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ALIMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TERRITORIAL EM GOIÁS: ELEMENTOS 

PARA DEBATER AS NOVAS GEOGRAFIAS DA FOME, GEOPOLÍTICA DOS 

ALIMENTOS E OBESIDADE 

Caio César Alencar De Sena1 

Introdução 

Este estudo pretende compreender os efeitos da modernização e da globalização na construção 

de novos hábitos alimentares em Goiás, analisando a mudança na produção e consumo dos principais 

alimentos da dieta e cultura alimentar goiana. Recorta-se para análise a influência da modernização 

territorial Castilho (2017), com as principais mudanças territoriais voltadas para a produção de 

commodities e alimentos para exportação no campo, aliado aos novos hábitos alimentares na cidade, 

influenciados por aspectos da globalização e muitas vezes pela alteração de bases da dieta e nos novos 

modos de vida, que passam a depender ou se relacionar de forma mais próxima com os alimentos 

industriais.  

Nota-se que parte significativa da população brasileira tem saído dos quadros de subnutrição 

para uma situação igualmente preocupante, mas as vezes silenciada, que é a obesidade – provocada não 

necessariamente pelo aumento do consumo de alimentos mais saudáveis, mas por uma dieta baixa em 

nutrientes e que nem muitas vezes não é percebida como um problema de saúde e que envolve diversas 

questões sociais.  

Essa pesquisa parte do pressuposto de que, para entender a questão da fome e da obesidade no 

Brasil ou em Goiás, é necessário ir além da interpretação dos dados sobre a produção de alimentos ou 

políticas de investimento e modernização do campo, seria importante compreender a complexidade das 

questões políticas e culturais envolvidas no significado dos alimentos e nas mudanças de hábitos 

alimentares provocadas pela globalização, tal como já apontaram Atkins (2001), BARBOSA (2007), Da 

MattA e Doria (2009) e, para uma interpretação local-global, compreender a invisibilidade e a exclusão 

da população com baixo poder aquisitivo, bastante volumosa em grandes centros urbanos como Goiânia. 

Metodologia 

A metodologia dessa pesquisa envolve novas reflexões sobre a geografia da fome, com 

uma pequena atualização do quadro atual em Goiás, levando em consideração os problemas já 

alarmados por Castro (1980) e que infelizmente ainda faz parte da realidade nacional e regional. 

Estabelecendo um paralelo comparativo em dados secundários, demonstrando que o avanço 

tecnológico, aumento do PIB, programas e investimentos na produção de alimentos em Goiás, 

minimizou, mas não significou uma solução para o problema da fome. Inclusive pode ter criado 

um dado mais complexo de ser analisado, a população obesa que muitas vezes não é 

compreendida como uma questão de saúde pública ou de políticas de melhoria em alimentação.  

Elementos para um debate sobre geopolítica, obesidade e alimentos 

Do ponto de vista da produção do território Goiano, além das pesquisas de Arrais (2013), o 

Instituto Mauro Borges (IMB) apontou que o rebanho bovino goiano atingiu a marca histórica de 22,8 

milhões de cabeças de gado em 2016 – sendo esse o maior número registrado desde 1974, quando o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). 

Isso significa três vezes mais gado do que gente, Goiás possuía cerca de 6,7 milhões de habitantes 

(IBGE, 2017). Paralelo a esse dado do excesso produtivo, levando-se em consideração apenas a 

pecuária, a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

                                                             
1Doutorando, Mestre, Licenciado e Bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: caiosenageo@gmail.com 
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Telefônico (VIGITEL, 2017), realizada pelo Ministério da Saúde, revelou que em Goiânia, 50,7% dos 

habitantes estão com excesso de peso e 17,9% obesos.  

Esse comparativo – produção de alimentos em Goiás, situação de obesidade, pode ser melhor 

compreendida quando se analisa também as mudanças na dieta e a inserção cada vez maior de alimentos 

industrializados ou de rápido consumo em Goiânia. A obesidade provocada por um consumo 

inadequado de nutrientes, atinge principalmente a população mais pobre ou com menos possibilidades 

de acessar alimentos mais nutritivos, por fatores de renda IMB (2019). A análise de casos específicos 

em Goiânia, justifica-se pela cidade ser a capital do estado e a cidade com maior quantitativo 

populacional, além de ser também bastante impactada por efeitos da globalização (seja a quantidade de 

produtos alimentícios industriais nas dietas, ou ainda pela fragmentação e exclusão social latente em 

ambientes urbanos). 

A fragmentação e exclusão decorrente do atual sistema econômico, os impactos da globalização 

podem ser melhor compreendidos com os estudos de Haesbaert (2001), Harvey (1989), Hobsbawm 

(1984, 2000) dentre outros. Enquanto que a análise das mudanças da industrialização da alimentação na 

saúde ou nos modos de vida, já foram estudados por França et al. (2012) e Souza (2008). Além dos 

dados secundários citados, pretende-se realizar entrevistas semi-estruturadas com sujeitos com 

diferentes classes sociais e poder aquisitivo, almejando levantar como a globalização e suas 

fragmentações atinge de forma diferente a população em Goiânia, alguns elementos podem ser 

verificados em traços do cotidiano Lefebvre (1991), sobretudo em ambientes de alimentação – seja no 

universo privado, em casa, ou nos diferentes lugares para se comer ou onde a população passa 

necessidades alimentares na cidade. 

Este estudo almeja como resultados esperados compreender os elementos geopolíticos por trás 

das mudanças na produção de alimentos em Goiás, na mudança de hábitos alimentares com a inclusão 

de muitos alimentos industriais na dieta e o significado ou as razões do aumento na quantidade de 

população obesa e com sobrepeso em Goiânia, recentemente. Parte-se do pressuposto que essas questões 

podem ser melhor compreendidas quando se analisa dados sobre a fome, as alterações na produção e 

alimentos e os impactos da globalização nos hábitos de consumo, modos de vida e culturas alimentares.  
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DESEMPENHO EDUCACIONAL E DESIGUALDADES REGIONAIS NO ESTADO 

DO TOCANTINS 

Adão Francisco de Oliveira1 

Rogério Castro Ferreira2 

Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira3 

Introdução 

O governo federal, almejando alcançar para a educação brasileira os mesmos índices 

educacionais da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

atualmente é igual a 6,0, lançou em 24 de abril de 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Esse plano foi lançado simultaneamente ao Decreto nº 6.094/2007, que instituiu o "Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação", composto por 28 ações que cobrem todas as áreas de 

atuação do Ministério da Educação (MEC)4, compreendendo os níveis e modalidades de ensino e apoio 

à infraestrutura. 

Basicamente, o PDE, materializado no “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, 

está fundamentado, especialmente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), tendo os 

programas “Provinha Brasil” e “Piso do Magistério” em segundo plano. Essencialmente, o Ideb procura 

medir qualitativamente e de forma sistemática o rendimento escolar, no intuito de delinear diagnósticos 

na construção de políticas educacionais para que venha potencializar o acréscimo qualitativo da 

educação brasileira (BOLWERK, 2014). 

Segundo Bolwerk (2014, p. 78), quando analisada historicamente, a Educação Básica no Brasil 

nos apresenta “[...] baixos índices de qualidade do ensino, profissionais mal remunerados, formação 

inicial e continuada deficitária, infraestrutura das unidades escolares longe de oferecer o espaço 

adequado no processo ensino-aprendizagem”. O jovem educando da Educação Básica, ao se deparar 

com este cenário, com certeza não vai se sentir estimulado ao ponto de dar importância e valor devido 

para a sua formação profissional e, principalmente, humana.   

Assim, o recorte espacial dessa leitura são as oito microrregiões tocantinenses (Figura 01) 

definidas pelo IBGE. 

Uma das principais evidências de atraso educacional de uma região é a incidência das altas taxas 

de analfabetismo, sobretudo em comparações internacionais.  Conforme dados do último Censo (IBGE, 

2010), o Brasil, apesar da redução significativa nas últimas décadas, segue exibindo uma das mais 

elevadas taxas de analfabetismo da América Latina (9,61%), o que corresponde a cerca de 5 milhões de 

pessoas.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Doutor em Geografia pelo IESA/UFG e professor da graduação e pós-graduação em Geografia da UFT, Campus e Porto Nacional, 

Brasil. E-mail: adaofrancisco@gmail.com 
2 Geógrafo, mestre em Geografia pelo PPGG da Universidade Federal do Tocantins – UFT, Campus e Porto Nacional, Brasil. E-mail: 
rogeriogeo@uft.edu.br 
3 Doutora em Geografia Humana pela USP e professora do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) a Universidade Federal de 

Goiás – UFG. E-mail: celenemonteiro05@gmail.com 
4 O Ministério da Educação – MEC estabelece que até o ano de 2022, os anos iniciais do ensino fundamental da Educação Básica 
deverá atingir o Índice dos países membros da OCDE, isto é, sair do 3,8 em 2005 e alcançar 6,0 em 2022 (INEP, 2013). 
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Figura 01. Divisão geográfica do Estado do Tocantins por microrregião. 

 

Desempenho educacional frente aos seus indicadores  

No ranking de 2010, o Brasil apresentava a sétima maior taxa de analfabetismo entre os 28 

países que compõem a região. Entre 1991 e 2000, o País avançou na superação desse indigesto quadro, 

passando de 20,07% para 13,63%, obtendo uma redução de 6,4%. Essa redução foi proporcionada, 

sobretudo pelas políticas de universalização do ensino fundamental, nos anos 90. Segundo Oliveira 

(2011, p. 51), a política de universalização do ensino fundamental, nos anos de 1990 “[...] promoveu um 

declínio acentuado na população jovem, apresentando, no entanto, uma tendência de regionalização do 

analfabetismo, com concentração nas regiões mais pobres, nas áreas rurais e nas periferias das regiões 

metropolitanas”.  

No Tocantins, assim como no Brasil, as taxas de analfabetismo apresentam um significativo 

declínio, porém com percentuais mais altos do que na média nacional.  

Tabela 01: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais - 1991/2010. 

BRASIL, TOCANTINS E MICRORREGIÕES 
TAXA DE ANALFABETISMO (%) 

1991 2000 2010 

BRASIL 20,07 13,63 9,61 

TOCANTINS 31,4 18,8 13,1 

Araguaína 28,1 17,3 12,4 

Bico Papagaio 43,4 26,5 21,0 

Dianópolis 38,3 24,5 18,9 

Gurupi 21,6 13,3 10,0 

Jalapão 39,5 26,4 20,3 

Miracema do Tocantins 27,9 18,8 15,0 

Porto Nacional 22,4 9,9 6,0 

Rio Formoso 24,8 14,7 10,8 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2014. Organizado por: Ferreira, Rogério C. 
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Este cenário reflete um ritmo diferenciado dos avanços em cada região, desempenhando uma 

clara tendência à regionalização do analfabetismo e de sua concentração em regiões menos 

desenvolvidas socioeconomicamente do Tocantins. Os dados apontam para um descompasso temporal 

entre as microrregiões em relação à erradicação do analfabetismo, gerando desníveis regionais. Apesar 

dos esforços e das políticas públicas voltadas para a universalização do ensino fundamental e do médio, 

este cenário também vai refletir na análise da série histórica das taxas de transição do ensino fundamental 

(aprovação; reprovação; abandono; e distorção idade/série). 

Aprovação, reprovação, abandono e o fenômeno da distorção idade/série 

A apreciação da série histórica das taxas de transição do ensino fundamental revela que no 

período de 2010 a 2013 ocorreu um avanço substancial nos dois ciclos do ensino fundamental. Tomando 

isoladamente os dados das séries do início do ciclo (1º ao 5º ano) e do final do ciclo (6º ao 9º ano), 

verifica-se uma tendência positiva de aumento das taxas de aprovação no 1º ciclo e uma menos 

expressiva no 2º ciclo. Apesar disso, simultaneamente, verifica-se uma acentuada redução das taxas de 

repetência e abandono, o que sugere, em termos de eficiência, uma significativa melhoria nesses últimos 

anos. No entanto, os ganhos de eficiência, assim como na taxa de analfabetismo, não foram uniformes 

em todo estado, pois as disparidades microrregionais ainda persistem.  

Tabela 02: Ensino fundamental - taxa de aprovação - 2010-13. 

BRASIL, TOCANTINS E 

MICRORREGIÕES 

TAXA DE APROVAÇÃO (%) 

2010 2013 

TOTAL 
1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 
TOTAL 

1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 

BRASIL 86,6 89,9 82,7 89,3 92,7 85,1 

TOCANTINS 88,9 86 91,4 90,2 95,4 83,7 

Araguaína 87,7 89,6 85,5 91,4 95,3 86,5 

Bico Papagaio 86,4 88,7 83,4 88,2 94,0 81,2 

Dianópolis 84,6 87,3 81,5 89,1 94,4 82,3 

Gurupi 87,9 89,5 86,0 89,7 94,1 83,9 

Jalapão 85,5 86,3 84,5 88,4 94,5 80,7 

Miracema do Tocantins 89,5 91,8 87,0 89,8 94,0 84,5 

Porto Nacional 89,4 90,7 87,7 91,7 95,4 86,8 

Rio Formoso 89,8 90,8 88,6 89,1 94,3 82,5 

Fonte: INEP, 2014. Organizado por: Ferreira, Rogério C. 

No estado do Tocantins, os maiores contrastes se revelam na comparação dos indicadores de 

transição das microrregiões – Bico do Papagaio, Dianópolis e Jalapão – em relação às microrregiões – 

Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Miracema do Tocantins e Rio Formoso.  Pode-se averiguar também 

na Tabela 02 que a média geral das taxas de aprovação entre 2010 e 2013 das microrregiões do Bico do 

Papagaio (86,4% para 88,2%), Dianópolis (84,6% para 89,1%) e Jalapão (85,5% para 88,4%), mesmo 

com um aumento substancial, ainda continuam como as mais baixas taxas entre as oito microrregiões. 

Esses números baixos foram causados, sobretudo pela regressão das taxas de aprovação no 2º ciclo do 

ensino fundamental.  

O grau de desigualdade regional ganha contornos mais acentuados quando são analisadas as 

taxas de reprovação e de abandono escolar. As escolas estaduais do Tocantins apresentaram uma 

melhoria substancial em suas taxas de reprovação, regredindo de 9,2% em 2010 para 8,3% em 2013 (ver 

Tabela 03). No entanto, quando analisado separadamente o 1º do 2º ciclo do ensino fundamental, 

observa-se que essa regressão foi proporcionada apenas pelo 1º ciclo, (7,7% para 4%). O 2º ciclo, assim 
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como na taxa de aprovação, demonstra uma inversão de tendência, aumentando sua taxa de reprovação 

de 11% em 2010 para 13,7% em 2013.  

Tabela 03. Ensino fundamental - taxa de reprovação - 2010-13. 

BRASIL, TOCANTINS E 

MICRORREGIÕES 

TAXA DE REPROVAÇÃO (%) 

2010 2013 

TOTAL 
1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 
TOTAL 

1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 

BRASIL 10,3 8,3 12,6 8,5 6,1 11,3 

TOCANTINS 9,2 7,7 11 8,3 4 13,7 

Araguaína 10,2 9,7 10,9 7,8 5,0 11,3 

Bico Papagaio 11,7 10,4 13,4 10,2 5,6 16,2 

Dianópolis 12,2 11,5 13,2 10,7 5,5 17,2 

Gurupi 10,3 9,6 10,9 9,0 5,4 13,4 

Jalapão 11,1 11,5 10,6 7,5 5,0 10,7 

Miracema do Tocantins 8,5 7,2 9,9 7,7 3,7 12,6 

Porto Nacional 8,1 7,9 8,4 6,5 4,1 9,7 

Rio Formoso 8,2 8,2 8,2 8,0 3,9 13,3 

Fonte: INEP, 2014. Organizado por: Ferreira, Rogério C. 

Em relação às taxas de abandono no ensino fundamental, o Tocantins registrou um baixo 

progresso entre os anos de 2010 e 2013, de 1,9% para 1,5%, respectivamente. Essa redução está abaixo 

da média nacional (3,1% para 2,2%), o que coloca o Tocantins em uma situação mais agradável em 

âmbito nacional (ver Tabela 04). 

Tabela 04. Ensino fundamental - taxa de abandono - 2010-13. 

BRASIL, TOCANTINS E 

MICRORREGIÕES 

TAXA DE ABANDONO (%) 

2010 2013 

TOTAL 
1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 
TOTAL 

1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 

BRASIL 3,1 1,8 4,7 2,2 1,2 3,6 

TOCANTINS 1,9 0,9 3 1,5 0,6 2,6 

Araguaína 2,1 0,8 3,6 1,8 0,6 3,2 

Bico Papagaio 1,9 0,9 3,2 2,0 0,8 3,5 

Dianópolis 3,2 1,3 5,4 1,9 0,5 3,6 

Gurupi 1,8 0,8 3,1 1,5 0,5 2,8 

Jalapão 3,5 2,2 4,9 2,4 1,3 3,8 

Miracema do Tocantins 2,0 1,0 3,1 1,3 0,4 2,5 

Porto Nacional 2,5 1,4 3,9 1,7 1,1 2,5 

Rio Formoso 2,0 1,0 3,2 2,2 1,3 3,4 

Fonte: INEP, 2014. Organizado por: Ferreira, Rogério C. 

Assim como acontece com os outros indicadores, há uma diferença entre as duas fases do ensino 

fundamental. Com exceção da microrregião do Rio Formoso, que registrou um aumento no abandono 

escolar (1% em 2010 para 1,3% em 2013), todas as outras microrregiões conseguiram diminuir as taxas 

de abandono no 1º ciclo do ensino fundamental. Em relação às taxas de abandono no 2º ciclo do ensino 

fundamental, a Tabela 04 mostra que mesmo com uma redução maior no quadro de abandono, esta fase 

do ensino registra taxas que chegam a ser sete vezes maiores que do 1º ciclo, como é o caso da 
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microrregião de Dianópolis, que apresentava 3,6% de taxa de abandono no 2º ciclo em 2013 contra 0,5% 

do 1º ciclo.  

O Tocantins, assim como o Brasil, possui uma taxa elevadíssima de distorção idade/série. Em 

2010 o estado registrava 22,8% de distorção idade/série, enquanto que no Brasil essa taxa era de 23,6%. 

Já em 2014, o Tocantins regrediu pouco mais de 2%, apresentando uma taxa de 20,2%, enquanto o 

Brasil regrediu 3,6%, exibindo uma taxa de 20% (ver Tabela 05). 

Tabela 05: Ensino fundamental - taxa de distorção idade/série - 2010-14. 

BRASIL, TOCANTINS E 

MICRORREGIÕES 

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE (%) 

2010 2014 

TOTAL 
1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 
TOTAL 

1º ao 5º 

Ano 

6º ao 9º 

Ano 

BRASIL 23,6 18,5 29,6 20,0 14,1 27,3 

TOCANTINS 22,8 16,7 29,8 20,2 12,5 29,7 

Araguaína 26,0 19,4 33,7 23,5 16,0 32,8 

Bico Papagaio 25,2 19,0 33,0 23,5 15,2 34,0 

Dianópolis 26,9 19,4 35,5 24,9 16,2 35,8 

Gurupi 21,9 16,0 28,6 21,9 14,7 30,6 

Jalapão 34,0 27,2 42,5 27,6 18,2 39,7 

Miracema do Tocantins 23,1 16,2 30,8 20,6 12,7 30,0 

Porto Nacional 24,6 17,7 33,0 20,5 12,7 30,0 

Rio Formoso 22,7 16,8 29,8 20,5 12,9 29,8 

Fonte: INEP, 2014. Organizado pelo autor 

 Assim como acontece com os outros indicadores (Aprovação; Reprovação; e Abandono), o 2º 

ciclo do ensino fundamental apresenta dados preocupantes e muito superiores aos do 1º ciclo. A Tabela 

05 mostra que todas as microrregiões em 2014 apresentaram uma diferença que passa do dobro entre o 

1º e o 2º ciclo do ensino fundamental. Os dados mais alarmantes são das microrregiões do Jalapão, que 

possui 18,2% (1º ciclo) e 39,7% (2º ciclo), e de Dianópolis, com 16,2 (1ºciclo) e 35,8% (2º ciclo) (Tabela 

8).  

