadas pelo governo federal.  Essa 

integração aérea ganha força com a construção de Brasília (1960) e com o contexto da modernização 

agrícola, que impulsionou as obras infraestrutura rodoviárias e aeroviárias. O aeroporto de Brasília, 

por conta da futura demanda, foi construído antes da inauguração da capital federal, estando em 

funcionamento desde 1957. Ações do Estado brasileiro como essas também movimentaram o setor 

privado de transportes e possuem relação com o aumento do número de rotas aéreas no Centro-

Norte do Brasil, a exemplo das operações da Votec Serviços Aéreos Regionais S.A. destacadas por 

Pereira (1987) que, em 1976, operava em linhas que ligavam os grandes centros do sudeste a 

localidades do centro-oeste e norte do Brasil.  

Conforme os artigos 27 a 29 do Código Brasileiro de Aeronáutica (BRASIL, 1986), o 

aeródromo é definido como “toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves” 

e são classificados em civis e militares. O civil é o destinado ao uso de aeronaves civis enquanto o 

militar é o destinado ao uso de aeronaves militares. Os aeródromos civis são classificados em 

públicos (aeroportos) e privados. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, até o ano de 2017 

existiam 148 aeródromos em Goiás (34 públicos e 114 privados), 8 no Distrito Federal (2 públicos 

e 6 privados) e 46 em Tocantins (38 públicos e 8 privados).  

Nesse projeto, busca-se dedicar ao estudo dos aeródromos públicos, enfatizando os fluxos, a 

infraestrutura aeroportuária, ações tangentes às concessões de uso, entraves e avanços ao longo das 

gestões dos governos estaduais e federais. Para atingir esses objetivos, as principais fontes serão os 

decretos e leis (federais e estaduais) e matérias jornalísticas presentes no repositório online da 

Biblioteca Nacional Digital Brasil para verificar quais atores promovem e são promovidos por meio 

das ações. Entre as bases de dados, consultar-se-á as estatísticas presentes em órgãos como Agência 
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Nacional de Aviação Civil (ANAC), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 

e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Por fim, buscamos retratar a formação dos 

fixos e fluxos aeroviários, bem como realizar um diagnóstico da situação do setor nos últimos anos 

nas UFs selecionadas.  

 

Plano de Redação 

Capítulos Sinopse 

1 DAS REDES ÀS REDES 

AEROVIÁRIAS 

 

1.1 Redes e redes técnicas 

1.2 Redes técnicas e 

globalização 

1.3 Redes técnicas e aviação 

Discussões sobre as conceituações e noções a respeito de rede e seus 

desdobramentos. Dentre eles, destaca-se o conceito de redes técnicas para 

a compreensão das redes aeroviárias, uma das diversas redes técnicas no 

âmbito dos transportes. Essa discussão propõe bases para o entendimento 

das redes aeroviárias no Centro-Norte brasileiro composta por 

interseccionalidades como as discussões sobre território(s), globalização e 

tempo. 

Referências básicas: Santos (1994), Correa (1996), Dias e Silveira (2007), 

Harvey (2008), Raffestin (1993), Castells (2002), Santos (1996), entre 

outras. 

2  ORGANIZAÇÃO E 

LOGÍSTICA NO 

CENTRO-NORTE DO 

BRASIL 

 

2.1 Formação territorial de 

Goiás 

2.2 Fragmentação territorial 

de Goiás, construção de 

Brasília e constituição de 

Tocantins 

2.3 Redes de transportes no 

Centro-Norte do Brasil 

Abordagem relativa aos processos de formação e fragmentação territorial 

do estado de Goiás. Esses processos pressupõem ações do Estado brasileiro 

em novas formas de organização e modernização do Centro-Norte 

brasileiro, além da busca por novas possibilidades de integração dessa 

região ao restante do território brasileiro e do mundo. Nesse sentido, é 

fundamental a compreensão das redes técnicas de transporte (gênese, 

crescimento e desenvolvimento) enquanto elementos resultantes de 

diferentes ações do Estado, sendo partes fundamentais desse projeto de 

integração. 

Referências básicas: Arrais (2013), Castilho (2016), Silva (1996), Chaul 

(2001), Pelá e Castilho (2011), Guia (2006), entre outras. 

3 PERCURSOS DA 

AVIAÇÃO: AÇÕES E 

SENTIDOS 

 

3.1 Histórico e Geografia da 

aviação 

3.2 Políticas relativas a 

aviação brasileira 

3.3 Sentidos pretéritos da 

aviação no Centro-Norte do 

Brasil 

A aviação é analisada historicamente desde seu surgimento a nível global 

e a nível brasileiro. Realiza-se uma análise da distribuição espacial dos 

fluxos oriundos das redes aeroviárias no mundo e no Brasil. 

Posteriormente, busca-se analisar as políticas que dão base a aviação 

brasileira ao longo do século XX e das duas primeiras décadas do século 

XXI. A partir disso, discute-se o papel do Correio Aéreo Militar e das 

primeiras empresas aéreas na busca pela “integração dos ares brasileiros”. 

Cabe, ainda, a discussão sobre diferentes sujeitos decisivos para 

impulsionar os fluxos aeroviários no Brasil como o piloto e militar Lysias 

Augusto Rodrigues. 

Referências básicas: Souza (1986), Cappa (2013), Pereira (1987), 

Rodrigue et al (2013), Biblioteca Nacional Digital, entre outras. 

4 FLUXOS 

AEROVIÁRIOS NO 

CENTRO-NORTE DO 

BRASIL 

 

3.1 Análise dos fluxos de 

mercadorias 

O capítulo final busca analisar o fluxo de mercadorias e pessoas e 

“rascunhar” futuros encaminhamentos e desafios da aviação para o Centro-

Norte do Brasil. Será ressaltado o papel das centralidades para o setor, os 

entraves e potencialidades para seu desenvolvimento, o papel do Estado 

ora como protagonista das ações positivas para o setor, ora como mero 

mediador do crescimento econômico de empresas desse setor por meio 

privatizações e concessões. 
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3.2 Análise dos fluxos de 

pessoas 

3.3 Sentidos futuros da 

aviação no Centro-Norte do 

Brasil 

Referências básicas: Cappa (2013), Relatórios (IPEA, ANAC, Infraero), 

Legislações consolidadas a partir de 2018 sobre a aviação, entre outras. 
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO PROGRAMA BOLSA VERDE PARA A APA DAS 

NASCENTES DO RIO VERMELHO 

 

Alice da Silva Castro 

Modalidade: Mestrado 

 

Introdução 

 

A pesquisa está ancorada no estudo de um programa ambiental que se insere num conjunto 

de políticas públicas implementadas em um assentamento de Reforma Agrária, localizado no 

município de Mambaí no nordeste do estado de Goiás. 

A Política Pública tem como função o suporte para alcançar o desenvolvimento econômico 

e inclusão social de alguns setores da sociedade (SOUZA, 2006). No caso dos assentamentos de 

Mambaí, as políticas públicas atuam com suporte na produção agrícola, proteção ambiental e 

construção de moradias. O Programa Bolsa Verde, ao qual daremos foco, foi instituído em 2011 

pela Lei nº 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.572/2011 (MMA, 2011). É coordenado 

e operacionalizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), gerido pelo Comitê Gestor, com 

participação dos Ministérios do Desenvolvimento Social (MDS), do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), dentre outros. 

O Programa se insere no Plano Brasil Sem Miséria e surgiu como desdobramento do 

Programa Fome Zero (PFZ), criado em 2003 se oficializando como Política Pública em 2004 pela 

lei 10.836/2004. A meta deste Programa é incentivar a conservação dos ecossistemas, promovendo 

a cidadania e melhores condições de vida, bem como elevar a renda da população menos favorecida 

de recursos econômicos, que exerça atividades no meio rural, além de incentivar e capacitar essas 

populações com ações quanto ao meio ambiente. Assim, consistiu na fusão de diversas políticas 

públicas voltadas ao combate à fome e à miséria no Brasil (GRACIANO, 2016, p. 39). 

O município de Mambaí está inserido na Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio 

Vermelho (APARNV) criada em Decreto 2001 com uma área de 176.322 ha, que se caracteriza 

como uma área moderada de ocupação humana, com o objetivo de proteger a diversidade biológica 

e seus tributos bióticos, abióticos e culturais (SNUC, 2000). E ficou definido como área de estudo 

após um levantamento de dados com os assentamentos e se caracterizar o único dentre os demais, 

como Mambaí, Paraná, Capim de Cheiro, São José e Agrovila, que faz parte do Programa Bolsa 

Verde. 

O recorte territorial da presente investigação é o Projeto de Assentamento Cynthia Peter 

criado em 2004, que possui uma área de 591,6 ha. com 40 famílias (NERA/DATALUTA, 2015), 

dentre as quais 9 (nove) famílias são beneficiadas pelo Programa Bolsa Verde, representando 22,5% 

do total. No estado de Goiás há um total de 406 famílias beneficiadas pelo Programa e 

acompanhadas pelo INCRA. No âmbito nacional o Programa contempla o total de 53.072 famílias, 

sendo que 25.874 (48,8%) são beneficiários de projetos de Reforma Agrária implementados pelo 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e os demais beneficiários são 

integrantes de grupos sociais originários de  comunidades quilombolas, ribeirinhos, comunidades 
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tradicionais extrativistas entre outros, localizados em áreas geridas pelo ICMBio (Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade) e o SPU (Secretaria do Patrimônio da União).  

A questão que nos instiga é se há uma relação e identidade dos Assentados de Reforma 

Agrária com a APANRV, logo que uma APA apresenta moderações e restrições quanto ao seu uso, 

ocupação e atividades que danifiquem o meio ambiente e seus mananciais, como também a proteção 

dos atributos naturais, diversidade biológica e recursos hídricos, acordo com Art. 4° do Decreto de 

Criação da APANRV (2001). E que se estabeleçam limites com o modo de organização 

socioeconômica e cultural dos assentados, como, por exemplo, as “roças de toco”, plantações nas 

áreas de inundação, veredas e fundos de vales. Além disso, afeta a prática do uso da madeira para 

atividades cotidianas, como a queima da madeira no fogão à lenha, construções de casas e cercas e 

demais atividades inerentes ao modo de reprodução das condições materiais de existência no campo. 

Ainda que reconhecendo que o Programa Bolsa Verde seja um desdobramento da Política 

Pública Social Fome Zero, ele se institucionaliza dentro dos parâmetros de uma Política Pública 

Ambiental, que tem como princípio regular as ações humanas sobre a natureza, corrigindo e 

prevenindo dos maus usos, como também orientar os usos adequados (STEINBERGER e 

ABIRACHED, 2013). Averiguar as intencionalidades das Políticas Públicas e os Programas sociais 

juntamente com uma Área de Proteção Ambiental (APA) e sua relação com os assentados advém 

de estudos desenvolvidos anteriormente com projetos de pesquisa e extensão nos municípios de 

Mambaí e Posse no nordeste do estado de Goiás. Tais pesquisas estiveram pautadas em questões 

como a identidade territorial, a identidade da mulher assentada e a relação da mulher com os quintais 

de suas moradias. 

A partir de experiências em campo e as vivências em diferentes níveis da vida cotidiana 

dos assentados, notou-se uma questão recorrentemente mencionada no que concerne às dificuldades, 

que atribuem à instalação do Assentamento [2004] em um território delimitado como Área de 

Proteção Ambiental [2001]. Via de regra, são mencionados problemas tais como: i) dificuldades de 

acesso à água, ii) impedimento de recolhimento de madeira para atividades cotidianas (como lenha 

para a cozinha e palanques para cercas), iii) desproporcionalidade no rigor da fiscalização exercida 

pelo ICMBio junto ao Assentamento e às grandes propriedades circunvizinhas. 

Diante dessas constatações, mensurando a relação entre Assentamentos de Reforma 

Agrária e Políticas Sociais de cunho Ambiental, considera-se relevante investigar a problemática no 

contexto de pesquisas que foram desenvolvidas em outras regiões brasileiras, a exemplo do estudo 

realizado por Tourneau e Bursztyn (2010) em assentamentos rurais na Amazônia. 

Nesta perspectiva, apresenta-se como hipótese central que a efetividade das políticas 

públicas prescinde da participação efetiva dos sujeitos que são o público alvo das ações. Assim, a 

organização coletiva em associações e/ou cooperativas dos Assentamentos é fundamental para a 

interlocução com os agentes de mediação de órgãos públicos das instâncias municipais, estadual ou 

federal. Brandão (2012) destaca que na medida em que as políticas públicas são forjadas no modelo 

bottom-up (de baixo para cima), com o engajamento efetivo dos sujeitos envolvidos, possuem mais 

possibilidades de êxito do que àquelas forjadas no modelo top-down (de cima para baixo). 
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Objetivos 

 

Geral 

Analisar a efetividade do Programa Bolsa Verde e sua influência na organização 

sociecônomica e cultural das famílias do Assentamento Cynthia Peter no município de Mambaí-GO 

com a APA das Nascentes do Rio Vermelho. 

Específicos 

• Caracterizar socioeconomicamente as famílias com acesso ao Programa Bolsa Verde no 

Assentamento Cynthia Peter; 

• Averiguar se o Programa Bolsa Verde atinge as dimensões de erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento de atividades que promovem a conservação do meio ambiente; 

• Mensurar a efetividade do Programa Bolsa Verde como política pública ambiental, diante 

das ameaças das atividades econômicas circunvizinhas vinculadas ao agronegócio. 

• Relacionar a importancia da geografia para se pesquisar as questões ambientais e de 

pertencimento. 

 

Metodologia 

 

• Revisão bibliográfica acerca de temas como Território, Identidade, Políticas Públicas, 

Desenvolvimento, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Territorial, Questão 

Agrária e Desenvolvimento Rural. 

• Levantamento cartográfico das dimensões da APANRV e municípios, como também a 

localização do PA Cynthia Peter em relação ao município de Mambaí utilizando 

softwares como Google Earth e QGIS. 

• Entrevistas estruturadas e semiestruturadas com as Secretárias de Meio Ambiente, 

Agricultura, Assistência Social e Educação para identificar trabalhos acerca de 

educação ambiental para o assentamento que é destinado o recurso do Bolsa Verde. 

• Entrevistas estruturadas e semiestruturadas com os assentados do PA Cynthia Peter e 

os representantes de sindicatos do município de Mambaí para identificar qual o 

conhecimento a respeito da APA e dos critérios para acessar o Programa Bolsa Verde. 

• Aplicação de questionários junto às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Verde 

para a obtenção de dados sobre a aplicação dos recursos na atividade cotidiana. 

• Sistematização dos dados e informações para a confecção de tabelas, gráficos e mapas 

da área de estudo. 

• Redação e defesa da dissertação de mestrado. 

 

 

Referencial teórico  
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Plano de redação detalhado preliminar  

 

1) Políticas Públicas, Questão Ambiental e Reforma Agrária em Mambaí-GO 

 

Neste capítulo em desenvolvimento, busca-se a contextualização econômica, política e 

territorial dos Assentados de Reforma Agrária do estado de Goiás e o município de Mambaí- Goiás.  

Após demonstrar as Políticas Públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico do 

cerrado, é apresentado de que forma se encadeia as questões ambientais pelos movimentos sociais 

devido a degradação ambiental. 

Posteriormente, busca-se entender os processos de migrações que levaram famílias a 

habitarem assentamentos rurais e como se deu a formação territorial e como se configura os 

assentamentos na localidade. 

Entender os processos de formação e configuração territorial se torna fundamental para 

explicar as relações de pertencimento e identidades, assim como, entender a relação dos assentados e 

as questões ambientais. 

Portanto, neste capítulo, buscar trazer as demais reflexões para serem abordadas com mais 

profundidade teórica e empírica nos capítulos posteriores.   

 

2) Políticas Ambientais e abordagem territorial: contextualização do Programa Bolsa Verde no 

Brasil e em Goiás 

 

Pretende-se apresentar as políticas ambientais no contexto brasileiro e de que forma 

surgem diante das preocupações mundiais.   

Contextualizar as políticas ambientais é importante para entender o surgimento do 

Programa Bolsa Verde para que se entenda o caráter de criação do programa. Até então, entende-se, 

que estejam relacionadas as questões sociais, culturais e econômicas e os seus desdobramentos do 

ponto de vista territorial. 

Mas, o que também pode ser um programa de aparências onde sua efetividade é 

ineficiente ao que se propõe nos objetivos do programa. Assim, busca-se refletir sobre seus objetivos: 

um programa de compensação ambiental e/ou somente para transferência de renda? 
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3) Assentado de Reforma Agrária e Área de Proteção Ambiental: as condições para a 

resistência dos assentados rurais 

 

Pretende-se explanar o conceito de natureza na geografia cultural como também o que os 

sujeitos assentados de Mambaí-GO consideram como natureza. Esse entendimento de como os 

assentados se veem, nos permite identificar as suas identidades. 

Considera-se importante, ir para assentamentos além da APA das Nascentes do Rio 

Vermelho com o intuito de entender a efetividade das propostas do Programa Bolsa Verde como 

incentivo a conservação ambiental. Assentados que recebem o PBV se sentem mais pertencentes e 

cuidadores do ambiente aos que não recebem esse benefício? 

 

4) Sentidos e significados do Bolsa Verde para os assentados de Reforma Agrária 

 

Busca-se nesse capítulo, entender e refletir sobre a importância da Geografia para as 

questões ambientais e para políticas públicas ambientais. Além disso, com base nos capítulos 

anteriores, propõe-se a identificar os sentidos e significados do programa para as famílias 

beneficiárias, enfatizando os desdobramentos socioeconômicos e a influência na reprodução 

socioeconômica e cultural das famílias no campo.   
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Linha de Pesquisa: Ensino-Aprendizagem de Geografia 
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A AULA EXPOSITIVA DE GEOGRAFIA: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A 

CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NA ESCOLA 

 

Lidiane Bezerra Oliveira 

Modalidade: Doutorado 

 

INTRODUÇÃO: 

Uma aula pode se desenvolver de diferentes modos e propostas, uma das mais recorrentes que 

observa-se na prática docente é a aula expositiva. É uma metodologia de ensino utilizada em todas as 

disciplinas, porém, cada aula é marcada por traços que caracterizam a identidade de uma determinada 

disciplina. A princípio, entende-se, que para uma aula ser considerada de Geografia tem que 

apresentar características específicas como localização espacial, distribuição, conexão, distância, 

delimitação e escalarização dos fenômenos, e aliado a todos esses elementos observa-se a 

potencialidade da utilização da linguagem cartográfica. Tais características poderão oportunizar aos 

alunos o entendimento dos fenômenos a partir do olhar geográfico.   

Diante do exposto, busca-se com esta pesquisa investigar o seguinte problema: as aulas 

expositivas de Geografia ministradas pelos professores na educação básica constituem-se de fato 

geográficas, possibilitando a construção do pensamento geográfico? A partir desta questão maior, 

surgem outras questões que poderão nortear a pesquisa: O que dá identidade a uma aula expositiva 

de Geografia? Quais elementos são necessários para identificar uma aula expositiva de Geografia? 

De que maneira um conteúdo se torna geográfico? De que forma o pensamento geográfico está 

presente na aula expositiva de Geografia? Como a linguagem cartográfica é desenvolvida nas aulas 

expositivas de Geografia, na perspectiva de contribuir para a aprendizagem dos seus conteúdos 

específicos? A linguagem cartográfica está sendo utilizada nas aulas expositivas de Geografia, na 

perspectiva de contribuir para a construção do pensamento geográfico? 

O ensino de Geografia diz respeito a uma prática educativa que vai além do simples ato de 

ensinar e aprender, mas que, ao contrário, leva o indivíduo a desenvolver as bases de sua inserção no 

mundo em que vive e a compreender a dinâmica de organização e funcionamento do mesmo através 

de sua espacialidade. Porém, ainda é possível perceber que na escola muitos alunos (talvez até 

professores) não conseguem reconhecer e identificar o que vem a ser de fato uma aula de Geografia, 

confundindo, muitas vezes, com outras ciências. Desse modo, é necessário compreender que 

elementos constituem e identificam a aula expositiva de Geografia na perspectiva de contribuir para 

uma prática consciente do ensino e aprendizagem da ciência geográfica na escola. 

No entanto, o contexto atual das novas políticas educacionais tem se inclinado para a 

diminuição ou mesmo eliminação da Geografia no Ensino Médio. Tanto a reforma do Ensino Médio 
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(Medida Provisória nº 746, de 23 de setembro de 2016), quanto a Base Nacional Comum Curricular 

- BNCC (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) para esta fase da escolarização  não deixam claro 

a sua obrigatoriedade como componente curricular, incluindo seus conhecimentos na grande área 

denominada de Ciências Humanas. Contudo, considera-se relevante que nas aulas de Geografia os 

alunos consigam compreender a espacialidade dos fenômenos através do estudo dos conteúdos 

geográficos, demarcando sua identidade e construindo conhecimentos que só serão possíveis de serem 

compreendidos através da ótica espacial. Caso a Geografia seja incluída apenas como mais uma área 

nas Ciências Humanas, seus conteúdos poderão ser diluídos pela fragilidade entre as fronteiras das 

demais disciplinas que compõem a grande área.  

Assim sendo, pressupõe-se que a Geografia Escolar se constitui uma área do conhecimento 

que contribui para que os alunos compreendam os arranjos espaciais dos fenômenos e sua relação 

com as práticas cotidianas, contribuindo assim, para uma formação cidadã (CAVALCANTI, 2013). 

Deste modo, destaca-se como hipótese para esta pesquisa que é necessário que durante as aulas 

expositivas de Geografia estejam presentes elementos que permitam aos alunos o desenvolvimento 

do pensamento geográfico, como o próprio discurso geográfico e a linguagem cartográfica. Neste 

sentido, acredita-se que quando o professor alia esses elementos em sua aula expositiva de Geografia 

é forte a possibilidade de consolidação da construção do pensamento espacial e do pensamento 

geográfico no processo de ensino e aprendizagem desta disciplina na escola. 

Assim defende-se a tese de que a aula expositiva de Geografia se constitui como tal, quando 

apresenta o discurso geográfico integrado à linguagem cartográfica possibilitando a construção do 

pensamento espacial e do pensamento geográfico, promovendo uma aprendizagem efetivamente 

geográfica. 

 

OBJETIVOS: 

• Geral:  

Analisar e compreender quais são os elementos e contextos que constituem e identificam uma aula 

expositiva de Geografia no Ensino Médio na perspectiva da construção do pensamento geográfico. 

  

• Específicos: 

1. Compreender o que constitui a identidade da Geografia enquanto ciência disciplinar na educação 

básica; 

2. Analisar como o discurso do professor e os recursos didáticos utilizados por este profissional 

podem contribuir para a compreensão dos conteúdos de Geografia na aula expositiva; 
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3. Identificar e analisar como a linguagem cartográfica é utilizada nas aulas de Geografia do Ensino 

Médio, tendo a perspectiva de compreender se ela é mediadora para a constituição do pensamento 

espacial e o desenvolvimento do pensamento geográfico; e 

4. Reconhecer se o pensamento geográfico configura um tipo de racionalidade que orienta a prática 

dos professores na aula expositiva de Geografia. 

