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                                                                       COORDENADOR DO CURSO

Ementa:  Curso  de  natureza  teórico-prático,  visando  os  estudos  dos  aspectos  geo-
naturais  e  econômicos  do  território  goiano.  Formações  Biogeográficas  de  Goiás. 
Processos  da  organização  e  desenvolvimento  das  estruturas  socioeconômicas  na 
produção histórica do espaço geográfico goiano e sua inserção na estrutura regional. 
Goiás no contexto atual do espaço brasileiro. Estudos das paisagens goianas.



2. OBJETIVOS 

3 - PROGRAMAÇÃO 

3.1. Discriminação do Conteúdo Horas previstas

Sessão 1  –  Síntese  das  características  geoambientais  do  Cerrado, 
seus  primeiros  ocupantes  e  sua  transformação  a  partir  do  século 
XVIII.   
 (Textos):  Capítulos  II,  III  e  IV  do  livro:  História  da  terra  e  do 
homem  no  planalto  central:  eco-história  do  distrito  federal  –  do 
indígena ao colonizador; Capítulo 01 da Dissertação de Mestrado – 
Onças Vermelhas e Amarelas: ocupação dos cerrados e a dionâmica 
socioespacial em Rondonópolis.
 Sessão 2  A economia da mineração em Goiás: descobrimento; as 
minas  de  Goyazes;  o  quinto  e  capitulação;  o  apogeu  do  ouro;a 
população; a administração e a decadência. Livro O século do ouro 
em Goiás de Luiz Palacim. 
Sessão 3   A construção de Goiânia e a transferência da capital : a 
mudança do poder e o poder da mudança; a construção de Goiânia e 
a  transferência  da  capital.  Livro  –  A  construção  de  Goiânia  e  a 
transferência da capital. Livro de CHAUL, Nars Fayad.  
Sessão  4  O  tempo  da  transformação:  estrutura  e  dinâmica  da 
formação  econômica  de  Goiás:  o  surgimento  das  estruturas;  a 
transformação das estruturas.  Capítulos I e III do livro: O tempo da 
transformação:  estrutura  e  dinâmica  da  formação  econômica  de 
Goiás de ESTAVAM, Luis. 
Sessão 5  Goiás atual: números e significados.  
Sessão 6  Buscar-se-á  ás  condições  para  uma visita  à  cidade  de 
Goiás, antiga capital do estado.  
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4 – ESTRATÉGIAS

5 5 - RECURSOS DIDÁTICOS

O curso visa à sistematização de orientações teóricas e práticas que estimulem à compreen-
são dos alunos sobre as interações entre os aspectos geo-naturais e econômicos do territó-
rio goiano. Assim, o estudo orientará os alunos para uma compreensão que articule as co-
nexões entre os elementos biogeográficos e o processo de formação e conformação do es-
paço goiano e sua inserção na organização do espaço nacional e internacional. A partir 
desse arcabouço pretende-se que os alunos compreendam: as formações biogeográficas de 
Goiás; os processos da organização e desenvolvimento das estruturas socioeconômicas da 
produção do espaço geográfico goiano e sua inserção na estrutura regional; a inserção goi-
ana no do espaço nacional e internacional.

 Aula expositiva/dialogada, leituras orientadas, sistematização de textos discutidos em 

salas, fichamentos e será organizado uma visita à Cidade de Goiás, antiga capital do Es-

tado.     

Livros, textos, quadro, giz , recursos de multimídia e trabalho de campo.  



6 - AVALIAÇÃ0

Bibliografia Básica: 

BERTRAN, Paulo. História da terra  e do home no planalto central: eco-história do 
distrito federal – do indígena ao colonizador. Brasília: Verano, 2000. 

CHAUL, N. F. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da 
modernidade. Goiânia, CEGRAF, 1997.

PALACIN, Luis. O século do ouro e Goiás. Goiânia: Editora da UCG, 2001. 

Bibliografia Complementar:
ARRAIS, T. A. Geografia contemporânea de Goiás. Goiânia, Ed. Vieira, 2004.
BARREIRA, C. C. M. A. Região da estrada do boi: usos e abusos da natureza. 
Goiânia: CEGRAF, 1997.

BORGES, B. G. Goiás nos quadros da economia nacional: 1930-1960. Goiânia: 
Ed. da UFG, 2000.
BORGES, B. G. O despertar dos dormentes; estudo sobre a Estrada de Ferro de Goiás 
e seu papel nas transformações das estruturas regionais: 1909-1922. Goiânia: CEGRAF, 
1990.

CHAUL, N. F. A construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia: 
CEGRAF, 1988.

DEUS, J. B. de. O Sudeste Goiano: as transformações territoriais da desconcentração 
industrial brasileira. 2002. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Uniersidade de São Paulo, São Paulo.
MENDONÇA. M. R. A urdidura espacial do capital e do trabalho no Cerrado do 
Sudeste Goiano. 448 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (SP), 2004.
MOREIRA, R. A nova divisão territorial do trabalho e as tendências de configuração do 
espaço brasileiro. In: LIMONAD, E; HAESBAERT, R; MOREIRA, R. (Orgs.). Brasil 
século XXI, por uma nova regionalização? Agentes, processos e escalas. São Paulo. 
Ed. Max Limonad, 2004. p. 123-152. 
TEIXEIRA NETO, A.; GOMES, H. Geografia: Goiás-Tocantins. Goiânia: Editora da 
UFG, 2004.

A avaliação será feita mediante exercícios em sala de aula (exposições, sínteses analíti-
cas) e através da realização de prova escrita dissertativa, uma ao final de cada unidade. 
Será solicitado um relatório do trabalho de campo. 
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