Considerações finais  

O diagnóstico que se obteve mediante a avaliação dos indicadores socioeducacionais do 

Tocantins demonstram um ritmo diferenciado dos avanços em cada microrregião. Não obstante, 

percebe-se também uma clara tendência à regionalização do analfabetismo e de sua concentração em 

regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente, como é o caso do Bico do Papagaio, de Dianópolis 

e do Jalapão. Esse resultado indica que as desigualdades sociais podem ser apenas um reflexo dessas 

desigualdades socioeducacionais regionais.  

Assim, permite-se concluir que o Estado do Tocantins necessita de opções de políticas 

territoriais que atuem no sentido da superação dessas condições de desigualdade, marginalidade e 

fragilidade presentes na rede estadual de ensino do estado. Por fim, concluímos que a desigualdade, 

apesar das suas mais variadas formas de manifestação, está presente entre as microrregiões tocantinenses 

como um denominador comum dos vários padrões de desenvolvimento, criando novas divisões sociais.  
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O PAPEL DAS REDES SOCIAIS EM UMA SOCIEDADE FRAGMENTADA 

Renata Nasser Serradourada1 

O Brasil experimentou a partir do ano de 2013 outras formas de manifestação social, somado a 

ocupação do espaço público, através de articulações que se iniciam nas redes sociais. Muito se tem 

discutido a respeito desse novo modelo de se manifestar e sua contribuição para uma possível mudança 

concreta na realidade. Não é intuito do trabalho trazer toda a discussão do conceito de movimento social, 

tampouco analisar os recorrentes protestos no mundo que ganham fôlego a partir das plataformas como 

Facebook, Twitter, Instagram e Whatzapp, mas trazer alguns anseios para pensar o papel da geografia 

nessa conjuntura assim como trazer questões sobre o que existe de novo nesses movimentos que se 

iniciam, principalmente no Brasil. 

Os movimentos que se iniciam nas redes sociais (Twitter, Facebook), costumam ter um caráter 

diverso e com pautas diversas. Podem ter pontos e convergência, como indignação com o sistema 

político ou a alto de desempregos, mas, ainda assim, não têm um objetivo em comum. Os motivos pelos 

quais isso acontece podem ser vários e o movimento que inicia forte, por vezes, termina sem uma solução 

visível, ou simplesmente se encerra sem parecer que foi iniciado algo significativo. 

Castelles (2017), faz alguns apontamentos sobre os movimentos advindos das redes sociais, 

trazendo um debate sobre as manifestações que surgem a partir delas, assim como mostrar a potência 

desse lugar virtual que ora se territorializa no espaço, ora não, e trazer os desafios que esses movimentos 

virtuais encontram. 

Desde a Praça Tahrir, no Egito, que ficou conhecido com a Primavera Árabe, outros movimentos 

surgem e ganham notoriedade a partir do contingente de pessoas que aderem à luta. Foram eles, 

Movimento 12 de março, em Portugal, Movimento dos Indignados na Espanha, Occupy Wall Street, nos 

Estados Unidos e podemos dizer que 2013, no Brasil. 

Diferentes autores abordam a temática das redes sociais, desse novo jeito de manifestar 

indignação, todavia não é consenso entre os autores a relevância desse levante que se mostra presente 

em diferentes partes do mundo, porém, não alcança os resultados que se espera. Tanto para quem assiste, 

quanto para quem participa.    

Segundo Castells, as redes sociais ampliaram o canal de comunicação e consequentemente a 

produção de relações de poder. Uma vez que, mesmo sendo controlado por grandes empresas e o Estado, 

as redes sociais digitais oferecem a possibilidade de deliberar sobre e coordenar às ações de forma 

amplamente desimpedida.  A autonomia da comunicação e a participação nas redes é diversificada, o 

que, para o sociólogo, amplia a democracia, quanto maior participação, maior o estágio democrático. Se 

em um primeiro estágio é o despertar, seja por meio da raiva, de emoções negativas, são situações que 

fazem com que os indivíduos utilizem esses canais de comunicação para expressarem seu 

descontentamento e é essencial um canal comunicativo eficaz, que opere a favor desse encontro de 

experiências semelhantes. 

Quando mais as ideias são geradas de dentro do movimento, com base na experiência dos 

participantes, mais representativo, entusiástico e esperançoso será ele, e vice-versa. (Castells, 
2017). 

Se isso vai gerar uma ampla comoção capaz de interligar sujeitos que corroboram dos mesmos 

sentimentos, não se sabe, todavia, como o autor vai mostrando ao longo do livro2 , as conexões surgem 

de maneira espontânea, indivíduos acabaram se conectando e fortalecendo ideias via redes sociais, para 

posteriormente ocupar espaços públicos. Para o autor é essencial construir espaços públicos que sejam 

de materializar o que se inicia no mundo virtual. Construir, pois, segundo ele, os espaços públicos 

                                                             
1 Graduanda no curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Federal de Goiás. E-mail: rserradourada@gmail.com. 
2Redes de Indignação e Esperança: Movimentos Sociais na era da internet. (2017). 
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também são controlados pelo poder hegemônico, mas são nesses espaços que se criam a ideia de 

comunidade e proximidade. Fortalecem outro sentimento que não o medo, o encontro com aquele ou 

aquela, que por mais que possa parecer diferente no sentido do que querer, compartilha da mesma ideia 

sobre o que os incomoda. Fazendo isso, eles e elas “reivindicam a própria cidade”. 

CASTELLS (2017), em sua análise do movimento Ocuppy Wall Street, mostrou que as pautas 

eram difusas, não deixando claro o que queriam, como queriam? O autor busca mostrar que mesmo 

sendo difusa tem seu valor e propõe uma desobediência civil como proposta de enfrentamento a um 

Estado que se torna opressor na hora de inviabilizar qualquer manifestação que busque uma mudança 

significativa. 

A possibilidade de um movimento horizontal, sem líderes, que discutem amplamente os 

problemas estruturantes, a princípio, parece fascinante, mas como aponta Zizek (2012), “os debates 

abertos terão de fundir-se não somente em novos Significantes- Mestres, mas também em respostas 

concretas à antiga questão leninista: Que fazer?” (2012, p. 16). 

Por mais que a proposta de desobediência civil seja uma possível solução, o estágio para se 

chegar na consciência que permitiria essa ruptura sistêmica exige um longo caminho a ser percorrido.  

Uma vez que, aqui entendido, numa perspectiva territorialista, “para que aja uma transformação é 

necessário reconhecer, controlar e transformar em valores, a potencialidade de diversos sistemas 

territoriais.” (DEMATTEIS; pg.10). Ou seja, existe a potencialidade nas manifestações iniciadas em 

redes sociais, todavia são muitas as transversalidades existentes, o que pode ser muito bom, dado a 

diversidade do movimento, mas pode causar estranheza, na medida que as pessoas que ali estão não tem 

uma base em comum e podem não conseguir construir uma. 

Ao analisar os movimentos surgidos nas redes sociais, Antunes (2019), traz a perspectiva do 

trabalho, do avanço da informalidade, terceirização e a flexibilização da força de trabalho. Não é objeto 

de estudo do autor as redes em si, mas a vulnerabilidade em que se encontra o trabalhador com o avanço 

do neoliberalismo, não somente em países periféricos, mas, também, em países centrais, e como tem 

afetado a organização e também deixado o trabalhador mais vulnerável, mais facilmente atraído por 

“políticas populistas” (ANTUNES,2019, P.58). Mesmo chamando atenção para a precarização do 

trabalho, são questões que, segundo o autor, não modifica muito a estrutura do trabalho, ou seja, a 

precarização do trabalho muda no sentido do tipo do trabalho, mas o trabalhador continua sendo o 

mesmo, desde um passado remoto. Para o autor, nos países periféricos desprovidos de um Estado de 

bem-estar social forte, a nova morfologia do trabalho apresenta em sua estrutura trabalhadores e 

trabalhadoras que ao longo da árvore genealógica do trabalho permanece intacta, por vezes, com 

aprofundamento na questão de gênero e raça. As mulheres e os negros e negras costumam ser mais 

precarizadas do que os homens.  Em outra perspectiva, ANTUNES (2019), ao denunciar a “uberização” 

da vida, traz em voga, a dificuldade de organização dos trabalhadores nos dias atuais, como a vida do 

trabalho por meio de aplicativos e novos modelos de trabalho, intermitentes, por exemplo, colaboram 

com essa (des)articulação. Mesmo que exista uma tentativa real e sincera de pessoas se organizarem a 

partir das redes sociais, como foi o caso dos “Ni- Ni” 3, existe uma dificuldade em unificar o ato, ter um 

horizonte em comum.   

O avanço das políticas neoliberais no Brasil, o enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores, 

juntamente com o processo de desindustrialização (THOMAZJr. 2017), são aspectos que corroboram 

para uma crise de identidade, elevam a outro patamar a dificuldade de organização dos trabalhadores e 

concomitante revela a “acumulação por espoliação” (HARVEY, 2017) ao introduzir cada vez mais 

políticas privatizantes que excluem direitos, desvalorizando trabalhadores ao mesmo tempo que 

atendem motivações capitalistas externas. As maneiras de espoliação, segundo Harvey, acontecem de 

diferentes formas, dentre as quais, o trabalho, a acumulação pela espoliação do trabalhador é uma das 

maneiras. Thomaz Jr (2017) afirma que o que diferencia o momento que vivemos é a compressão espaço 

temporal, que seria fenômenos contrários e simultâneos, ocorrendo sobre o trabalho. 

“De um lado, a fragmentação e a dispersão espacial e temporal e , de outro, sob efeitos das 

tecnologias da informação, a compressão do espaço, ou seja, tudo se passa aqui, sem distâncias, 

diferenças, nem fronteiras, e a compressão do tempo: tudo se passa agora, sem passado e sem 

futuro.” (THOMAZ JR. 2017, P. 31). 

                                                             
3A geração Ni-Ni, surge na Espanha, significa Nem estuda, nem trabalha. Uma geração de jovens que se encontra em perspectivas. 
Surge dessa geração o movimento dos indignados que tiveram na sua organização as redes sociais como interlocutora. 
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Mesmo que a acumulação por espoliação se torne mais acentuada com o avanço das políticas 

neoliberais no Brasil e mesmo que as formas de resistir se diferencie de tempos passados, pode-se notar 

que tudo acontece dentro de um mesmo circuito. As formas de resistir e sobreviver e ou se adaptar ao 

sistema capitalista mudam de forma de quando em vez. As análises podem ser feitas em diferentes 

escalas e cabe a nós da Geografia buscar compreender as dinâmicas territoriais existentes nesse contexto. 

Existe, hoje, uma dificuldade de articulação da forma “tradicional, onde trabalhadores se reconheçam 

pertencentes de uma mesma classe, o sindicato consiga organizar e as ruas são tomadas por pessoas 

conscientes e propostas claras e, por outro lado, as manifestações via redes sociais, apesar de 

conseguirem uma quantidade grande de pessoas, não consegue trazer mudanças concretas na realidade. 

Houve duas tentativas de greve geral pós 2013 até o ano presente que não foram consagradas, muito 

pelo contrário.  Para SAAD e MORAIS: a classe trabalhadora de hoje, 

(...)é uma classe trabalhadora muito diferente daquela que liderou o ciclo anterior de 

mobilizações. A nova classe é mais fragmentada e relativamente inexperiente na ação coletiva, 
e a maioria dos trabalhadores jovens cresceu pela grande imprensa. Em consequência, suas 

aspirações são hoje mais influenciadas pelo individualismo e pelo consumismo que no passado.  

(2018, P.199). 

Sem entrar na discussão se é uma “nova”classe ou não, o que o autor chama a atenção é para as 

novas manifestações que surgem e com isso percebe-se o papel da rede social nessa novos protestos, 

como sendo o espaço de primeiro encontro.  Como bem disse THOMAZ JR. (2018), é preciso entender 

a plasticidade do trabalho para compreender as possíveis territorializações e desterritorializações. 

Tomando o Brasil como exemplo é importante notar como as mudanças na forma de trabalho, 

acompanhados de uma política de Estado nos pilares neoliberais e outros fatores de como a esquerda 

institucional vem atuando, ajudaram o país a adentrar em uma das maiores crises políticas da história 

do país.  Autores como FENANDES (2019), MIGUEL (2016), SAAD e MORAIS (2018) trabalham 

essa construção política, social e econômica atual. De como chegamos até aqui, na crise democrática, 

na construção do golpe de 2016, do papel das redes sociais nas manifestações de 2013, do papel da 

mídia, assim como, a atuação da esquerda institucionalizada. 

As manifestações de 2013, à princípio, foram iniciadas pelo movimento passe livre, um 

movimento que tem a sua base, na grande maioria, anarquista. Várias cidades tomaram as ruas em 

protesto contra o aumento da tarifa do transporte público. O movimento tem uma base mais sólida em 

São Paulo e Belo horizonte, não à toa, foram nessas cidades que existiu maior resistência ao que veio 

depois. Com o slogan vinte centavos é um roubo (era esse o valor do aumento) muitos aderiram as 

manifestações, os lugares a serem ocupados eram divulgados nas redes, mas a discussão de como seria 

estava na base, no encontro entre pessoas. Não durou muito e logo o slogan passou para “não é somente 

por vinte centavos”. As ruas começam a ser tomadas por diversos personagens que não se sentiam 

representados pelo governo da época. Ainda era o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, que 

se tornaria reeleita em 2014. Voltando a 2013, o que esteve nas ruas nessa época foi diverso e novo, as 

agendas das manifestações eram definidas nas redes sociais, o slogan passa a ser o combate à corrupção, 

mas qual?   

As narrativas das ruas começaram a ser disputadas, uma multidão sem saber o que quer ao certo, 

pode ser direcionada a qualquer lugar. Ganha quem tiver mais capacidade de direcioná-la. A discussão 

política em relação as manifestações de 2013 ganharam vastas análises, não cabe nesse artigo discutir 

tudo que representou 2013, tampouco fazer as discussões de como o país chegou até 2013, todavia 

mencionar que forma manifestações legítimas, todavia findou-se com territorializações conservadoras 

que partiram de uma sociedade fragmentada. 

Martins, mesmo tendo escrito   em 2011, adiantou o momento atual ao dizer que “Estamos 

vivendo o momento histórico do advento político dos nossos débitos históricos sob a forma de novos 

sujeitos social e de ação política” (MARTINS, 2011, pg38). Os novos sujeitos sociais estão inseridos na 

“nova” classe trabalhadora, que com o avanço do neoliberalismo, está cada vez mais precarizada e 

fragmentada e isso reflete nas reterritorializações fragmentadas. 

O levante pelas redes, a priori, pela sua magnitude, parece ser algo revolucionário, todavia, no 

apagar das luzes, o movimento dissipa da mesma maneira que surgiu. Mesmo que CASTELLS (2017) 

diga que é um movimento atemporal, pois perpetua no campo das ideias, é a partir da sua capacidade de 

transformação e ruptura que se mostrará um momento novo dentro de uma velha estrutura. Para tanto é 

necessário o envolvimento de camadas populares, trazer para o debate quem são os trabalhadores de 
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hoje. São trabalhadores que, como foi dito, se encontram fragmentados e nem por isso conscientes do 

seu processo de fragmentação, já que a narrativa neoliberal coloca muitos desses trabalhadores no 

discurso da meritocracia ou simplesmente do pequeno empresário.    

 Cabe a Geografia, no meu entendimento, pesquisar e compreender assim como fazer 

associações entre as redes sociais e os fatores que influenciam esse movimento, buscando cada vez mais 

a Geografia do trabalho que, ao que tudo indica, parece ser um dos principais pilares para análise desse 

modelo de manifestação que surgem com as redes sociais. 
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SOBRE A “NOVA CLASSE MÉDIA” BRASILEIRA: A RELAÇÃO ENTRE 

APROPRIAÇÃO DE DISCURSOS E EXPROPRIAÇÃO DE DIREITOS NO SÉCULO 

XXI 

Renatha Cândida da Cruz1 

Marcelo Rodrigues Mendonça2 

Introdução 

A fragmentação, a diferenciação e mesmo a segregação ocupacional associada às novas formas 

de apropriação, a partir da terceirização, dos postos temporários, da subcontratação, postulam mudanças 

no mundo do trabalho, sendo o panorama do aprofundamento da precarização. Muito além da 

precarização do trabalho, como ato da atual dinâmica do capital globalizado, há ainda a intensificação 

das práticas que controlam e precarizam a vida, sobretudo, dos despossuídos dos meios de produção. O 

trabalho, o tempo e as condições de existência dos sujeitos foram metamorfoseados em mercadoria. Tal 

mercadoria se corporifica como resultado da expropriação dos trabalhadores dos meios de produção e 

do progressivo distanciamento das condições que propiciam a autonomia. 

Os expropriados dos meios de produção se aglomeraram nas cidades e vendem (aqueles que 

ainda são absorvidos no mercado formal e informal) sua força de trabalho como maneira única de 

continuar a reprodução das suas condições de existência. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou o 

documento “Consumidores, Produtores e a Nova Classe Média: Miséria, Desigualdade e Determinantes 

das Classes” em 2009, onde apresenta o país dividido entre “cigarras” e “formigas” em uma referência 

à fábula de La Fontaine. Nesta perspectiva as “cigarras” referem-se aos “consumidores” que esperam e 

dependem dos “produtores”, as “formigas”. A Secretaria de Assuntos da Presidência da República 

(SAE/PR) apropriou-se de tal discurso e publica em 2012 e 2013 um conjunto de documentos que 

celebrava a formação de uma “nova classe média” no país, a partir de uma análise da renda média e do 

consumo das famílias brasileiras. Entendemos esses estudos, das “cigarras” e “formigas” e da “nova 

classe média” como importantes para a compreensão da apropriação de discursos pelos sujeitos do 

trabalho com a finalidade de expropriação de direitos constitucionais. 

Assim, os trabalhadores passam por uma série de categorizações e hierarquizações a partir de 

complexos procedimentos metodológicos e, em grande parte, com base em quantificações que não 

conseguem compreender as diversidades, as vivências, os aspectos culturais e as demais expressões da 

coletividade e das resistências. Os mais diferentes caminhos para garantir a existência do sujeito e o seu 

círculo familiar envolvem o enfrentamento das adversidades projetadas pelo capital. A resposta para o 

desemprego estrutural estimulado pela conjuntura atual é produzida por meio de diferentes formas de 

resistência. 

 O capital necessita cada vez menos de trabalho estável, daí, por exemplo, a informalidade e o 

subemprego; produtos do sistema que se tornam estratégias de manutenção da existência dos 

trabalhadores “avulsos”. Uma vez fora do mercado formal de trabalho, o grupo de desempregados busca 

formas de manutenção das condições mínimas para a reprodução da vida, sendo a informalidade e o 

subemprego algumas das opções. Para tanto, buscamos a compreensão dos discursos que almejam a 

captura da subjetividade da classe trabalhadora a fim de reduzir as resistências à efetivação da agenda 

neoliberal no Brasil no século XXI. Tais discursos, em nossa leitura, corroboram para a efetivação de 

políticas neoliberais e para a expropriação dos direitos constitucionais que impactam os sujeitos do 

trabalho, a exemplo da aprovação da contrarreforma trabalhista (2017) e previdenciária (2019). Assim, 

                                                             
1 Doutoranda em Geografia IESA/UFG. Email: renathacruz@gmail.com. 
2 Docente do IESA/UFG. Email: ufgmendonca@gmail.com. 
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nos propomos a relacionar os discursos, suas materialidades, os impactos na vida dos sujeitos do trabalho 

e a dinâmica socioespacial decorrente dessa tétrade de fatores. 