 

METODOLOGIA:  

Do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa desenvolver-se-á dentro da abordagem 

qualitativa, por considerá-la mais adequada ao objeto de estudo proposto. Logo, entende-se  a aula 

como um espaço de construção do conhecimento, repleto de relações entre seus sujeitos e que poderá 

ser melhor entendida a partir de uma análise interpretativa e mais próxima entre o investigador e 

objeto de estudo. Com base em Triviños (2012), esta investigação possui o enfoque crítico-

participativo com visão dialética da realidade social, com a intenção de contribuir para uma melhor 

prática docente do professor de Geografia.  

Neste sentido, para a realização dessa pesquisa será necessário atender as etapas relacionadas 

a seguir: 

a) Levantamento bibliográfico sobre: a identidade da Geografia; aula expositiva e o processo de 

ensino-aprendizagem; a educação geográfica e o pensamento geográfico; e, a linguagem 

cartográfica e a construção do pensamento espacial e geográfico; 

b)  Definição de três escolas públicas localizadas na cidade de Floriano/PI que atendam aos seguintes 

critérios: 1) atuar no ensino médio; 2) possuir no mínimo um professor de Geografia que seja do 

quadro efetivo e formado na área; 

a) Seleção de três professores de Geografia para serem os sujeitos da pesquisa: 1) convidar seis 

professores de Geografia das escolas definidas; 2) assistir uma aula expositiva de cada professor 

convidado; 3) analisar os dados obtidos e selecionar os três professores; 

b) Organização e elaboração dos instrumentos de coleta de dados: 1) Roteiro de observação; 2) 

Roteiro de Entrevista; 

c) Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFG; 

d)  Coleta de dados nas escolas: 1) Observar as aulas dos professores selecionados. A observação 

será não participante e semiestruturada (VIANNA, 2003), e ocorrerão durante dois meses; 2) 

Gravar em áudio as aulas assistidas; 3) Realizar entrevista semiestruturada (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008) com os professores participantes desta pesquisa; 
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e) Analisar os dados coletados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 1977): 1) Pré-análise: 

constitui-se da organização dos dados coletados; 2) A exploração do material: codificação dos 

dados e categorização de acordo com critérios pré-definidos (uso do software Nvivo 12); 3) A 

inferência e a interpretação: constitui-se pelo tratamento dos resultados (interpretação, explicação, 

comparação, etc.). 

f) Escrita do texto da tese, a partir das análises, interpretações e inferências do material coletado na 

pesquisa de campo.               

 

REFERENCIAL TEÓRICO: 

A fundamentação desta investigação delineou-se em torno de quatro eixos principais, sendo 

eles: 1) A identidade da Geografia enquanto ciência (a espacialidade como categoria); 2) A aula 

expositiva e o processo de aprendizagem; 3) A Educação Geográfica e o pensamento geográfico; e 

4) A linguagem cartográfica e a construção do pensamento espacial e geográfico. As bases teóricas 

que fundamentaram este texto e fundamentarão a tese em construção são originárias principalmente 

de livros, teses e dissertações e artigos de revistas eletrônicas. A seguir, trazem-se de forma sucinta 

algumas ideias dos autores que fundamentam cada eixo.   

Sobre a identidade da Geografia enquanto ciência pretende-se discutir a ideia da espacialidade 

como categoria chave que leva a características, as quais definem um fenômeno como geográfico. No 

caso deste trabalho a base de fundamentação encontra-se em Unwin (1995), Gomes (2009), Moreira 

(2011), Carlos (2014). Contudo, para a tese pretende-se ampliar as bases teóricas incluindo também 

Santos (1996), Harvey (2002), Lefebvre (2006), Capel (2008), Moreira (2014). 

O segundo eixo busca caracterizar a aula expositiva e o processo de ensino-aprendizagem, 

usou-se como base teórica Vigotski (2000), Araújo (2013), Romanowski; Martins (2013). Porém, 

pretende-se incluir na fundamentação deste eixo, Libâneo (1994), Zabala (1998), Lefrançois (2016), 

e Charaudeau (2016). 

A Educação Geográfica e o pensamento geográfico foi o terceiro eixo teórico abordado e 

fundamentou-se a partir das leituras de Cavalcanti (2010, 2013), Callai (2010), Miguel González 

(2016). Serão incluídas ainda nas discussões as ideias de Golledge (2002; 2008), Cavalcanti (2011; 

2012; 2014),  Kaercher (2014), Oliveira (2015).  

O último eixo teórico diz respeito à linguagem cartográfica e a construção do pensamento 

espacial e geográfico. Neste texto usaram-se as bases teóricas de Rchter (2010), Santos (2002), 

Martinelli (2014), Rodrigues e Souza (2008). Em vista de ampliar a fundamentação desse eixo 
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temático buscaremos apoio em Castellar (2015, 2017), Simielli (1986; 2007), Almeida (2014), Duarte 

(2016). 
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1 INTRODUÇÃO 
2 A AULA DE GEOGRAFIA: delineando os elementos que constituem sua identidade 
2.1 A ciência geográfica e a ontologia do saber 
2.2 A Geografia Escolar e a construção do pensamento geográfico 
2.3 O discurso geográfico na aula expositiva de Geografia 
Pretende-se discutir com base nos referenciais teóricos os elementos que constituem a identidade da aula 

de Geografia. Iniciando pelo objeto de estudo da ciência geográfica; em seguida o objetivo da Geografia 

Escolar; e, por fim, o discurso do professor no desenvolvimento da aula expositiva de Geografia. 

3 A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA NA AULA EXPOSITIVA DE GEOGRAFIA: 

contribuições para o discurso geográfico 
3.1 Referenciais teóricos acerca da linguagem cartográfica na perspectiva do ensino de Geografia 
3.2 O mapa como forma de expressão e representação do discurso geográfico na aula expositiva 
3.3 A linguagem cartográfica e a construção do pensamento geográfico 
Nesta seção do texto, busca-se fundamentar as contribuições da linguagem cartográfica para a aula 

expositiva de Geografia, tendo em vista que o mapa e outros produtos cartográficos configuram a 

representação da espacialidade dos fenômenos, potencializando assim o discurso geográfico. Assim, será 

feita uma discussão com base nos referenciais teóricos sobre o uso da linguagem cartográfica no Ensino 

de Geografia; pretende-se embasar a partir da teoria que o mapa pode fortalecer o discurso geográfico na 

aula expositiva; e, ainda, relacionar o uso da linguagem cartográfica e a construção do pensamento 

espacial e geográfico na aula expositiva de Geografia.         

4 A AULA EXPOSITIVA NA PRÁTICA DOCENTE EM GEOGRAFIA: a integração do 

discurso geográfico com a linguagem cartográfica para a construção do pensamento geográfico. 
4.1 A escola e os professores: características do espaço de construção do pensamento geográfico. 
4.2 Aspectos didáticos da aula expositiva de Geografia  
4.3 Elementos que constituem a aula de Geografia: discurso geográfico e linguagem cartográfica 
4.4 Caminhos possíveis para a construção do pensamento geográfico na escola. 
A partir da pesquisa de campo (observações de aula e entrevista aos professores) busca-se nesta seção 

fazer uma análise da prática docente em geografia considerando a integração do discurso geográfico com 

o uso da linguagem cartográfica para a construção do pensamento geográfico na aula expositiva de 

Geografia. Considera-se relevante associar esta análise à fundamentação teórica realizada nas seções 

anteriores, tendo em vista a comparar os resultados com a teoria já existente.    Primeiramente, será feita 

uma caracterização do contexto e dos sujeitos da pesquisa; em seguida a análise dos aspectos didáticos 

que caracterizam a forma da aula expositiva de geografia; posteriormente buscará identificar os elementos 

que constituem a aula expositiva de Geografia, principalmente aqueles relacionados ao discurso geográfico 

e ao uso da linguagem cartográfica; e, para finalizar pretende-se pensar em caminhos possíveis para a 

construção do pensamento geográfico na escola através da valorização e potencialização da aula 

expositiva a partir da integração do discurso geográfico com o uso da linguagem cartográfica, fortalecendo 

assim, a identidade da aula de Geografia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 REFERÊNCIAS  

 APÊNDICES   
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A GEOGRAFIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: PERCURSOS E 

PERSPECTIVAS PARA UMA ABORDAGEM DIALÓGICA 

 

Heitor Silva Sabota 

Modalidade: Doutorado 

 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa refere-se a discussão de como ocorre à construção dos conteúdos geográficos 

em locais ou espaços de ensino que, essencialmente, são classificados como não escolares ou não 

formais. Uma discussão recorrente, tanto na academia quanto no meio escolar, são as possibilidades 

e os desafios encontrados para estabelecer um ensino geográfico complementar e mais significativo 

aos alunos. Trata-se de um extenso campo de alternativas que o docente pode adotar para tal fim, que 

vão da adoção de novas ferramentas didáticas às diferenciadas metodologias de ensino. 

Na Geografia esta discussão ocorre há certo tempo, por meio de pesquisas, publicações e 

comunicações, sobretudo a respeito de metodologias ativas, conforme afirmam Moraes e Castellar 

(2018). Parte considerável destas publicações e/ou comunicações aparece como cerne de discussão 

os diversos caminhos que o ensino de Geografia pode seguir para efetivamente estabelecer a 

construção e a mediação do conhecimento acerca do espaço geográfico de modo significativo para os 

alunos. 

No entanto, existe uma relativa carência de investigações a respeito de práticas educativas 

executadas fora do ambiente escolar, sobretudo aquelas relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem em Geografia. Assim, a justificativa desta investigação se alicerça ao fato de que 

poucas pesquisas voltadas para o ensino de Geografia abordam o diálogo com espaços de educação 

não formal. Entendemos ser necessário discutir a presença de assuntos e temas geográficos, tais como 

as práticas de divulgação dos conhecimentos realizadas nestes locais e a importância destas para o 

público escolar visitante. 

Deste modo alguns questionamentos podem ser realizados sobre este tipo de prática docente, 

tais como: de que maneira as práticas realizadas em espaços não formais podem colaborar para o 

processo de ensino-aprendizagem da Geografia Escolar? Quais são as temáticas geográficas mais 

emergentes para os docentes em Geografia na educação não formal? Como são definidos os critérios 

de escolha destes temas e do local? A escolha da instituição de educação não formal é adequada para 

se desenvolver práticas educativas para a Geografia Escolar? Existem aportes teórico-metodológicos 

e pedagógicos para que a atividade executada por instituição não formal de educação seja 
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devidamente contextualizada no âmbito da Geografia Escolar? Que habilidades ou domínio 

geográfico as atividades realizadas em espaços não formais oferecem para o aprendizado dos alunos?  

A tese inicial desta pesquisa sustenta que para a Geografia Escolar, enquanto disciplina 

presente na Educação Básica, possa se apropriar e/ou explorar toda a potencialidade da educação não 

formal (ENF), é necessário estabelecer um diálogo entre esta disciplina e esta modalidade de ensino, 

propiciando o entendimento entre os professores de Geografia e os gestores de espaços da ENF. A 

partir deste diálogo e com o devido reconhecendo das especificidades, particularidades e diferenças 

de ambas será possível estabelecer uma aprendizagem mais significativa de temas e conteúdos 

geográficos em espaços diferentes ao escolar formal. A partir deste contexto entende-se que será 

possível tornar o desenvolvimento de ensino-aprendizagem de Geografia mais coerente com a 

perspectiva da construção do pensamento geográfico para os alunos a partir do contato, experiência 

e leitura dos espaços de ENF, despertando nos estudantes o interesse e a motivação sobre assuntos 

inerentes à ciência geográfica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de Geografia em espaços externos ao 

ambiente escolar, a partir de uma relação dialógica entre a Geografia Escolar e a educação não formal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Entender e reconhecer as especificidades de cada modalidade de educação (formal e não formal) e 

como elas podem contribuir com o processo de ensino-aprendizagem em Geografia; 

- Conhecer sobre as temáticas desenvolvidas em espaços de educação não formal e como estas podem 

ser problematizadas/contextualizadas para a compreensão de conteúdos geográficos; 

- Identificar as potencialidades de espaços de educação não formal para o desenvolvimento de práticas 

educativas concernentes a Geografia Escolar; 

- Valorizar o diálogo entre as duas modalidades de ensino na perspectiva de construir uma prática 

educativa que possibilite ao aluno desenvolver um pensamento geográfico; 

- Avaliar como as temáticas geográficas abordadas nos espaços de educação não formal colaboram 

para o processo de ensino-aprendizagem de Geografia na escola. 

 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento do trabalho será pautado na abordagem qualitativa, obtendo como aporte 

teórico principal a literatura de pesquisas educacionais que propõem reflexões sobre o papel e atuação 



 

276 
 

das modalidades de ensino. Para isso será necessário coletar informações em ao menos dois campos 

educacionais distintos, sendo um formal/escolar e outro não formal. O tipo de pesquisa a ser utilizado 

inicialmente é a pesquisa participante (PP) 

Deste modo, a pesquisa será desenvolvida nas seguintes etapas: 

a) Levantamento bibliográfico, leitura e estudos sobre de obras e artigos relacionados a temática da 

pesquisa: Geografia Escolar, ensino de Geografia e educação não formal; 

b) Seleção das escolas-campo de investigação, por meio de um levantamento exploratório digital 

(via Google Formulário) para fins de identificação e seleção de instituições de ensino e docentes 

que poderão participar com a pesquisa; 

c) Seleção do espaço de educação não formal que abordem temáticas presentes na Geografia 

Escolar, a exemplos de museus histórico-geográficos, complexos e memoriais educativos, com 

base nos seguintes critérios: Abordagem de temas e conteúdos geográficos em seu acervo 

expositivo; Realização de atividades e condições que permitam o desenvolvimento da pesquisa; 

Convênios e parcerias com órgãos públicos ou particulares ligados à educação; Gratuidade ou 

valores acessíveis para o público escolar. 

d) Elaboração de um roteiro exploratório do(s) espaço(s) de educação não formal, elencando  temas 

e conteúdos de interesse geográfico. A elaboração deste roteiro se consistirá a partir dos seguintes 

contextos: Conhecer o acervo e o repertório do espaço; Consulta aos documentos, projetos 

educativos e diretrizes de atuação da instituição; Elaboração e realização de uma entrevista semi-

estruturada com os gestores do espaço de educação não formal visitado; 

g) Elaboração de uma proposta metodológica a ser aplicada ensino formal de Geografia, 

fundamentada nas observações do(s) espaço(s) de educação não formal, na qual permitirá ao 

docente de Geografia obter colaborações de espaços e ambientes de educação não formal. Serão 

componentes desta proposta: Orientações para os docentes sobre a instituição de educação não 

formal na qual será realizada a proposta; Identificação dos conteúdos e temáticas a serem 

exploradas na prática educativa; Proposição de discussões acerca do espaço geográfico, 

promovendo a leitura e interpretação do meio, instigando a formulação de correlações 

interpretativas e soluções para problemas do cotidiano observados e apresentados no local da 

atividade; Encaminhamento didático-pedagógico para os docentes realizarem uma preparação 

com os alunos que participarão da pesquisa, a fim de garantir um desempenho na atividade que 

possa ser analisado. 

h) Realização da proposta pedagógica no espaço de educação não formal com os sujeitos, visando 

a interação com os conteúdos do local escolhido, a partir do roteiro exploratório; 
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i) Avaliação da proposta pedagógica com o objetivo de obter dados e informações que sustentarão 

os resultados, as hipóteses e a tese da pesquisa. A avaliação será composta por: Realização e 

análise de entrevista semi-estruturada com os docentes; Elaboração de um painel sistematizado 

das atividades realizadas no espaço de pesquisa; Análise qualitativa das informações geográficas 

apresentadas pelo painel. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Por se tratar de um campo do conhecimento científico, seja no campo do ensino, ou na sua 

epistemologia, a Geografia sempre valorizou o meio como lócus da investigação sobre o seu objeto 

de estudo. Desta forma, o aporte teórico a ser construído irá se pautar em autores da Geografia Escolar 

e pesquisadores que abordam os espaços não formais de educação. 

No âmbito da Geografia Escolar, inicialmente deve-se considerar que as práticas educativas 

em espaços de educação não formal favorecem a compreensão das múltiplas dimensões do 

conhecimento, assim como a diversidade de fatores que constroem o ensino em diferentes escalas de 

análises, algo presente no ensino de Geografia, conforme afirma Castellar (2005). Essa autora 

sublinha que pensar os fenômenos geográficos no/para o ensino pode gerar articulações em diferentes 

escalas, o que permite analisá-los conceitualmente. 

Cavalcanti (2005) considera que a busca por formas alternativas de abordagens tem levado a 

procedimentos de restauração da prática geográfica na escola. Por essa razão, professores vêm 

utilizando recursos e linguagens diferenciadas para atrair a atenção dos alunos nas aulas de Geografia, 

tais como: mapas, aulas temáticas e trabalhos de campo. Castrogiovanni (2000) enfatiza que, para se 

efetivar o ensino de Geografia de maneira problematizadora, é necessário que esta disciplina escolar 

desenvolva noções de espacialidade para o aluno. Dessa forma, as práticas de ensino deveriam ter 

como suporte as diferentes análises espaciais, estabelecendo a aproximação entre teoria e prática. 

Para essa aproximação ser realizada, é preciso que o docente planeje e execute ações que motivem os 

alunos a viverem e a perceberem a realidade presente no espaço que ocupam. 

Nesta perspectiva, Candau (2000) vai enfatizar que as instituições que se configuram como 

espaços de educação não formal, representam novos espaços-tempos para a produção de 

conhecimento necessário à formação dos alunos, sobretudo para as cidadanias ativas na sociedade. 

Simson, Park e Fernandes (2001) destacam que a educação não formal está atualmente voltada 

para a formação geral dos alunos, implicando na adoção de currículos mais abertos, flexíveis e 

voltados para as diversas necessidades geradas pela atual demanda intelectual para a educação. Trata-

se da criação de grupos ou espaços públicos e privados para a instrução de determinados assuntos 



 

278 
 

para a população, apresentando abordagem mais simplificada, visando inicialmente à divulgação do 

trabalho a ser desenvolvido. 

Na Geografia poucas pesquisas trabalham de maneira mais ampla a temática central desta 

investigação. Existem abordagens relacionadas às metodologias de ensino aplicadas em sala de aula, 

na qual poderá produzir algum elo com a educação não formal. Nesta possibilidade, Sabota (2014) 

apresentou uma proposta dialógica colaborativa entre as duas modalidades para a construção de 

conhecimentos geográficos e cartográficos, na qual envolviam sujeitos aprendizes que atuavam na 

educação formal e não formal. Castellar (2005) e Pereira (2016) também realizaram investigações 

onde o elemento problematizador para o ensino de Geografia era as aulas práticas, cujas atividades 

favoreciam o processo de ensino-aprendizagem de diferentes conceitos, como cidade e ambiente, 

aproximando o ensino escolar com alguns espaços externos a instituição. 

 

PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR 

INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO I – A GEOGRAFIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: CAMPOS 

EDUCATIVOS E DE PESQUISA  

Conceituar e contextualizar as modalidades educativas, diferenciando cada uma em seus objetivos, 

abordagens e fundamentações teórico-metodológicas. Apresentar e delimitar o objeto de estudo da 

pesquisa, caracterizando os campos de investigação e justificar a pertinência de cada local pesquisado. 

Demonstrar a necessidade de diálogo entre as duas formas de educação em abordagens dos conteúdos 

Geográficos. 

 

CAPÍTULO II – TEMAS DA GEOGRAFIA NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: 

DIÁLOGOS, APROXIMAÇÕES E PROBLEMATIZAÇÕES DOS CONTEÚDOS 

Apresentar os temas geográficos problematizados no espaço de educação não formal investigado, tais 

como a sua contextualização e potencialidade de ser utilizada em complemento à Geografia Escolar. 

Entender os objetivos e a intencionalidade de cada conteúdo exposto na escola e no espaço não 

formal. Desenvolver e sistematizar uma atividade que permita o diálogo entre as duas modalidades e 

que contemple os objetivos de aprendizagem de conteúdos geográficos na escola, possibilitando o 

desenvolvimento habilidades geográficas.  
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CAPÍTULO III – PRÁTICAS DE ENSINO REALIZADAS FORA DA ESCOLA E A 

NECESSIDADE DE SE ESTABELECER DIÁLOGOS ENTRE AS MODALIDADES 

EDUCATIVAS  

Problematizar as abordagens inerentes a temáticas da Geografia Escolar por meio da observação e 

intervenção in loco dos campos de pesquisa. Apresentar os relatos e os dados obtidos no 

acompanhamento da atividade escolar realizada em espaço não formal. Tecer leituras crítica e 

analítica de cada forma de cada modalidade de ensino, apontando os diferentes aspectos observados 

nos ambientes de pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV – A DILÓGICA ENTRE A GEOGRAFIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL: APONTAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS 

Avaliar a pertinência das atividades realizadas nas/das modalidades educativas, sobretudo para o 

aprendizado em Geografia. Reconhecer o alcance do processo de ensino das temáticas geográficas 

realizadas nos espaços de educação não formal e como este efetivamente colaborou para o processo 

de ensino-aprendizagem da Geografia Escolar. Apontar quais foram os fatores que sobressaíram 

durante a atividade. Classificar como ocorreu a aprendizagem para os alunos sobre os conceitos e 

conteúdos geográficos. Indicar quais foram os aspectos condicionantes do resultado. Apresentar 

possíveis caminhos para o desenvolvimento de uma ação conjunta e novos pontos a serem 

pesquisados. 
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AS LINGUAGENS PARA DEFICIENTES VISUAIS NA CONSTRUÇÃO DE 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO SOBRE A CIDADE 

David de Abreu Alves 

Modalidade: Doutorado 

 

 

Introdução 

A sociedade atual vive a chamada era da luta por direitos, e em muitos casos, a Educação é 

vista como o caminho para fundamentar e promover esses direitos. É a partir deste caminho que 

acreditamos na chamada inclusão de pessoas com Deficiência Visual (DV), que ainda hoje (com laços 

históricos) apresentam-se segregados e incompreendidos, rotulados por questões patológicas, 

marginalizados, sem direito a vida social e a cidadania. 

É baseado nesses processos excludentes que muitas pesquisas se justificam, a fim de aprimorar 

o processo de inclusão nas escolas, processo este que requer uma série de mudanças no contexto 

educacional para atender as demandas plurais dos alunos. E de certo modo, esse também é um dos 

nossos intuitos, quando objetivamos compreender as Linguagens próprias dos Deficientes Visuais 

utilizadas para formulação de Pensamento Geográfico sobre a Cidade. 

Para isso, passamos a compreender a Cidade onde como o lugar onde as lutas por direito a 

Educação e Cidadania ocorrem, e onde é colocado em prática muito do que os estudantes com DV 

absorvem nos institutos de apoio e escolas, sendo importantes de serem estudadas e ensinadas pela 

Geografia. 