Desenvolvimento 

Ao analisar o sistema capitalista de produção percebemos a estrutura de acumulação. É 

fundamental a compreensão do capitalismo a partir da produção de mercadoria e consequentemente pela 

quantidade de trabalho necessário para sua produção. O trabalho, entendido como condição humana que 

transforma a natureza, produz valor de uso e se transforma em mercadoria que será pago ou não. Assim, 

o trabalho é convertido em dinheiro, ou seja, mercadoria, que será mensurado pela capacidade de 

produção. Os capitalistas oferecerão como pagamento um valor não maior que aquele que garanta as 

condições de existência dos trabalhadores (Marx, 2013).  

Evidentemente que a produção é mediada pelo meio técnico-científico e-informacional que 

engendra os territórios e permitem a fluidez e a circulação de capital, mercadoria, informação e pessoas. 

Nessa perspectiva, observamos a cada contexto histórico a progressiva substituição do trabalho vivo 

pelo trabalho morto. Associado a esse fator temos a captura da subjetividade do trabalho vivo que 

consiste no mecanismo que, associado à subproletarização, como discute Alves (2000), estimula-se a 

fragmentação da classe trabalhadora e, consequentemente impactam as lutas e resistências frente às 

contradições do sistema capitalista. 

Assim, a classe social necessita ser entendida a partir da própria contradição, da consciência e 

do conflito. Entretanto, os discursos engendrados para impactar a identidade de classe buscam a 

efetivação da fragmentação dos sujeitos do trabalho para inibir as resistências. Tais discursos tem como 

objetivo além da captura da subjetividade dos trabalhadores, a fragmentação das resistências, mas 

também a apropriação das ideias da elite por parte dos sujeitos do trabalho. Quando esse conjunto de 

intencionalidades é exitosa as estruturas de poder, político, econômico e informacional, são mantidas e, 

na América Latina reproduzem elementos da colonialidade. A colonialidade do poder entende as 

contradições do sistema capitalista na perspectiva do controle e da manutenção das relações sociais 

como resultado da dualidade: exploradores e grupos subalternizados (Quijano, 2005)  

Além do mais a efetivação dos discursos e demais estratégias das estruturas de poder perpassam 

pela expropriação. Assim, as estratégias dos capitalistas ressignificam as práticas para o controle do 

poder e a expropriação. O controle dos meios de produção por parte dos capitalistas é uma busca desde 

a gênese do sistema e associado a este temos ainda a expropriação do conhecimento dos sujeitos do 

trabalho. O controle do poder político, econômico e da informação possibilitam a concentração e a 

reprodução da colonialidade do poder, ou seja, as estruturas estão definidas desde a colonização e são 

eurocentradas, como afirma Quijano (2005). As políticas públicas, os direitos constitucionais e a 

democracia que são historicamente apropriados pelos detentores de outros poderes, tem os sujeitos do 

trabalho cada vez mais expropriados.  

Os diferentes discursos aqui apresentados nos permitiram entender o controle do poder político 

em articulação aos poderes econômicos e da informação. Um exemplo é o documento Brasil 3Tempos 

da NAE/PR (2006) que destacava temas discutidos como estratégicos para o “desenvolvimento” do país, 

dentre os quais destacamos as ações afirmativas de inclusão social, agricultura e pecuária, a Amazônia, 

a biodiversidade, as contas públicas, a desigualdade social, a educação, investimentos em ciência e 

tecnologia, emprego, relações trabalhistas, sistema previdenciário e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nos anos subsequentes ao documento percebemos a efetivação de vários pontos pensados no começo 

do século XXI, a exemplo da possibilidade de “negociação entre empregador e empregado” e a redução 

de recursos públicos, mais intensos nas áreas da educação, saúde, ciência e tecnologia. 

O discurso da “nova classe média” com base em média de rendimentos não problematizou, por 

exemplo, o endividamento dos sujeitos do trabalho, as desigualdades no acesso à renda sobretudo na 

perspectiva do gênero, raça ou local de residência, bem como das relações de trabalho infantil, escravo 



 

26 

e doméstico. Escondem ainda o distanciamento da renda média brasileira em relação à renda necessária 

para a manutenção das condições de existência e garantia de acesso aos direitos constitucionais no país. 

Outro elemento fundamental para compreensão da conjuntura otimista celebrada pelos proponentes da 

“nova classe média” é o aumento da renda decorrente da estabilidade e crescente número de postos de 

trabalho formal. 

Essa dinâmica do sistema capitalista na perspectiva da colonialidade do poder se manifesta do 

espaço geográfico. Por entender a classe social distanciada das frações de rendimento, desconstruímos 

o conceito da “nova classe média”, muito além da própria renda. Nesse sentido, buscamos nos sujeitos 

do trabalho residentes na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e entrevistados em 2017, os 

elementos não monetários para compreender a classe social. A partir de metodologia desenvolvida 

especificamente para a espacialização dos sujeitos do trabalho chamados pela SAE/PR (2012) de “nova 

classe média”.  

Os vinte municípios da RMG foram visitados: além de dois aglomerados subnormais: Emílio 

Póvoa, Guanabara I, Quebra Caixote. Foram entrevistados 338 trabalhadores ativos ou não, com 18 anos 

ou mais, sem distinção de gênero, raça, escolaridade ou outro fator. A maioria respondente era mulher, 

parda ou preta, casados, com dois a três filhos, cristãos, residentes em moradias próprias. A maioria dos 

entrevistados informavam-se pela televisão aberta, trabalhavam mais de 40 horas semanais, com médias 

a longas horas de atividade doméstica, com pequena participação em movimentos sociais e organizações 

não governamentais. Os trabalhadores apresentaram crescente número de anos de estudos em 

comparação a dados do Censo Demográfico de 2010, com maiores horas de sono durante os fins de 

semana. 

A maioria das trabalhadoras entrevistadas encontravam-se desempregadas em dezembro de 

2017. Esse fato evidencia um dos fatores que impacta as mulheres na efetivação da contrarreforma 

trabalhista e previdenciária: a instabilidade no emprego percebido em grande medida pelas mulheres as 

distancia ainda mais da garantia do direito à aposentadoria. Ressalta-se que destas entrevistadas a 

maioria declarou-se preta ou parda. Grande parcela destas mulheres são responsáveis pelo trabalho 

doméstico, em geral, não pago. 

Os entrevistados se posicionaram em relação a diferentes pontos: a maioria ressaltou que a crise 

econômica afetou negativamente suas vidas, aprovavam políticas afirmativas para acesso à universidade 

pública, programas sociais e a previdência social. A maioria entrevistada discordava do aumento do 

tempo de contribuição para garantir a aposentadoria pública. Os trabalhadores posicionaram insatisfeitos 

com a situação brasileira, seja política ou econômica. 

Diante da desconstrução do conceito de “nova classe média” a partir das contradições da própria 

renda média e a partir dos sujeitos do trabalho que manifestaram-se resistentes à agenda neoliberal 

intensificada no país, sobretudo a partir do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff em 2016. 

Entretanto, o conjunto de discursos massificados no país impactaram no posicionamento dos sujeitos do 

trabalho para garantia da materialidade das intencionalidades do capital e ameaçam os direitos 

constitucionais e a democracia brasileira. 

Como dissemos, o poder político está alinhado ao econômico e à informação para garantia da 

acumulação, e no caso brasileiro, para a reprodução da colonialidade do poder. Enquanto os candidatos 

ao Congresso Nacional apresentam-se porta-vozes dos trabalhadores e em busca de uma renovação 

discutimos elementos fundantes e fundamentais do alinhamento dos poderes no país. Aliás, a maioria 

dos congressistas eleitos para as legislaturas no século XXI eram empresários ou profissionais liberais, 

não obstante há constantemente a difusão da “necessidade” de desoneração do empresariado dos 

“pesados encargos trabalhistas”. As bancadas informais reproduzem a lógica de defesa de interesses do 

grande capital e em maioria apoiam a desobrigação estatal na garantia dos direitos constitucionais, 

sobretudo no contexto atual.  
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Considerações Finais 

A premissa inicial de nossas discussões fora confirmada: o conceito da “nova classe média” 

foi estrategicamente institucionalizado para, em consonância a outras narrativas ideológicas, 

impactassem na identidade da classe trabalhadora, bem como para a apropriação destes discursos pelos 

sujeitos do trabalho a fim de reduzir as resistências frente à expropriação de direitos. O entendimento 

da celeridade da agenda neoliberal pós-2016 só pode ser pensado a partir do impeachment, que, no 

contexto mais atual sinalizam para a precarização da vida e trabalho, da expropriação de direitos bem 

como ameaça o Estado Democrático de Direito. 

A contrarreforma trabalhista efetivada em 2017, como materialidade da agenda neoliberal 

e efetivação dos discursos ao longo do século XXI, ampliou a possibilidade de empregos instáveis, 

informais, subcontratações, terceirizados, dentre outros. Efetivamente quase três anos após sua 

aprovação o desemprego continua acima de 10% da população economicamente ativa e acima de 40% 

para as ocupações informais. Além do mais, esses dados não são maiores pois são desconsiderados como 

desempregados milhões de trabalhadores subcontratados, a exemplo das baixas remunerações, do 

grande contingente de trabalhadores intermitentes, uberizados, pejotizados e por conta própria. Grande 

parcela dos sujeitos do trabalho estão cada vez mais distanciados do acesso à aposentadoria pública 

devido a esses fatores e associados a aprovação da contrarreforma previdenciária de 2019. 

Diante de nossas considerações finais que, na verdade, estão distanciados de um ponto 

final, destacamos a importância destas temáticas para a análise de geógrafas e geógrafos. A ciência 

geográfica nos oferece imensos recursos para refletir acerca das contradições do sistema capitalista e 

seus desdobramentos na precarização do trabalho e da vida da classe trabalhadora, dentre eles a dinâmica 

socioespacial decorrente da efetivação de discursos e estratégias neoliberais e do conflito de classe.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

– PNAE PARA A CULTURA ALIMENTAR TRADICIONAL EM ITAPICURU/BA 

Murilo Mateus Soares de Matos1 

Sônia de Souza Mendonça Menezes2 

Introdução 

O modelo hegemômico de produção implementado no espaço rural pautado numa lógica 

agroexportadora tem influencidado as matrizes culturais dos povos, e, em especial, os hábitos 

alimentares.  

Conforme Oliveira (2016), a configuração mundial do capital internacional impulsionou a 

inserção da produção de commodities nos diversos países em escala global. Diante dessa expansão do 

modelo agroexportador, a discussão acerca da preservação da cultura alimentar tornou-se centralidade 

nos mercados nas diferentes escalas geográficas com o objetivo de desassociar da lógica hegemônica a 

produção, a distribuição e o consumo de alimentos.  

Esse contraponto é possibilitado por meio da atuação dos movimentos sociais, ONGs e do 

Estado com políticas públicas que promovem a valorização da produção de alimentos produzidos pelos 

agricultores familiares componeses e dos hábitos alimentares tradicionais. 

 No Brasil, dentre as políticas impulsionadadoras dos alimentos tradicionais, destaca-se, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para além de garantir a segurança alimentar dos 

estudantes da rede pública de ensino básico do país, contribui por meio da aquisição dos produtos da 

agricultura familiar camponesa para gerar renda e além de estimular o consumo dos citados alimentos. 

Para Triches e Werkhaunsen (2017), esse programa possibilita a revisão dos hábitos de consumo, para 

um modelo alimentar que valorize os aspectos culturais. 

O PNAE regulamentado pela Lei nº 11.947/09, estabele dentre as diretrizes que um percentual 

mínimo de 30% deve obrigatoriamente ser destinado para a aquisição dos alimentos provenientes da 

agricultura familiar camponesa, preferencialmente de assentamentos de reforma agrária, comunidades 

indígenas e quilombolas.   

Ao evidenciar a intríseca relação do PNAE com a agricultura familiar camponesa, este resumo 

tem por objetivo analisar as contribuições do PNAE para a valorização dos alimentos tradicionais na 

alimentação escolar no município de Itapicuru/BA. Como recursos metodológicos foram realizadas 

revisões bibliográficas a respeito da temática, entrevistas com técnicos, gestores e agricultores 

envolvidos com o PNAE. 

O papel do PNAE para o fortalecimento dos hábitos alimentares tradicionais 

O movimento de expansão das empresas transnacionais em escala global interfere diretamente 

na padronização dos hábitos alimentares (STEDILE; CARVALHO, 2010). Essa influência contribui 

para a homogeneização não somente na questão alimentar, mas também no modo de vida da população, 

entretanto, as modificações no sentido da alimentação estabelecem novas formas de produção, 

circulação e consumo  

De acordo com Triches e Werkhausen, “com o advento do processo de globalização, muitas de 

nossas matrizes culturais se esvaeceram, se hibridizaram ou se contaminaram, construindo cada vez 

mais paladares homogeneizados e industrializados” (2017, p. 135). A intervenção estatal, nesse sentido, 

é fundamental para a efetivação de políticas públicas direcionadas no âmbito para contrapor essa lógica 

                                                             
1 Universidade Federal de Sergipe – UFS; Email: murilo.1460@gmail.com 
2 DGE/PPGEO – UFS; Email: soniamendoncamenezes@gmail.com 
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hegemônica, que provoca a crescente padronização dos hábitos alimentares com o consumo de produtos 

industrializados e tem alcançado consumidores nas diferentes escalas geográficas.  

A iniciativa do Estado em efetivar políticas públicas como o PNAE torna-se fundamental para 

o fortalecimento da cultura alimentar. Para Triches e Werkhausen (2017), a construção de canais de 

comercialização com os mercados institucionais promovem a revisão dos hábitos de consumo, valoriza 

os aspectos culturais dos alimentos, bem como proporciona para a agricultura familiar camponesa 

subsídios para a reprodução social das famílias no espaço rural. 

A atuação dos agricultores familiares camponeses é essencial para o fortalecimento da 

promoção de hábitos alimentares de qualidade (COSTA, 2013), além da manutenção da valorização 

produção agrícola local oriunda das comunidades tradicionais e assentamentos de reforma agrária. 

Para a garantia de fortalecimento da valorização dos hábitos alimentares tradicionais, a Lei nº 

11.947/09 que regulamenta o programa estabelece em seu artigo 12 o seguinte: 

Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável com 

utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos 

alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e 
diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada (BRASIL, 2009).  

A construção dos hábitos alimentares é consequência de diversos aspectos econômicos, 

culturais, ecológicos e sociais. Segundo Menezes (2013), o alimento estabelece uma função que está 

além da questão nutricional, este é proveniente de uma construção que atrelam fatores socioculturais e 

dessa forma influenciam os hábitos alimentares. Nas pesquisas realizadas por Santos (2019) em 

Coruripe/Al foi constatado a relevância do PNAE para os agricultues, para tanto, foi feita a adequação 

do cardápio escolar à predisposição agrícola do município. Também foram realizadas ações de 

sensibilização e conscientização pelas nutricionistas responsáveis na aplicabilidade do programa nas 

escolas municipais junto aos discentes, merendeiras e familiares nas escolas municípiais e tem 

contribuído para reaproximar crianças e adolescentes aos hábitos alimentares locais. 

Enquanto isso, em Itapicuru na Bahia, dentre os alimentos da agricultura familiar camponesa 

inseridos na alimentação escolar do município, como as verduras e frutas constam também os derivados 

da mandioca como a farinha e o biscoito de goma. 

Estes alimentos utilizam a mandioca como matéria-prima para sua produção, os quais são 

elaborados pelos agricultores familiares camponeses que fornecem os gêneros alimentícios para o 

PNAE. Esse processo evidencia o que estabelece a lei responsável pelo programa em seu Art. 12.  

Os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017), apontam que a produção de mandioca como 

o principal cultivo agrícola no município, sendo a agricultura familiar camponesa a responsável por 

79,6% da produção.   

O beneficiamento da mandioca acontece na agroindústria localizada no povoado Curralinho em 

Itapicuru/BA. A implementação desse empreendimento inaugurado em 2014, surgiu por meio do Projeto 

Pró-Semiárido do estado da Bahia, fundamental para a dinamização econômica e a promoção de 

condições para geração de postos de trabalho e renda da comunidade assistida, além de fortalecer a 

produção de alimentos tradicionais como a farinha e os beijus contribuindo para a preservação da cultura 

alimentar local. De acordo com Menezes e Cruz(2017, p.28) “[...] a produção e o consumo, arraigados 

aos locais de origem, fortalecem dinâmicas territoriais, uma vez que, ao proporcionar interação entre os 

territórios e os produtos, promovem inovações nos alimentos e, ainda, envolvem distintos atores sociais" 

O trabalho desenvolvido para a produção da farinha de mandioca (ver figura 01) é realizado de 

forma comunitária, participam homens e principalmente mulheres de diversas faixas etárias. Para além 

de exercer uma atividade laboral, é um momento de socialização entre os moradores da comunidade, 

em que estes demonstram o entusiasmo ao desempenhar tais funções.  
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Figura 01: Agricultor familiar camponês na produção de 

farinha de mandioca 

. 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

Na produção da farinha, biscoitos e beijus trabalham quatorze moradores da comunidade, sendo 

dois homens e doze mulheres (ver figura 02). Esses sujeitos além de desenvolverem essa atividade 

também são agricultores, desempenham as duas funções e destacaram a importância dos recursos 

financeiros obtidos na fábrica para a complementação da renda familiar. 

Figura 02: Fábrica de biscoitos e beijus da agricultura 

familiar camponesa 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

No tocante à contribuição do PNAE, os agricultores e agricultoras trabalhadores da fábrica de 

derivados de mandioca foram enfáticos ao destacar a importância dos recursos financeiros do programa 

obtidos por meio da comercialização desses produtos para o funcionamento da agroindústria. A renda 

proveniente da política pública representou a quantia de R$ 34.664,50 para o ano de 2019. 

A agroindústria de base familiar porta-se como uma importante estratégia de fortalecimento da 

agricultura familiar camponesa, na medida em que possibilita condições fundamentais para a reprodução 

das famílias. Esse modelo de produção proporciona o aumento da renda das famílias dos agricultores e, 

concomitantemente, dinamiza a economia dos sujeitos e também da localidade em que estes estão 

inseridos (WESZ JUNIOR; TRENTIN; FILLIPI, 2006). É uma ferramenta que promove a geração de 

oportunidades, sobretudo, para os jovens, impulsionando a permanência desses no espaço rural. Os 

produtos elaborados na fábrica (farinha, biscoitos, beijus) são direcionados especialmente às escolas 

adquiridos via PNAE, é igualmente comercializado nas feiras livres no município e em alguns 

circunvizinhos. 
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Outro produto comercializado por esses agricultores familiares camponeses é o mel, com uma 

produção elevada no período da primavera, entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Esse 

alimento tradicional é consumido no município e a sua comercialização proporciona uma considerável 

renda para os sujeitos, tendo em vista que é um produto que agrega um relevante valor de mercado, bem 

como não propicia dificuldades para ser comercializado e apresenta uma constante demanda. O destino 

são os mercados locais, como também os municípios circunvizinhos Tobias Barreto/SE e Ribeira do 

Pombal/BA. 

Considerações finais 

O Estado tem um papel preponderante para a efetivação de políticas públicas que promovam a 

garantia da segurança alimentar e nutricional e, consequentemente, a valorização dos hábitos alimentares 

tradicionais. Essa contribuição é fundamental não somente para a possibilitar o acesso ao alimento, mas 

também para a preservação cultural diante de uma lógica hegemônica que buscar padronizar os 

costumes. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE constitui um instrumento que promove 

a valorização dos hábitos alimentares tradicionais por meio da aquisição dos produtos da agricultura 

familiar camponesa local. Esse programa proporciona o consumo dos alimentos imbricados de 

elementos da cultura local. 

Em Itapicuru/BA foi evidenciado os alimentos tradicionais incorporados ao cardápio escolar, o 

que denota a efetiva regulamentação do programa, tornando-se uma importante iniciativa para a garantia 

da preservação da cultura, e , sobretudo, na preservação de hábitos alimentares locais. 

Para além de subsidiar condições para o fortalecimento da cultura alimentar tradicionaL, o 

PNAE também é uma importante política pública para a promoção de geração de renda para a agricultura 

familiar camponesa. Os recursos financeiros do programa são fundamentais para os agricultores 

familiares camponeses, assim como para a dinamização e funcionamento da agroindústria fornecedora 

de produtos para alimentação escolar de Itapicuru/BA. 
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A FEIRA AGROECOLÓGICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS: UM 

CAMINHO PARA A SOBERANIA ALIMENTAR 

Stéfanny Da Cruz Nóbrega1  

Lara Cristine Gomes Ferreira2 

Ariandeny Silva de Souza Furtado3  

Introdução 

Esta pesquisa versa sobre o projeto de Extensão Universitária Popular: Feira Interinstitucional 

Agroecológica. A Extensão Universitária é de suma importância no processo educativo, científico e 

cultural, a qual articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade. Torna-se uma práxis educativa, cujo ponto de partida é a 

compreensão da realidade social (1983).  

A partir desta perspectiva, a Feira Agroecológica na UFG estabeleceu-se articulada com a Feira 

Institucional Agroecológica, promovida pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor dos 

dois institutos federais do Estado de Goiás (IFG e IF Goiano), estruturada pela Chamada Pública 

01/2019/COEXT/DAS/PROEX; vinculado ao projeto Feira Institucional Agroecológica da Agricultura 

Familiar: uma proposta de Segurança Alimentar e Nutricional para as/os Servidoras/es dos Institutos 

Federais do Estado de Goiás, proposto pela nutricionista do SIASS Câmpus IFGoiano/IFG, Ariandeny 

Furtado, em 2019.  

Trata-se de uma proposta que visa garantir a possibilidade de escolha e acesso à alimentação 

saudável, difundido nos ambientes institucionais os alimentos oriundos da agricultura familiar 

agroecológica. Parte da necessidade de transcender o Sistema Agroalimentar globalizado e hegemônico 

- cujas problemáticas retomaremos adiante - refletindo sobre práticas que ajudem a avançar na 

construção da Soberania Alimentar. Dessa forma, em sua concepção, a Feira é entendida como espaço 

de trocas, saberes, resgate e valorização da identidade alimentar tradicional - baseada em práticas 

produtivas geracionais e agroecológicas, onde o alimento é visto enquanto Direito Humano, e não como 

mercadoria (FURTADO, 2019). 

Para sua efetivação foi estabelecida uma atuação intra e intersetorial e multidisciplinar, próprias 

do caráter integrador da comunicação/extensão. A partir desta construção, o Instituto Federal de Goiás 

(IFG), o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal do IFG/IF Goiano 

(SIASS IF Goiano/IFG) e a UFG formalizaram o Termo de Convênio UFG Nº 89/2019 no mês de 

março/2019, sob orientação da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/IFG) e Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEC/UFG), dando continuidade à chamada pública até o final do ano de 2019, também na 

UFG4.   

A partir destas articulações foi possível conformar redes interinstitucionais, colaborativas 

agregando interesses comuns em sinergia com a agroecologia e a soberania alimentar, voltados para a 

promoção da alimentação saudável “do campo ao ambiente institucional”, empoderamento dos 

movimentos populares e o estimulo a Agricultura Familiar de Base Ecológica e aos Sistemas 

Agroalimentares mais sustentáveis. 

                                                             
1 Mestranda IESA/UFG. E-mail: stefanny.nobrega.ufg@outlook.com. 
2 Geógrafa Laboter/IESA/UFG. Email: laracristineufg@yahoo.com.br. 
3 Nutricionista SIASS IFG/IFGoiano. Email: ariandenyfurtado@hotmail.com. 
4 Ou seja, apesar de ser um projeto proposto para trabalhar segurança alimentar e nutricional com os/as servidores/as do IFGoiano/IFG, 

extrapolou este recorte, atingindo servidores/as de outras instituições de ensino, assim como outros trabalhadores/as terceirizados/as, 

estudantes, as comunidades do entorno destas instituições e os/as agricultores/as - bem como suas comunidades - envolvidos na 
construção da Feira. 
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Soberania Alimentar: em que contexto esta luta se amplifica? 

O conceito de Soberania Alimentar foi introduzido, em 1996, pela Via Campesina, durante a 

realização da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA), realizada em Roma pela FAO. As 

organizações camponesas contrapuseram este conceito, partindo do princípio de que “o alimento não é 

uma mercadoria, é um direito humano”, produção e distribuição dos alimentos é uma questão de 

soberania popular e nacional (STEDILE, 2011), entonando o que, já no início do século XX, José Martí 

advertia o povo latino-americano “um povo que não produz o próprio alimento é um povo escravo”. Ou 

seja, sobre a necessidade de produção do próprio alimento para não cair na dependência do capital 

externo.  

Por isso, o conceito de Soberania Alimentar representa uma dimensão política ampla, pois 

conforme Stédile e Carvalho (2012, p. 715), “para ser soberano, e protagonista do seu próprio destino, 

o povo deve ter condições, recursos e apoio necessários para produzir seus próprios alimentos”. Sendo 

assim, para avançarmos em relação à soberania alimentar, é necessária a reformulação de Sistemas 

Agroalimentares mais sustentáveis. 

Baseado na resolução da questão agrária, em sua relação campo cidade, a Soberania Alimentar 

pressupõe a Soberania Popular e, neste sentido, é necessária uma reformulação no âmbito do projeto de 

sociedade que queremos: transformações sociais, políticas, culturais e econômicas (STEDILE, 2011).  

Soberania Alimentar tem se constituindo como território do campesinato, na luta por políticas 

públicas, na luta pelo direito de escolher o quê produzir, onde e como produzir o próprio alimento. E 

assim, ter o controle sobre a sua alimentação e o abastecimento local - o controle do fluxo de alimentos.   

Ao fomentar os canais curtos de comercialização, como coloca o Gazolla (2017), garante a 

oferta de alimentos locais e de qualidade, em consonância com a promoção de soberania alimentar e 

geração de renda - por propiciar a inclusão sócio-produtiva da agricultura de base familiar. Acontece 

que a crescente concentração dos sistemas agroalimentares em torno de grandes redes varejistas 

altamente exigentes restringe a participação de agricultores familiares nos mercados agropecuários e 

limita a oferta de alimentos aos consumidores finais.  

Por isso, pensar a agricultura de base familiar e as práticas agroecológicas, no contexto brasileiro 

atual, faz-se muito importante diante das alterações socioespaciais e mudanças nos hábitos alimentares. 

Dessa forma, constituiu-se como público-alvo do projeto os/as agricultores/as de base familiar do estado 

de Goiás.  

Relação campo-cidade: canais curtos de comercialização  

É por meio desta aproximação que se cria uma relação interpessoal de confiança - que media o 

processo de garantia da qualidade, ou a certificação agroecológica5 – ou seja, estabelece uma cadeia 

curta de comercialização (GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S, 2017).  

A partir desses critérios, foi publicado a Chamada Pública para a construção da Feira, em 

fevereiro de 2019. No ato da inscrição, foram solicitados: Declaração de Aptidão ao PRONAF/DAP 

Física ou Jurídica (neste caso, com composição mínima de 80% das DAP/Físicas oriundas de 

agricultores familiares) e o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios. Além disso, reforça a 

metodologia com enfoque participativo que orienta a ação extensionista, de modo que foi firmado o 

                                                             
5 Vale ressaltar que os alimentos comercializados na Feira não encontram-se certificados pelos meios oficiais, havendo sim uma 

acreditação por parte dos/as agricultores/as que autodeclararam sua produção como agroecológica no ato da inscrição. Além do 

acompanhamento realizado por parte da universidade, por meio dos trabalhos de campo realizados nas comunidades, prestando 
assistência técnica, por meio da extensão rural agroecológica. 
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compromisso de participação em reuniões mensais6 para planejamento, acompanhamento e avaliação 

do projeto.  

Foram referência para a construção da Feira as/os agricultoras/es do estado de Goiás residentes 

na Comunidade João de Deus, em Silvânia, do Movimento Camponês Popular (MCP) e as Guerreiras 

de Canudos, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) – municípios de Palmeiras de 

Goiás, Campestre e Guapó do Assentamento Canudos. 

O processo de construção da Feira está pautado na perspectiva de extensão rural agroecológica 

colocada por Caporal (1998). Assim, partimos de um enfoque holístico, de uma orientação 

pluridimencional, que dá destaque ao conhecimento dos/as agricultores/as e ao potencial endógeno de 

suas comunidades.  

Foram ofertadas aproximadamente 100 variedades de alimentos ecológicos, contendo desde 

Frutas, Folhas e hortaliças, Alimentos processados, Quitandas, Alimentos de Origem Animal, 

Leguminosas, Verduras e legumes, além de Trufa de Baru, Trufas de Frutas do Cerrado, Pasta de Pequi, 

entre outros tantos alimentos – in natura ou beneficiados – obtidos pelo saber-fazer das/os 

agroextrativistas do Cerrado que protagonizam a construção desta Feira (SILIPRANDI, 2015). 

Esta é uma prática sociocultural que merece destaque, pois se trata da valorização do Cerrado 

em Pé, a partir do reconhecimento das inúmeras propriedades nutricionais e medicinais de sua vegetação 

nativa. Contudo, a valorização do Cerrado em Pé é intrinsecamente relacionada à valorização dos 

saberes locais desenvolvidos e acumulados acerca da dinâmica do Cerrado como um todo, permitindo 

o aproveitamento de suas potencialidades. 

Há, ainda, o conhecimento popular de utilização das Plantas Alimentícias não Convencionais 

encontradas nos quintais, onde também são cultivadas as plantas medicinais, consumidas principalmente 

sob a forma de infusões e chá – estas são plantas de ciclo médio e também estão disponíveis durante 

todo o ano. Trata-se de um recurso muito importante para a saúde e o bem-estar das populações rurais, 

que possuem acesso limitado as estruturas públicas de saúde, por exemplo. É exatamente este saber-

fazer pela diversidade da policultura que garante a fartura posta à mesa. Esta é a agricultura da 

abundância (MENDONÇA, 2002). 

Acrescenta-se o fato de que a geração de renda para as famílias agricultores, associada à 

observação das especificidades do público alvo, bem como as trocas de saberes em técnicas 

agroecológicas possibilitadas a partir da feira, impulsionou o potencial agrícola das comunidades 

envolvidas. Assim como a criatividade do saber-fazer com o que a natureza lhes oferece.  

Além disso, é também espaço pedagógico para formação das/os acadêmicas/os, articulando a 

teoria-prática para promoção de uma formação efetiva a partir da realidade social. Isto é, proporcionando 

uma formação cidadã e crítica para competência profissional em ação local e regional, como modo de 

responder a sociedade que lhe proporciona esta formação.  

Então, a feira em sí, é um espaço muito rico para trocas de experiências no âmbito produção de 

alimentos agroecológicos, em consonância com a criação de canais curtos de comercialização voltados 

para a conscientização, acesso, Educação Alimentar e Nutricional bem como a politização e militância 

pró Sistemas Agroalimentares mais saudáveis. Além disso, caracteriza-se como uma evidencia as 

                                                             
6 Essas reuniões contaram com a presença das nutricionistas da Equipe de Promoção da Saúde do SIASS IF Goiano/IFG, estudantes 
do IESA/UFG e servidores/as do CECANE/UFG, FANUT/UFG, da PROEC/UFG e dos/as agricultores/as. A partir daí, estabeleceu-

se a realização da Feira Agroecológica na UFG, todas as primeiras quarta-feira do mês, e no IFG/IFGoiano, todas as segundas quardas-

feira do mês. Além disso, notabiliza-se que a Feira é itinerante, percorrendo 3 espaços diferentes, tanto na UFG como no IFG. Sendo 

que em cada espaço foram constituidas equipes locais, base para sua execução. 
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territorialidades7 que estabelece redes para o fortalecimento do território da agricultura de base familiar 

e agroecológica.  

Enfim, as feiras, enquanto momentos em que campo e a cidade dialogam, podem contribuir para 

a consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento rural e agricultura mais sustentáveis ao 

proporcionar uma alternativa ao Sistema Agroalimentar hegemônico. Aproximar essas/es atoras/es pode 

apresentar novos caminhos a soberania alimentar e a agroecologia e promover alimentação saudável do 

“campo ao ambiente institucional”. 

Considerações Finais 

O projeto de extensão/comunicação favorece uma sinergia entre universidade-comunidade para 

a construção do conhecimento agroecológico, a partir de articulações e diálogos de saberes. Estes são 

fundamentais para efetivação dos processos de transição agroecológica, priorizando a construção do 

conhecimento junto aos movimentos populares, como caminhos para o empoderamento e soberania 

alimentar.  

Cria a condição para formação discente integral, capaz de articular ensino-pesquisa-extensão-

políticas públicas/institucionais como forma de educar-se para um trabalho multiprofissional na 

sociedade, onde cada qual tem sua função e onde todas/os dependem de todas/os canalizando esforços 

para alcançar um objetivo comum.  

Do outro lado, o processo educativo encaminhado pelos/as agricultores/as é alicerçado em suas 

bases socioculturais, contribuindo no movimento de territorialização dos saberes agroecológicos. Ou 

seja, o projeto da Feira apresenta potencial de estimular a soberania alimentar e contribuir com os 

processos desenvolvimento rural sustentável, fundamentados na transição agroecológica.  

Ao compreender todo o potencial articulado na promoção da Feira Interinstitucional 

Agroecológica, é possível visualizar que caracteriza-se como uma semente da transição. Mostra que a 

construção de relações de Soberania Alimentar trata-se de um processo educativo dialético que precisa, 

necessariamente, partir do diálogo entre as diversidades e ancorar-se socioterritorialmente.  

Representa uma experiência concreta desenvolvida por organizações locais na construção da 

agroecologia e sua relação com a promoção da soberania e segurança alimentar. Assim qualifica-se a 

prática social da extensão, de modo que as pessoas aprendem e se constroem. Tem potencial de estimular 

outros processos de comercialização direta como as compras institucionais de alimentos, assim como 

servir de exemplo para que outras instituições de ensino também realizem suas feiras, além de estimular 

outras instituições a seguir este caminho. Por isso, a socialização da experiência é imprescindível. 

Comunicar e mobilizar para agregar capital social nesta caminhada.   

Consideramos, também, uma experiência de importância significativa no que diz respeito ao 

papel social da universidade enquanto dinamizador para o desenvolvimento regional, ao passo que a 

realização da feira se caracteriza como lugar de geração de renda – e em alguns casos a única fonte de 

renda – associada a assistência técnica, para estes agricultores familiares.  

O projeto Feira Agroecológica, ancorado no tripé ensino, pesquisa e extensão, é entendido 

enquanto uma estratégia para avançar nesse novo modelo, oportunizando a intersecção entre o 

conhecimento científico e o popular, a intersetorialidade entre os órgãos públicos, a interdisciplinaridade 

entre os/as agricultoras/es e a comunidade institucional de modo a avançarem na construção do 

conhecimento agroecológico para fins de soberania alimentar e popular. 

 

 

                                                             
7 Conforme Raffestin (1993), as relações estabelecidas no território não se esgotam em seus limites físicos. Afirma, também, que os 

atores ao se apropriarem dos espaços acabam por “terriorializar” os mesmos, sustentados por um conjunto de ações, posturas, práticas, 
comportamentos, fundamentais para esse processo de empoderamento e manutenção do território. 
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CAPITAL, TRABALHO E EXPLORAÇÃO: O COTIDIANO DOS 

TRABALHADORES NO AGRONEGÓCIO DE MELANCIA EM URUANA-GO 

Diôgo Rodrigues da Silva1 

Introdução 

O município de Uruana se localiza no Estado de Goiás, na mesorregião do Centro Goiano e 

microrregião de Ceres. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010, 

on-line), o município possui uma extensão territorial de 522.506 km²,“foi fundado em 1938, no local 

onde um ano antes foi levantado um cruzeiro, por José Alves de Toledo [...]” (IBGE, s.d.), o fundador 

da cidade que, no dia 20 de janeiro de 1940,“depois de construir uma ponte sobre o Rio Uru, para facilitar 

o escoamento da produção, fez doação de alqueires de terras de sua fazenda à Arquidiocese de Goiás 

para a formação do patrimônio” (IBGE, s.d.). Macêdo (2001, p. 59) destaca que “no contexto da fronteira 

econômica em Goiás, a cidade de Uruana surge concomitantemente com o avanço da frente pioneira do 

Mato Grosso Goiano, com uma família oriunda do Estado de Minas Gerais”. 

Nas atividades econômicas de Uruana, destaca-se a agricultura com a produção de melancia, 

que é desenvolvida por pequenos e grandes produtores e pela agricultura familiar. Apesar de a maior 

exploração da terra em Uruana estar ligada às plantações de melancia, ao longo do tempo, o município 

conserva na sua estrutura produtiva o plantio de arroz, feijão e milho, e mais recentemente surgiu a 

produção de cana-de-açúcar. 

A modernização da agricultura transformou as relações produtivas, redefinindo toda a estrutura 

socioeconômica e política no campo e na cidade. Presenciou-se no município a expulsão dos pequenos 

proprietários de suas terras e o crescimento da população urbana. Isto é, vários camponeses arrendaram 

suas terras aos produtores de melancia e foram morar nas cidades. 

Dessa forma, a mão de obra familiar camponesa foi desarticulada e consequentemente, as 

culturas de subsistência deixaram de ser produzidas gradativamente. Por outro lado, constata-se o 

aumento da produção de commodities e a imposição dos moldes capitalistas sobre os saberes-fazeres 

dos camponeses. Instala-se o modelo agroexportador em contraposição à agricultura camponesa. 

É nesse contexto que a modernização agrícola, principalmente em relação à produção de 

melancia, no município de Uruana-GO e os resultados perversos do antagonismo entre capital e trabalho 

se constituem numa importante temática a ser pesquisada e entendida. Isto porque o capitalismo 

globalizado, além de promover o trabalho como mercadoria, também agrava as condições de vida e de 

trabalho no campo e na cidade. 

Modernização agrícola e seus efeitos no município de Uruana-GO 

A ocupação inicial de Uruana se deu em 1938, influenciada pelo cultivo de culturas de 

subsistência (arroz, feijão e milho) e a criação rústica de bovinos e pequenos animais. Em 1940, no 

governo de Getúlio Vargas, inicia-se a implantação de uma política de planejamento destinada à 

ocupação produtiva com a criação das colônias agrícolas nos estados de Goiás e Mato Grosso 

(CASTILHO, 2012). 

Os incentivos voltados para o Cerrado estimularam diretamente o desenvolvimento agrícola. 

Com o advento da agricultura tecnicista na região de Uruana, a produção agrícola sofreu mudanças 

gradualmente, deixando a produção de grãos para produzir melancia. Segundo Macêdo (2001, p. 222-

223), “Uruana, em particular, que teve no passado uma função regional com a produção de cereais, é, 

                                                             
1 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Jatai sob orientação do Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Contato: 
d1ogo.rodrigues@outlook.com 
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atualmente, dotada de uma singularidade funcional devida à especialização com a produção de 

melancia.” 

A localização de Uruana foi favorável para a implantação da cultura da melancia. A proximidade 

com grandes mercados consumidores em ascensão, como o eixo Goiânia – Anápolis – Brasília e o 

mercado paulista, foi essencial para a inserção de mais uma região produtora à economia goiana. A 

produção de melancia passou a ser comercializada praticamente em todo território nacional e exportada 

para países do Mercosul, sobretudo para a Argentina. 