É por meio do Ensino de Geografia que possibilitamos aos Deficientes Visuais a realização 

de analogias relacionadas com as dinâmicas socioespaciais, com as questões de localização, com as 

noções sobre o que seria Paisagem e Lugar (Categorias destacadas em nossa pesquisa). Então, analisar 

esses aspectos, propiciar o entendimento não dúbio dos conceitos geográficos, sem negá-las a nenhum 

sujeito, remete aos preceitos inclusivos. Esse ensino contribui para formação de cidadania a partir do 

momento que auxilia na construção e reconstrução dos saberes e potencialidades dos estudantes sobre 

a Cidade, e/ou sobre qualquer outro conteúdo, conceito, categoria, da Geografia (CAVALCANTI, 

1999, p. 41). 

Perante o exposto, esta pesquisa de caráter qualitativo, de natureza aplicada, com uso das 

técnicas de observação participante, entrevista narrativa, e ministração de oficinas, tem como local 

de pesquisa o Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual – CEBRAV e as escolas 

de vinculo dos sujeitos que frequentam o Centro (que em sala de aula estejam estudando conteúdos 
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ou aspectos sobre a Cidade). É no CEBRAV e nas instituições escolares que buscamos solucionar o 

nosso seguinte problema de pesquisa e efetivar a nossa hipótese/tese apresentados a seguir:  

PROBLEMA - A falta de uma melhor articulação e sistematização no uso de Linguagens próprias 

para o ensino de Geografia aos deficientes visuais acarreta em entendimentos frágeis que não 

potencializam a significação ao cotidiano dos fenômenos que ocorrem no espaço urbano. Dito isto, 

como desenvolver uma Educação Geográfica capaz de articular e sistematizar linguagens próprias 

para estes sujeitos, com fins a potencializar a apreensão dos conhecimentos geográficos que 

concernem ao ensino de Cidade, bem como garantir a inclusão e cidadania? 

HIPÓTESE / TESE - O uso de Linguagens no contexto de uma Educação Geográfica para 

Deficientes Visuais, em conjunto ou em correlação, é capaz de possibilitar a construção de 

espacialidades e pensamento geográfico lídimo relativo aos fenômenos desencadeados no âmbito das 

cidades. Deste modo, tais possibilidades permitem aprender geograficamente o espaço urbano com 

fins para a cidadania. Uma cidadania como processo cultural e alinhada com os direitos universais. 

Na tentativa de solucionar tal problema mencionado, buscamos responder alguns 

questionamentos que fazem parte de nossa problemática: Quais as Linguagens próprias que pessoas 

com Deficiência Visual fazem uso para apreender os fenômenos geográficos desencadeados nas 

Cidades? E como são efetuadas suas articulações e sistematizações visando à formação de 

Pensamento Geográfico (caso esta ação ocorra)? Quais os fenômenos geográficos sobre a Cidade tais 

sujeitos concebem e como conceberam? Tendo como referência a Cidade, quais Linguagens são 

utilizadas para compreensão de elementos pertencentes à Paisagem e ao Lugar, sendo estas 

categorias/conceitos da Geografia? Como os professores de Geografia, em suas aulas, fazem uso das 

Linguagens para lecionar os conteúdos sobre Cidade, de uma maneira ocorra construção de 

Pensamento Geográfico, e esta seja também inclusiva? É Será que realmente os alunos conseguem 

construir conhecimento lídimo sobre a Cidade? Os conteúdos lecionados dão conta de destacar quais 

fenômenos desencadeados no Espaço Urbano? E em que medida as escolas investigadas oferecem 

possibilidades de inclusão, acesso a cidadania, e desenvolvimento do Pensamento Geográfico, por 

parte das pessoas com Deficiência Visual que fazem uso de Linguagens específicas? 

Objetivo Geral 

• Compreender as possibilidades apresentadas pelas Linguagens cognitivas dos deficientes 

visuais no desenvolvimento de Pensamento Geográfico sobre a Cidade com fins a inclusão e 

cidadania. 

Objetivos Específicos 
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 Destacar as principais Linguagens que participam do cotidiano do Deficiente Visual e que 

potencializam a construção e sua relação com o espaço. 

 Refletir sobre o papel do Lugar e da Paisagem, por meio de linguagens específicas, na 

construção do Pensamento Geográfico de deficientes visuais, tendo como referência a Cidade. 

 Analisar a importância das linguagens como ferramentas que potencializam a relação do 

Deficiente Visual na construção do Pensamento Geográfico. 

 Relacionar o uso das linguagens com a construção de conhecimento sobre a Cidade como 

meio de garantia a cidadania. 

Metodologia 
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Quanto à abordagem, utilizamos como referência o Método Qualitativo, Quanto a sua 

Natureza, afirmamos ter essa pesquisa um teor aplicado, e quanto aos procedimentos, fazemos uso de 

pesquisa documental e levantamento bibliográfico, bem como de observação participante, entrevistas 

narrativas, e ministração de oficinas. 

O método que utilizamos apresenta raízes antropológicas com um pouco mais de um século 

de existência e incorporada por diversas Ciências do conhecimento. O mesmo possibilita 
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originalidade na incorporação de diferentes estratégias, técnicas, procedimentos de investigação. 

(RAMIRES; PESSÔA, 2013, p.23-24). 

A pesquisa bibliográfica e documental será realizada em livros, teses, dissertações, 

monografias, anais de eventos, relatórios de estudos e de campo sobre o tema escolhido para a 

pesquisa, em plataformas governamentais, banco de dissertações e teses, bibliotecas, e revistas 

eletrônicas. 

Para Kripka, Bonotto, e Richter (2015, p. 235) a observação perpassa por várias etapas da 

pesquisa, e modo participante a observação é entendida por Gil (2008, p. 103) como “participação 

real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. Tal técnica 

“permite captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas. 

Os fenômenos são observados diretamente na própria realidade” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p. 75). 

Essa observação que pretendemos realizar acontecerá em um primeiro momento no Centro 

Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual – CEBRAV, um âmbito de apoio pedagógico 

e disciplinar as pessoas com Deficiência Visual, localizado na Cidade de Goiânia/GO. Um segundo 

momento de uso desta técnica será realizado nas escolas dos sujeitos selecionados. É critério de 

inclusão/exclusão nesta etapa, ser estudante em turmas onde estejam sendo mediados conteúdos sobre 

Cidade. 

No segundo momento de pesquisa serão observadas as aulas de Geografia e executadas as 

entrevistas narrativas para esmiuçar questões sobre o conhecimento geográfico que pode ou não está 

sendo desenvolvido fazendo uso de linguagens, bem como questionamentos que envolvem o debate 

inclusivo. As entrevistas narrativas são ferramentas estruturadas que buscam informações sobre 

aspectos específicos. Uma técnica que valoriza o diálogo e colaboração, onde podem existir 

mediações e trocas. 

Esse tipo de técnica também será executado posterior à aplicação de oficinas que irão articular 

e melhor sistematizar o uso de linguagens para formação de Pensamento Geográfico e entendimento 

de fenômenos que concernem a Cidade, como tentativa de confirmação da nossa hipótese/tese de 

pesquisa ou novo conjunto de possibilidades. 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO 

2. A LINGUAGEM E ENSINO DE GEOGRAFIA PARA DEFICIENTES VISUAIS: UM 

PONTO DE PARTIDA PARA ENXERGAR O MUNDO 

2.1 As teorias sobre a Linguagem para construção do conhecimento. 

2.2 Subsídios teóricos do contexto das Linguagens utilizadas pelos Deficientes Visuais. 
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2.3 Concepções teóricas no tocante ao Ensino de Geografia para aos deficientes visuais. 

2.4 O Ensino de Geografia para Deficientes Visuais por meio de Linguagens: possibilidades para 

compreender os fenômenos da Cidade. 

 

 

 

 

3. AS LINGAGENS UTILIZADAS PELOS DEFICIENTES VISUAIS NA APREENSÃO DOS 

FENÔMENOS COTIDIANOS DA CIDADE 

3.1 O cotidiano das cidades apreendido pelos deficientes visuais por meio de diferentes linguagens. 

3.2 A Paisagem e o Lugar como elementos/categorias presentes no Espaço Urbano: uma mediação 

do conhecimento por meio de linguagens específicas. 

3.3 As linguagens que participam do cotidiano do Deficiente Visual e da sua relação com o espaço: 

uma realidade evidenciada nos estudantes acompanhados pelo CEBRAV. 

3.4 O ensino de Cidade para aqueles que não enxergam: reflexões sobre linguagens que potencializam 

e auxiliam na construção de Pensamento Geográfico 

 

 

 

 

 

4. UMA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA DEFICIENTES VISUSAIS E LINGUAGENS 

PARA SEU ENSINO: O CONTEXTO EDUCACIONAL DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO 

4.1 As aulas de Geografia no Ensino Básico em Goiânia/GO: elementos de inclusão/exclusão 

didáticos, recursais, metodológicos, e avaliativos. 

4.2 O Ensino de Cidade nas aulas de Geografia: as linguagens utilizadas pelos professores para 

construção de Pensamento Geográfico como meio de garantia a cidadania. 

 

 

 

 

 

5. OS DEFICIENTES VISUAIS E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PENSAMENTO 

GEOGRÁFICO SOBRE A CIDADE VIA LINGUAGENS. 

5.1 A importância da construção de Pensamento Geográfico de deficientes visuais para garantia de 

inclusão e acesso a cidadania 

5.2 Linguagens apropriadas para a construção de Pensamento Geográfico sobre a cidade: algumas 

propostas de articulação e sistematização. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

Capitulo onde serão explicitadas todas as reflexões teóricas no que diz respeito ao conceito de 

Linguagem, bem como os contextos de Ensino de Geografia para pessoas com Deficiência Visual. 

Fazendo conexão com o próximo capítulo realizaremos algumas inferenciais teóricas no que diz 

respeito ao Ensino de Cidade. 

Neste momento, depois de contextualizada a problemática, nos encaminhamos para uma reflexão 

voltada para as linguagens e sua vinculação aos aspectos pertinentes aos fenômenos do espaço 

urbano. Aqui serão apresentadas informações da observação participante, com o intuito de apresentar 

quais são os conhecimentos geográficos sobre a cidade que esses sujeitos já possuem e como esses 

conhecimentos de fato foram adquiridos. 

Capítulo onde serão mediadas as considerações no que diz respeito à etapa das entrevistas narrativas 

com os estudantes deficientes visuais e observação das aulas. Aqui disporemos informações e 

reflexões sobre o Ensino de Cidade nas aulas de Geografia, se existe o uso das linguagens para os 

nossos sujeitos pesquisados, e de que forma essa mediação de conhecimento é executada. 

Neste capítulo buscaremos apresentar elementos que fundamentam e sustentam a tese proposta, 

bem como o processo das oficinas executadas. 
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Referencial Teórico 

Na construção teórica conceitual desta pesquisa refletiremos perante as colocações de diversos 

autores no que cerne os seguintes conceitos: 

• Linguagem: primordialmente iremos tomar como norte a teoria de Lev Vygotsky. Com base 

nas leituras já efetuadas a compreendemos como o sistema de representações simbólicas que 

auxiliam na construção teórica conceitual para o alcance do conhecimento; 

• Deficiência Visual como sendo “uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 

elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, 

distância, forma, posição ou movimento em um campo” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p.15); 

• Educação Geográfica, sendo a mediação dos conhecimentos geográficos com mais finalidade 

e potencial de usabilidade no cotidiano. “A ideia de educação geográfica está inspirada na 

possibilidade de uma linguagem própria da Geografia que precisa ser apreendida e explicitada 

quando da necessidade de interpretar, explicar e intervir no espaço” (SANTANA FILHO, 

2010, p.52); 

• Ensino de Cidade, como ensino que possibilita a compreensão da cidade como “o lugar do 

desenvolvimento das contradições, dos conflitos socioeconômicos, ambientais, políticos e 

culturais e das diversas manifestações que geram a história do lugar” (MANFIO, 2011, p. 47);  

• Lugar - a partir do seu deu entendimento como recorte específico do espaço dotado de 

características e sensações únicas, contextos de valorização da percepção, significação e 

ressignificação de valores e emoções/sentimentos. 

• Pensamento Geográfico – sendo sua formação alcançada por um processo intelectual que vai 

além do sensorial ou da observação, que não se desenvolve naturalmente, necessitando de 

impulsos intencionais geralmente ocorrentes no processo de Educação Geográfica 

(ARREDONDO, 2006, p.32); 

• Inclusão, como premissa a ser adotada no processo educativo, que valoriza as pluralidades 

para construção de identidades; Sendo possível em todo local que respeite a “diferença e, 

consequentemente, a adoção de práticas pedagógicas que permitam às pessoas com 

deficiência aprender e ter reconhecidos e valorizados os conhecimentos que são capazes de 

produzir, segundo seu ritmo e na medida de suas possibilidades” (SARTORETTO, 2008, p.77); 

• Cidadania, como um dos fins da ação educativa, relacionado com o exercício de direitos e 

deveres em sociedade (CAVALCANTI, 2002, p.51);  
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AS PRÁTICAS COTIDIANAS NA CIDADE COMO REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Tiago Felis Pinheiro 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO   

Esta pesquisa, com o título “As práticas cotidianas na cidade como referência para o ensino 

de Geografia”, busca ampliar os conhecimentos a respeito de como o professor de Geografia da 

educação básica lida com os conteúdos na sala de aula, levando em conta as experiências do cotidiano 

dos alunos, enquanto habitantes da cidade. A literatura em ensino de Geografia é enfática ao registrar 

uma necessidade grande de se considerar o cotidiano, a vivência dos alunos na cidade, para a 

construção do pensamento geográfico 

Parte-se da ideia de se utilizar da escala local, discutindo o cotidiano, a experiência empírica 

na cidade, para se pensar em conceitos geográficos até se chegar a outras escalas de análise dos temas 

da Geografia Escolar. Nesta perspectiva a cidade aqui, é compreendida como nas palavras de Oliveira 

(2011, p. 51): 

As práticas sociais dos sujeitos da cidade são espaciais e compostas de 

conhecimentos sobre esse espaço. Vários são os olhares, conhecimentos e 

significados atribuídos à cidade conforme os diversos grupos sociais. [...] Trata-se 

de concepções construídas a partir da vivência e também da compreensão das 

relações sociais que produzem a cidade. 

A cidade é construção humana, uma obra de agentes histórico-sociais, que expressa 

a materialização das relações sociais que a produz no interior dos diferentes modos 

de produção. 

 

Olhar a cidade enquanto construção humana é analisá-la sempre a partir das ações humanas 

que dão sentido à mesma. Para tanto, aqui pretende-se investigar como os professores de Geografia 

dos anos finais do Ensino Fundamental, na cidade de Goiânia, têm conduzido a construção de 

conhecimentos sobre a Geografia escolar. O intuito é observar se essa ponte entre os conteúdos e o 

cotidiano vem sendo feita nas aulas de Geografia e como essas conexões são feitas para se construir 

um conhecimento geográfico. Esta pesquisa de natureza qualitativa, estará embasada em concepções 

teóricas de grandes pensadores das Ciências Sociais, da Geografia Urbana e do Ensino de Geografia.  

Esta proposta de pesquisa assenta-se no seguinte problema: Ensinar Geografia na escola 

básica sem considerar as experiências da vida cotidiana urbana dos alunos dificulta a aprendizagem 

dos mesmos sobre a ciência geográfica. Mas como o professor tem se mostrado mediador deste 

processo? Considerar o cotidiano da vida urbana dos alunos requer conhecimento teórico – 
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metodológico adequado. Os professores de Geografia têm feito essas conexões? E quais os 

resultados? 

Nesse sentido, surgem as seguintes questões a serem respondidas: Quais concepções de 

ensino e aprendizagem de Geografia estão presentes na prática do professor? Como o professor 

percebe ou identifica os elementos do cotidiano dos alunos na cidade? Como é mediada pelo professor 

essa conexão entre o cotidiano e os conteúdos de Geografia? Quais elementos do cotidiano o 

professor se apropria para a construção do pensamento geográfico por parte do aluno?  

Ao final, espera-se a divulgação dos resultados da pesquisa na dissertação de mestrado a fins 

de torná-la pública a todos que possam se interessar pelo assunto, contribuindo assim para novas 

reflexões a respeito do ensino de Geografia, a partir das experiências cotidianas vivenciadas pelos 

alunos que habitam o espaço urbano. 

OBJETIVO GERAL  

Compreender como se efetiva o ensino de Geografia na sala de aula, tendo como referência 

as práticas espaciais cotidianas na cidade, dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, da Rede 

Municipal de educação de Goiânia – GO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Caracterizar os conteúdos em que o professor teve como referência as práticas cotidianas dos 

alunos na cidade ao ensinar Geografia; 

• Analisar em que medida os conteúdos abordados e as práticas cotidianas dos alunos na cidade 

potencializaram o ensino e a aprendizagem de Geografia; 

• Identificar as metodologias aplicadas pelo professor para analisar geograficamente os 

fenômenos na sala de aula, tendo como referência as práticas cotidianas dos alunos;  

• Interpretar se ensinar Geografia tendo as práticas espaciais cotidianas como referência, 

permite aos alunos a compreensão desse espaço geograficamente. 

METODOLOGIA  

O estudo em pauta concentra-se na linha de pesquisa Ensino – aprendizagem em Geografia, 

pautada no ensino de Geografia e será desenvolvido como pesquisa participante de natureza 

qualitativa. A natureza qualitativa da pesquisa se faz presente pelo seu caráter social, em que os 

sujeitos são agentes transformadores de dada realidade sociocultural, professores de Geografia. Sua 

natureza qualitativa vai de encontro à análise de Flick ao firmar que a pesquisa qualitativa se baseia 

no “reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a 

respeito de suas pesquisas como parte do processo de construção do conhecimento” (2009, p. 23). 
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A escolha pelo modelo participante se dá pelo caráter social, político e cultural da pesquisa, 

visando a consolidação do conhecimento pautado na construção do saber pensar para transformação 

da realidade dos sujeitos envolvidos, a partir do princípio científico de construção do conhecimento 

e do princípio educativo, com seu valor pedagógico e formativo.  

  Na pesquisa participante, pesquisador e pesquisado se relacionam na construção do 

conhecimento, saindo dos limites da mera observação, para uma postura dialética, visando a 

interpretação e transformação de dada realidade social. Para Fals Borba (1983, p. 43), é a pesquisa 

participante que “procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases 

e uma relativa independência do exterior.”  

As etapas para desenvolvimento desde projeto são: 

I - Revisão bibliográfica sobre ensino de Geografia na educação básica; 

II - Levantamento e realização de contatos com escolas e professores aptos a participarem da 

pesquisa; 

III - Análise documental do plano de ensino e dos planos de aula dos professores para identificar se 

há indícios de que as práticas cotidianas dos alunos na cidade são referências para ensinar Geografia; 

IV - Observação participante das aulas de Geografia com professores da II fase do Ensino 

Fundamental, em escolas municipais de Goiânia; 

V - Análise dos dados e resultados obtidos a partir da pesquisa campo realizada; 

VI - Escrita final da dissertação e apresentação do produto final. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Geografia enquanto disciplina escolar pauta-se na análise dos fenômenos e toda sua 

complexidade a partir de diversas escalas, ressaltando-se sempre a importância da reflexão sobre a 

escala local para se chegar a uma análise global dos fenômenos. Mediar o processo de construção do 

conhecimento geográfico a partir da análise dos fenômenos numa relação espaço – tempo é função 

do professor de Geografia para que a mesma seja compreendida na sua essência, deixando de lado 

seu caráter meramente descritivo.  

Aqui, o espaço urbano é refletido na lógica da produção do espaço, pensada por Henri 

Lefèbvre, numa concepção triádica do concebido, percebido e vivido. O autor analisa o espaço numa 

óptica social, em que o elemento humano sempre deve ser considerado para que o espaço não seja 
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visto como um vazio, mas como meio de produção e controle do poder. Lefèbvre traz sua formulação 

a respeito do espaço [social]: 

O espaço (social) é um produto (social). [...] espaço assim produzido também serve 

de instrumento ao pensamento, como à ação, que ele é, ao mesmo tempo, um meio 

de produção, um meio de controle, portanto, de dominação e de potência [...]. As 

forças sociais e políticas que o engendraram tentam controlá-lo e não conseguem; 

aqueles mesmos que levam a realidade espacial em direção a uma espécie de 

autonomia impossível de dominar se esforçam para esgotá-lo, para fixa-lo e o 

subjugar. (LEFÈBVRE, 2000, p. 50) 

A Geografia escolar está permeada de assuntos e temas relacionados ao urbano em todas as 

séries do ensino fundamental. O ensino de cidade se faz presente no cotidiano da sala de aula e o 

professor de Geografia precisa visualizar os elementos da vida urbana presente nas mais diversas 

temáticas para mediar o processo de construção do conhecimento dos alunos. Perceber e discutir a 

cidade na sala de aula é fundamental, visto que, o urbano está presente no cotidiano de toda a 

sociedade, mas é tarefa complexa por uma gama de fatores. Cabe ao professor refletir sua prática e 

concluir sobre as melhores estratégias para ensinar a cidade e toda sua diversidade, saindo da 

superficialidade de mero reprodutor de conceitos prontos para a análise profunda da realidade 

espacial. 

Sobre o trabalho do professor enquanto mediador da construção de um pensamento 

geográfico a partir do cotidiano vivenciado pelos jovens na cidade, concorda-se com Cavalcanti ao 

afirmar: 

O professor tem a tarefa, nessa atividade, de ajudar os alunos a desenvolverem um 

pensamento geográfico, aprendendo a construir explicações para a realidade vista e 

vivida empiricamente, com sua dimensão espacial. Esse pensamento requer a 

formação de conceitos geográficos (que perpassam os conteúdos), que são 

instrumentos simbólicos  a orientarem sua relação (mediada) com essa realidade. 

(CAVALCANTI, 2017, p. 161) 

Sobre toda a importância de se levar a experiência do cotidiano na cidade para a sala de aula, 

Carlos corrobora ao analisar: 

A esfera do cotidiano sublinha, portanto, entrecruzamentos de escalas espaciais e 

temporais: a)o que se passa no âmbito do processo de trabalho e fora dele; b) na 

produção de relações mais amplas ligando-se às relações que ocorrem no e a partir 

do lugar do morar; c) nas atividades de trabalho e de lazer; d) na esfera da vida 

privada. [...] Portanto, a relação entre cidadão e cidade é atravessada por modos de 

apropriação que marcam os usos envolvendo uma multiplicidade de possibilidades. 

(CARLOS, 2017, p. 40 – 41) 

A partir dessa reflexão, compreende-se a necessidade de se pensar, na sala de aula, o ensino 

de Geografia a partir da perspectiva do vivido, do cotidiano dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino – aprendizagem. Cabe ao professor de Geografia ser o mediador entre o empirismo e a 

cientificidade do conhecimento construído nas aulas de Geografia. Para tanto, faz-se necessário 

refletir sobre a prática docente, sobre como os professores têm conduzido os conteúdos referentes ao 
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urbano na escola, se fazem esta conexão dos conteúdos de cidade com a experiência local e como a 

fazem.  