A partir de meados da década de 1980, o assalariamento aos poucos passou a ser a relação 

predominante, tanto no campo como na cidade, nas terras cerradeiras. Ao incorporar essas terras ao 

capital industrial (máquinas, implementos agrícolas etc.) e financeiro (empréstimos) vários rearranjos 

espaciais e alterações nas relações sociais produtivas ocorreram no espaço agrícola (MENDONÇA, 

2004). 

Narrativas e experiências de trabalhadores agrícolas em Uruana-GO 

As entrevistas com os trabalhadores da melancia foram realizadas através da gravação em áudio, 

mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido autorizaram a divulgação da voz, 

opinião e identificação através de uso de nome nos resultados publicados da pesquisa. Foram utilizados 

roteiros que abordaram a características do processo de produção, organização do trabalho e cotidiano 

na lavoura de melancia. As idades dos trabalhadores entrevistados variam entre 29 e 52 anos, para essa 

pesquisa foram selecionados 20 colaboradores. 

A partir das entrevistas nota-se que os colaboradores desta pesquisa começaram a trabalhar 

muito jovens na produção de melancia, em sua maioria afirmaram que começaram com 

aproximadamente 12 anos, e que trabalharam em todas as etapas da produção, inclusive na manipulação 

de fertilizantes e agrotóxicos. 

O nível de escolaridade entres esses colaboradores demonstram a falta de oportunidades, 

preocupados em contribuir no sustento da família a maioria dos entrevistados relataram que cursaram 

apenas até a primeira etapa do ensino fundamental. Isso explica pelo fato que de o trabalho na melancia 

entre todos os sujeitos deste estudo é a única fonte de renda. 

Nas lavouras de melancia prevalece o trabalho informal, de todos os colaboradores nenhum 

possui carteira de trabalho assinada, foi selecionado neste estudo trabalhadores de diversas etapas do 

processo de produção da melancia, entre eles destaca-se o que contribuem no plantio e colheita do fruto. 

A aplicação do roteiro de entrevistas permitiu uma interação entre o passado e o presente e nesse 

sentido compreender as mudanças na produção de melancia nas últimas décadas. Rafael Rodrigues 

Martins (informação verbal)2 destacou que no decorrer dos anos e com o impacto da modernização da 

agricultura “houve bastante mudança, antes o povo plantava no sulco agora passou a plantar no gotejo, 

no serviço agora tem bem mais gente pra trabalhar, e eu acho que pouca roça.” 

A escassez do plantio na região pode explicar a questão da migração temporária relatada pelos 

trabalhadores da melancia para outras regiões do país, pois na falta de produção, esses trabalhadores são 

forçados a migrar. 

Os trabalhadores que colaboraram com a pesquisa afirmaram que na ocasião das migrações 

forçadas para o labor na produção melancia eles percorrem diversos estados brasileiros, entre eles Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Sul e São Paulo. A maioria dos trabalhadores 

relatou que fora da cidade de origem, eles são submetidos a jornadas de trabalho árduas que variam de 

10 a 15 horas por dia, e dividem os alojamentos mantidos pelos patrões com cerca de 6 a 8 trabalhadores.  

                                                             
2  Entrevista concedida por MARTINS, Rafael Rodrigues. Entrevista I. [jan. 2018]. Entrevistador: Diôgo Rodrigues da Silva. Uruana, 
2018. 1 arquivo .mp3 (6 min.).  
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Considerações finais 

Os efeitos socioespaciais que a produção de melancia gerou no município, sobretudo a partir da 

modernização da agricultura provocaram (e ainda provocam) uma reorganização fundiária, produtiva, 

econômica, política etc. Esta reorganização promoveu diversas melhorias na cidade de Uruana em 

relação à infraestrutura e aos equipamentos urbanos, como: saneamento básico, pavimentação das ruas, 

criação de escolas, de áreas de lazer, comércios, hospitais. Porém os trabalhadores que contribuem com 

esse processo estão sujeitos às condições de trabalho degradantes. Apesar da grande preocupação em 

modernizar o campo, o trabalhador da melancia foi esquecido, apenas a sua mão de obra barata foi 

valorizada, tornando assim visível o papel tóxico do capital sobre o agronegócio da melancia. Esses 

fatores deixam transparecer que a modernização agrícola na região do cerrado é marcada pela forte 

presença do capital monopolista, da industrialização da agricultura e da integração do capital agrícola, 

comercial, industrial e financeiro. 

A partir das narrativas dos trabalhadores da melancia, foi possível constatar como o trabalho 

temporário e informal, bem como a flexibilização imposta pelo capitalismo na fruticultura não explora 

apenas a terra, mas também o trabalho produtivo que posteriormente originará a mais-valia, fruto da 

força de trabalho empregada por esses sujeitos no agronegócio de melancia. É nítido o descaso e 

abandono do capital para com os trabalhadores. 

De fato, a modernização da agricultura contribuiu para tornar mais dificultosa a vida desses 

indivíduos, principalmente pelo aumento do desemprego em determinada área desse modelo de 

agronegócio. A falta de escolaridade junto a espacialização da produção, uma vez que a cidade não 

oferece outras oportunidades de trabalho, tornou o empregado dependente desse modelo, fazendo assim 

a sujeitar-se a todas as formas de acordos e riscos de acidente de trabalho para conseguir criar os filhos 

e garantir o sustento da família. 

A partir da pesquisa identificou-se os anseios, as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos 

trabalhadores da melancia que com pouca escolaridade são submetidos a precarização do trabalho. 

Ainda foi possível notar que os trabalhadores da melancia que migram para outros estados na ocasião 

da entressafra em Uruana, são produtos do desemprego na cidade causado pela modernização agrícola.  
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LUGARES DA AGROECOLOGIA EM GRANDES CIDADES: NOTAS DE CAMPO 

SOBRE TRÊS HORTAS URBANAS 

Thiago de Araújo Costa1 

Introdução 

A importância do cultivo de hortas e jardins coletivos para o desenvolvimento urbano ainda é 

subestimado nas grandes cidadeS brasileiras. Entretanto, trazer a produção de base agroecológica para 

o diálogo com o planejamento urbano parece fundamental para pautarmos o desenvolvimento durável e 

a resiliência das cidades. Nesse sentido, uma coalizão entre práticas urbanas e agrícolas poderia gerar 

múltiplas potencialidades no reforço do engajamento da sociedade civil na produção do espaço da 

cidade. 

O cultivo da cidadania permanece enquanto uma questão irresoluta. A importância que a 

agricultura urbana vem adquirindo nas últimas décadas, integrando-se a políticas de desenvolvimento 

socioespacial e contribuindo com sistemas alimentares, demonstra-se de modo notável em duas grandes 

cidades norte-americanas. Um engajamento que nos desafia a perceber que o efeito do cultivo de hortas 

e jardins coletivos no contexto de uma metrópole ultrapassa um espectro ecológico e alimentar. 

Registrando notas de um trabalho de campo que buscou observar a presença da agricultura 

urbana em Nova York, nos Estados Unidos, e Montréal, no Canadá, esta comunicação reconhece, 

inicialmente, o papel crucial das hortas e jardins coletivos no cotidiano. Estes espaços têm suma 

importância na produção e manutenção de lugares que podem exemplificar, sob o gesto da dedicação 

coletiva, o que podemos chamar de lugares de produção do comum. Como Federici (2018) descreve, 

hortas e jardins coletivos podem ser vistos como lugares  empenhados em gestos de re-conexão entre os 

corpos e que desempenham um papel fundamental no re-encantamento das cidades. 

 Os lugares da agricultura podem se tornar dispositivos pedagógicos e de integração de migrantes 

e refugiados a um novo território de existência. Aqui, gostaria de me restringir a três coordenadas desse 

trabalho de campo, no intuito de enfatizar que as hortas urbanas adquirem diferentes significados e 

funções dentro de duas grandes cidades. Esses lugares de cultivo, que são endereços para gestos de 

dedicação coletiva, apresentam multidimensionalidade e ambivalência inerentes. A seguir, um percurso 

entre três destes espaços de cultivo motiva essa constatação. As hortas, enquanto lugares urbanos 

coletivos e dinâmicos, constituem-se de sentidos co-existentes de enraizamento, de educação e exclusão. 

Enraizamento 

 Encontrar a horta comunitária Riverside Valley foi uma tarefa demorada. Ainda que guiado por 

um aplicativo que me guiava até o endereço no mapa foi necessário engajar a percepção mais aguçada, 

guardar o telefone e olhar em todas as direções. Lá estava ela, apertada entre viadutos e passarelas e a 

linha de trem, entre as ruas do bairro e as quadras de esporte do Parque Riverbank, às margens do Rio 

Hudson. Precisei subir na mureta da passarela para enxergar como chegar até lá, numa horta pequena 

mas abundante de flores e vegetais. A bandeira dos Estados Unidos hasteada já indica um teor de civismo 

no cultivo em curso, entretanto quando me comunico com a única  pessoa presente na horta naquela 

manhã de quarta-feira eu logo compreendo, ao ouvir o acento hispânico, que há ali um nó de um processo 

transnacional. 

 De fato, essa horta comunitária é também conhecida como Jardim da Jenny, antiga moradora  

do Harlen que iniciou o cultivo das verduras ali, entre o viaduto e a linha do trem, há mais de 30 anos. 

Jenny Benitez, 86 anos, tem origem porto-riquenha e se mudou para Nova Iorque nos anos 1970, 

                                                             
1 Geógrafo, Doutor em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador de pós-doutorado e bolsista do programa DocFix FAPEG/CAPES no 
Programa de Pós-graduação Projeto e Cidade, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás. E-mail: thiagocosta@ufg.br 
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trabalhando  como professora por décadas. Quando começou a cultivar a horta ela mesma conectava 

uma mangueira na sua casa e levava água por mais de 50 metros, até alcançar os canteiros. A história 

do jardim nos aponta para o engajamento comunitário de uma imigrante que defende os espaços de 

enraizamento, especialmente para as crianças do bairro. 

 O Harlem é um bairro muito extenso, majoritariamente habitado por latinos e afroamericanos, 

a horta se tornou um espaço de produção do comum entre pessoas vindas de diversos países. No caso 

do Jardim da Jenny, a horta é o lugar de enraizamento na ilha de Manhattan, onde a quantidade de 

alimentos produzidos não é mais importante que as mãos que prepararam a terra e cultivaram. O papel 

de liderança que Jenny ocupa nos ensina que a potência das hortas urbanas não se limita a finalidade 

nutricional, nem ao equilíbrio ecológico. Sua dedicação que dura mais de quarenta anos é significante 

para compreendermos que a horta é parte importante de um processo de territorialização que se dá na 

escala comunitária, e não em termos de indivíduos. 

 A trajetória da horta em Riverside Valley manifesta que a insistência é o que fundamenta a 

consolidação da agricultura urbana em Nova Iorque, além de evidenciar o pioneirismo de uma mulher 

imigrante no cultivo do comum na metrópole. A função ecológica dessa horta comunitária é 

indissociável de seu papel ativo em processos de subjetivação urbanos marcados pelo transnacionalismo 

e pela necessidade de efetivação de ancoragens e enraizamentos. 

Aprendizagem 

 Em Montréal, o amadurecimento do debate acerca da segurança alimentar da população e o 

desenvolvimento de pesquisas de ecologia urbana imbricaram na elaboração do conceito de cidadania 

ecológica, ou ecocidadania. Perpassando diversas políticas públicas, a ecocidadania pauta o fomento e 

manutenção de hortas e jardins coletivos e comunitários dentro da cidade, sendo entendida como uma 

chave estratégia  na adoção do desenvolvimento sustentável  (Cf. Fauvé et al., 2017). Como pude 

observar, na metade do ano que existem condições climáticas favoráveis, a cidade verdeja de um modo 

admirável. 

 A dimensão ambiental da agricultura urbana é prioritária na adoção de um planejamento urbano 

comprometido com as transformações diante das mudanças climáticas. O discurso ambientalista, 

mesclado à segurança alimentar, produziu um campo de experiências agroecológicas muito vasto, 

envolvendo municipalidade, organizações não-governamentais e unidades de vizinhança, universidades 

e escolas. Montréal possui um Plano Municipal de Agricultura Urbana que, entre outras questões, regula 

o uso de agrotóxicos no ambienta urbano, fomentando tecnologias de base agroecológica e 

biodegradáveis. As hortas e jardins coletivos de Montréal constituem um dispositivo educativo que 

engloba, principalmente, as hortas dentro das escolas e universidades. A função pedagógica das hortas 

urbanas foi enfatizada na programação da Escola de Verão em Agricultura Urbana organizada pelo 

Laboratório de Agricultura Urbana da Université du Quebec à Montréal em julho de 2019. 

 Perceber que a rede de hortas urbanas se integra em um dispositivo educativo articulado em 

torno de práticas de horticultura requer uma observação ativa. A visita a diversos lugares de cultivo 

propiciada pela Escola de Verão priorizou a visita a projetos que enfatizam a dimensão pedagógica da 

ecocidadania. O engajamento de crianças, estudantes, idosos, e também de imigrantes e/ou refugiados, 

é privilegiado diante da quantidade de alimentos orgânicos produzidos. Os sentidos da cidadania 

ecológica englobam no mínimo duas formas diferentes de organização dos lugares: hortas coletivas 

geralmente são subdivididas em parcelas e outorgadas a moradores vizinhos, já as hortas comunitárias 

não possuem parcelas atribuídas a indivíduos, plantio e colheita são articulados em conjunto, assim 

como a partilha do que é colhido é distribuído de modo equânime. 

 A consolidação da rede de hortas urbanas de Montréal possui um histórico que remete às últimas 

décadas, num momento político em que as pautas ambientalistas ganham relevo nas políticas públicas 

municipais. Um dos principais reflexos do papel desta rede de lugares agrícolas na dinâmica urbana 
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pode ser observado com o aparecimento de uma coalizão que aglutina transversalmente diversos agentes 

na produção do espaço. A Coalizão Educação – Meio-ambiente -  Ecocidadania (Coalition Éducation – 

Environnement – Écocitoyenneté), um agrupamento de organizações e de pessoas mobilizadas em 

estimular a institucionalização e o pleno desenvolvimento de uma educação que trata o ambiente e a 

ecocidadania no seio da sociedade quebecois, tanto no meio da educação formal quanto em contextos 

educativos informais. O papel da UQàM é relevante na articulação entre sociedade civil, pesquisadores 

e professores, municipalidade e organizações não-governamentais. 

 Cada endereço onde é visível o exercício da agroecologia urbana é parte de um dispositivo 

educativo, que demanda pactuação e associativismo para se realizar. Em Montréal, a agricultura urbana 

retroalimenta tecnologias de convívio, distribuição e formação que são a base de uma ecocidadania. 

Essa experiência pode inspirar outras municipalidades na elaboração de políticas públicas visando o 

desenvolvimento durável e a resiliência urbana no contexto das mudanças climáticas. Mas, além disso, 

a experiência em questão provoca uma reflexão sobre a dimensão cidadã da agricultura e da jardinagem, 

despertando o engajamento de escolas e universidades e promovendo uma mobilização institucional 

baseada na transversalidade entre educação, natureza e cidadania. 

Enobrecimento 

 O Hight Line, uma via férrea suspensa que corta a ilha de Manhattan nas imediações do SoHo, 

é um espaço emblemático dos processos de transformação urbanos. Muitas vezes essa referência é 

trazida como um modelo de planejamento urbano, a linha do trem que permaneceu desativada por um 

longo período é hoje um ponto de visitação para uma multidão de turistas, que nos fins de semana 

caminha lentamente, como em um cortejo, ao longo dos dois quilômetros do parque suspenso. 

Entretanto, a imagem do Higth Line como um exemplo bem-sucedido de transformação de uso do solo 

não se sustentou in loccus. 

 No parque é desenvolvido um projeto de cultivo de plantas medicinais que promove visitas 

guiadas a quem queira conhecer as espécies presentes nos jardins que foram construídos sobre a linha 

do trem. Os usos medicinais, os diferentes nomes, histórias e simbolismos são indicados em placas ao 

longo do caminho linear, demonstrando detalhadamente a importância das plantas na produção da saúde 

humana. Além de plantas medicinais, o Higth Line é ocupado também por jardins melíferos que 

contribuem com o ciclo de vida de insetos polinizadores. 

 Contudo, o parque linear que é tido como um exemplo para o planejamento urbano brasileiro 

não está isolado do processo de gentrificação que desde os anos 1990 abrangeu o SoHo, uma região 

próxima a Greenwich Village, antigamente ocupada por galpões industriais, abatedouros e piers sobre o 

Rio Hudson. Como Smith (2002) descreveu, a gentrificação desponta nas últimas três décadas como um 

fenômeno marcante nas grandes cidades capitalitas. Hoje, edifícios projetados por  starquitetos se 

destacam entre as velhas construções, um museu, galerias de arte contemporânea, joalherias, 

apartamentos de luxo, restaurantes e cafés ladeiam o Hight Line, amplificando a percepção que o fluxo 

de turistas já indicava. Aqui, o programa que envolve a introdução às ervas medicinais está engendrado 

na economia política de uma das maiores cidades do planeta. O sentido do jardim urbano atravessa o 

sentido ecológico e pedagógico, alcançado pela dimensão capitalista de valorização de espaços verdes 

dentro da cidade. 

 Numa pequena banca - a mesma onde é possível se inscrever na próxima visita guiada – 

encontram-se envelopes de sementes vendidos como souvenirs por dezoito dólares (equivalente a 

quarenta reais). A constatação de estar presenciando, de dentro, um processo em que a ecogentrificação, 

ou “gentrificação verde” (GOULD e LEWIS, 2017) desponta como uma nova faceta da especulação 

imobiliária, trouxe um impacto diferente daquele relatado anteriormente. Na pactuação para transformar 

o antigo viaduto em uma área verde é o capital financeiro o agente preponderante, a revitalização da 
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região das docas impulsionou uma transformação radical do bairro, expulsando moradores de baixa 

renda e atraindo investimentos de escala global. 

 Nesse caso, um outro aspecto da agricultura merece ser considerado: a dimensão ambivalente 

que as práticas espaciais tidas como alternativas assumem na cidade neoliberal. A economia hipster - 

como vem sendo nomeada essa fase atual do capitalismo neoliberal – assimila o histórico do ativismo 

urbano de Nova York, onde a agricultura urbana significava por vezes um exercício de auto-gestão 

libertária. Os sentidos do cultivo de plantas medicinais podem ser instrumentalizados pelo capitalismo 

verde. Caberia aqui uma crítica da geografia urbana pois no processo de reprodução da cidade capitalista 

um lugar de cultivo e produção de saúde passa a se situar no campo de forças econômicas, que tendem 

a reificar os gestos perpetrados nas hortas coletivas. Assimilando uma noção de ‘ecologicamente 

correto’ para justificar transformações urbanas excludentes. 

 Considerações finais 

 Essa comunicação visa registrar notas de um trabalho de campo realizado na América do Norte 

no verão de 2019. Durante essa incursão, ficou perceptível que o nível de consolidação da agricultura 

urbana na América do Norte, oferece ao debate da Geografia um leque de diversas experiências que 

podem ajudar a compreender os diversos efeitos produzidos na relação entre agroecologia e cidadania. 

As hortas se integram nas tramas da cidade, atravessando motivações e dedicações que visam fins 

heterogêneos. 

 O objetivo principal deste relato foi pontuar três diferentes processos espaciais relacionados à 

agroecologia nessas duas cidades. Compreender de modo crítico a presença de hortas urbanas e jardins 

coletivos na dinâmica de reprodução do espaço capitalista é fundamental para fomentarmos políticas 

públicas de antigentrificação, por exemplo. Espero que essa discussão também possa subsidiar a 

implementação de experiências de agroecologia dentro das grandes cidades brasileiras, compreendendo 

que o sistema capitalista pode abarcar o sentido e o valor que os espaços verdes incorporam. 

Apresentando tais notas baseadas na observação das hortas na América do Norte, almejo, por fim, 

indicar um quadro comparativo que fomente o diálogo entre experiências transamericanas. 
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MANIFESTAÇÃO COMO TÁTICA DE LUTA POR TERRITÓRIOS REALIZADAS 

POR MOVIMENTOS SOCIAIS CAMPONESES EM GOIÁS NOS GOVERNOS LULA 

E DILMA 

Flávio Marcos Gonçalves de Araújo1 

Nossas intenções e nossas ferramentas 

As manifestações são uma das táticas utilizadas pelos Movimentos Sociais Camponeses (MSC) 

em Goiás. Tal tática foi utilizada nos governos petistas na luta por terra e território. O texto está 

organizado em um primeiro momento que trata as manifestações de forma conceitual e o segundo 

sistematiza os MSC que atuaram no estado no período considerado, bem como os municípios de atuação, 

suas reivindicações, as formas de manifestações e seus os objetivos. 

Os dados analisados são oriundos da Comissão Pastoral da Terra (CPT) referentes ao período 

de 2003 a 20162. Esses dados foram classificados e sistematizados com objetivo de estabelecer a 

espacialização dessas manifestações e como as mesmas contribuíram na luta por territórios dos MSC 

nos Governos dos petistas.  

As manifestações como ferramenta de luta dos MSC  

A Constituição de 1988 garante o direito à manifestação de todos os cidadãos. Porém, a Carta 

Magna estabelece uma série de condições necessárias para exercer este direito, conforme prevê o Art. 

5º, inciso IV, XVI, XVII, XLIV. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato; XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 

à autoridade competente; XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (BRASIL, 

1988) 

Para os MSC, as manifestações vão além das fronteiras do Direito e da Justiça e adquirem um 

caráter de maior amplitude. Elas têm como função se posicionar, mas também reivindicar diretos, 

políticas públicas, denunciar violências sofridas e apresentar outras demandas. Dessa forma, são um 

importante elemento de ação. A CPT entende manifestação como:  

[...] ações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras da terra que protestam contra atos de 
violência sofrida ou de restrição de direitos, reivindicando diferentes políticas públicas e ou 

repudiam políticas governamentais ou exigem o cumprimento de acordos e promessas.  (CPT, 

2016, p.17) 

Nos últimos anos as manifestações têm sido a ferramenta mais utilizada na luta dos camponeses 

e indígenas e têm experimentado acréscimo, ao contrário das ocupações e novos acampamentos, que 

estão numa curva de descenso, como podemos observar na Figura 01.  

 

 

 

 

                                                             
1 Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia do IESA - Universidade Federal de Goiás, membro do Grupo 

de Estudos e Pesquisas Trabalho, Território e Políticas Públicas (TRAPPU). E-mail de contato: flaviosolgo@gmail.com 
2 Temos como corte temporal do fim do partido dos trabalhadores no governo federal o dia 12 de maio 2016, essa foi data em que a 

então presidenta Dilma Rousseff assinou intimação do senado afastando por 180 dias de suas funções, como é sabido por todos no dia 
31 de agosto de 2016 o senado federal ratifica o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. 
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Figura 01. Manifestações, Ocupações e Novos Acampamentos no Brasil 

de 2003 a 2016 

 
Fonte: CPT, (2017). Organização: Araújo, (2017). 

Com bases nos números da CPT e nos elementos conceituais apontados, pode-se concluir que 

as manifestações são um elemento fundamental para demarcar a espacialidade dos MSC na luta pelo 

território. 

A Espacialização dos MSC em Goiás: reivindicações, táticas e objetivos   

Os MSC realizaram 297 manifestações de luta pelo território em Goiás, nos governos petistas, 

conforme dados da CPT (2017). A figura 02 mostra essas manifestações em uma linha temporal. Nota-

se uma média de 21 manifestações ao longo desses quase 14 anos, existem variações temporais das 

quantidades de manifestações essas causas podem ser: a maior proximidade do governo federal, as 

eleições presidenciais, o maior afastamento do governo federal, as conjunturas nacional e internacional 

e outros fatores locais. Essas variáveis elencadas podem sofrer multiplicações quando estabelecemos o 

tempo e o espaço.  

Figura 02. Linha do tempo das manifestações realizadas pelos Movimentos Sociais Camponeses 

em Goiás, 2003 a 2016. 

 
Fonte: CPT, (2017).  Elaboração: Araújo, (2017). 

As 297 manifestações realizadas pelos MSC apresentaram múltiplas reivindicações3, os 

formatos dessas manifestações foram bastante variados, sendo que um total de 18 MSC4 participaram 

e organizaram essas manifestações.  

                                                             
3 Reivindicações que encontramos das manifestações realizadas pelo MSC em Goiás de 2003 a 2016*: assentamento de famílias, 

cesta básica, contra a injustiça e a violência, contra agrotóxico, contra barragens, contra as monoculturas, a favor do crédito, 

cumprimento de acordos, defesa da água e do meio ambiente, direitos humanos, educação, saúde, indenização, incentivos à pequena 
produção, infraestrutura, políticas públicas, reforma agrária, seguridade social. 

4 Comissão Pastoral da Terra- CPT-GO, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Brasil-CTR, Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás-FETAEG, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura 

Familiar Goiás-FFETRAF-GO, Movimento dos Atingidos por Barragem-MAB, Movimento Brasileiro dos Trabalhadores Rurais-
MBRT, Movimento Brasileiro dos Sem Terra-MBST, Movimento Camponês Popular-MCP, Movimento de Libertação dos Sem 
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Esses 18 MSC realizaram manifestações em 71 municípios de Goiás, o que corresponde 

28,86% dos municípios goianos tiveram uma ou mais manifestações, conforme Figura 03. 

Figura 03. Espacialização das Manifestações do Movimentos Sociais 

Camponeses em Goiás 2003 a 2016. 

 

Fonte: CPT, (2017). Elaboração: Oliveira, (2017). Concepção: Araújo, 

2017). 

Desse total de 297 manifestações um conjunto de 179.323 pessoas participaram dessas 

manifestações, sendo que Goiânia concentrou 65.503, em 107 eventos, o que corresponde a 36,52% dos 

manifestantes.  

Como apontamos as manifestações realizadas MSC tiveram uma ou mais reivindicações, 

conforme figura 04 as principais reivindicações foram reforma agrária 24%; infraestrutura - 13%; contra 

injustiça e violência - 10%; e, defesa da água e do meio ambiente - 8%. 

Figura 04. Reivindicações das Manifestações Realizadas por Movimentos 

Sociais Camponeses em Goiás 2003 a 2016. 

 
Fonte: CPT (2017). Elaboração: Araújo, 2017. 

                                                             
Terra-MLST, Movimento de Mulheres Camponesas-MMC, Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA, Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, Movimento Terra Trabalho e Liberdade-MTL, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, 

Democrático e Independente-MTL-DI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto-MTST, Movimento de Volta dos 
Trabalhadores  ao Campo-VCT, Terra Livre-TL e Via Campesina-VC. 
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Se classificáramos essas manifestações pensando no território podemos sistematizá-las em três eixos 

de reivindicações por: novos territórios; permanência nos territórios; e um terceiro que conjuga os dois 

primeiros. 

Com base nessa classificação que levantados anteriormente, podemos classificar que 57% das 

manifestações têm como objetivo a permanência no território, 23 % reivindicavam a novos territórios e a 

permanência no território e 18% a luta por novos territórios. Esses dados demonstram que os MSC em Goiás 

nos governos petistas tiveram como objetivo central nas manifestações, a permanência no território.  

Feitas essas análises, iremos nos debruçar sobre as formas de manifestações utilizadas pelos MSC 

Goiás nos governos petistas. Com relação às formas utilizadas nas manifestações, é possível elencar as 

seguintes: acampamentos, atos, bloqueios, caminhadas, carreatas, celebrações, greves de fome, festas 

camponesas, marchas, protestos, romarias, vigílias, entre outras.  

Para melhor compreender essas táticas, é necessário aprofundar a compreensão e fazer as sínteses 

necessárias, sempre de maneira dialética. Nesse sentido, podemos dividir as formas de manifestação em dois 

eixos: de enfrentamento e de divulgação e publicização. As manifestações que tiveram formato de atos, 

caminhadas, carreatas, festas camponesas, marchas, romarias e outras, foram empreendidas para reivindicar, 

porém com caráter de divulgação e publicização dos movimentos. Já os bloqueios, as ocupações e os 

acampamentos, são formas de manifestações que pressupõem um alto risco de violência com setor privado 

do campo e com o Estado, que se constitui com uma das principais ferramentas utilizadas por grileiros, 

latifundiários e empresas do agronegócio, para manter seus territórios. Isso explica e justifica porque os MSC 

em Goiás realizaram um enfretamento em 58,92% das manifestações que tiveram como tática os bloqueios, 

acampamentos e ocupações. 

Ao analisar as 118 manifestações que utilizaram a ocupação como forma, pode-se propor outra 

forma de análise, para melhor confirmar a hipótese anterior, que aponta o Estado como principal antípoda 

dos movimentos sociais camponeses. Dessa forma, se realizada uma sistematização espacial, conforme 

figura 05, temos como principais alvos: bancos públicos, Incra, INSS, órgãos estaduais, prefeituras e outros.  

Figura 05. Classificação das manifestações que utilizaram como tática as 

ocupações em Goiás, 2003 a 2016. 

 
Fonte: CPT (2017). Elaboração: Araújo (2017). 

Como podemos observar na figura 06 a espacialização das manifestações que utilizaram como 

forma as ocupações se concentram em Goiânia e nas regiões Centro e Oeste goiano e na região Sudeste.  
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Figura 06. Espacialização das Manifestações que utilizaram como 

tática as Ocupações em Goiás, 2003 a 2016. 

 

Fonte: CPT (2017). Elaboração: Oliveira (2017). Concepção: Araújo (2017). 

Essa espacialidade das manifestações que tiveram como forma as ocupações podem ser 

explicadas, por alguns fatores. A maior concentração em Goiânia aconteceu por ser na capital a sede do 

Incra, como podemos observar na figura 7. Além disso, o elevado número de manifestações em Goiânia, 

também está atrelado a concentração de secretarias do governo estadual. Quando olhamos para regiões 

Oeste e Centro do estado, observamos que manifestações que têm como tática ocupações na sua quase 

totalidade ocuparam bancos públicos, em uma clara intenção pressionar o governo federal a liberar 

verbas para políticas públicas. Na região Sudeste atuação intensa do MCP se destaca, principalmente no 

município de Catalão.    

Os bancos públicos foram, do ponto de vista espacial, a principal escolha como alvo na luta pela 

permanência no território, uma vez que a Caixa Econômica Federal-CEF e Banco do Brasil-BB estão 

ligados a reivindicações de crédito e outras políticas públicas.  Em seguida, aparece o Incra, o que revela 

a pressão por uma política efetiva de Reforma Agrária. 

Das 56 agências de bancos públicos ocupadas, 47 foram da CEF e 9 do BB. Esses dois bancos 

são os responsáveis pela liberação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), definido pelo Banco Central como:  

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se a estimular 

a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de 

atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. (BRASIL, 2017). 

A CEF também é responsável pelo Programa no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, tem como 

finalidade possibilitar ao camponês, trabalhador rural e comunidades tradicionais, o acesso à moradia 

digna no campo, por meio de reforma ou construção. Essas funções dos bancos públicos convertem-nos 

em espaço privilegiado para as manifestações dos MSC.  

O Incra se define como uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a Reforma 

Agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, Incra (2017). Com base nessa definição, pode-se 

aduzir que as ocupações do órgão estão ligadas à luta por novos territórios, enquanto as dos bancos 

públicos relacionam-se à permanência nos territórios. A partir da sistematização e análise das 

manifestações realizadas pelos MSC nos governos petistas em Goiás, pode-se concluir que a demanda 

principal foi, de fato, a permanência nos territórios camponeses. Isso pode ser confirmado com base nos 

dados quantitativos da CPT e qualitativos das fontes primárias e secundárias das manifestações, que 

foram apresentadas no longo do texto, em especial em gráficos e mapas 
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Compreender as ações e os atores que levaram esse processo de espacialização das 

manifestações dos movimentos sociais camponeses se torna importante para estabelecer conexão entre 

o tempo espaço de atuação dos mesmos.    

Considerações finais: uma pausa para continuar a caminhada  

Buscamos neste texto sistematizar a espacialização das manifestações realizadas pelos MSC em 

Goiás nos governos Lula e Dilma e compreender esse processo.  

Duas sínteses importantes podem ser feitas uma delas é que nos governos petistas os MSC 

tiveram como prioridade a permanência no território. A segunda importante síntese é que espacialmente 

as manifestações se concentraram em Goiânia devido ao seu caráter de centro do aparato estatal nas 

escalas estadual e federal, isso aponta que os movimentos sociais camponeses em Goiás optaram que a 

luta privilegiasse o Estado. Essa escolha abre margem para falta de intensidade dos movimentos sociais 

camponeses para ampliação do território ou essa seria uma estratégia dos governos petistas para 

conciliação de classes. 

Dar continuidade nessa agenda de pesquisa é um norte a ser alcançado, com melhorias e avanços 

frente ao que já foi sistematizado para se aproximar da totalidade da espacialidade dos MSC em Goiás.   
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O DESAFIO DA ESCASSEZ HÍDRICA: IRRIGAÇÃO E CRESCIMENTO 

AGRÍCOLA EM CRISTALINA - GO: UM ESTUDO SOBRE AS BACIAS DO RIO 

SÃO MARCOS E SÃO BARTOLOMEU 

Romualdo Pessoa Campos Filho1 

Walleska Paula Sousa2 

Sarah Chaves Batista da Silva3 

Introdução  

O estado de Goiás situa-se numa posição estratégica, tendo na água um bem relativamente 

abundante. Em pleno cerrado, no Planalto Central, região que abrange boa parte do território goiano, 

além da importante Bacia do Araguaia-Tocantins, uma boa quantidade de rios que ali nascem correm 

em direção às principais bacias brasileiras. Partimos da análise sobre o elevado crescimento da produção 

agrícola de Cristalina-GO, onde se concentra a maior quantidade de pivôs centrais do Estado de Goiás.  

Embora potencializando a produtividade, e dando destaque a variedade do que se produz, há 

uma crescente exploração dos recursos hídricos por meio de métodos de irrigação nem sempre 

sustentáveis, que está impactando aceleradamente na vazão dos principais rios da região, principalmente 

o São Marcos, que sofre também impactos gerados por construções de hidrelétricas, com a instalação 

de barragens ao longo de seu percurso.  

Ao longo de um trabalho de pesquisa desenvolvido com foco sobre a produção agrícola em 

Cristalina e o uso intensivo da irrigação, temos procurado analisar como em outras regiões do mundo, 

áreas potencialmente produtivas tornaram-se estéreis, salinizadas e desertificadas, como consequência 

dos abusos cometidos e pela incapacidade dos gestores públicos lidarem com esse tipo de situação. O 

objetivo tem sido buscar identificar o quanto se explora de água na região e a capacidade que esses rios 

possuem de suportar esse processo; indicar caminhos sustentáveis que impliquem também em recuperar 

nascentes; e, principalmente, apontar formas diferentes e mais sustentáveis, de irrigação, de forma a 

evitar o desperdício crescente de água e a provável acidez e salinização do solo. 

O estado de Goiás, potencializado por uma economia agrária, está inevitavelmente submetido à 

práticas de irrigação que leva para os reservatórios subterrâneos, lençóis e aquíferos, boa parte da 

poluição química gerada pelo uso excessivo de agrotóxicos. Isso também representa, tanto nesse estado, 

como em outras partes do Brasil e do mundo, mais um dos fatores que tem contribuído para a crescente 

acidez do solo e escassez da água.  

Cristalina se destaca hoje como o maior município irrigante de Goiás, tendo mais 800 pivôs em 

uma área de 61.981 mil hectares, dados de março de 2018 disponibilizados pela Federação da 

Agricultura e Pecuária de Goiás (FAPEG) juntamente com o Sindicato Rural de Cristalina (SRC).  

Essa condição, embora tenha tornado Cristalina um dos municípios com maior produtividade 

agrícola e na liderança da produção por irrigação, gera também as mesmas consequências em exemplos 

que tem levado à escassez de água (e consequente desertificação) em outras partes do mundo, como Mar 

de Aral (região da antiga União Soviética), Lago Chade (África), Bacia Murray-Darling (Austrália) e 

Bacia do Rio Colorado (Estados Unidos), dentre outros. 

 

 

                                                             
1Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – IESA/UFG, romupessoa@gmail.com 
2Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – UFG, walleskasousa@discente.ufg.br 
3Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – UFG, sarahchaves@discente.ufg.br 



 

53 

A transformação do Cerrado: entre a revolução verde, a redenção do agronegócio e a redução do 

ambiente natural  

Nos últimos 50 anos a aceleração com que tem se dado as alterações nas paisagens, por todos 

os cantos para onde se vê o cerrado, foi impressionante. Se comparamos com os demais biomas, 

principalmente a Mata Atlântica e Caatinga, o tempo de destruição do Cerrado é proporcionalmente 

muito mais acelerado.  

Entre a década de 1970 e os dias atuais, a agricultura brasileira passou por mudanças 

substanciais, na sua capacidade produtiva. O modelo que se fortaleceu foi o agro-exportador, baseado 

principalmente na comercialização de commodities, dentro de uma estrutura agrária de grandes 

propriedades. Os incentivos governamentais desde então atraíram produtores de outros estados e 

fortaleceram grandes famílias tradicionais que já viviam nesta região. 

Em Goiás e em Mato Grosso, as modificações dependerão fundamentalmente de 

novos manejos aplicados às terras de cerrados, paralelamente a uma extensiva, ainda 

que incompleta, modernização dos meios de transporte e circulação. Acima de tudo, 

porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos 

meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o 

arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação (soja). 

(AB’SÁBER, 2012, pág. 33) 

As transformações geradas por fortes investimentos no desenvolvimento tecnológico, na 

apuração de novas técnicas, no incremento de novas máquinas, cada vez mais modernas e sofisticadas 

e na quimização, recebeu a denominação de “Revolução Verde”. Aqui no Brasil houve uma aceleração 

espetacular nesse processo, que elevou a patamares que tornaria o país líder na produção de alimentos, 

com um impulso considerável na região Sudeste, onde já havia um processo advindo do final do século 

XIX, mas principalmente na região Centro-Oeste. 

No entanto, dois problemas, de uma mesma origem, passariam a gerar preocupações para os 

gestores públicos, muito mais habituados a lidar com as consequências do que com as causas: o 

abastecimento de água nas cidades e o gasto desordenado desse recurso nas propriedades rurais, a partir 

de um incremento impressionante do uso da irrigação e uma ampliação acelerada da área irrigada no 

país, e em especial no Cerrado. 

Água: entre a abundância e a escassez  

Ciente da existência de um ciclo natural de renovação da água, comprovado pela regularidade 

com que, até épocas bem próximas, dava-se a divisão entre períodos (ou estações) secos ou chuvosos, o 

ser humano jamais cogitou a possibilidade de algum dia se deparar com a sua escassez. 

Sob dois aspectos, profundamente contraditórios, mas que identificam os fundamentos da lógica 

que se disseminou mundo adentro: de um lado uma transformação acelerada que possibilitou a algumas 

sociedades atingirem estágios de desenvolvimentos tecnológicos bastante avançados; de outro lado 

regiões do mundo intensamente exploradas em seus recursos naturais pouco se desenvolveram, 

perderam riquezas, mas mantiveram um crescimento significativo de suas populações. A riqueza 

existente em uma parte do mundo, e a miséria crescente em outra, seguiram direções opostas no uso de 

alguns desses recursos. O contraste entre essas duas realidades, completamente antagônicas, não as 

tornam diferentes quando o assunto é a Água. 