 

PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR 

1. AS PRÁTICAS COTIDIANAS NA CIDADE E O ENSINO DE GEOGRAFIA                                                                                             

1.1 As concepções de práticas cotidianas na cidade e o ensino de Geografia para a construção do 

conhecimento na escola básica     

- Discussão a respeito das principais referências utilizadas para construção da concepção de 

cotidiano e suas conexões com o ensino, bem como sobre o cotidiano na cidade. 

1.2 Bases teóricas e metodológicas do Ensino de Geografia numa perspectiva do cotidiano   

-   Discussão a respeito das principais teorias e conceitos de Ensino de Geografia que serão 

defendidos neste trabalho.                                                                                

1.3 As práticas cotidianas das diferentes realidades socioespaciais na cidade de Goiânia  

- Proporcionar, a partir dos principais referenciais teóricos e do resultado das observações, o 

diálogo entre o Ensino de Geografia e as práticas cotidianas na cidade, a partir das diferentes 

realidades socioespaciais, numa perspectiva de construção do conhecimento. 

2. OS CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA E SUAS RELAÇÕES COM AS PRÁTICAS 

COTIDIANAS NA CIDADE                                

2.1 O cotidiano e os conteúdos de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental 

- Traçar um panorama a respeito dos conteúdos abordados e observados pelos professores de 

Geografia nas aulas dos anos finais do Ensino Fundamental, bem como identificar as possibilidades 

de identificação das práticas cotidianas nos mesmos.                                                                                           

2.2 As metodologias de ensino de Geografia a partir das práticas cotidianas       

- Traçar um panorama a respeito daquilo que foi identificado nos planos de ensino e nas aulas dos 

professores de Geografia da rede municipal de Goiânia, para saber se as práticas cotidianas dos 

alunos na cidade foram consideradas ou não em seus planejamentos escolares e como elas se 

apresentam ao planejar o Ensino de Geografia 

2.3 Ensinar Geografia tendo como referência as práticas cotidianas na cidade   numa perspectiva de 

potencializar a aprendizagem dos diversos conteúdos 

- Discussão de como os professores de Geografia em Goiânia, pensaram as realidades socioespaciais 

do cotidiano dos alunos para mediar a construção do conhecimento a partir das diferentes realidades 

espaciais da cidade. 
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3. A MEDIAÇÃO DIDÁTICA COMO POSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER 

CONEXÕES ENTRE AS PRÁTICAS COTIDIANAS NA CIDADE E O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

3.1 A mediação didática no processo de construção do conhecimento na escola básica 

- Pretende-se refletir sobre a importância da mediação didática como alternativa sólida para a 

construção do conhecimento na educação básica, na perspectiva da construção do pensamento 

geográfico. 

3.2 A relação entre as práticas cotidianas e a mediação didática 

- Pensar em como o trabalho mediador do professor de Geografia poderá contribuir para a devida 

compreensão dos conteúdos da Geografia Escolar, considerando-se as práticas cotidianas dos 

alunos na cidade. 

3.3 Proposições metodológicas para mediações que visem a construção do conhecimento tendo como 

referência o cotidiano dos alunos na cidade          

- Propor a reflexão sobre estratégias e metodologias de ensino de Geografia, a partir das 

experiências cotidianas dos alunos na cidade.                                                                                            

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                   
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AS PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS E ENSINO DE GEOGRAFIA DOS ALUNOS DA EAJA 

DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO 

Rodrigo Rodrigues Freire Gomes 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO  

  

A pesquisa tem como objeto analisar as práticas espaciais dos alunos da EAJA30 do município 

de Goiânia a partir do ensino de Geografia atrelada a temática cidade. Neste trabalho propõe-se à 

discutir como as práticas socioespaciais desses alunos podem ser potencializados com o ensino de 

Geografia através das visões identificadas por esses sujeitos e como essas concepções sobre o espaço 

de onde vivem podem ser explorados em um modelo de sequência didática que contemple seu 

cotidiano e suas vivências dentro da cidade. 

Para discutir e levantar reflexões sobre o objeto de estudo, a pesquisa se prima em responder 

se o ensino de Geografia pode contribuir de forma mais efetiva na formação cidadã dos alunos da 

EJA considerando as suas práticas socioespaciais. 

A pesquisa então, partindo dessas questões, terá como público alvo os alunos da Educação de 

Adolescentes e Jovens Adultos (EAJA) de escolas da Secretaria Municipal de Educação31 e os 

professores de Geografia desta modalidade de ensino. Esses alunos que estão nessa modalidade 

escolar trazem consigo características bastante distintas em relação a grande parte dos alunos que 

estão no ensino regular, pois, em sua grande maioria, são sujeitos que tem uma maior vivência da 

cidade, muito por conta da sua acelerada e exaustiva rotina de estudar e trabalhar que os possibilitam 

presenciar e perambular por diversos lugares da cidade trazendo uma considerável gama de 

conhecimentos cotidianos a partir de suas práticas socioespaciais.  

Em relação aos professores, é importante pontuar que serão escolhidos aqueles que mantém 

um vínculo efetivo com a escola e que tenham uma considerável experiência com essa modalidade. 

A intenção desses parâmetros é não ter um rompimento na pesquisa – devido a precarização e a 

flexibilização de professores temporários nos dias atuais – e averiguar junto ao docente sua prática e 

seu encaminhamento do ensino de Geografia na dinâmica do EAJA. 

                                                           
30 Ao longo do projeto existe o termo EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o termo EAJA (Educação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos. O termo em si não uniformizado, pois EJA se remete a modalidade de ensino que atende de jovens 
de 18 anos até idosos que não tiveram oportunidade de terminar seus estudos que foi idealizada no país na década de 
50, em que o termo perdura até hoje nas diretrizes curriculares a âmbito nacional. Já o EAJA, é um termo cunhado 
para essa mesma modalidade na Rede Municipal de Goiânia incluindo também adolescentes com idade mínima de 16 
anos que estão atrasados em relação ao ensino regular.  
31 A pesquisa será realizada em duas escolas da rede municipal de ensino, que ainda não foram definidas 
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Mediante o perfil dos estudantes delimitados na pesquisa torna-se primordial que o ensino de 

Geografia perpasse pela cotidianidade e por suas práticas socioespaciais, dando sentido e lógica aos 

conteúdos lecionados para o aluno. Pautado nessa assertiva, os conteúdos vinculados à temática 

cidade são de extrema relevância, quando presente nos conteúdos curriculares, uma vez que o ensino 

de cidade relacionado a uma questão política e crítica estimula o aluno a reconhecer o seu papel 

enquanto cidadão ativo e participante dos acontecimentos e da organização da sua cidade, motivando-

o a lutar pelos seus direitos.  

Mas qual a importância de se estudar a cidade pautado na formação cidadã do estudante? 

Cavalcanti (2005) reforça que em sua prática de todo dia os alunos já são portadores de um 

conhecimento da Geografia das coisas. Ou seja, as crianças, os jovens que circulam pela cidade notam 

suas diferentes formas e arranjos ao longo dos bairros e realizam suas atividades cotidianas que 

sedimentam seus conhecimentos cotidianos acerca do espaço de onde vivem. 

Contemplando o ensino sobre cidade, é que emerge a ideia de trabalhar Goiânia como 

referência espacial para os conteúdos relacionados à essa temática. Primeiro porque é o lócus e o 

espaço de vivência dos sujeitos que irão participar da pesquisa, segundo porque é uma cidade que 

traz em seu núcleo urbano várias contradições e desigualdades sociais. Neste princípio, é que reforça-

se a necessidade de observar a cidade “por dentro”, de modo que possibilite aos alunos uma 

compreensão abrangente dos movimentos sociais que são expressadas através do ambiente urbano, e 

por quais motivos e processos que a cidade é ocupada, produzida e consumida pelos inúmeros sujeitos 

que ocupam o espaço urbano. 

Para desenvolver a pesquisa, parte-se das seguintes questões: Como funciona a dinâmica 

curricular somada a dimensão teórico-prática do EAJA? Como são as práticas socioespaciais dos 

alunos da EAJA na cidade de Goiânia? Os professores consideram o cotidiano e as práticas 

socioespaciais dos alunos na aula de Geografia? Como o ensino de Geografia pode contribuir para 

uma compreensão ampliada do espaço de vivência dos alunos do EAJA contribuindo para sua 

formação cidadã? 

 

OBJETIVO GERAL: 

➢ Analisar as práticas espaciais em Goiânia de alunos da EAJA e sua potencial relação com 

o ensino de Geografia;  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Compreender a dinâmica da EAJA a partir de suas diretrizes normativas e das práticas dos 

docentes nessa modalidade de ensino; 
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➢ Investigar as representações espaciais dos alunos EAJA sobre os fenômenos espaciais 

da cidade de Goiânia;  

➢ Elaborar uma sequência didática moldada a partir das metodologia dos temas geradores que 

contemplem o que foi verificado nas representações espaciais atrelados ao cotidiano dos 

estudantes; 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é qualitativa e curva-se em ser uma pesquisa participante. André (1983) reforça 

que a pesquisa de caráter qualitativo auxilia na compreensão das relações entre indivíduos, os 

contextos que estão inseridos e suas ações. Considerando a contextura da pesquisa, objetiva-se 

analisar a dinâmica do EAJA, a reação dos alunos frente a essa modalidade de ensino, a práxis docente 

do professor de Geografia, para em um momento posterior refletir nas potencialidades que o ensino 

de Geografia ligada à temática cidade tem em relação ao perfil do alunado junto com suas práticas 

socioespaciais. 

No tocante à pesquisa participante, Ludke & André (2012) apontam que se faz necessário 

promover o confronto de informações entre o objeto e o sujeito pesquisado. Com base nisso, pretende-

se neste trabalho trabalhar a partir de observações, entrevistas e questionários com professores e 

alunos do EAJA para investigar o encaminhamento do ensino de Geografia nas aulas e conceber as 

práticas socioespaciais dos estudantes para propor possibilidades metodológicas que contemplem o 

seu cotidiano e que ateste a importância do ensino geográfico na explicação de elementos embutidos 

em suas vivências.  

 No andamento da pesquisa serão realizadas as seguintes etapas metodológicas:  

Etapa I – Revisão bibliográfica que contemplem a temática envolvida, com base em artigos, 

dissertações, teses e livros. 

Etapa II – Análise documental, na qual serão analisados os documentos oficiais que tratem do 

desenvolvimento do EAJA e que tracem perspectivas pedagógicas-didáticas curriculares para essa 

modalidade de ensino. 

Etapa III – Observação de aulas, propõe-se observar duas turmas de duas escolas do EAJA. Nessa 

etapa o objetivo é compreender como o professor de Geografia encaminha o ensino de Geografia para 

os estudantes, observar se nos conteúdos abordados há uma menção ao cotidiano e às vivências diárias 

dos alunos, e como o docente concebe a EAJA como modalidade de ensino e seus alunos, assim como 

as facilidades e dificuldades encontradas na dinâmica dessa esfera escolar. 
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Etapa IV – Entrevistas com professores. Essas entrevistas tem como propósito averiguar as seguintes 

situações: visão do docente em relação a EAJA como modalidade de ensino, a leitura do docente em 

relação ao aluno que frequenta a Educação de Jovens e Adultos, o encaminhamento do ensino de 

Geografia no EAJA somados as suas facilidades e dificuldades e por fim, verificar na concepção que 

o docente tem em relação a importância do Ensino de Cidade na Geografia. 

Etapa V – Aplicação de questionários para os alunos as duas turmas após a observação. Esses 

questionários tem o objetivo compreender as práticas espaciais de estudantes e qual o seu perfil 

socioeconômico. 

Etapa VI - Elaboração de Temas Geradores a partir dos questionários realizados com os alunos, de 

forma que isso contemple as práticas sociais informadas pelos os mesmos. 

Etapa VII - Realização de intervenções nas duas turmas que se constituirá em um percurso didático 

com conteúdos que contemplem a temática cidade. Esse percurso obedecerá as seguinte tríade: 

problematizar – sistematizar e sintetizar. A sua realização terá três iniciativas: Na etapa de 

problematizar será buscar-se-à eleger um tema gerador a ser explorado nas etapas seguintes, para 

tanto, será utilizado como subsídios os dados dos questionários previamente tabulados; II – Na etapa 

de sistematização serão trabalhados elementos dos principais conceitos aludidos seguida da discussão 

de conceitos mais específicos atinentes ao tema cidade –atendendo ao Tema Gerador elaborado – e 

III – com a produção de narrativas, representações sociais e textos que contemplem as temáticas 

envolvidas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O trabalho se inicia com uma discussão teórica da história e do contexto da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil para compreender um pouco da estrutura dessa modalidade de ensino e 

qual foi sua demanda ao longo dos anos. Nesse sentido, autores como Di Pierro & Haddad (2000) e 

Ventura (2001) serão referências para o aprofundamento dessa discussão. Se tratando da história do 

EAJA na rede municipal de Goiânia e sua atual dinâmica, Machado (1997, 2001), Bites (1992) e 

Goiânia (2014) trazem diretrizes, dados e fatos que contam ao longo dos anos o funcionamento e da 

condição do EAJA enquanto política pública. 

Além do contexto histórico é primordial a leitura de leis e diretrizes que normatizam a questão 

da Educação de Jovens e Adultos no país, dentre elas os marcos referenciais são a LDB32 de 1996, as 

Diretrizes Curriculares para a EJA de 2000 e o documento elaborado pelo MEC em 2008 nomeado 

                                                           
32 Leis de diretrizes e bases 
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“Desafios da Educação de jovens e adultos no Brasil” que traz alguns princípios, o cenário da 

modalidade no âmbito educacional e as perspectivas para o futuro da EJA no país. 

No que tange a importância do ensino de Geografia e do ensino de Cidade como elementos 

basilares na formação cidadã do aluno, destaca-se Callai (2003), Cavalcanti (2001, 2008, 2013 e 

2014). Alusivo ao conceito de prática socioespacial e seus desdobramentos teóricos sobre o urbano, 

Souza (2013), Villaça (2001), Lefebvre (2001) e Carlos (2007) dão importantes contribuições para a 

percepção da produção do espaço urbano, concepção esta que constitui-se como elemento basilar no 

entendimento do conceito das práticas socioespaciais que será o conceito-chave que será acercado 

nos questionários realizados com os alunos. 

Por fim, é solene citar a questão dos temas geradores que é a metodologia utilizada pela 

Secretaria Municipal de Goiânia na sistematização de temas e conteúdos a serem abordados no 

EAJA33, em que Freire (1993) junto com a análise de Zitkoski e Lemes (2010) trazem a importância 

desse instrumento metodológico junto com a sua aplicação para os estudantes. 

 

PROPOSTA DE SUMÁRIO E PLANO DE REDAÇÃO 

CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SEU CONTEXTO, SEUS 

PRINCÍPIOS FORMATIVOS E SEUS SUJEITOS 

1.1 A Educação de Jovens e Adultos no Brasil; 

➢ Neste tópico visa-se trazer o contexto histórico e os fatos que determinaram o início desta 

modalidade de ensino. 

1.2 O contexto da Educação de Jovens e Adultos em Goiânia; 

➢ Discussão do percurso da EJA no município de Goiânia junto com suas diretrizes 

curriculares e normativas. 

1.3 A EJA como questão social: quem são os seus sujeitos? 

➢ Diante dos contextos históricos apresentados, pretende-se discorrer sobre o perfil dos 

sujeitos que compõem a Educação de Jovens e Adultos, assim como seu contexto na atual 

dinâmica socioeconômica do mundo. 

1.4 O perfil do aluno do EAJA no contexto da pesquisa  

                                                           
33 Apesar de utilizar como referencial metodológico os temas geradores idealizados por Paulo Freire, a SME 
caracteriza essa seleção de temas e conteúdos como eixos temáticos, que é o conjunto de temáticas a serem 
desenvolvidas no ano letivo que são selecionados a partir da vivência e do cotidiano dos estudantes. 
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➢ A partir dos questionários realizados sobre o perfil socioeconômico realizado, visa-se 

analisar e traçar um perfil dos alunos nas escolas-campo da pesquisa. 

1.5 A Geografia prescrita nas propostas curriculares da Educação de Jovens e Adultos; 

➢ O propósito desse tópico é discutir a importância e a estrutura que a Geografia está prescrita 

em propostas curriculares da EJA tanto em escala nacional, como em escala municipal. 

CAPÍTULO 2 - O ENSINO DE GEOGRAFIA COMO ELEMENTO BASILAR NA 

COMPREENSÃO DA CIDADE E DO URBANO PARA O ESTUDANTE DO EAJA 

 

2.1 - Os desafios da Educação Geográfica para a formação cidadã no contexto contemporâneo; 

➢ Esse tópico versará em discutir a contribuição do ensino de Geografia para a formação 

cidadã do aluno para a compreensão da atual conjuntura do mundo na contemporaneidade.  

2.2 – O significado do Ensino de Cidade na formação da cidadania do estudante pela Geografia 

➢ Aqui será analisado a relevância do ensino de Cidade como temática capaz de promover a 

cidadania no estudante que o torna capaz de agir e intervir no espaço que ele vive. 

2.3 - A dinâmica do Ensino de Geografia nas escolas pesquisadas do EAJA;  

➢ Com um caráter analítico, o tópico intenciona em averiguar em que modo o ensino de 

Geografia é realizado nas escolas-campo contendo os relatos dos professores sobre a forma 

de encaminhamento da Geografia em sua práxis junto com a observação das suas aulas, 

considerando a reação e/ou proceder do aluno junto a disciplina.  

2.4 A aplicação do Ensino de Cidade nas escolas-campo do EAJA;  

➢ Baseado também nas entrevistas dos professores e nas observações de aula realizadas, o 

tópico visa discutir se o ensino de cidade ou questões relacionadas a Goiânia são discutidos 

nas aulas de Geografia para esses alunos. 

 

CAPÍTULO 3 – A POTENCIALIDADE DO ENSINO DE CIDADE NA FORMAÇÃO 

CIDADÃ DE ALUNOS DO EAJA: UMA EXPERIÊNCIA DE PERCURSO DIDÁTICO 

3.1 – As práticas socioespaciais dos alunos do EAJA em Goiânia: o que ponderar? 

➢ Serão averiguados neste capítulo o conceito de práticas socioespaciais e sua importância 

como método na ciência geográfica, e posteriormente uma análise dos alunos do EAJA 

contidos nos questionários. Por fim, será explanado em como a produção do espaço urbano 

de Goiânia exemplifica essas vivências; 

3.2 – Os temas geradores como eixos do percurso didático: o processo de seleção de temas geradores 

e a elaboração do percurso didático 
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➢ Será analisada a importância dos temas geradores como instrumento metodológico de 

seleção de conteúdos considerando a vivência dos alunos, e quais são os temas que mais irão 

surgir e que podem ser sistematizados como conteúdos no ensino de Geografia; 

3.3 – O encaminhamento didático sobre as práticas socioespaciais: O que ensinar sobre cidade e o 

urbano em Goiânia? 

➢ Aqui será relatado o processo de encaminhamento didático realizado em cima de uma 

temática escolhida pelos alunos, contendo os procedimentos realizados, os objetivos com as 

atividades junto com a avaliação por parte dos alunos. 
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AS RELAÇÕES RACIAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA ABORDAGEM 

FUNDAMENTADA NA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Welberg Vinicius Gomes Bonifácio 

Modalidade: Doutorado 

 

INTROUÇÃO  

Essa proposta de pesquisa tem como foco as relações raciais no campo da educação, que 

passaram a adquirir maior visibilidade no Brasil sobretudo a partir do advento da Lei 10.639/03, que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras na educação 

básica. 

 No corpo dessa Lei, as disciplinas de História, Literatura e Artes aparecem como prioritárias 

para o trabalho com questão racial. Contudo, a sugestão por essas disciplinas não isenta as demais de 

contribuírem para uma educação para as relações raciais. Nesse sentido, é que destaco o papel da 

Geografia Escolar dentro desse processo.  

 Assim, a investigação traz como problema, se é possível pensar a educação para as relações 

raciais e antirracismo no ensino de Geografia a partir de uma abordagem marxista, tendo em vista 

que a perspectiva da Geografia Crítica é a mais difundida na educação geográfica brasileira, que as 

tendências pedagógicas críticas de bases marxistas, em grande parte, fundamentam os currículos 

escolares, a formação e a prática docente, mas que as discussões no campo acadêmico sobre a questão 

racial no Brasil, majoritariamente, se distanciam da abordagem marxista por considerarem que esse 

método não é capaz de dar conta dos fenômenos ligados a ‘raça’? 

A hipótese é de que é possível uma abordagem marxista da educação para as relações raciais 

e antirracismo no ensino de Geografia na perspectiva da Geografia Crítica, tendo por fundamento a 

Pedagogia Histórico-Crítica. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram elaborados questionamentos que procurarei 

responder por meio dessa investigação, são eles: Quais caminhos epistemológicos possibilitam pensar 

a questão racial tendo por fundamento o materialismo histórico-geográfico-dialético? Como 

compreender as relações raciais enquanto relações espaciais na perspectiva da Geografia Crítica? 

Nesse sentido, como as relações raciais podem ser compreendidas como imprescindíveis no que tange 

os currículos escolares para o ensino de Geografia? E de que forma uma abordagem pautada na 

Pedagogia Histórico-Crítica pode contribuir para a realização de uma educação para as relações 

raciais e antirracismo no campo da Geografia Escolar? 
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OBJETIVO GERAL 

Constituir um caminho epistemológico para se pensar e para o estudo das relações raciais no campo 

da Geografia Escolar tendo por fundamento o materialismo histórico-geográfico-dialético e como 

abordagem teórico-pedagógica a Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar e estabelecer intersecções às formulações teóricas que possibilitam pensar a questão 

racial tendo por fundamento o materialismo histórico-geográfico-dialético; 

• Explicitar as relações raciais enquanto relações espaciais na perspectiva da Geografia Crítica; 

• Justificar as razões pelas quais as relações raciais são imprescindíveis para um ensino de 

Geografia em uma perspectiva pedagógica crítica; 

• Demonstrar a Pedagogia Histórico-Crítica enquanto caminho para educação para as relações 

raciais no campo da Geografia Escolar. 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Desde o século XIX, as ciências sociais, fundamentadas, sobretudo em concepções de base 

marxistas, estabelecem análises que procuram elucidar as formas de exclusão social tendo por 

referência perspectivas socioeconômicas, vinculadas às questões de classes. Contudo, as teorias 

marxistas foram desenvolvidas em um contexto e momento histórico específico, relacionado ao 

processo de desenvolvimento do sistema capitalista por meio do processo de industrialização europeu, 

que produzia duas classes sociais antagônicas (a burguesia e o proletariado) e consequentemente as 

desigualdades sociais, esses foram os problemas que Marx procurou explicar a partir do método 

materialismo histórico (geográfico) dialético. Quase dois séculos depois, nos encontramos em um 

mundo globalizado e sob intensos processos de transformações econômicas, sociais e culturais que 

reconfiguram o sistema capitalista e as relações socioespaciais.  

 Em decorrência dessas transformações novas categorias sociais passam a ser compreendidas 

como produtoras de violências e exclusão social, categorias essas que não se vinculam 

exclusivamente a critérios socioeconômicos e relações de trabalho. Ou seja, uma abordagem ortodoxa 

do marxismo acaba por não contemplar as problemáticas vivenciadas pelos sujeitos e coletivos 

pertencentes a essas novas categorias sociais.  Desse modo, não contemplando de forma específica 

as desigualdades relacionadas a questões que atingem de forma mais contundente as minorias sociais. 

Assim: 

Reconhece-se neste campo as desigualdades sociais, na medida em que elas são as fundantes 

da própria diferença e/ou diversidades. Mas o estatuto teórico dado a etnia, a raça, ao gênero 
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nesta matriz conceitual são considerados como epifenômenos do embate, poeira ideológica 

que se despregam da luta (ABRAMOWICZ, et. al. 2012, p.92). 

 

 Assim, nesse referencial ortodoxo, o que é específico desses fenômenos sociais, contribui para 

a fragmentação da luta de classes e para o enfraquecimento do proletariado. Dessa forma, acabam por 

ser ignorados um conjunto de fatores relacionados a xenofobia, a LGBTfobia, ao machismo e ao 

racismo, que produzem violências físicas, simbólicas e exclusão social. Problemáticas essas, que se 

reproduzem e se materializam no campo da educação formal. 

 Contudo, perspectivas mais abertas das abordagens marxistas têm surgido no campo das 

ciências sociais, lançando olhares para a as problemáticas sociais e de classes de forma 

contextualizada. O filósofo Antônio Gramsci (1891-1937) constitui enquanto um importante 

referencial para essa nova forma de ler o mundo e as relações humanas, por intermédio do método 

materialismo histórico (geográfico) dialético.  

[...] ele [Gramsci] nunca foi um “marxista” no sentido doutrinário, ortodoxo ou “religiose”. 

Ele sabia que a estrutura geral da teoria de Marx tinha que ser constantemente desenvolvida 

teoricamente; aplicada a novas condições históricas; relacionada aos desenvolvimentos 

sociais que Marx e Engels não puderam prever; expandida e refinada pela adição de novos 

conceitos. (HALL, 2003, p. 295). 

 

Gramsci ao longo de sua práxis, buscou aplicar o pensamento de Marx na busca pela 

construção de uma nova sociedade, por meio do processo de humanização, considerando que as 

particularidades e as diferenças não poderiam justificar as desigualdades. 

No que se refere à educação escolar, Gramsci considerava que caberia a escola no processo 

formativo, explicitar a cultura dominante e assim construir uma contracultura. Pois “para Gramsci a 

educação é um processo que busca fazer com que os educandos passem da anomia à autonomia pela 

mediação da heteronomia”. (SAVIANI, 2014, p.20). 

A concepção pedagógica que fundamentará as reflexões dessa investigação, é a Pedagogia 

Histórico-Crítica (PHC), que “tem Gramsci como uma de suas principais referências, tanto que elegeu 

a categoria gramsciana da ‘catarse’ como o momento culminante do processo pedagógico” 

(SAVIANI, 2014, p.07). A PHC: 

[...] entende a prática educativa como uma atividade mediadora no interior da prática social. 

Assim sendo, a primeira condição para se atuar de forma consistente no campo da educação 

é conhecer, da forma mais precisa possível, o modo como se encontra estruturada a sociedade 

na qual se desenvolve a prática educativa (SAVIANI, 2013, p.21). 

 

É certo que Gramsci não problematizou a questão racial em sua obra, tampouco esse é um dos 

enfoques da PHC, contudo, o fato de Gramsci ter trabalhado com um marxismo mais aberto e 

contextualizado, torna possível a problematização da questão racial dentro dessa perspectiva. A 

respeito disso, Hall destaca que “Na verdade, ainda que Gramsci não escreva sobre o racismo e não 
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aborde especificamente esses problemas, seus conceitos podem ser uteis a nossa tentativa de pensar 

a suficiência dos paradigmas da teoria social nessas áreas” (2003, p. 300). 

 No que se refere à Geografia, destacamos que essa, procura estudar as diferentes relações 

envolvendo seres humanos e natureza, que se constituem de forma dialética. Assim, tendo por 

referência uma leitura crítica do espaço geográfico, o trabalho com a geografia no ambiente escolar, 

deve contribuir para a construção de olhares sobre as relações espaciais e suas dinâmicas, de modo 

que os estudantes consigam compreender o seu lugar e o seu papel dentro da sociedade, ou seja, a sua 

cidadania. Sobre isso, Santos (2010) relata que: 

[...] a Geografia contribui para a formação humana, constituindo referenciais para inserção 

do indivíduo no mundo, em seus espaços de socialização. [...] Saber Geografia é saber onde 

você está, conhecer o mundo, mas isto serve fundamentalmente para você agir sobre esse 

mundo no processo de reconstrução da sociedade: se apresentar para participar (p.142-143).  
 

Um conjunto de tensões vinculadas às relações desiguais que se constituem dentro da 

sociedade integram os processos de configuração e reconfiguração do espaço geográfico. Essas 

relações produzem desigualdades entre segmentos sociais, como os relacionados a raça. Sobre isso, 

Santos (2010) destaca que “se acreditamos que a raça é um elemento que regula as relações sociais, 

de alguma forma suas manifestações estão imbricadas na Geografia [...] [pois] A regulação das 

relações sociais operadas a partir da idéia de raça tem relação direta com o espaço” (p.144). De acordo 

com Porto-Gonçalves (2006): “uma sociedade que constitui suas relações por meio do racismo, tem 

em sua geografia, lugares e espaços com as marcas dessa distinção social” (p.11). Ou seja, como 

afirma Santos (2011), “raça passa a ser, por essa ótica, um conceito geográfico, uma noção que se 

assenta sobre leituras espaciais” (p. 11).  

 Dessa forma, “quais são as condições, quais os desafios para uma prática educacional e para 

um ensino de Geografia comprometido com a promoção da igualdade racial” (SANTOS, 2011, p.08)? 

 A Lei 10.639/03 completa em 2019, dezesseis anos de promulgação, sendo um importante 

elemento constituinte das políticas de combate ao racismo na educação, contudo, mesmo quase uma 

década e meia após sua promulgação os seus resultados nos ambientes escolares parecem pouco 

significativos. Sobre isso, Santos (2011, p.6) destaca que: 

[...] não há lei cuja aplicação seja automaticamente definida. Toda aplicação de lei é 

resultante de disputas entre interpretações. Isto permite, a um só tempo, que na aplicação da 

Lei 10.639 possam ser retomados aspectos inerentes à ampla agenda educativa do 

Movimento Negro ou, por outro lado, que haja uma simplificação da mesma, reproduzindo 

processos educativos que não cumprem a função de combater valores que sustentam o 

racismo. 

 

 Sabemos que muitos são os desafios a serem superados para que uma educação para as 

relações raciais e antirracismo se consolide nas escolas. Por isso, é preciso buscar estratégias para que 
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esse quadro seja alterado e uma dos principais caminhos é proporcionar formas para que os 

professores aprendam como ensinar dentro dessa perspectiva.  

 

METODOLOGIA  

Essa proposta investigativa consiste em uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que procura 

“explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito” (CÓRDOVA & SILVEIRA 2009, 

p. 32). Quanto à sua natureza, é pesquisa aplicada, pois visa “gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos” (CÓRDOVA & SILVEIRA 2009, p. 35). No 

que se refere aos objetivos, é pesquisa exploratória, pois busca “proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (CÓRDOVA & SILVEIRA 2009, p. 35). 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa configura-se enquanto bibliográfica, pois será “desenvolvida 

a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

2010, p. 50), desse modo, “procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta” 

(FONSECA, 2002, p. 32). Vale ressaltar que, “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque de 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI & LAKATOS, 2016, p. 166). 

Assim, com o intuito de atingir os objetivos propostos, será feito levantamento, revisões, 

análises, interpretações e correlações entre referências bibliográficas que versam sobre: materialismo 

histórico-geográfico-dialético; relações raciais; pedagogia histórico-crítica; e ensino de Geografia. 

Como ponto de partida para a construção teórico metodológica aqui proposta, buscarei 

estabelecer as conexões entre a Geográfia Científica e as relações raciais, apoiando na teoria pós-

colonial para inicialmente poder pensar as relações raciais em uma perspectiva marixista, 

evidenciando as relações raciais enquanto produtoras e reprodutoras de relações espaciais. 

 Em seguida o foco das análises e reflexões estarão relacionadas à questão das relações raciais 

no campo da Geografia Escolar, tendo por especificidade a influência da Geografia Crítica no ensino 

de Geografia. 

 Por fim, buscarei apresentar a pedagogia histórico-crítica como fundamento teórico-

pedagógico para se pensar as relações raciais e para se pensar o ensino de Geografia, desse modo 

propondo uma postura crítica para a realização de uma educação para as relações raciais e 

antirracismo por meio do ensino de Geografia. 
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CRONOGRAMA 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Levantamento de 

referências 

X X X X X X X X X X X X X X   

Análise e revisão 

do material 

X X X X X X X X X X X X X X   

Interpretação e 

sínteses 

    X X X X X X X X X    

Redação inicial     X X X X X X       

Exame de 

qualificação 

         X       

Revisão          X X X     

Redação final          X X X X X X X 

Defesa e entrega 

da versão final 

               X 
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PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR 

1 – GEOGRÁFIA E RELAÇOES RACIAIS: CONSTRUINDO UM NOVO OLHAR 

1.1 – Teoria pós-colonial, marxismo e relações raciais: um ponto de partida 

1.2 – A questão racial à luz do materialismo histórico-geográfico-dialético 

1.3 – As relações raciais: uma questão essencialmente geográfica 

2 – AS RELAÇÕES RACIAIS NA GEOGRAFIA ESCOLAR 

2.1 – A Geografia Escolar na perspectiva da Geografia Crítica 

2.2 – As relações raciais na educação brasileira: um caminho à justiça social e à igualdade racial 

2.3 – A educação para as relações raciais no campo da Geografia Escolar 

3 – PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO FUNDAMENTO PARA EDUCAÇÃO PARA 

AS RELAÇÕES RACIAIS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

3.1 – A pedagogia histórico-crítica e as relações raciais 

3.2 – A pedagogia histórico-crítica e a educação geográfica 

3.3 – Questões curriculares e a postura ‘revolucionária’ do professor: o combate antirracismo por 

meio do ensino de Geografia 
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DA SUPERAÇÃO DO DISCURSO AO USO EFETIVO DOS MAPAS EM SALA DE AULA: 

A POTENCIALIDADE MEDIADORA DA LINGUAGEM CARTOGRÁFICA EXPRESSA 

NOS LIVROS DIDÁTICOS E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA. 

 

 Hugo Gabriel da Silva Mota 

Modalidade: Doutorado 

 

1. INTRODUÇÃO 

O professor de Geografia atuante na educação básica apresenta dificuldades com os conteúdos e 

temas ligados a cartografia, assim indicam diversas pesquisas dedicadas ao tema (KAERCHER, 2014; 

SAMPAIO, 2010; MORAES, 2008). Tal assertiva foi reafirmada durante minha pesquisa de mestrado 

(MOTA, 2015), na qual 40% dos professores participantes indicaram possuir alguma dificuldade no 

trabalho com os conteúdos ligados a temática. Nesse sentido, considera-se pertinente a continuidade e 

o avanço nas pesquisas sobre a cartografia escolar e o trabalho docente do professor.  

Para esta constatação, normalmente, evoca-se uma justificativa parcial, assentada nas fragilidades 

do processo de escolarização durante a educação básica, na formação inicial do professor e/ou nas 

carências e falta de recursos da escola básica.  

Entende-se por parcial, uma vez que, nos últimos anos observou-se uma crescente preocupação 

com a formação inicial e continuada dos professores, como também, com a produção e a inserção de 

materiais didáticos nas escolas, que potencializam o ensino de Geografia por meio dos conteúdos e 

elementos cartográficos, com ênfase, para o livro didático.  

A opção por utilizar o livro didático de Geografia como instrumento para o debate acerca da 

potencialidade da linguagem cartográfica para o ensino de Geografia e a formação do professor, 

também possui respaldo em nossa pesquisa anterior, onde identificou-se que 60% dos professores 

utilizam o livro didático como fonte de consulta/pesquisa quando enfrentam dificuldades com algum 

conteúdo da geografia escolar. 

Assim, a presente pesquisa se estrutura a partir da necessidade de se investigar de modo 

verticalizado as fragilidades e necessidades dos professores de Geografia da educação básica de 

Goiânia, no que se refere a aquisição/ampliação dos conhecimentos relativos a Cartografia, para tanto, 

elege-se a linguagem cartográfica como ponto de investigação, tomando como instrumento de 

referência o livro didático. 

 

2. PROBLEMA 
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Na atualidade o uso dos mapas passou a permear com maior frequência o cotidiano das 

pessoas, dadas as facilidades propiciadas pela internet e recursos tecnológicos, fazendo com que os 

elementos ligados a cartografia assumam novos lugares, seja para deslocar-se pela cidade ou fazer 

um pedido qualquer via smartfones. Deste modo, ampliou-se o discurso acerca da importância do 

conhecimento e domínio da linguagem e das representações cartográficas, como meio de qualificar 

a inserção da população atual nessa nova dinâmica do mundo moderno.  

No mesmo sentido, observa-se, uma crescente preocupação com os cursos de formação de 

professores de Geografia, sobretudo, com relação a cartografia, uma vez que esta tem sido uma 

demanda recorrente e bastante pesquisada, sob várias perspectivas e enfoques. Nesse sentido, 

constrói-se um discurso de maior qualificação dos professores de Geografia no que se refere a esta 

temática. 

Por fim, verifica-se uma ampliação na confecção/produção de materiais didáticos, com a 

finalidade de contribuir com o trabalho do professor de Geografia, no que se refere ao uso dos 

mapas e demais representações cartográficas. Nesse contexto, ganha relevo, a contribuição dos 

livros didáticos como instrumento para o trabalho do professor. 

Contudo, na contramão deste cenário, observa-se nas aulas de Geografia, a baixa frequência 

no uso do mapa e demais representações cartográficas ou sua subutilização, ou ainda, a total 

ausência destes em sala de aula, assim como, as reiteradas dificuldades dos professores com as 

temáticas ligadas a cartografia. Deste modo assume-se como questão de pesquisa: Existe uma 

relação entre a apropriação consistente da linguagem cartográfica pelo professor de Geografia e a 

utilização efetiva e qualificada dos mapas e recursos cartográficos em sala de aula? 

 

3. HIPÓTESE 

A ausência ou a subutilização dos mapas e demais recursos cartográficos pelos professores durante 

as aulas de Geografia, assenta-se no baixo domínio destes acerca da linguagem cartográfica e sua 

potencialidade para o ensino de Geografia.  

 

4. OBJETIVO GERAL 

Discutir e analisar o potencial mediador da linguagem cartográfica presente nos livros didáticos, 

para uma efetiva superação dos discursos e a utilização qualificada dos mapas e demais representações 

cartográficas nas aulas de Geografia da educação básica.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Compreender os conceitos de mediação, semiótica, linguagem e linguagem cartográfica;  
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b. Caracterizar o conceito de linguagem cartográfica presente na Base Nacional Comum 

Curricular; 

c. Examinar a expressão da linguagem cartográfica nas principais coleções de livros didáticos 

de Geografia, destinados as séries finais do ensino fundamental, aprovadas no PNLD 2020; 

d. Construir uma proposta de formação continuada de professores de Geografia, baseada na 

potencialidade mediadora da linguagem cartográfica, para o uso efetivo dos mapas e demais 

representações em sala de aula.  

 

5. METODOLOGIA 

- Natureza da Pesquisa: Qualitativa 

- Tipo de Pesquisa: Pesquisa Participante – Brandão (2006) e Demo (2008).  

- Modalidade: Análise de Conteúdo –  Bardin (1977) e Franco e Puglisi (2005);  

- Característica: Documental e Bibliográfica. 

Para a efetivação dessa pesquisa, inicialmente, objetiva-se eleger 5 (cinco) professores, a partir 

de três critérios basilares: ser professor de Geografia efetivo no serviço público municipal e/ou 

estadual, com formação nesta disciplina; fazer uso frequente do livro didático e, considerar os 

conteúdos relativos a cartografia itens de dificuldade durante o trabalho docente. 

O interesse no trabalho dos professores que utilizam de modo frequente o livro didático se dá 

pelo desejo de descortinar os sujeitos, suas práticas e o processo de construção do conhecimento 

efetivado em sala de aula, bem como, em superar as concepções homogenias e generalistas, que não 

conseguem apreender a complexidade da relação professor-livro didático, que a nosso ver, ultrapassa 

as barreiras de uma relação causa-consequência, como comumente se discute.   

O tema cartografia será nosso referencial para investigar os saberes prévios dos professores 

(formação) e compreender suas dificuldades para ministrar aulas que envolvam essa temática. Neste 

item, utilizaremos como ponto de partida, os dados de uma abrangente pesquisa desenvolvida pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Cartografia para Escolares (GECE), do qual faço parte.  

 Para evidenciar nosso pensamento acerca dos procedimentos metodológicos da pesquisa, 

descrevemos as principais etapas a serem efetivadas. 

a) Seleção dos livros didáticos – pretende-se eleger como material de análise três coleções de 

livros didáticos, considerando aquelas que forem mais utilizadas no Brasil, em Goiás e em 

Goiânia.  

b) Análise dos livros didáticos – A partir das concepções da análise de conteúdo de Bardin 

(1977) e Franco e Puglisi (2005) procura-se compreender a expressão da linguagem 
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cartográfica presente nos livros didáticos e sua contribuição para a superação dos discursos e 

efetivo uso dos mapas em sala de aula. 

c) Proposta de Formação Continuada de Professores – pretende-se construir uma proposta de 

formação (curso de curta duração ou material didático) em parceria com a Secretaria Municipal 

e/ou Estadual de Ensino, destinado a professores de Geografia das séries finais do ensino 

fundamental.  

6. REFERENCIALTEÓRICO 

a) LIVRO DIDÁTICO 

CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educação e 

pesquisa, São Paulo, v. 30, p. 549-566, set/dez. 2004. 
 

D’AVILA, Cristina Maria. Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao livro didático? 

Salvador: EDUNEB:EDUFBA, 2008. 
 

CASSIANO, Célia Cristina de Figueiredo. O mercado do livro didático no Brasil do século XXI. 

Editora Unesp, São Paulo, 2013. 
 

HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. Edusp. 1985 
 

TONINI, Ivaine Maria, et. al. O livro didático de Geografia e os desafios da docência para a 

aprendizagem: Editora Sulina, 2017. 

b) CARTOGRAFIA ESCOLAR / LINGUAGEM CARTOGRÁFICA 

ALMEIDA, Rosangela Doin (org). Cartografia Escola. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2010. 
 

ALMEIDA, Rosangela Doin (org). O espaço geográfico: ensino e representação. Editora contexto; 

2010 
 

BRIGUENTI, Ederson Costa. Cartografia e contexto: a linguagem cartográfica simbólica e as múltiplas 

relações cotidianas mediando o ensino de Geografia. Tese de doutorado, Unicamp, 2014. 
 

DUARTE, Ronaldo Goulart. Educação Geografica, Cartografia Escolar e o Pensamento Espacial no 

segundo segmento do ensino fundamental. Tese de doutorado, USP, 2016. 

VIEIRA, Eliane Ferreira Campos. A cartografia no processo de formação acadêmica do professor de 

Geografia. Tese de doutorado, USP, 2015. 

 

c) MEDIAÇÃO 
 

OLIVEIRA, Karla Annyelly Teixeira. Pensamento Teorico-Conceitual docente sobre a Geografia 

escolar: evidências da atuação de professores de Geografia na Educação Basica de Goiânia. Tese de 

doutorado, UFG, 2015. 

 

d) LINGUAGEM 
 

SOLANGE, Jobim e Souza. Infância e linguagem: Baktin, Vygotsky e Benjamin. Campinas, SP: 

Papirus, 1994. 
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BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 12. Edição, Hucitec, 2006. 
 

VIGOTSKY, L.S. A construção do Pensamento e da Linguagem. Martins Fontes, São Paulo, 2001. 

 

7. TESE 

Para que haja a superação dos discursos e se alcance o uso efetivo dos mapas em sala de aula e a 

ampliação dos conhecimentos dos educandos, com vistas a construção de um pensamento espacial, é 

preciso que o professor de Geografia compreenda o potencial da linguagem cartográfica e seja capaz 

de viabilizá-lo em sala de aula. 

 

8. PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR 

 

1. Contextualização dos discursos: o debate atual sobre a cartografia escolar e a formação dos 

professores de Geografia no Brasil. 

1.1 Por que os mapas sumiram das aulas de Geografia? 

1.2 Os mapas e o livro didático de Geografia: tão perto e tão longe. 

1.3 O que nós professores conhecemos de cartografia escolar?   

1.4 No debate sobre o currículo, onde está o mapa? 

 

2. O ensino de Geografia por meio dos mapas: uma virada radical no processo de ensino-

aprendizagem 

2.1 A alfabetização e o letramento cartográfico: as demandas de aprendizagem de alunos e 

professores 

2.2 Os elementos constituintes do mapa: discutindo os aspectos da linguagem e da 

linguagem cartográfica 

2.3 Os mapas presentes nos livros didáticos: uma possibilidade na construção da virada no 

processo de ensino-aprendizagem da Geografia 

 

3. A potencialidade da linguagem cartográfica no uso efetivo dos mapas em sala de aula e a 

formação do professor de Geografia 

3.1 Discutindo os conceitos de mediação e sua relação com a linguagem cartográfica 

3.2 Quando o professor aprende a linguagem cartográfica? A discussão do conceito de 

internalização. 

3.3 A análise de conteúdo dos livros didáticos de Geografia 

3.4 Caminhos para a leitura e compreensão da linguagem cartográfica a partir dos livros 

didáticos: elementos para a formação do professor de Geografia 

 

4. Superando os discursos: uma proposta para ampliar e qualificar o uso dos mapas em sala 

de aula 

4.1 O uso do mapa em sala de aula: construindo outros caminhos 

4.2 O professor também aprende com o livro didático: a cartografia presente nos materiais 

didáticos 

 

5. Considerações Finais 

 

6. Referências Bibliográficas 
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GEOGRAFIA E CINEMA: A POTENCIALIDADE DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA. 
 

Adsson José Rodrigues Luz 

Mestrado em Geografia. 