Rios, lagos e mares importantes na consolidação de nações ou de importantes cidades 

sucumbiram, diante do uso descontrolado da água ou da crescente poluição produzida pela intensa 

industrialização e irrigação, bem como do uso abusivo de produtos químicos tanto nas cidades quanto 

na zona rural. Suas nascentes se viram destruídas em meio a um processo criminoso de desmatamento 

de veredas e das matas ciliares que acompanham os cursos desses mananciais. 

O crucial, sobre as nascentes, é que elas possibilitam e são uma das manifestações geradoras da 

vida, de forma geral. Nascentes formam rios e lagos, irrigam florestas e todo tipo de vegetação, 
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dão de beber ao gado e a toda a fauna, fornecem água limpa para consumo humano. Ou seja, 

são essenciais para o ambiente: a abundância de água relaciona-se em razão direta com a 

opulência da biodiversidade. (WWF-Brasil, 2007, p. 15)  

Embora cientificamente não seja correto falar em esgotamento da água, pode-se dizer com 

segurança que o uso descontrolado, e a falta de políticas públicas para mantê-la em estado puro e 

adequado para o uso humano, está transformando essa riqueza em um produto escasso para consumo 

humano. 

Cristalina: entre a opulência e o risco da escassez hídrica  

O Planalto Central começa a receber produtores rurais de todos os cantos. Cristalina e boa parte 

do entorno de Brasília passará a conviver com a chegada de muitos sulistas, alterando o cenário da 

região, que do extrativismo cederá lugar a uma diversidade impressionante de novas culturas, 

constituindo-se num município altamente atrativo para a produção rural. As condições geomorfológicas, 

a altitude, temperatura e uma excelente condição hídrica foram fatores atrativos, e que possibilitaram o 

uso de técnicas desde as mais antigas até as inovações que se destacavam. Neste quadro de uma 

impressionante transição algo vai fazer com que essas mudanças se dêem de forma mais acentuada: a 

irrigação. 

Atualmente Cristalina é um dos municípios que mais utiliza o método de irrigação no Brasil e o 

primeiro em pivôs centrais instalados no estado de Goiás, graças a uma posição geográfica privilegiada, 

tendo seus limites de fronteiras, tanto com o Distrito Federal como Unaí e Paracatu em Minas Gerais 

cortados por importantes cursos d’água, contendo mais de 240 nascentes e rios que fornecem água para 

mais de 700 pivôs instalado, como pode ser observado no mapa de localização (figura 01). 

Figura 01: Mapa de Localização. 

       

As áreas estudadas neste trabalho abrangem a Bacia do rio São Marcos, na parte em que ele 

percorre o Estado de Goiás, microbacia do rio São Bartolomeu e sub-bacia do Rio Samambaia, este um 

afluente do São Marcos, que possuem localizações extremamente importantes, na drenagem do estado 

e da região. Cada bacia hidrográfica necessita da sua própria dinâmica que consiste na interação de 

elementos naturais e antrópicos fundamentais para a manutenção do equilíbrio de seu ciclo hidrológico, 

elementos como coberturas vegetais, clima, pedologia, geomorfologia e uso e ocupação do solo. Esse 

ciclo compreende desde a captação natural da água de precipitação até a convergência do escoamento 

em um único ponto de saída, o exutório.  

 A bacia do São Bartolomeu abriga importantes unidades de conservação, como o Parque 

Nacional de Brasília, jardim botânico, além da área de proteção ambiental do São Bartolomeu, que ainda 

protegem a biodiversidade características do cerrado e mantêm a prestação de serviços ambientais 
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(ARRUDA et al., 2008). A bacia faz parte dos municípios goianos Formosa, Planaltina de Goiás, 

Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia e Cristalina e abrange grande parte do Distrito Federal, 

envolvendo cidades satélites importantes, como Planaltina, Sobradinho, São Sebastião e Paranoá, além 

do plano piloto. É formada também pelos rios Pipiripau e Mestre D’ Armas, a drenagem principal 

percorre aproximadamente 180 km na direção N-S até desaguar no Rio Corumbá, onde divide os 

municípios de Luziânia e Cristalina. 

A bacia hidrográfica do Rio São Marcos abrange áreas dos Estados de Goiás, Minas Gerais e 

pequena parte do Distrito Federal, sendo um dos principais afluentes da margem direita do Rio Paranaíba 

(formador do Rio Paraná – Rio da Prata) e divide os estados de Minas Gerais e Goiás, no limite entre os 

municípios de Paracatu e Cristalina, respectivamente. Apresenta importante contribuição para produção 

de alimentos, principalmente em grandes áreas dedicadas a irrigação, pastagens, abastecimento urbano 

e industrial e outros usos não-consuntivos como geração de energia. 

Conclusão 

A partir dos estudos e análises feitas, tem sido possível constatar que a região passou por uma 

ampla modificação da paisagem natural, sendo ela composta em grande parte por agricultura anual e 

perene. A água vem sofrendo com conflitos entre os irrigantes e a UHE Batalha por problemas de gestão. 

Há fortes pressões dos grandes produtores, e os pequenos agricultores encontram dificuldades para obter 

outorgas para o uso da água e não conseguem aumentar a produção. Há uma nítida disputa pela água, 

entre uso consuntivo e não-consuntivo, embora ainda em conflitos contidos, mas que deverá em breve 

tempo adquirir contornos mais graves, seja pela localização a montante e a jusante, ou devido aos 

desvios para construção de barragens. Embora essas, em muitos casos, são autorizadas pelos órgãos do 

Estado, por meio de editais para suas construções. 

Falta fiscalização e gestão por parte do Poder público, embora existam legislações pertinentes 

para cumprir tais atividades. Isso tanto em relação ao uso dos recursos hídricos, bem como no controle 

ao desmatamento, que segue em ritmo perigosamente acelerado. E uma coisa se liga a outra, já que a 

ausência de fiscalização sobre a necessidade de manutenção de uma área de reserva legal nas 

propriedades, de fiscalização das Áreas de Proteção Permanente (APP) e, principalmente, da garantia 

de preservação das nascentes, essenciais para a sobrevivência dos mananciais, e das matas ciliares a fim 

de evitar assoreamento, acelera a destruição de um ambiente que possui um limite para a sua exploração. 
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Introdução 

As duas décadas iniciais do século XXI vêm mostrando que os atores hegemônicos que 

despontaram na década de 1940 e que se intensificaram nos anos 70 continuam atuando para a 

manutenção do processo de concentração e acumulação do capital no Cerrado. A organização a partir 

do investimento em monoculturas exportadoras, dá origem a uma regionalização econômica dos espaços 

com direcionamento dos interesses do capital financeiro, fragmentando os territórios e causando 

conflitos e disputas. 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho é compreender os efeitos da modernização agrícola 

que vem acarretando uma série de efeitos de acordo com a mundialização e financeirização da 

agricultura. Os procedimentos metodológicos consistiram-se no levantamento e revisão bibliográfica 

em livros, teses, dissertações, e textos publicados que tratam da questão, a fim de ampliar a discussão 

sobre o tema proposto. 

A leitura desse texto possibilita desenvolver a discussão sobre a fragmentação territorial causada 

pela expansão dos interesses do capital, ressaltando em alguns momentos as estratégias/ações do Estado 

e da classe hegemônica para efetivação dessa reorganização, bem como as consequências para os 

sujeitos que tentam manter seu modo de vida, visto pelos atores hegemônicos como atrasados. 

Por fim, a organização do texto se dá a partir da discussão do conceito de território, com a 

intenção evidenciar a apropriação do espaço rural para compreender as consequências para os atores 

envolvidos. Após esse debate, aprofundaremos a discussão acerca de tradicionalismo e modernidade 

mostrando como esses conceitos aparentemente dicotômicos fazem parte de um mesmo processo que 

possui diferentes graus de intensidade.  

Espaço agrário: território do agronegócio 

Primeiramente, para entender a modernização agrícola e suas consequências para os sujeitos do 

espaço rural se faz necessário entender o conceito de território. Nesse sentido, Raffestin (1993), diz que 

é preciso compreender que o território se forma a partir do espaço e ambos têm uma relação de 

interdependência.  

Esse espaço é modificado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam. Sendo assim, o 

território é igualmente um espaço onde se projetou um trabalho e estão presentes relações marcadas pelo 

poder. Isso evidencia que há intencionalidade presente na apropriação e modificação do espaço, 

perfazendo em contradições e conflitos, marcadamente, grafados no território. 

Portanto o ponto de vista aqui abordado enfatiza o desenvolvimento do campo, suas articulações 

externas e internas entendidas como primordiais para a transformação do espaço rural essencialmente 

em um território do agronegócio. 

Para Raffestin, sempre que for necessário o uso do poder com o sentido de aprimorar as formas 

de controle, qualquer uma delas, ocorre a configuração de um território. Nesta perspectiva, o território 
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surge como uma manifestação espacial do poder, alicerçadas nas relações sociais determinadas em 

diferentes níveis.  

Ou seja, entende-se por território do agronegócio como o espaço apropriado pelos agentes 

hegemônicos que a partir do conceito de desenvolvimento por eles apreendidos excluem qualquer 

modelo ou sujeitos que não convergem com seus interesses. 

Modernidade e Tradicionalismo 

Tradicionalismo e modernidade normalmente são vistos como dicotômicos, contudo, neste 

trabalho, essa visão busca ser superada, pois compreende-se que se faz necessário perceber os dois como 

atores de uma mesma cena e que ambos são afetados, todavia, de diferentes maneiras. Sendo assim, se 

a base da modernidade é a superação do tempo anterior ela deve se impor ao tradicional visto que 

segundo Harvey ( 1993, p. 21) “por conseguinte, não apenas envolve uma implacável ruptura com todas 

e quaisquer condições históricas precedentes, como é caracterizada por um interminável processo de 

rupturas e fragmentações internas inerentes”. 

Ou seja, a modernidade nega o tradicionalismo para se manter. Essa negação se dá através da 

própria essência moderna. Com isso, para além de enfatizar o caráter estruturante da modernidade, se 

faz necessário encarar também o seu caráter destrutivo. Pois, além dos atores hegemônicos podemos 

perceber (apesar de sufocada) a existência/resistência de povos tradicionais que encaram a expansão da 

fronteira agrícola como uma ameaça ao seu modo de vida, que por sua vez é dependente da 

sustentabilidade social e ambiental. Nesse sentido Miranda enfatiza: 

Essa modernidade passou a ser entendida como sinônimo de progresso técnico-econômico, 

aparentemente um produto exclusivo do capital, nele tendendo a se fixar como ponto-de-partida 

e de chegada. O capital, na versão brasileira, é como uma entidade sobrenatural, onipotente e 
dotada de uma racionalidade acima de qualquer princípio, valor ou força que obstaculize a sua 

ação civilizatória (2000, p. 27). 

Com isso, modernidade se apresenta como um movimento civilizador, e se espalha por todo 

território. No Cerrado, chega com a face moderna do agronegócio. A investida tenta tornar a região 

integrada ao modelo hegemônico, tornando uma área produtora de matéria prima barata, seja com 

plantios irrigados e homogêneos, seja com a produção de celulose e carvão ou com a pecuária de corte.  

Em Correntina, município do extremo oeste baiano, localizado próximo ao MATOPIBA 

(fronteira agrícola localizada na interseção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) a 

investida do agronegócio têm se mostrado desde a metade final do século passado, como podemos 

observar no texto de Miranda: 

Em meados dos anos 80, ao percorrermos os gerais, no oeste da Bahia, indo de Goiás para 
Correntina, ficamos perplexos com as transformações que, em tão pouco tempo, vinham sendo 

operadas na paisagem, graças a extensas plantações de pinho, de caju e de eucalipto. Isto para 

não falarmos das quilométricas lavouras de soja, em lugar das gramíneas naturais que antes 

cobriam o ‘sem-fim’ das planuras, a que os regionais chamavam de ‘campinas’ (2000, p. 17). 

Sendo assim, identificando a origem e o atual estágio de evolução capitalista e encarando que 

as comunidades tradicionais atuam como pré-capitalistas fica evidente que o conflito é inevitável. 

 Nesse sentido, as comunidades tradicionais do Cerrado se tornam reféns dessa modernidade 

que em suas ações obrigam as mesmas mudarem seus modos de vida em detrimento do aumento da 

produtividade. 

Conflitos inerentes: e os sujeitos? 

O Brasil, desde a invasão portuguesa carrega marcas de conflitos que sempre estiveram 

relacionadas a divisão internacional do trabalho. O genocídio indígena abriu o caminho para o modelo 

atual. Normalizou-se para a grande maioria que a matança de gente para o desenvolvimento proposto é 

aceitável. 
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Hoje, as relações não são diferentes. A marca também é sangrenta visto que o boom produtivo 

que incrementa a economia brasileira (especialmente com a produção de grãos) se dá a custas da 

espoliação de recursos naturais e humanos, que graças a articulação institucional não recebe o respaldo 

necessário. 

O Cerrado abriga diversas dessas comunidades tradicionais que vêm sendo bruscamente 

atingidas através dos processos de grilagem e violência. Os camponeses, expropriados de suas terras se 

vêm obrigados a migrar para os espaços urbanos, trabalhar como bóias frias ou não sobrevivem ao tentar 

resistir ao processo. Segundo a Organização Não Governamental (ONG) britânica Global Witness, em 

2017 o Brasil era o país mais letal para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente. Com isso, 

percebe-se que as ameaças são reais e evidencia-se a imposição do sistema agroexportador. 

Entendendo que esse modelo possui um caráter elitista e civilizador , os sujeitos envolvidos 

devem se curvar e obedecer o sistema , quem não faz é excluído, e isso não começou agora, basta uma 

análise de dados levantados sobre a população indígena sul-americana e como esses números evoluíram 

com o passar do tempo. 

Mendonça (2004, p. 27) complementa a compreensão sobre esse processo acrescentando que, 

“a modernização patrocinada pelo capital será sempre conservadora, pois reproduzirá de forma mais 

sofisticada a dominação, a exploração e a precarização do trabalho no processo de criação do valor e da 

apropriação/sujeição da renda da terra”. Desta forma, no prosseguimento desta pesquisa compreende-se 

a modernização como a dimensão espacial da expansão das necessidades de ampliação do capital nas 

áreas de Cerrado, compreendida como modernização conservadora do território. 

Algumas considerações 

Com isso, pode-se perceber que a revolução técnico-científica-informacional não só modificou 

a estrutura econômica, mas também produtiva e social. Essas modificações são aceitas e comemoradas 

por muitos que estão imersos no sistema capitalista, enquanto os que estão a margem estão a mercê dos 

interesses de outros. 

Para tanto, o território controlado e organizado a partir da modernidade colabora com a 

manutenção de uma sociedade desigual, injusta e violenta que para se manter é apoiada pelos avanços 

das redes técnicas. 

As comunidades tradicionais, nesse sistema, aparecem como empecilhos ao desenvolvimento e 

ficam expostos a diversos tipos de violência. O Estado negligencia as reivindicações dessa parcela da 

população e a maioria das políticas públicas vão de encontro ao que é necessário para a evolução do 

sistema capitalista, distanciando a igualdade social e o desenvolvimento econômico sustentável. 
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OS FECHOS E FUNDOS DE PASTO COMO CATALISADORES DA RESISTÊNCIA 

CAMPONESA NO OESTE BAIANO: O CASO DE CORRENTINA/BA  

Wilian Ribeiro de Padua1 

Introdução 

As ocupações de terras no Oeste baiano datam do século XVIII. Essas ocupações são 

remanescentes do ciclo do ouro que se fixaram nas margens dos rios, em vales férteis e passaram a viver 

do que plantavam, além da criação de gado e outros pequenos animais. Neste cenário, utilizavam o fecho 

de pasto onde criavam o gado solto em pastagens nativas, geralmente localizadas a muitos quilômetros 

destes vales. Quando traziam o gado para próximo das propriedades os mesmos eram deixados no que 

hoje chamamos de fundo de pasto.  

A partir de 1970 o agronegócio invadiu o Oeste baiano dedicando-se as monoculturas. Os 

latifúndios foram formados em grande maioria como frutos das grilagens2 de terras. Os camponeses da 

região não tendo mais como suportar a pressão a qual vinham sofrendo e vislumbrando que perderiam 

o pouco que tinham se mobilizaram em novembro de 2017 e minoraram mesmo que momentaneamente 

a ferocidade do agronegócio no vale do rio Arrojado. 

Dessa forma, o objeto de estudo deste trabalho localiza-se no Oeste baiano no município de 

Correntina. Tendo como objetivo geral apresentar o contexto histórico que desembocou nos fechos e 

fundos de pasto perpassando pela chegada do agronegócio ao Oeste da Bahia, o que acabou culminando 

com mobilização dos camponeses contra o agronegócio no vale do rio Arrojado. 

Metodologia 

Neste trabalho foram definidos como principais etapas metodológicas o levantamento, revisão 

e análise de material bibliográfico que pudesse embasar e fortalecer as discussões acerca da contribuição 

para as pesquisas sobre o fecho e fundo de pasto, bem como o conflito deflagrado pelos camponeses 

contra o agronegócio no município de Correntina no Oeste baiano. 

Desenvolvimento 

A história 

Onde hoje está localizado o município de Correntina no Oeste baiano, pertencia no Brasil 

Colônia a capitania hereditária de Pernambuco. A região que originalmente era ocupada por silvícolas 

teve alterada sobremaneira sua composição social. 

Há esse tempo, as bandeiras que rumavam para as minas goianas e mato-grossenses faziam 

caminho através da via fluvial do São Francisco e pelo território do atual município de 
Correntina, que, então, ainda integrava o de Carinhanha. Uma dessas bandeiras, cujo chefe era 

o baiano Francisco José Teixeira, estando a cata de ouro e pedras preciosas, chegou até aos 

depósitos auríferos do rio das Éguas e deu início a exploração no ano de 1792. Dentro em pouco, 

a notícia da existência do ouro correu terras, fazendo que para lá convergissem muitas pessoas, 
inclusive vários sertanistas da Bahia (IBGE, 2017). 

Com o declínio das atividades de garimpagem nas minas gerais, os garimpeiros bem como a 

bandeiras começaram a se deslocar pelo sertão até então inexplorado, no que hoje são os estados de 

Goiás e Bahia, em busca de novos veios, afinal o ciclo do ouro havia apenas começado na Colônia. Com 

isso não tardou que se encontrasse ouro na região do que hoje é o município de Correntina/BA, conforme 

descrito pelo IBGE (2017). 

                                                             
1 Aluno de pós-graduação strictu sensu na modalidade mestrado em Geografia no Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás. Membro do grupo Trabalho, Território e Políticas Públicas. 
2 O grileiro é um proprietário privado que se apossa das terras devolutas (terras públicas sem destinação) e/ou de terras de terceiros. 
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Assim como foi característico no ciclo do ouro, após a sanha inicial da descoberta, logo em 

seguida a decadência mineral também foi de encontro ao garimpo no rio das Éguas. Assim como em 

outras localidades da Colônia, após o esgotamento mineral grande parte dos garimpeiros se colocaram 

em marcha buscado novas ocorrências minerais. 

 Porém muitos ficaram na região e juntaram-se ao universo de pessoas que não mais queriam ou 

tinham condições de continuar a caminhada em busca de dias melhores. Neste momento além dos ex-

garimpeiros, outros povos juntaram-se àquela população conforme descreve Welch et al., (2009): 

No caso brasileiro, a situação dos camponeses parece ser ainda mais crítica. Até as últimas 

décadas do período colonial, um campesinato composto de uma mistura de portugueses pobres, 

povos indígenas e africanos conseguiram fazer parte da formação social nas regiões do Centro-

Sul e Nordeste (WELCH et al., 2009, p. 24). 

Foi neste contexto de mistura de povos, que surgiram os camponeses que desenvolveram as 

técnicas de fecho e fundo de pasto. Neste cenário as pessoas que ali se instalaram assentaram-se nas 

terras mais férteis nos fundos de vales e próximos aos cursos de água, onde desenvolviam suas pequenas 

plantações e cria de animais para seu sustento. 