 

1 - INTRODUÇÃO: 

A questão do cotidiano nas cidades trás, frequentemente, situações que os estudantes podem 

se posicionar ante a determinados acontecimentos para que possam exercer seus direitos plenamente. 

Para tal, estes necessitam conhecer os direitos e deveres para que possam exercer com plenitude sua 

cidadania. Neste contexto, o ensino de Geografia desempenha um papel fundamental, uma vez que é 

um dos elementos que ajudará no desenvolvimento da cidadania a partir de um pensamento crítico e 

da emancipação intelectual dos jovens. Desta forma, entendemos que o ensino dos conteúdos de 

cidades é um importante conteúdo escolar que poderá auxiliar os jovens no reconhecimento dos 

direitos inerentes à vida nas cidades, cabendo a Geografia suscitar questões que provoquem nos 

estudantes reflexões acerca da forma, da função, das estruturas e dos processos constitutivos da vida 

nas cidades. 

Para que a Geografia escolar contribua com o processo de formação cidadã, os conteúdos de 

cidades devem ser ensinados transpondo a lógica do conteúdo pelo conteúdo, no qual os alunos são 

levados a apenas a reunir informações de maneira parcializada e que, muitas vezes, não fazem sentido 

em suas práticas cotidianas. Mas, parte-se de uma ideia de que os conteúdos precisam compor um 

conjunto de saberes que propiciem ao aluno instrumentos capazes de proporcionar uma análise crítica 

da vida e do cotidiano e das espacialidades das cidades brasileiras, enquanto um elemento da 

formação cidadã. Desta forma, entendemos que o ensino de cidades deve garantir ao educando 

elementos de formação intelectual, pessoal e profissional, desenvolvendo o senso de cidadania, 

proporcionando também uma relação crítica com os fatos e espacialidades vividas no espaço do 

cotidiano. Assim, através da ação educativa, o meio social exerce influencias sobre os indivíduos e 

estes tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação a esse próprio 

meio. 

Tendo por base esses contextos e tendo em vista à necessidade de promover uma educação 

cidadã que possibilite ao educando o desenvolvimento de sua autonomia crítica, política e 

democrática e de compreensão das espacialidades vividas, torna-se necessário que o professor medeie 

o acesso às informações e ao conhecimento para alunos na perspectiva de realizar uma educação 

verdadeiramente libertadora.  
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Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem deve se efetivar através da mediação 

didática entre objetivos, conteúdos e métodos das matérias de ensino, e a prática docente descreverá 

e explicará os nexos entre o cotidiano e a aprendizagem, investigando os fatores determinantes, 

indicando as condições, meios e direções de ensino comum às diferentes disciplinas de conteúdo 

específicos. Para tal, o processo ensino - aprendizagem não deve se realizar de forma excessivamente 

técnica, mas deve ser conduzido a partir de uma maior proximidade com o cotidiano dos alunos, 

sendo mais próximo do seu dia a dia, visto que as espacialidades do cotidiano podem se configurar 

como um importante ponto de partida para que o professor conduza sua mediação didática sobre os 

conteúdos de cidades 

Então, para que o ensino de cidades se configure enquanto um instrumento de 

desenvolvimento da cidadania, espera-se que este trabalho proporcione aos alunos saberes e processos 

intelectuais que os tornem capazes de compreender de maneira crítica os diversos aspectos da vida, 

dos processos e das espacialidades nas cidades. 

Entendemos que a linguagem cinematográfica, por estar presente no cotidiano dos jovens, 

quer seja na televisão, nos cinemas ou na internet, pode ser utilizada como uma interessante 

linguagem de ensino dos conteúdos de cidades e, juntamente com a mediação didática realizada com 

o professor, pode vir a contribuir para a formação cidadã e autônoma dos alunos, desenvolvendo, a 

partir de uma linguagem cotidiana, uma visão crítica da vida e dos processos urbanos, uma vez que a 

linguagem fílmica faz parte das linguagens cotidianas dos jovens escolares. 

Assim, nossa pesquisa se justifica a partir da necessidade de proporcionar aos alunos de 

Geografia do Ensino Médio metodologias de ensino capazes de desencadear os processos mentais 

necessários a uma formação crítica e cidadã, desenvolvendo nos alunos saberes suficientes para 

compreender as espacialidades, formas, funções, estruturas e processos (SANTOS, 1985) resultantes 

da vida nas cidades. 

2 - OBJETIVO GERAL: 

O objetivo geral de nossa pesquisa consiste em analisar como a linguagem cinematográfica 

pode contribuir no ensino de Geografia a partir do conteúdo de cidades na perspectiva valorizar uma 

leitura espacial e na formação cidadã. 

2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Como objetivos específicos, espera-se: 

- Compreender a importância do conteúdo ensino de cidades no trabalho da Geografia 

escolar do Ensino Médio e no processo de formação cidadã; 
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- Conhecer e analisar a potencialidade da linguagem cinematográfica para o estudo do 

ensino de cidades nas práticas escolares de Geografia, por meio da seleção filmes que abordem o 

espaço urbano; 

- Construir, desenvolver e avaliar metodologias de ensino de Geografia que integrem a 

linguagem cinematográfica nas práticas escolares e que permitam aos estudantes construir um 

leitura crítica e espacial sobre as cidades. 

3 - METODOLOGIA: 

Nosso trabalho parte dos pressupostos de pesquisa qualitativa, o qual buscamos analisar 

como a linguagem cinematográfica pode ser utilizada como recurso para o ensino dos conteúdos de 

cidades para o Ensino Médio, potencializando o desenvolvimento da autonomia e o protagonismo do 

aluno na compreensão do espaço urbano e suas espacialidades a partir dos conteúdos escolares. 

Propomos a utilização de filmes nas aulas de Geografia uma vez que a linguagem cinematográfica 

faz parte do cotidiano dos jovens escolares e que, com a mediação do professor, poderá promover e 

problematizar conhecimentos e saberes da compreensão espacial e dos temas correlacionadas ao 

ensino de cidades, comparando seu dia a dia e seus espaços de vivencia com o espaço fílmico. 

Em relação ao tipo de pesquisa, nossa investigação possui elementos de pesquisa 

participante, uma vez que parte de nossa metodologia consiste em contribuir com a prática escolar 

dos professores das escolas pesquisadas a partir do planejamento das aulas nas quais pretende-se 

utilizar a linguagem cinematográfica no ensino de Geografia para o conteúdo de cidades no Ensino 

Médio, auxiliando na construção do pensamento espacial e geográfico dos alunos. 

As escolas as que pretendemos aplicar nossa proposta didática para analisar a potencialidade 

da linguagem fílmica como metodologia de ensino dos conteúdos de cidades deverão ser escolhidas 

em duas regiões distintas de Goiânia: uma na periferia social, em uma região que apresente os 

problemas apresentados nos filmes propostos, que deverá ser escolhida após levantamento dos 

indicadores sociais, econômicos e educacionais, averiguadas nos bancos de dados da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado (SSP-GO), analisando indicadores de qualidade de vida e violência 

urbana e nos na Companhia de Saneamento de Goiás (SANEAGO) e da Secretaria de Estado de 

Educação, cultura e Esporte, (SEDUCE-GO); e outra escola localizada na região central de Goiânia, 

uma vez que, segundo pesquisa desenvolvida por Cavalcanti (2015), os jovens escolares que 

frequentam escolas na região Central da cidade têm relações diferentes com a cidade, desenvolvendo 

experiências de vivência e pertencimento distintas daqueles jovens que cotidianamente vivem nas 

regiões periféricas.  
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Como instrumentos de pesquisa, destacamos: 1- observação das aulas; 2 – entrevistas com 

os professores; 3 – questionários aplicados aos alunos antes e depois da exibição dos filmes; 4 – 

aplicação da linguagem fílmica; 5 – aplicação de Sequências Didáticas (SD) para a análise da 

potencialidade da linguagem fílmica como metodologia de ensino dos conteúdos de cidades; e 6 – 

representação cartográfica dos espaços urbanos do cotidiano dos alunos. 

Durante o planejamento das intervenções devem pensar em diferentes recursos, estratégias 

pedagógicas e linguagens que favoreçam a aprendizagem significativa de conceitos e temas da 

geografia escolar. Em nossa sequência didática, partimos da contribuição de Cavalcanti (2014, p.38-

39) que destaca que ao planejar as aulas o professor tem a possibilidade de pensar em problematizar, 

sistematizar e sintetizar. 

Portanto, ao pesquisar metodologias e dispositivos pedagógicos que extrapolem as aulas 

expositivas-dialogadas durante o ensino de Geografia, o professor busca a construção e apreensão 

dos conteúdos científicos a partir da vivência do cotidiano do aluno. A utilização da linguagem 

cinematográfica, assim como outros recursos didáticos, requer um meticuloso planejamento para 

garantir a efetiva aprendizagem dos alunos. 

Ante as ponderações realizadas, indicamos como metodologia para o ensino do conteúdo 

cidades a utilização da filmes que demonstrem a caracterização do espaço urbano de Los 

Angeles/EUA, uma vez que além de sediar uma forte indústria cinematográfica estadunidense, 

representada por Hollywood, esta a cidade é constantemente utilizada como cenário para intensa 

produção fílmica. Segundo Mike Davis (2001, p. 267), no início dos anos 2000 foi contabilizado em 

torno de 2.700 obras ambientadas na cidade de Los Angeles/EUA, contexto que indica esta intensa 

referência da cidade como paisagem urbana. Sobre a comparação entre cidades, em diferentes escalas, 

Cavalcanti (2014, p. 35) lembra que um bom início da tarefa de analisar o espaço urbano brasileiro é 

“apontar algumas características que estão presentes em alguma medida em cidades menores, mas 

que certamente são acentuadas nas metrópoles, como a diferenciação socioespacial, a fragmentação 

e a expansão territorial, a segregação socioespacial.” Isto posto, os problemas urbanos observados em 

uma grande metrópole como Los Angeles, podem servir de ponto de apoio na comparação com o 

espaço urbano das cidades brasileiras, como Goiânia, para tal, sugerimos a seguinte Sequencia 

Didática (SD) a ser apresentada e discutida com os professores das escolas em que realizaremos 

nossas pesquisas. 

4 - REFERENCIAL TEÓRICO: 

Conforme nos destaca Callai (2010, p.19), diante dos desafios do ensino na atualidade a 

“escola está inoperante, sem condições de dar respostas educativas, pois funciona com os moldes 

tradicionais”. Ademais, surge, também a questão de ter que concorrer com os mais variados meios 
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tecnológicos e de circulação de informações. Desta maneira, devemos entender que a escola 

tradicional pode não estar sendo totalmente capaz de atender os anseios dos alunos de modo pleno, 

para que tenham acesso ao conhecimento e ao entendimento do mundo. A autora nos chama a atenção 

para a necessidade de motivar os alunos para que estes mostrem interesse e entusiasmo com os 

conteúdos a aprender. Na Geografia, tal processo motivacional pode ser realizado, conforme Callai 

(2010 p. 27), com temas e assuntos da atualidade, na discussão de problemas contemporâneos, na 

elaboração de projetos, na valorização do saber do aluno, na proposição de atividades variadas, dentre 

outras ações. 

Estas ideias apresentadas pela autora estão de acordo, de certa forma, com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que nos indicam 

conteúdos e eixos temáticos que devem ser considerados como suporte teórico e ponto de partida para 

o trabalho docente em sala de aula. 

Sobre a importância da Geografia escolar, Cavalcanti (2012, p. 12/13) afirma que “O 

trabalho da educação geográfica na escola consiste em levar as pessoas, os cidadãos, a uma 

consciência da espacialidade das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam diretamente ou não, como 

parte da história social”. Desta forma, a Geografia escolar se apresenta como um dos mais importantes 

e significativos instrumentos para refletir o mundo em que vivemos.  

Sobre a construção do espaço urbano, Lefebvre (2009, p. 57) nos afirma que “a cidade 

intensifica, organizando a exploração de toda a sociedade. Isto é dizer que ela não é o lugar passivo 

da produção ou da concentração dos capitais, mas sim que o urbano intervém como tal na produção”. 

Para o autor “apenas a força social capaz de investir a si mesma no urbano, no decorrer de uma longa 

experiência política pode se encarregar da realização do programa referente à sociedade urbana” 

(idem, 2009, p. 115). 

Para Lefebvre (2009, p.117-118), “O direito à cidade não pode ser concebido como um 

simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como ‘direito à 

vida urbana’, renovada.” Nesta perspectiva, a cidade, enquanto um direito, evidencia e demonstra a 

complexidade do processo de urbanização, da produção do espaço, da reprodução ampliada do capital 

e das desigualdades sociais, que tem como base a vida real, o espaço concreto e o tempo presente. Ao 

contrário, no ideário da cidade ideal o espaço e o tempo são abstrações. Reflete o pensamento de 

planejadores do Estado capitalista e do capital. A vida nas cidades pressupõe mais do que mero 

exercício individual de liberdades, nos leva a concluir que perpassa pelas cotidianidades e pleno 

exercício de práticas sociais e culturais cidadãs. O estudo das cidades, portanto, deve contemplar 

comportamentos e atitudes que favorecerão a apreensão de saberes necessários à formação de 
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conceitos importantes no desenvolvimento do conhecimento sócio espacial. No estudo das cidades, 

o professor pode confrontar a imagem da cidade ideal (aquela do espaço fílmico) e da cidade real (a 

da vivência cotidiana do aluno), onde se concretizam as relações pessoais de seus alunos. Ao 

comparar estas duas visões de cidade, o docente poderá exercer junto a seus alunos o contraponto 

ideal para a mediação dos saberes cotidianos e dos saberes escolares necessário à formação crítica e 

cidadã, garantindo um acesso pleno a cidade e equipamentos públicos. 

Sobre as manifestações artísticas como poesia, música, literatura, e cinema podem aguçar a 

sensibilidade dos alunos durante as aulas, mobilizando conhecimentos que podem ser mediados com 

o auxílio do professor durante a prática docente. Sobre o uso de diferentes linguagens como 

estratégias de ensino Callai (20013 p. 8) nos lembra que estas podem criar grandes possibilidade de 

ação interdisciplinares. A respeito do uso do cinema como metodologia de ensino, Neves (2013, p.11) 

analisa que, 

A importância da relação entre cinema e geografia pela capacidade de ambos 

na recriação do espaço. Ponderamos ainda sobre a supremacia da imagem na 

contemporaneidade e a relevância do cinema no processo de reflexão sobre a 

maior capacidade do cinema em evidenciar o real, reconhecer que em 

atividades escolares, a abordagem é, em geral superficial. Defendemos ainda 

que um melhor entendimento sobre a forma imagéticas favoreça a relação 

entre a arte e a ciência e propõe o diálogo entre elas, como áreas do 

conhecimento humano para uma melhor compreensão de conceitos 

geográficos. (PORTUGAL, OLIVEIRA, PEREIRA. 2013, p.11) 

Ante a esta possibilidade, em nossa pesquisa, pretendemos analisar como o uso de 

linguagens da cotidianidade, a exemplo da linguagem cinematográfica, podem auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem de Geografia para o Ensino Médio, principalmente no que se refere ao 

trabalho com o conteúdo ensino de cidades. 

5 – PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR: 

DIÁGOGOS PRELIMINARAES  

1 – A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E A GEOGRAFIA: 

1.1 – A geografia para além das linguagens técnicas. 

1.2 – Os jovens escolares e as linguagens do cotidianiano. 

1.3 – Geografia e cinema: a potencialidade metodológica nas aulas de Geografia. 

Neste capítulo, apresentaremos a potencialidade da linguagem cinematográfica como 

metodologia para o ensino de Geografia, para além das tradicionais linguagens e metodologias 

tradicionalmente utilizadas pelo professor durante o processo de ensino-aprendizagem, a partir de 

uma análise teórica de publicações e pesquisas que versam sobre este tema. Insta lembrar que as 

linguagens e metodologias utilizadas devem dialogar com o cotidiano dos jovens escolares, para que 

ocorra significação dos conteúdos. 

2 – GEOGRAFIA E CIDADE:  
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2.1 – Um diálogo sobre a Geografia e o Cinema. 

2.2 – A potencialidade da construção das  espacialidades dos Jovens Escolares. 

2.3 – O olhar do Jovem Escolar sobre as espacialidades cotidianas da vida urbana. 

Neste capítulo, pretendemos discutir como a comparação entre a cidade ideal, representada 

no espaço fílmico, e a cidade real, vivenciada cotidianamente pelos Jovens Escolares, pode contribuir 

para a construção das espacialidades, na perspectiva de colaborar para o desenvolvimento de um 

pensamento crítico e emancipador dos jovens, mostrando-lhes, que, a partir do despertar de seus 

direitos inerentes a vida urbana, estes podem ser sujeitos ativos na construção das espacialidades da 

vida urbana. 

3 – GEOGRAFIA, CINEMA E CIDADE: ELEMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO. 

3.1 – A construção e o desenvolvimento de aulas a partir da linguagem cinematográfica. 

3.2 – Pensando a cidade e o cinema a partir das práticas espaciais e do cotidiano dos Jovens Escolares. 

3.3 – Representando a cidade a partir das práticas espaciais dos Jovens Escolares. 

Neste capítulo apresentaremos como aulas planejadas e desenvolvidas a partir da utilização 

da linguagem cinematográfica podem contribuir para a formação do pensamento geográfico dos 

Jovens. Também pretendemos discutir os resultados da aplicação de sequência didática elaborada 

tendo por base a utilização da linguagem cinematográfica e para o ensino de cidades. Por fim, a 

representação cartográfica das espacialidades dos Jovens escolares, enquanto materialização da 

apreensão dos conteúdos. 

CONSIDERAÇÕES: 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NA BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS 

E ANOS FINAIS): A ESCALA GEOGRÁFICA E O CONCEITO DE LUGAR COM VISTAS 

À FORMAÇÃO CIDADÃ DO ALUNO 

 

Diego Nascimento Mustafé  

Modalidade: Mestrado  

 

Introdução  

Este trabalho versará especificamente sobre o componente curricular Geografia na área de 

ciências humanas da BNCC para o  Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais); sobre a 

fundamental importância desta disciplina para a formação cognitiva, cultural, social e profissional 

dos estudantes da educação básica, ou seja, para uma formação voltada para o exercício da cidadania.  

Assim, em meio aos debates de temas como: a importância da educação no desenvolvimento 

da nação, a centralidade do conhecimento para a formação de um cidadão autônomo, a inclusão dos 

estudantes no mercado de trabalho etc, surge a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 

Ensino Fundamental do país. O documento foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), 

através da Secretaria de Educação Básica, em setembro de 2015, aprovado no dia 15 de dezembro 

2017, em votação, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologado no dia 20 de dezembro 

de 2017.  Observa-se, contudo,  alguma preocupação entre os professores da disciplina Geografia a 

respeito da divulgação deste documento e do lugar desta disciplina nas novas perspectivas para a 

educação básica no Brasil (PARECER da AGB; seção: São Paulo, 2017). Ainda mais pelo fato de 

que a proposta subsequente à BNCC do Ensino Fundamental (a BNCC do Ensino Médio) exclui a 

Geografia como disciplina específica obrigatória para os estudantes desta etapa da Educação Básica.  

Assim, a partir da maneira como é tratada no documento a relação entre o conceito de lugar e 

a utilização da escala geográfica para a construção do pensamento geográfico dos alunos, serão 

analisadas as possibilidades e os desafios para o Ensino de Geografia a partir da Geografia da Base. 

Tudo isso tendo em vista o desenvolvimento do pensamento crítico para a formação cidadã do aluno, 

voltada para uma compreensão mais abrangente da sociedade contemporânea e para uma participação 

socialmente mais efetiva.  

Diante do exposto, alguns questionamentos fazem-se necessários e oportunos: Qual é a 

perspectiva de Ensino de Geografia apresentada nas unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades do componente curricular de Geografia na área de ciências humanas da BNCC para o  

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais)? Como é utilizada a escala geográfica para o 
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Ensino de Geografia no documento? Como é tratada a relação entre as diferentes escalas e o 

desenvolvimento do pensamento conceitual dos alunos no documento? Há possibilidades, na 

Geografia do documento, para uma formação voltada para o real exercício da cidadania?  

Uma pesquisa voltada essencialmente à importância da Geografia para a formação dos 

estudantes torna-se relevante, pois acrescenta ao debate em curso proposições bastante sólidas 

concernentes à inegável contribuição histórica desta disciplina para a educação. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que possam dialogar de uma maneira afirmativa, fortalecendo a 

importância do conhecimento científico e de um currículo que centralize o conhecimento, tendo em 

vista os temas, conceitos  e conteúdos da Geografia e as atuais propostas curriculares para o país, que 

serão implementadas a partir da vigência da BNCC.    

Objetivo Geral 

 Analisar a concepção de Geografia apresentada no componente curricular desta disciplina na 

área de ciências humanas da BNCC para o  Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), tendo 

em vista o desenvolvimento do pensamento geográfico e a formação cidadã dos alunos.   

Objetivos Específicos 

1- Compreender as possibilidades e os desafios para o ensino de Geografia na Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) a partir da concepção de 

pensamento geográfico apresentada no documento.  

2- Entender como são utilizados na Base a escala geográfica e o conceito de lugar com vistas ao 

ensino de Geografia.  

3- Identificar as possibilidades presentes na Geografia da BNCC para um ensino voltado para o 

exercício da cidadania e a formação global do aluno.   

 Metodologia 

Para a realização do trabalho, o método de investigação escolhido é a pesquisa documental. 

Nesse sentido, a Geografia da BNCC será analisada sob a luz dos pareceres e documentos produzidos 

por alguns profissionais da área do ensino de Geografia acerca de como a disciplina está proposta no 

documento e de pesquisas acadêmicas da área. Serão analisados também os aparatos normativos que 

deram origem à BNCC, sobretudo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) por serem o principal 

documento a tratar de forma mais específica de uma Base Nacional Comum para os currículos.    

Para a interpretação das informações, o método será o dialético, pois responde a uma 

confrontação exclusivamente teórica e metodológica. Segundo Henri Lefebvre (1983), é por meio 

deste método que o pesquisador pode melhor confrontar as opiniões e os pontos de vista, as diferentes 

características do problema com suas tensões e contradições.    
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A respeito do método geográfico, o método escolhido para a análise da Geografia da Base é o 

da Geografia crítica. Este método geográfico é importante para a pesquisa por causa da relação 

constante e indissociável que, nesta perspectiva, é estabelecida entre o espaço geográfico e o conceito 

de sociedade. Compreende-se, assim, que esta é a linha teórico-metodológica que possibilita uma 

análise mais abrangente acerca da Geografia presente no documento.  

No que concerne à formação global dos alunos, utilizar-se-á a estratégia sociorrealista para a 

educação, de Young (2010). Este autor defende esta abordagem para a educação, contra o que é 

chamado de perspectivas relativistas, para se pensar a educação e o currículo. Ele centraliza a 

importância do conhecimento científico na construção do currículo e na formulação das políticas para 

a educação.   

Procedimentos Metodológicos  

Esta será, portanto, uma pesquisa completamente realizada através da análise documental. O 

documento que será objeto da pesquisa é o componente curricular Geografia na área de ciências 

humanas da BNCC para o  Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais). Todos os outros 

pareceres sobre a Base e os diferentes documentos que norteiam as politicas curriculares para a 

Educação no país serão tratados de maneira subsidiária, no sentido de compreender melhor a Base, 

seu contexto e sua Geografia. Fonte documental importante, também, para a elaboração da pesquisa, 

é o material suplementar encontrado no site oficial do Governo Federal, para consultas e informações 

a respeito da BNCC, em uma planilha sobre o componente curricular de Geografia para o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2017).   

Inicialmente, a investigação se dará no sentido de analisar o contexto no qual a Base foi 

implementada nacionalmente. Cellard (2008) argumenta a respeito da importância desta fase em uma 

pesquisa documental para a realização de uma pesquisa desta natureza. O teórico afirma que esta é 

uma fase imprescindível para o desenvolvimento de uma análise crítica em uma pesquisa documental. 

Nessa fase, entrará também análise dos aparatos normativos que deram origem à Base. Com esta 

etapa concluída, Cellard (2008) argumenta que:  

[...] é o momento de reunir todas as partes – elementos da problemática ou do quadro teórico, 

contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-chaves. O 

pesquisador poderá, assim fornecer uma interpretação coerente, tendo em conta a temática 

ou o questionamento inicial. (CELLARD 2008, p. 303).  

 

Posteriormente, o que se discutirá são as contribuições dos diversos autores da área do ensino 

de Geografia. Essa será uma etapa mais teórica da pesquisa, pois pressupõe categorizar os conceitos 

e as principais contribuições para a construção do conhecimento em pesquisas realizadas acerca dos 

temas e conteúdos abordados no documento a partir dos trabalhos dos especialistas que 
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desenvolveram pesquisas sobre o ensino de Geografia na academia. Neste ponto entra, ainda, a análise 

dos pareceres dos especialistas acerca do componente curricular de Geografia na BNCC.   

Finalmente, empreender-se à análise interpretativa das informações numa perspectiva crítica 

de Geografia, segundo o método de interpretação dialético. Pressupõe-se, assim, o desvelamento das 

ideologias e linhas teóricas e metodológicas que permeiam o documento. Para isso, é necessário 

confrontar os pressupostos teóricos sobre o ensino de Geografia com os pareceres acerca do 

documento e a própria BNCC em seu contexto.     

Referencial Teórico  

Na perspectiva da Geografia crítica, o principal autor utilizado na pesquisa será Santos (1992, 

1986, 2006, 2011). Porém também serão utilizados os trabalhos de Lefebvre (2006), Harvey (2012), 

Soja (1997), Corrêa (1990), Moreira (2007), Souza (2013).  

Em relação ao ensino de Geografia especificamente, as contribuições dos diversos autores que 

desenvolveram pesquisas sobre as temáticas desta linha de pesquisa contribuirão com a análise. 

Alguns Exemplos, são: Callai (2006), Cavalcanti (2011), Simielli (2013), Morais (2013), Castellar e 

Juliasz (2017).  

A respeito da formação cidadã, os principais autores utilizados para a pesquisa serão 

Cavalcanti e Souza (2014, 2018) e Oliveira (2000).   

No que tange à discussão acerca do pensamento geográfico no ensino de Geografia serão 

utilizados ao trabalhos de Castellar e Juliasz (2017) e, também, as contribuições da tese de Duarte 

(2016). Importante referencia sobre o desenvolvimento do pensamento geográfico, para a pesquisa, 

será o trabalho de González (2015). Golledge (2002) também será uma referencia importante para 

pensar-se sobre o pensamento espacial e geográfico.  

Sobre a escala geográfica, as principais referências para o trabalho serão Castro (2012), mais 

uma vez, Santos (1992) e Straforini (2008).  

Em relação ao conceito de lugar, serão utilizados os trabalhos de Santos (2002), Souza (2013) 

e, ainda, Straforini (2008).  

A respeito do desenvolvimento do pensamento conceitual e das funções intelectuais 

superiores dos alunos, nos embasaremos na pesquisa desenvolvida por Vigotiski (2001). 

Sobre a questão de uma formação global mais abrangente, a partir de políticas curriculares, 

nos apoiaremos no trabalho de Young (2010). E acerca das atuais políticas internacionais para a 

educação serão utilizados os trabalhos de Libâneo, (2013, 2016).  

Como o método de investigação escolhido é a pesquisa documental, faz-se necessário trazer 

as contribuições de alguns autores que discorreram a respeito deste tipo de pesquisa. O principal 
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referencial, no que concerne à pesquisa documental, é Cellard (2008), no entanto, outros autores que 

trataram deste tipo de pesquisa também comporão o referencial do trabalho, como: Gil (1999) e Sá-

silva; Almeida; Guindani (2009).    

Estas são, portanto, em linhas gerais, as principais referências bibliográficas para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão.  

Plano de Redação   

SUMÁRIO 

1 Currículo e ensino de Geografia 

1.1 Reflexões teórico-metodológicas sobre a Geografia e a formação do pensamento geográfico 

e o seu ensino 

1.2 As pesquisas sobre o ensino de Geografia e o currículo 

1.2.1 O que as pesquisas falam sobre o pensamento geográfico  

1.3 Ensino de Geografia na BNCC 

1.3.1 O pensamento espacial na Geografia da BNCC 

1.3.2 Pensamento geográfico e pensamento espacial  

1.3.3 O componente curricular Geografia na área de Ciências Humana da BNCC (direcionar 

para a escala geográfica e a cidadania)  

2. A escala geográfica no componente curricular de Geografia da BNCC do Ensino 

Fundamental  

2.1 A escala geográfica como ferramenta para a construção do pensamento geográfico e a 

compreensão da realidade 

2.2 A concepção de escala geográfica apresentada na Geografia da BNCC 

2.3 Escala geográfica e desenvolvimento conceitual: a categoria lugar na formação do aluno 

(introduzir a próxima seção)  

3. A Geografia na BNCC do Ensino Fundamental e a formação global do aluno: possibilidades 

para a formação cidadã  

3.1 A formação global do aluno segundo uma perspectiva crítica de política curricular e o 

conceito de cidadania 

3.2 O pensar geograficamente e a formação cidadã  

3.3 A formação cidadã na Geografia da BNCC (o que tem de empiria na BNCC que fala de 

cidadania)  

3.3.1 O conceito de lugar e a formação cidadã  
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O ENSINO DO CONTEÚDO REDE HIDROGRÁFICA NA GEOGRAFIA ESCOLAR EM 

CALDAS NOVAS/GO 

 

Camylla Silva Otto 

 

Modalidade: Mestrado 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta apresentada no presente projeto de dissertação faz parte de um estudo que 

vem sendo desenvolvido por mim desde a graduação, realizada no curso de licenciatura em 

Geografia, mais especificamente a partir da disciplina de Estágio Supervisionado em Geografia 

II. 

Nessa experiência, tivemos a compreensão de que, só ensinamos aquilo que sabemos e 

que, ao mesmo tempo, somente é possível superar lacunas evidenciadas ao longo da nossa 

formação ou responder às novas demandas, se tivermos a clareza dos nossos referenciais 

teórico-metodológicos. 

Durante a minha caminhada como graduanda e posteriormente como professora em uma 

escola pública de ensino integral no município de Bela Vista de Goiás/GO, percebi, assim como 

já relatava Morais (2011) em sua pesquisa, que há um grande percentual de professores que 

negligenciam o trabalho com os componentes físico-naturais no Ensino Básico, pois, comumente, 

ou possuem dificuldades em trabalhar com esses componentes do espaço geográfico na sala de 

aula ou muitas vezes não veem a importância que esses conhecimentos possuem para a formação 

dos próprios alunos. 

Morais (2011) conceitua os componentes físico-naturais do espaço geográfico como todos 

os elementos físicos do ambiente que se originam de forma natural, porém tem em seu 

desenvolvimento marcas humanas. Desse conjunto, destacamos a água por ser imprescindível à vida. 

Diversos fenômenos geográficos são tem a água como um de seus agentes determinantes, como a 

erosão, a inundação, a esculturação do relevo, a formação do solo, entre outros. Dentre diversas 

possibilidades para trabalhar a água no ensino de Geografia, selecionamos a rede hidrográfica como 

recorte temático da pesquisa. 

A relevância do tema rede hidrográfica deve-se à inexistência de pesquisas dessa natureza 

que se pautem em e problematizar esse tema e em compreender como esse tópico se situa no 

conhecimento didático do conteúdo que os professores de Geografia mobilizam para ensinar essa 

temática na Educação Básica. Soma-se a isso, a tentativa de contribuir com a Geografia escolar da 

cidade de Caldas Novas mediante reflexões sobre as características hídricas locais em paralelo à 
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construção de conceitos geográficos que permitam os estudantes analisar tanto a sua realidade quando 

outras localidades. A escolha dessa cidade se justifica por ter familiares que residem no local 

frequentando-o desde a infância. 

A partir de estudos assentados numa perspectiva vigotskyana entendemos que um dos 

caminhos para que o processo de ensino e aprendizagem se efetive e o faça de forma significativa 

se dá a partir da abordagem do cotidiano correlacionado às temáticas educacionais. Assim, 

ressaltando a importância do conteúdo pautado em análises que valorizem a dinamicidade, a relação 

sociedade e natureza, bem como a integração entre os diferentes componentes físico-naturais do 

espaço geográfico, questionamos: os professores de Geografia, ao trabalharem com a rede 

hidrográfica, contribuem para a compreensão da interação entre sociedade e natureza? A forma como 

esse conteúdo tem sido trabalhado na Educação Básica contribui para a formação crítica, participativa 

e responsável do aluno frente à sociedade atual? 

Dentre os segmentos escolares existentes no município de Caldas Novas/GO, o foco será nas 

escolas públicas municipais, em virtude de essas escolas utilizarem o currículo municipal de 

Educação de Caldas Novas como referência, o que, em tese, favoreceria a aproximação entre os 

conteúdos escolares e a realidade dos alunos ao se discutir a rede hidrográfica deste município. Os 

professores de Geografia foram selecionados como os sujeitos da pesquisa devido ao foco de nossa 

pesquisa centrar-se no ensino e na importância que eles exercem no processo de ensino e 

aprendizagem, por mediarem a construção do conhecimento em sala de aula. 

Assim, no presente texto apresentamos os objetivos, a metodologia, o referencial teórico, o 

plano preliminar de redação da pesquisa, e por fim, as referencias utilizadas, sintetizando a proposta 

de desenvolvimento do projeto de dissertação. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Geral: Compreender a relação existente entre a concepção de professores e o ensino realizado por 

eles sobre a rede hidrográfica na disciplina de Geografia da Rede Municipal de Educação de Caldas 

Novas/GO. 

Específicos: (a) analisar os conhecimentos dos professores de Geografia da RME de Caldas Novas 

mobilizados para o trabalho com a rede hidrográfica; (b) investigar as propostas de ensino 

apresentadas nos materiais que auxiliam os professores no desenvolvimento da componente rede 

hidrográfica na Geografia Escolar (currículo e livro didático) e, em materiais de uso potencial na 

escola (panfletos, folders e guias turísticos); (c) apresentar referenciais teórico-metodológicos que 

auxiliem os professores de Geografia a trabalharem com a rede hidrográfica na Educação Básica. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente projeto com fito de atingir seus objetivos, se estrutura a partir da pesquisa de 

cunho qualitativo. Na análise qualitativa se faz necessário “[...] extrair dos envolvidos, num 

determinado processo ocorrente, elementos relacionados às suas visões de mundo, seus hábitos, 

tabus, vivências e temores” (GOBBI; PESSÔA, 2009, p. 485). 

Dentre as modalidades da pesquisa qualitativa selecionamos a pesquisa do tipo observação 

participante, nesse tipo de pesquisa, embora haja um privilégio da observação em detrimento da 

participação, o pesquisador também executa ações, nesse caso cooperaremos com os professores em 

determinados momentos dialógicos da pesquisa. O que certamente influirá nos resultados da 

pesquisa como um todo, conforme pontua Peruzzo, 2017. 

Como procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa, faremos coletas 

de informações primárias e secundárias via revisão bibliográfica, análise documental, entrevista 

semiestruturada, observação sistemática de aulas e oficina. As informações secundárias da pesquisa 

serão obtidas por meio da análise bibliográfica, que consistirão no levantamento, compilação e leitura 

relativa aos principais temas da pesquisa, sendo eles: ensino de Geografia, rede hidrográfica, 

componentes físico-naturais e Caldas Novas, em teses, dissertações, artigos, entre outros, em arquivos 

digitais e impressos. Também faremos análise no currículo, nos livros didáticos, panfletos turísticos 

e outros materiais de uso potencial na escola. 

As informações primárias da pesquisa serão obtidas via realização de entrevista 

semiestruturada, que apresenta certo grau de estruturação guiando-se pela exploração dos 

pontos de interesse da pesquisa. As entrevistas com os professores consistirão nas seguintes 

etapas: (a) elaborar roteiro prévio com as questões que nortearão as entrevistas; (b) entrar em contato 

com os professores para expor as questões éticas da pesquisa, agendar data, horário e local para 

realização da entrevista; (c) realizar as entrevistas com registro em áudio; (d) transcrever as 

entrevistas; (e) realizar as análises das informações coletadas. 

Além da entrevista, realizaremos observações de aula. A observação a ser realizada 

se classifica como observação sistemática, embora sendo aquela em que o pesquisador 

permanece alheio ao professor observado, o observador sabe quais os aspectos são 

relevantes para alcançar os objetivos da pesquisa (GIL, 2008). As observações com os 

professores consistirão nas seguintes etapas: (a) seleção em conjunto com os professores de uma aula 

por professor a ser observada; (b) agendar data, horário e local para observação de aulas; (c) realizar 
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as observações com registro em caderno de anotações; (d) realizar as análises das informações 

coletadas. 

As entrevistas e observações serão aplicadas aos professores de Geografia. Esses 

docentes serão selecionados a partir dos seguintes critérios: (a) possuir formação específica 

(licenciatura) em Geografia; (b) lecionar a disciplina de Geografia nos anos finais do Ensino 

Fundamental; (c) possuir vínculo efetivo na RME de Caldas Novas/GO. 

Por fim, realizaremos uma oficina como ação formativa com os professores de Geografia, 

por propiciarem a criação de espaços dialógicos (SPINK; MENEGON; MEDRADO, 2014), 

permitindo uma aproximação entre pesquisador e sujeitos pesquisados, cuja proposta inicial de 

desenvolvimento é em um dia com duração de 8h, em uma das escolas que os professores lecionam. 

Com isso, objetivamos verificar quais conhecimentos os professores possuem acerca 

da componente rede hidrográfica, como esses conhecimentos se efetivam em suas aulas, os 

conhecimentos apresentados nos materiais didáticos-pedagógico que os professores recorrem 

ou poderiam recorrer para subsidiarem suas práxis, e, ao mesmo tempo, buscaremos 

contribuir com o ensino desse componente ao realizar uma oficina sobre o ensino deste para 

os docentes do município de Caldas Novas e construir, junto com eles, referenciais teórico-

metodológicos que qualifiquem o ensino desse componente na Educação Básica. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Reconhecemos a disciplina de Geografia como uma das disciplinas da Educação Básica que 

auxilia os alunos a construir conhecimentos em prol de uma sociedade mais consciente e 

participativa nas tomadas de decisões. Callai auxilia a pensar na importância da Geografia como 

uma componente curricular, ao dizer que: 

Refletir sobre escola, ensino e conteúdo curricular escolar reporta a reconhecer que a 

configuração do mundo atual na sociedade da informação apresenta novos modos de 

compreender os tempos e os espaços sob os processos de globalização e novas 

territorialidades emergem diante da complexidade em que se apresenta o mundo, e a 

Geografia se constitui como uma ferramenta intelectual para entender este mundo 

(CALLAI, 2013, p. 40). 

 

Diante dos conteúdos geográficos presentes nas escolas e de problemáticas sociais que 

emergem no cotidiano da população, selecionamos a rede hidrográfica como recorte temático da 

pesquisa. Por rede hidrográfica definimos as fissuras superficiais que comportam e integram as águas 

da(s) bacia(s) hidrográfica(s), sendo classificada por Christofoletti (1980, p. 102, grifo do autor) como 

“um conjunto de canais de escoamento inter-relacionados que formam a bacia de drenagem”. 
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A rede hidrográfica pode ser abordada por diversas disciplinas na escola, como a biologia, 

todavia a análise espacial que lhe confere especificidade no contexto da Geografia é melhor definido 

por Morais (2018) ao compreendê-la como componente físico-natural do espaço geográfico. Essa 

terminologia propõe análises específicas dos componentes físico-naturais cuja origem não se filia à 

ação humana, porém tem em seu desenvolvimento as suas marcas, ao mesmo tempo em que se 

integram aos demais elementos espaciais, despertando uma forma de pensar mais complexa, que 

supere a ilustração.  

Para a mobilização dessa análise, Shulman (2005) alerta que é essencial ter os 

conhecimentos específicos do conteúdo, mas que isso não basta, um professor está para além de um 

especialista, devendo ter domínio dos conhecimentos específicos e também pedagógicos do 

conteúdo, a tal ponto que não se possa saber onde se inicia um ou onde se finda outro, estando 

fusionados. 

Para o ensino da rede hidrográfica pelo viés da espacialidade geográfica há a necessidade 

de discuti-la no contexto da ciência geográfica, por acreditarmos não ter como pensá-lo alheio a 

alguns conceitos propomos que as análises sejam subsidiadas pelos conceitos de natureza e ambiente 

de acordo com as concepções de Morais (2011), Suertegaray (2004) e Santos (2006). Nessas 

perspectivas, os conceitos de natureza e ambiente nos auxiliam a compreender a rede hidrográfica 

como um componente espacial que não se desassocia da sociedade. 

 

6. PLANO DE REDAÇÃO PRELIMINAR 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

00 

1   A GEOGRAFIA, OS COMPONENTES FÍSICO-NATURAIS E O ENSINO 

1.1 A Geografia como ciência do espaço geográfico 

1.2 A rede hidrográfica no contexto dos componentes físico-naturais do espaço 

geográfico 

1.2.1 A rede hidrográfica no contexto hídrico 

1.3 A rede hidrográfica na perspectiva das produções acadêmicas sobre ensino e 

formação de professores de Geografia 

 

00 

00 

 

00 

00 

 

00 

2 OS PROFESSORES E OS CONHECIMENTO RELATIVOS A REDE 

HIDROGRÁFICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA EM CALDAS NOVAS 

2.1 O trabalho com o conteúdo rede hidrográfica nos anos finais do Ensino 

Fundamental na RME de Caldas Novas 

      2.1.1 A componente rede hidrográfica nos materiais didático-pedagógicos 

utilizados pelos professores 

2.2 Aspectos da rede hidrográfica de Caldas Novas como referência para as aulas 

de Geografia 

2.3 Águas superficiais e subterrâneas: as águas termais no Ensino de Geografia 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

00 

3 REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DA 

REDE HIDROGRÁFICA NA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

00 
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3.1 Materiais de uso potencial na escola: do turismo ao ensino de Geografia 

3.2 Os conceitos de natureza e ambiente como eixos estruturadores para o ensino 

da rede hidrográfica na Geografia escolar 

3.3 A oficina como possibilidade de discussões teórico-metodológicas: entraves e 

possibilidades para o estudo da rede hidrográfica 

00 

 

00 

 

00 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 00 

REFERÊNCIAS 00 

ANEXOS 00 

APÊNDICES 00 

  

No capítulo 1 pretendemos abordar a Geografia como uma ciência que tem como objeto de 

estudo o espaço geográfico, apresentando a rede hidrográfica como uma de seus componentes físico-

naturais, a esse respeito realizaremos um levantamento do estado do conhecimento em teses e 

dissertações nos Programas de Pós-graduação em Geografia no Brasil. No capítulo 2 apresentaremos 

as escolas campo e os sujeitos pesquisados, os seus conhecimentos e a mobilização do ensino de rede 

hidrográfica a partir dos conhecimentos didático-pedagógicos do conteúdo, a análise do currículo e 

livros didáticos utilizados por esses professores. Ainda, analisaremos a rede hidrográfica de Caldas 

Novas bem como as suas águas termais, como referências para o Ensino de Geografia. No capítulo 3 

apresentamos reflexões referentes ao ensino do conteúdo rede hidrográfica na Geografia Escolar a 

partir de materiais de uso potencial na escola, dos conceitos de ambiente e natureza como eixos 

estruturantes para esse ensino, e, de momentos dialógicos com os professores pesquisados. 
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O RPG COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE CLIMA URBANO NA GEOGRAFIA 

 

Layanne Almeida De Souza 

 

Modalidade: Mestrado 

 

  

INTRODUÇÃO 

O uso de tecnologia e objetos de aprendizagem tem se intensificado nos últimos anos, seja por 

meio de pesquisas no meio acadêmico e/ou na escola. Dentre as diversas estratégias de ensino 

desenvolvidas para dinamizar as aulas, o RPG, conhecido como Roleplaying Game ou jogo de 

interpretação de papéis tem se desenvolvido no âmbito educacional como estratégia que utiliza a 

criatividade e a imaginação como princípios para o desenvolvimento de conteúdos em diversas áreas. 

 É importante ressaltar a importância didático-pedagógica proveniente das metodologias de 

ensino e aprendizagem desenvolvidas nos últimos anos para o ensino e aprendizagem de Geografia 

e, mais especificadamente do clima, considerada, por muitos professores com conteúdos complexos, 

mas que tem importante relação no dia a dia dos alunos. (STEINKE, 2015). 

Diante disso, a presente pesquisa tem como proposta contribuir com a formação inicial de 

professores de Geografia, compreendendo a relação necessária entre a teoria e a prática. Para tal, a 

estratégia metodológica apresentada não se finda a este único objeto de conteúdo, mas pode ser 

encaminhada por diversos outros e, assim, possibilitar o conhecimento e uso de outros jogos que 

corroborem com o ensino e a aprendizagem desde a formação inicial. 

O presente trabalho busca demonstrar o caráter pedagógico que o RPG possui, analisando suas 

potencialidades como estratégia metodológica do conteúdo de Clima Urbano na formação inicial de 

professores de Geografia, e assim, intencionando responder a três questionamentos: Afinal, como o 

RPG pode contribuir para a construção de conceitos pelos alunos? O uso do RPG realmente auxilia 

no processo de ensino e aprendizagem? De que forma o uso do RPG, como estratégia metodológica 

para o ensino e aprendizagem, contribui na construção de conceitos de Clima Urbano e possibilita o 

movimento para o conhecimento pedagógico do conteúdo na formação inicial de professores de 

Geografia?  

O contraste entre conteúdo científico e o cotidiano é uma tarefa docente que busca possibilitar 

aos alunos executarem inicialmente a mesma ação do professor, através das operações mentais de 

analisar, comparar, explicar, generalizar, etc., mas também, criar, imaginar, interpretar e, assim, 
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apropriar-se dos conceitos científicos e neles incorporem os anteriores, transformando-os também em 

científicos. 

 Compreender o clima, suas singularidades, escalas de análise e conceitos é importante na 

aprendizagem. Mas, além disso, compreender quais relações existentes entre o clima e a sociedade, 

o clima e a cidade, os agentes de produção do espaço e suas possibilidades para reflexões acerca do 

clima urbano são contribuições importantes à aprendizagem que serão colocadas em evidência na 

pesquisa. 

   

OBJETIVO GERAL 

• Analisar as potencialidades do uso do RPG como estratégia metodológica para o ensino e 

aprendizagem do conteúdo de Clima Urbano na formação de professores de Geografia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar os contextos e possibilidades de uso do RPG na Geografia. 

➢ Averiguar as contribuições acerca do uso do RPG para o ensino e aprendizagem de Geografia. 

➢ Compreender a importância das estratégias metodológicas na formação de professores de 

Geografia. 

➢ Apresentar uma proposta RPG para o ensino e aprendizagem de Clima Urbano na formação 

de professores de Geografia 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se apoiará na abordagem qualitativa em educação, de gênero prático, ao considerar 

a imersão dos investigadores no mundo dos sujeitos observados, buscando compreender o 

comportamento real dos informantes, suas próprias situações e como constroem a realidade em que 

atuam e, por considerar que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, em que o mundo 

objetivo possui um vínculo indissociável com a subjetividade do sujeito e assim, não pode ser 

traduzido em números. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Dentro da abordagem qualitativa, existem diferente tipos de pesquisas e procedimentos 

metodológicos, que, pelo qual, no presente trabalho, utilizar-se-à a pesquisa participante. 

Esse processo precede de diversas técnicas, que para a presente pesquisa serão utilizadas a 

observação, aplicação de questionários, entrevistas e análise de dados considerando que todos os fatos 

e fenômentos são significativos e relevantes. 

Vianna (2003) defende que a observação, como técnica científica, pressupõe a realização de 

uma pesquisa com objetivos criteriosamente formulados, planejamento adequado, registro 

sistemático dos dados, verificação da validade de todo o desenrolar do seu processo e da 

confiabilidade dos resultados. 
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Como técnicas para a pesquisa utilizar-se-à a (1) aplicação/experimentação do RPG em aula 

(2) observação participante que, segundo Moreira (2002, p. 52), é conceituada como sendo “uma 

estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação 

intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”; (3) 

questionários fechados; (4)  entrevistas semi-estruturadas pois apresentam maior possibilidade de 

encaminhamento, tendo em vista o uso da pesquisa participante e a possibilidade, de acordo com a 

necessidade da investigação, em acrescentar questões não previstas, dependendo das respostas dos 

respondentes. (5) análise de e discurso  

Para o desenvolvimento da pesquisa serão levantadas referências bibliográficas que busquem 

relacionar o clima urbano com os aspectos culturais e cotidianos, utilizando como princípio os agentes 

de produção do espaço urbano. Serão levantadas, também, referências que ampliem as discussões e 

conceitos ligados ao ensino de Geografia, à formação inicial professores, à estratégia de ensino, em 

especial, aos jogos e às discussões acerca da construção de conceitos da Geografia. 

A dinâmica da aplicação do RPG será direcionada aos discentes da disciplina de Metodologia 

do Ensino de Geografia II do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás – Campus 

Goiânia. Terá duração de até 6 horas, distribuídas ao longo de até 2 semanas, sendo cada oficina com 

duração de até 3 horas, com tempo necessário para explicação da proposta do jogo, elucidação da 

proposta e desenvolvimento dos projetos e revisão dos RPG, de acordo com cada grupo. No último 

dia da oficina, os alunos deverão apresentar suas considerações acerca da oficina, e elaboração de um 

sistema conceitual buscando entender os limites e potencialidades do jogo e das relações propostas 

Dessa forma, a oficina será constituída a partir de quatro técnicas de coleta de dados dentro da 

abordagem qualitativa e da pesquisa participante: a observação; a entrevista e o questionário versando 

sobre a análise dos conteúdos de clima e suas bases teórico-metodológicas; e a 

aplicação/experimentação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo do Roleplaying Game (RPG) é contar uma história por meio da descrição e da 

narrativa, na qual os personagens dos jogadores possuem limitações e vulnerabilidades humanas, mas 

continuam sendo símbolos naquele contexto. 

Para que o jogo possa ser elaborado faz-se necessário compreender em que contexto os 

agentes sociais de produção do espaço se articulam e se constroem. Para Sposito (2011), o movimento 

e apropriação do espaço urbano acontecem por diferentes pessoas, de modos que lhes são peculiares, 

segundo condições, interesses e escolhas que são individuais, mas que são, também, determinados 

historicamente, socialmente e culturalmente, em diferentes segmentos.  
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Dessa forma, a influência humana na construção da fisionomia urbana é uma das bases para a 

compreensão do Clima Urbano. Assim, Monteiro (1976, p. 95) define o clima urbano, como “um 

sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”, ou seja, “um sistema 

singular que abrange um clima local (fato natural) e a cidade (fato social).”. 

Para Cavalcanti (2012) é a partir da propriedade dialógica que o jogo vem se mostrando uma 

excelente ferramenta de avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, existe a necessidade em explorar 

mais proximamente a característica dialógica do jogo em sala de aula. 

Os jogos podem contribuir para o reencantamento desse ensino e da aprendizagem, a partir da 

ideia de que os jogos emergem naturalmente como elemento da cultura humana, sendo historicamente 

construído e intrínseco ao ser humano, no entanto, comumente envolvido em preconceitos e muitas 

vezes inferiorizado pela nossa cultura adultificada, pouco interessada em desenvolver a criatividade 

e criticidade dos nossos jovens estudantes.  

Grando e Tarouco (2008) apontam que as características principais que auxiliam o jogo de 

RPG a se tornar uma excelente ferramenta educacional, são: socialização, cooperação, criatividade, 

interatividade e interdisciplinaridade.  

As pesquisas sobre o uso do RPG em ambiente educacional apresentam sua eficácia como 

estratégia para o processo de ensino e aprendizagem e para os conteúdos da Geografia.  Entretanto, 

durante as pesquisas foram encontrados diversos referenciais teóricos na História, Literatura, Física, 

Biologia, mas na Geografia, eles ainda são escassos. 

Dentre as referências que estão sendo levantadas para a pesquisa, citam-se também: Callai 

(2003); Martins (2015) para iniciar a discussão acerca da formação inicial de professores de 

Geografia; Castellar, Moraes, Sacramento (2011) para apresentar as concepções sobre a construção, 

uso e importância do uso de jogos na Geografia; Vasques (2008); Dotto (2016) que abordam o uso 

do RPG na  Educação e na Geografia, respectivamente; Carlos (2011); Rampazzo (2015); Sposito 

(2011) para compreender a produção do espaço urbano, tendo em vista seus agentes e processos para 

a construção do enredo, cenário e personagens do jogo e; Monteiro (1976); Mendonça, Monteiro 

(2009) entendendo o Clima Urbano dentro da abordagem da Climatologia Geográfica. 
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PLANO DE REDAÇÃO DETALHADO PRELIMINAR 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. CONTEXTOS E APROPRIAÇÕES: AS PESQUISAS SOBRE RPG NA 

GEOGRAFIA.  

No primeiro capítulo, busca-se averiguar as contribuições, limites e apropriações do uso de jogos, 

em especial do RPG, para o ensino e aprendizagem na Geografia a partir de levantamento 

bibliográfico de teses, dissertações e artigos científicos (Simpósio RPG e Educação e outros). 

 

1.1 – Os jogos como estratégia metodológica: uma abordagem possível para o ensino e  

aprendizagem. 

Discutir acerca do uso de jogos como estratégia metodológica no ensino e aprendizagem. 

1.2 – O cenário e as narrativas: contextos e criações de jogos na Geografia. 

Refletir sobre os contextos para elaboração de jogos na Geografia 

1.3 – As contribuições das produções acadêmicas sobre o RPG na Geografia. 

Realizar um estado do conhecimento sobre as produções acadêmicas sobre o RPG na 

Geografia. 

   

2. CONTRIBUIÇÕES À APRENDIZAGEM: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA.  
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No segundo capítulo, busca-se refletir sobre a formação inicial de professores de Geografia, tendo 

em vista a aprendizagem dos futuros docentes e o uso de diferentes estratégias metodológicas. 

 

2.1 – A importância do uso de estratégias-metodológicas na formação de professores de 

Geografia. 

Refletir acerca do uso de estratégias metodológicas no ensino e aprendizagem durante a 

formação inicial de professores. 

2.2 – A construção de conceitos na Geografia: aportes teóricos 

Compreender de que forma a construção de conceitos contribui para a aprendizagem na 

Geografia 

2.3 – A articulação dos conhecimentos teórico-conceituais com a prática em Geografia. 

Refletir acerca da teoria e prática no ensino e aprendizagem de Geografia  

 

3. O ROLE PLAYING-GAME E O ENSINO DE CLIMA URBANO: CONSTRUINDO 

POSSIBILIDADES. 

No terceiro capítulo, apresentam-se as características principais do jogo, seu enredo e elementos 

determinantes, bem como faz-se a reflexão sobre a aplicação do RPG em sala de aula. 

 

    3.1. Afinal, o que é o RPG? 

 3.1.1 – Breve histórico do RPG. 

 3.1.2 – Cenários, tramas e ação: a aventura começa. 

Refletir sobre os percursos históricos do RPG na área da Educação e da Geografia, e discutir 

sobre as possibilidades de enredo. 

    3.2 – A construção do RPG “A Saga do Clima: Aventura na cidade”. 

  3.2.1 – Os agentes modificadores do espaço urbano: a estratégia. 

 3.2.2 – Elementos da cidade que constituem e possibilitam a dinâmica do Clima Urbano. 

 3.2.3 – Construções e diálogos: os cenários de uma aventura. 

Apresentar as características principais do RPG produzido, sua construção, regras e 

encaminhamentos metodológicos. 

    3.3 – Um diálogo com dados: aprendendo clima urbano com o RPG.  

Verificar e analisar a contribuição do RPG no ensino e aprendizagem de Clima Urbano, a 

partir das observações, das entrevistas e dos questionários realizados durante a aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

ANEXOS 

APÊNDICES 
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OS CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS REFERENTES AO CERRADO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CARTOGRAFIA 

ESCOLAR 

 

Janine Cordeiro Braga 

Modalidade: Mestrado 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Geografia trabalha com o espaço geográfico, que é entendido como o resultado do conjunto 

histórico de ações e práticas sociais de grupos humanos de diferentes contextos, épocas e lugares e 

que se modificam constantemente. Quando se leva esses aspectos para o ensino formal, há que se 

adequar uma série de conceitualizações cientificas em conteúdos escolares. O ensino de Geografia 

nas escolas, chamada de Geografia Escolar, contribui para que o sujeito/aluno compreenda o espaço 

geográfico e suas especificidades de formação física, social e cultural (CAVALCANTI, 2010).  

Os conteúdos geográficos relacionados às temáticas físico-naturais são importantes para o 

sujeito/aluno conhecer e entender o contexto espacial, ecológico, cultural e social do espaço vivido, 

no caso dessa pesquisa o referencial espacial é o Domínio Morfoclimático do Cerrado. Formulado 

por Ab’Saber (1967), o Domínio Morfoclimático é um conceito utilizado na Geografia há algumas 

décadas e amplamente difundido, assim é o mais utilizados nos livros didáticos e nos documentos 

oficiais como a BNCC, pois dá a geograficidade aos estudos ambientais, já que esse se estrutura na 

interação, nas características e aspectos em gerais,  dos componentes físicos naturais como relevo, 

solos, vegetação, clima e hidrografia. Portanto, serão esses aspectos os mais relevantes para a 

pesquisa.  

Inúmeras modificações vêm ocorrendo no Domínio Cerrado, principalmente na vegetação e 

na hidrografia, devido ao uso e ocupação humana para atividades agropecuárias e a própria expansão 

urbana. Toda modificação feita interfere nos demais componentes como, por exemplo, o clima numa 

escala micro e média e nos solos. Os conteúdos que tratam do Cerrado, como foi observado por 

Mendes, Oliveira e Morais (2016) quando trabalhado na Geografia Escolar na educação básica 

geralmente se apresentam de maneira sintética e superficial e com problemas, denominado por Souza 

e Castellar (2016) como erros conceituais, que podem ter origem na formação inicial docente e até 

mesmo nos recursos didáticos pedagógicos como o livro didático. 
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 Assim, sabe-se que existe pouca representação cartográfica e contrassenso com os textos, até 

erros de análise dos componentes físicos naturais e fitofisionomias da vegetação, o que acena para o 

professor de Geografia a necessidade de complementação dos recursos didáticos utilizados em sala 

de aula, como imagens, fotos e mapas temáticos e a própria linguagem cartográfica e questões que se 

referem aos conceitos trabalhados concomitantemente com as temáticas do Cerrado.  

A Cartografia sempre teve uma relação intrínseca com a Geografia, pois essa, quando usada 

como técnica, dá uma noção ampla das leituras das espacialidades, por diversos materiais e produtos 

construindo o pensamento e a lógica espacial na perspectiva do raciocínio geográfico e 

compreendendo os usos e ocupações dos espaços. A Cartografia Escolar e se alicerça na tríade: 

Educação, Cartografia e Geografia, como colocado por Almeida (2010), portanto nessa perspectiva 

do ensino ela se estabelece do viés vygotskyano de linguagem “A função da linguagem é, antes de 

tudo, um meio de comunicação social. De enunciação e compreensão.” (VYGOTSKY, 2000, p. 11), 

tendo potencial mediador no processo de ensino-aprendizagem, nessa perspectiva Costa (2012) 

ratifica que a cartografia como linguagem quando utilizada em sala de aula, auxilia na relação ensino 

aprendizagem do espaço geográfico.  

A relevância da interação entre sujeito e objeto de conhecimento construindo conceitos a partir 

de vivencias, mesmo que essas sejam trazidas de forma escrita ou trabalhadas no lúdico é ressaltado 

por Rego (2014) através da linha de pensamento da Teoria de Vygotsky, em que o uso de instrumentos 

auxiliam no trabalho de mediação de quem ensina.  O livro didático é um dos mais utilizados visto 

que aborda a linguagem cartográfica como uma das opções de linguagem para apresentar e mediar o 

ensino dos conteúdos geográficos, como os que se referem a temática do Cerrado.   

Pesquisas no âmbito da Geografia Escolar são relevantes principalmente quando se englobam 

aspectos da Educação formal e a relação com a formação acadêmica, pois há um reflexo direto na 

práxis docente. No caso da interrelação ensino de Cerrado, Cartografia Escolar e livro didático, 

recursos e teorias que estruturam a Educação Geográfica é uma das possibilidades de investigação 

que podem auxiliar na melhoria no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, melhora 

na formulação de instrumentos como o livro didático e no processo de formação continuada , além 

de verificar como está posta a linguagem cartográfica vinculada as temáticas físico-naturais, como o 

Domínio Morfoclimático Cerrado nos documentos orientadores do currículo da rede municipal de 

Goiânia como Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental (BNCC), Documento  

Curricular   para Goiás anos finais (DCGO) e Proposta Político Pedagógica do Ensino Fundamental 

(PPP).  
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OBJETIVO GERAL  

Compreender o papel mediador da Cartografia Escolar no ensino dos conteúdos geográficos 

pertinentes a temática do Domínio Morfoclimático Cerrado, a partir da análise de livros didáticos de 

Geografia do Ensino Fundamental anos finais, utilizados por cinco escolas da rede municipal de 

Goiânia 2018-2020.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analisar a proposta de abordagem dos conteúdos geográficos referentes a temática 

Cerrado e como a Cartografia como linguagem é apresentada nos documentos 

orientadores oficiais curriculares da rede municipal de ensino de Goiânia (PPP, BNCC 

e DCGO); 

• Examinar as linguagens e representações cartográficas utilizadas nos livros didáticos 

de Geografia de cinco escolas municipais de Goiânia, para a temática Cerrado nos anos 

finais do Ensino Fundamental; 

• Discutir as propostas metodológicas utilizadas pelos autores dos livros didáticos 

analisados e refletir se eles trazem a Cartografia Escolar como um potencial mediador 

para o ensino dos conteúdos geográficos referentes a temática Cerrado. 

 

METODOLOGIA   

 

A pesquisa documental é muito utilizada nos estudos das ciências sociais e se assemelha com 

a pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2010), algumas fontes de pesquisa dependendo da 

abordagem, podem ser classificadas como bibliográfica ou documental. Portanto, a forma em que o 

livro didático está sendo analisado juntamente com os documentos orientadores da Educação Básica, 

especificamente o Ensino Fundamental na rede Municipal de Goiânia qualifica a pesquisa como 

documental. 

O trabalho está sendo efetivado nas seguintes etapas: a primeira é o levantamento bibliográfico 

e teórico sobre os elementos conceituais orientadores da pesquisa:  a linguagem cartográfica e a 

Cartografia Escolar na perspectiva do Ensino Fundamental, a apresentação dos conteúdos geográficos 

referentes a temática do Domínio Morfoclimático Cerrado trabalhados nos anos finais dessa fase da 

Educação Básica e as especificidades do livro didático de Geografia como um possível instrumento 

mediador do conhecimento. Essa etapa, além de continua, é retomada ao longo da pesquisa sempre 

que necessário, para respaldá-la.   
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A segunda etapa foi o levantamento dos documentos oficiais que estruturam o currículo da 

rede municipal de ensino de Goiânia: BNCC Ensino Fundamental, DCGO anos finais e PPP da rede 

municipal de Goiânia para o Ensino Fundamental anos finais. Estamos analisando como tais 

documentos tratam a Cartografia Escolar e a linguagem cartográfica no ensino dos conteúdos 

geográficos, principalmente aqueles que se referem as temáticas do Cerrado. 

A terceira etapa será a análise das coleções dos livros didáticos de Geografia utilizados pelos 

professores de Geografia que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental na rede municipal de 

Goiânia no período de 2018 – 2020. Para efetivação dessa etapa optou-se por fazer o levantamento e 

analisar uma coleção utilizada em uma escola de cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE), 

que em Goiânia são cinco, portanto serão analisadas cinco coleções.  

A análise que será realizada nessa terceira etapa, perpassará pela linguagem cartográfica 

utilizada pelos autores quando se referem aos conteúdos geográficos da temática sobre o Domínio 

Cerrado. Utilizar-se-á da perspectiva de como é a abordagem da linguagem cartográfica (conceito, 

importância e aplicação), ordem sequencial dos temas, exemplos trabalhados pelos autores que 

facilitem o processo ensino-aprendizagem do aluno através de exercícios e proposições de atividades 

complementares que utilizem a linguagem cartográfica; uso de imagens e ilustrações, citações de 

literaturas regionais e sugestão de outras fontes de pesquisa, esse procedimento vem articular alguns 

objetivos como compreender, conhecer e analisar o que se pretende e associar as teorias que 

fundamentam a pesquisa. Portanto, será dividida em três sub etapas como colocado por Minayo 

(2012), ordenação de dados e informações, classificação de dados e informações e análise de dados e 

informações pesquisadas para a classificação. Posteriormente ocorrerá a análise dos dados e das 

informações coletadas nas etapas anteriores para a que se estruture a escrita da dissertação. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

Os conteúdos geográficos sobre as temáticas físico naturais do Domínio Morfoclimático 

Cerrado, o tipo de concepção teórica e metodológica acerca da linguagem cartográfica trazidas nos 

livro didático são os elementos orientadores da pesquisa. As principais referências teóricas utilizadas 

são:  Almeida (2010), Duarte (2016), Passini (2014), Guerrero (2012) Portugal (2017), Richter (2017) 

e Lesann (2009), que respaldam a estrutura textual sobre Cartografa Escolar e a linguagem 

cartográfica no Ensino Fundamental.   

Especificamente sobre o Ensino de Geografia, as temáticas físico naturais e ao Domínio 

Cerrado, nos orientamos a princípio pelos trabalhos de Cavalcanti (2010 e2012), Morais (2011), 
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Castrogiovanni (2010 e 2018), Lima (2012) e Ascenção (2018). Na escrita sobre a concepção do livro 

didático de Geografia utilizaremos inicialmente:  Tonini... [et al.] (2017), Munakata (2012), Minayo 

(2012) e Kanashiro (2008).  

 

PROPOSTA DE SUMÁRIO E PLANO DE REDAÇÃO  

 

INTRODUÇÃO 

1. O ENSINO DE GEOGRAFIA                                                                                             

1.1 As temáticas físico-naturais no Ensino de Geografia 

Esse subitem se pautará nas discussões e estudos sobre o ensino de Geografia referentes as temáticas 

físico-naturais.  

1.2 O Ensino de Cerrado na Geografia Escolar  

Discutir-se-á a partir de pesquisas acadêmicas, como o ensino dos conteúdos geográficos acerca da 

temática do Domínio Morfoclimático Cerrado se presentam.                                                                                                                                  

                      

2. CARTOGRAFIA ESCOLAR COMO LINGUAGEM                                              

2.1 Considerações sobre estruturação da linguagem para o ensino de Geografia e instrumentos de 

mediação.  

A redação se estruturará na discussão vigotskiana sobre como a linguagem é utilizada para o ensino 

de conteúdos geográficos e como instrumentos de mediação podem ser utilizados, principalmente o 

livro didático.                 

2.2 Linguagem Cartográfica e ensino do Cerrado 

 O texto se orientará nos conceitos pontuais dos termos e nas interações dos mesmos a partir de 

estudos e pesquisas já postas e na análise da abordagem feita nos documentos que orientam o 

currículo da rede municipal de Goiânia.  

2.3 Linguagem cartográfica nos livros didáticos de Geografia  

A partir de referenciais teóricos que discutem e analisam o livro didático de Geografia na Educação 

Básica, principalmente no Ensino Fundamental anos finais, se atentando para discussão em torno 

da Linguagem cartográfica. 

                                        

3. O LIVRO DIDÁTICO E SUAS CONSIDERAÇÕES                                                               

3.1 A Cartografia Escolar nos livros didáticos do Ensino Fundamental: anos finais         
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 Compreender como a Cartografia Escolar está posta e se apresenta nas cinco coleções de livros 

didáticos do Ensino Fundamental escolhidos para a análise da pesquisa.                                       

3.2 O Ensino de Cerrado no livro didático do ensino fundamental            

Esse subcapítulo será utilizado para discutir como os conteúdo geográficos das temáticas referentes 

ao Domínio Cerrado estão colocados nas coleções analisadas. 

3.3 Linguagem Cartográfica e o ensino dos conteúdos da temática Cerrado nos livros didáticos. 

A reflexão a cerca do que se apresenta nos livros didáticos que relacionam a linguagem cartográfica 

como mediadora no ensino das temáticas do Cerrado.  
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