Plantava-se nos vales férteis e nas terras ditas mais “fracas”3 onde predominava o bioma cerrado 

ou simplesmente as “gerais”, criava-se gado na “solta4”. Neste contexto surgiu o que nominamos na 

atualidade como fecho de pasto. 

Fecho de pasto pode ser entendido de maneira simplificada como sendo o uso coletivo da terra. 

O entendimento das comunidades era que o correto seria cercar as plantações e deixar o gado solto 

explorando as pastagens naturais, como explica Barreto (2012): 

Essas comunidades também praticavam a agricultura, transformando os vales, barrancas dos 
rios, riachos, córregos em uma região muito produtiva... para garantir a abundante plantação, 

as pessoas das comunidades cercavam a plantação e deixava o gado solto. O cercamento, 

trancamento, fechamento, uma vez que o arame é uma tecnologia moderna, era feito de 

“Batume5”. O mesmo durava no máximo três anos, aí abandonava-se aquela roça, derrubava 
outro pedaço de mata fazendo outra roça fechada por batume, impedindo a entrada de animais 

(BARRETO, 2012, p. 06). 

Outro termo utilizado pelos camponeses do Oeste baiano é o de fundo de pasto que é uma 

variação do fecho de pasto, mas, que apesar da semelhança carrega algumas diferenças como nos 

apresenta Santos (1991): 

Existe, na Bahia, além do fundo de pasto, uma forma variável desta: o fecho de pasto. Apesar 

de aparentemente semelhantes, guardam entre si profundas diferenças. As principais distinções 

entre o fundo e o fecho de pasto estão pautadas no ecossistema em que estas atividades são 
desenvolvidas, na forma de utilização das terras de uso comum e no animal de criação...Os 

fechos de pasto estão localizados em regiões mais úmidas, com vegetação nativa geralmente 

constituída pelo tipo de floresta ombrófila6 densa ou região de cerrado com a presença marcante 

de água (SANTOS, 1991, p. 91).  

De maneira geral o fecho de pasto pode estar localizado a até 80 km de distância da propriedade 

camponesa, enquanto o fundo de pasto geralmente está nas cercanias da mesma. E foi desta maneira 

desde o século XVIII até o princípio dos anos 1970, quando o agronegócio chegou ao Oeste baiano. 

A mobilização 

“Oeste da Bahia: terra que há 30 anos valia 1 maço de cigarros, hoje é importante produtora de 

grãos (Globo Rural, 2019)”. Como mencionado pela reportagem do Globo Rural (2019) o Oeste baiano 

vive um boom no agronegócio, as monoculturas de soja, milho, entre outros alteraram a configuração 

do cerrado, mas não foi sempre assim. 

                                                             
3 Não ideal para agricultura. 
4 Livre de cercas. 
5 Cerca feita com a própria vegetação. 
6 O mesmo que floresta densa. 
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O Oeste baiano era região de cerrado e solo pobre para agricultura, porém foi transformado por 

completo.  Pessoa & Matos (2005) destacam que a partir dos anos 1970 projetos como o POLOCENTRO 

- Programa de Desenvolvimento dos Cerrados e o PRODECER - Programa Nipo-Brasileiro de 

Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados, transformaram o cerrado em uma nova fronteira 

agrícola. 

Essa transformação do cerrado em fronteira agrícola levou a ocupação de grandes áreas de terras 

por empresas ou pessoas privadas. Neste momento começaram os problemas de grilagem de terras. A 

grilagem é apenas um viés da má distribuição de terras no Brasil, que por sinal, está entre as piores do 

mundo, conforme dados de Santos & Glass, 2018, p. 14: 

A conjuntura histórica e geopolítica colonial legou à América Latina a pior distribuição de terras 

em todo mundo: 51,19% das terras agrícolas estão concentradas nas mãos de apenas 1% dos 
proprietários rurais, conforme levantamento da Oxfam. Ocupando o 5º lugar no ranking de 

desigualdade no acesso à terra, o Brasil tem 45% de sua área produtiva concentrada em 

propriedades superiores a mil hectares – apenas 0.91% do total de imóveis rurais (SANTOS & 

GLASS, 2018, p. 14). 

A expansão do agronegócio foi mola propulsora para criação de fraudes esdruxulas como o da 

matrícula 2280 no Oeste baiano. A partir da herança de uma pequena propriedade, grileiros travestidos 

de empresários transformaram a diminuta propriedade cuja matrícula de registro era 2280 em pelo 

menos quatro grandes latifúndios totalizando mais de 600 mil hectares, conforme destaca Silva & Alves 

(2018): 

As anotações feitas em 1945 pelo cartório serviram de lastro para a apropriação, por 

empresários ruralistas, de quase 600 mil hectares. A partir das indicações de quatro imóveis 
deixados como herança por Florêncio de Barros, fazendeiros conseguiram assegurar a posse 

desses latifúndios na justiça e nos cartórios (SILVA & ALVES, 2018).  

Com o agronegócio invadindo dia após dia suas terras e tradições, de maneira espontânea os 

camponeses do vale do rio Arrojado se mobilizaram e rebelaram-se contra o poder do capital e das armas 

dos latifundiários. 

O conflito 

O ápice do conflito no vale do rio Arrojado aconteceu no dia 02 de novembro de 2017. Entre 

800 e 1100 camponeses invadiram a sede fazenda Rio Claro de propriedade da Igarashi Ltda, queimando 

tratores, pivôs e uma subestação de energia. Os camponeses não comentam sobre este dia, alegam que 

a questão está sendo tratado na justiça e que não podem falar. O que se sabe sobre este dia “D” é o que 

foi divulgado pela mídia, tanto local quanto nacional. 

A Comissão da Pastoral da Terra – CPT divulgou em seu site em 07 de novembro de 2017 a 

seguinte nota: 

A mídia está a noticiar que na manhã de quinta-feira, 02/11/2017, feriado de Finados, houve 

manifestação de populares nas Fazendas Igarashi e Curitiba, no distrito de Rosário, município 
de Correntina, na Bahia. Segundo imagens e áudios que circulam pela Internet, estas fazendas 

teriam sido invadidas e parte de suas máquinas, instalações e pivôs quebrados e incendiados, e 

que os autores destas ações são populares de Correntina. Segundo os relatos, participaram da 

ação entre 500 a 1.000 pessoas. Assim, o conflito ocorrido no dia 02 de novembro de 2017 não 
é um fato isolado, mas resultado de um processo de avanço da territorialização do agronegócio, 

desterritorialização de camponeses e destruição de territórios de vida (PEREIRA et al., 2017). 

Assim como defendido pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, o que aconteceu no vale do rio Arrojado não foi resultado de 

uma situação nova e localizada, pelo contrário, este é um retrato da omissão do poder público que fecha 

os olhos para os pequenos em detrimento do poder político e financeiro do grande capital. 
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Considerações Finais 

Os problemas envolvendo camponeses e o agronegócio não é coisa de agora no Oeste baiano, 

porém ficou mais evidente com a disseminação do termo MATOPIBA7. O agronegócio não toma 

conhecimento das pessoas, suas histórias e tradições, gentes que vivem a séculos em propriedades que 

são passadas de pai para filho. 

As propriedades são “tomadas” através de escrituras falsificadas e outras artimanhas. A 

conivência ou omissão do poder público em nada ajuda aos degradados do capital, que se vendo em 

situação de perigo, faz uso da única força que tem, a resistência. Não se pode permitir que em nome da 

sanha do agronegócio, tradições sejam destruídas, costumes aniquilados e os verdadeiros donos da terra 

sejam expulsos como se invasores fossem.  

A mitigação destes problemas só acontecerá quando as vozes que defendem a luta dos 

camponeses deixarem de ser de apenas alguns e passarem a alcançar a maioria. O cidadão médio, no 

momento está de olhos vendados pelos discursos propagados pelo agronegócio na grande mídia. Estes 

discursos pregam que o agronegócio é a saída para todos os problemas do Brasil, gerando emprego, 

impostos e alimentos para todos. 

Contudo não é tarefa fácil tirar o cidadão comum da cegueira a qual se encontra. Ao passo que 

o agronegócio gasta milhões em divulgação midiática os camponeses não têm como mostrar sua história, 

sua vida e sua realidade. Os governantes que deveriam zelar por eles também não o fazem. Então, como 

mudar essa história? 
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POPULISMO DE DIREITA, LULISMO E A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA1 

Anderson Antonio Silva2 

Manoel Calaça3  

Introdução 

Neste texto, nos propomos refletir a complexificação da questão agrária brasileira, a luz dos 

“paralelismos, semelhanças e interconexões” entre o populismo agrário de direita, segundo Borras Jr. 

(2018) e o lulismo, segundo Singer (2016).  

Na construção deste exercício, exploramos como caso concreto o comportamento do principal 

movimento camponês brasileiro o “Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST” durante 

período denominado por Singer de lulismo, governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016).  

Como resultado, busca-se compreender no Brasil os vínculos entre o populismo agrário de 

direita e o rural brasileiro, norteados pela hipótese de que o surgimento da direita contemporânea no 

Brasil tenha recebido um apoio substancial do campo. 

No Brasil historicamente a indústria é parte da concentração da terra e o agronegócio uniu tudo, 

o que significa dizer que o proprietário da terra “latifúndio”, o proprietário do capital industrial e 

banqueiro podem ser a mesma pessoa física ou jurídica. Este entrelaçamento de capitais, sobretudo, após 

2008, com a crise estrutural do capitalismo fez como que questão agrária brasileira ficasse ainda mais 

complexa.  

Em linhas gerais, esse processo de complexificação dado pela (fusão, aquisição, associação de 

capitais) torna mais difícil a identificação do inimigo no contexto da luta de classes. A burguesia 

nacional brasileira tem se fundido com demais burguesias nacionais de outros países, e se posicionado 

em prol dos interesses rentistas e/ou das empresas monopolistas mundiais.  

Esta breve contextualização tem o objetivo de justificar onde se encaixa nossa proposta de 

refletir a complexificação da questão agrária brasileira, a luz da pesquisa sobre populismo agrário de 

direita desenvolvida por Borras Jr. (2018), e do lulismo de Singer (2016). Ao nosso ver Singer realiza 

na escala Brasil o detalhamento de questões que são abordadas por Borras Jr. na escala mundo. Este 

debate considera a multidimensionalidade, a multiterritorialidade e a multiescalaridade. Na atualidade, 

cremos que  torna-se  muito difícil  a construção de uma boa “análise de conjuntura” sem estas categorias 

de análise. Sem análise de conjuntura não é possível promover a organização do pensamento e 

enfrentamentos contra-hegemônicos que permitam alterar a espacialidade do poder. 

Pontos de confluência entre Borras Jr. e Singer 

Muito resumidamente, a pesquisa4  de Borras Jr., influenciada por Scoones et al. (2018), é 

desenvolvida em escala Global e oferece uma leitura preliminar da possível conexão entre o “populismo 

autoritário” e o mundo rural. Para tanto, sua pesquisa analisa como as populações rurais forneceram 

substancial apoio eleitoral a projetos políticos populistas, fascista de direita, entre outros, Donald Trump, 

nos Estados Unidos, Le Pen na França, Narendra Modi na Índia, Thaksin Shinawatra na Tailândia, 

                                                             
1 Os apontamentos preliminares realizados neste texto são parte integrante do primeiro capítulo de nossa Tese de Doutorado em 

desenvolvimento junto ao IESA/UFG. 
2 Doutorando, Bolsista CNPq. 
3 Professor Titular do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA/UFG. 
4 Uma versão resumida desta pesquisa pode ser consultada em The Journal of Peasant Studies, 2018, Vol. 45, No. 1, 1–20, em artigo 

assinado por: Ian Scoones, Marc Edelman, Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Wendy Wolford & Ben White (2018) Emancipatory 

rural politics: confronting authoritarian populism, The Journal of Peasant Studies, 45:1, 1-20, 
<https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1339693>. Acesso em: 11 fev 2020. 

https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1339693
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Recep Tayyip Erdoğan na Turquia e Rodrigo Duterte nas Filipinas, Victor Orbán na Hungria e Vladimir 

Putin na Rússia5.  

Ainda sobre os regimes populistas de esquerda, Borras Jr. destaca que eles tem empregado 

algumas estratégias de “acumulação primitiva de capital” com características que são mais esperadas de 

um regime de direita do que de esquerda, como, por exemplo, a prática do neo-extrativismo (ver McKay 

e Colque, 2016; McKay, 2017).  Ainda destaca como base em (Gudynas 2011, Veltmeyer e Petras 2014, 

Arsel et al. 2016, Vergara-Camus e Kay 2017) que uma das características definidoras dos regimes 

populistas (tanto a esquerda quanto a direita) é continuar a expandir o caráter extrativista do capitalismo 

neoliberal, ainda que, em graus variados, no caso dos regimes populistas de esquerda, é possível verificar 

a introdução de reformas sociais redistributivas, incluindo esquemas de transferência de renda e 

programas de distribuição de alimentos executados pelos governos de Lula e Dilma no Brasil, Morales 

na Bolívia e Correa no Equador - às vezes sob bandeiras populistas criativas como “buen vivir”, ou 

mesmo “soberania alimentar”.  

No Brasil, corroborando as análises mencionadas acima com base em Borras Jr., Singer (2016) 

descreve quais são principais características do lulismo. Em síntese, em sua obra: as contradições do 

lulismo, mostra por diferentes caminhos que, embora o Estado tenha adotado programas para favorecer 

as camadas populares, por uma estranha combinação de fatores perpetuou-se o capitalismo predatório. 

Assim, se considerarmos que existe um planejamento estratégico global dos EUA e da China, por 

exemplo, para o setor primário, qual seria o papel dos governos populista neste contexto.  

Em sua cronologia dos fatos, Singer aponta a perda de apoio de uma fração da burguesia 

industrial desde sempre alinhada aos EUA e o fato do lulismo não ter base social que fosse para as ruas 

defendê-lo, como possíveis fatores que potencializaram ao impeachment de Dilma e ascensão da direita 

ao poder. A outra fração da burguesia industrial “desenvolvimentista” que apoiava o PT foi esfacelada 

pela operação Lava Jato, caso da JBS-Friboi e Odebrecht. Ou seja, sobre a condução de Dilma o lulismo 

apostou em uma coalizão de forças entre industriais e trabalhadores que fracassou.  

No intuito de evitar quebras e aquisição de empresas brasileiras pelo capital estrangeiro, com 

apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS, e fundos de pensão dos 

trabalhadores das empresas públicas brasileiras, o Estado brasileiro investiu na fusão, aquisição e 

associação de grandes conglomerados econômicos. Está fusão de capitais entre donos de terras, 

proprietários do capital agrícola, e proprietários do capital industrial, permitiu com que o capital 

financeiro internacional coopta-se parte da burguesia industrial brasileira6.  

Para encerrar esta sessão, até aqui pode-se concluir que as hipóteses aventadas por Borras Jr. 

sobre a relação entre o populismo autoritário de direita e o meio rural, ganham força no contexto 

brasileiro, quando observamos os apontamentos feitos por Singer. A antítese entre frações da burguesia 

industrial interessada na comercialização de produtos manufaturados, e o agronegócio  exportador de 

produtos primários de baixo valor agregado, se não chega a desaparecer, perde o seu sentido, em virtude 

da fusão de capitais promovida pelo Estado brasileiro.  

Neste texto não será possível aprofundar este raciocínio. Contudo, esta fusão de capitais 

relaciona-se “com a farsa desenvolvimentista” baseada  no “agrarian extractivis”7 extrativismo agrário 

que segundo Anna Tsing (2000, p. 118) é uma característica marcante dos projetos populistas, baseados 

na construção de fantasias e na construção da “economia de aparências”, necessária a promoção do 

                                                             
5 Infelizmente, dado ao espaço exíguo, não será possível detalhar a importância do socialismo agrário intelectual dos Narodniki na 

Rússia para este debate, bem como do movimento camponês fascista francês das décadas de 1920 e 1930, dos “camisas verdes” 
lideradas por Henry Dorgeres ou da relação entre a ascensão do fascismo, o campesinato e a classe média no Chile (ver Paxton, 1997). 
6 O argumento da rentabilidade sobre o capital investido no setor rentista, em detrimento do investido na produção é bastante 

persuasiva.  Só em 2019 os quatro maiores bancos do país com ações listadas na Bolsa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e 

Santander - lucraram, juntos, R$ 81,509 bilhões, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
7 Sobre este assunto ver (Svampa, 2012; Gudynas 2011;Veltmeyer e Zayago Lau 2019) 
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espetáculo. Para Tsing a fantasia convincente é parte de uma visão do desenvolvimento nacional, onde 

no caso brasileiro o agronegócio foi transformado em herói nacional (ênfase nossa). 

O Lulismo e o MST  

A participação do MST como um dos movimentos, membro fundadores da Via Campesina 

Internacional em 1995 (Desmaraes, 2010), tem qualificado o MST e suas lideranças a realizarem 

análises de conjuntura em escala nacional e internacional, em meio as interações construídas a partir de 

espaços de socialização política com outros 164 movimentos agrários e organizações camponesas de 73 

países.  

Neste contexto, quando alguns acadêmicos colocam em dúvida o potencial revolucionário deste 

importante movimento socioterritorial, é preciso frisar que o MST representa no Brasil o que existe de 

mais moderno e inovador do ponto de vista da construção coletiva de diferentes métodos de 

desfragmentação do espaço em diferentes escalas geográficas, o que faz deste movimento uma das 

únicas organizações capazes de pensar a identidade do espaço na sua plenitude, Santos (1996, p. 50). 

Fruto de grande polêmica, até hoje, durante seu VI Congresso Nacional, realizado em fevereiro 

de 2014, o MST adotou a reforma agrária popular8 em detrimento da reforma agrária clássica, como 

sua nova palavra de ordem. Para alguns, o MST teria perdido a radicalidade que o caracterizava nas 

décadas de (1980-1990) ao abandonar sua principal tática de luta pela reforma agrária, a ocupação de 

terras e a formação de acampamentos, focando no desenvolvimento econômico e social dos 

assentamentos já existes (ver Singer, 2016).  

Em primeiro lugar, a reforma agrária popular como sua nova palavra de ordem não esta 

associada a perda de radicalidade do movimento em virtude da sua relação com os governos Lula e 

Dilma, mas sim com a mudança escalar da sua luta em virtude da crise estrutural do capitalismo e de 

fatores como o aumento do preço da terra, puxado pelo bom das commodities. É fato, que a política 

agrária ficou bloqueada durante os governos do PT. Diante do aumento do custo das desapropriações e 

conjuntura política foi feita a reforma agrária possível (ver Fernandes, 2013), o que não impediu, por 

exemplo, o MST de apoiar o PT no contexto de um “governo em disputa”. Evidentemente que a suposta 

esquerda “puro sangue” no que pese sua órbita encontrar-se distante do centro do poder,  teceu duras 

críticas a relação do MST com PT. Segundo, do ponto de vista da indissociabilidade espaço-tempo, a 

luta pela terra (espacialização) e a luta na terra (territorialização), acontecem em tempos diferentes, mas 

são resultado de processos indissociáveis que  tem como objetivo promover a alteração da espacialidade 

do poder.  

Com o passar dos anos, ocorreu uma mudança na base social do MST, que passou a ser na sua 

maioria assentados de reforma agrária, e não acampados. Evidentemente que está leitura vai depender 

do método de análise, mas a relação entre território material e imaterial, luta pela terra e na terra se 

retroalimentam. Neste sentido, é bastante comum, por exemplo, as famílias assentadas promoverem 

campanhas de arrecadação de alimentos nos assentamentos para enviar para os acampamentos. Ou seja, 

a territorialização das famílias que conquistaram a terra, fornece suporte a espacialização da luta das 

famílias acampadas que ainda não conquistaram (Fernandes 1996; 1999; 2000a; 2000b; 2005). 

Terceiro, a produção é uma importante estratégia de comunicação do movimento com a sociedade, pois 

existe diferença entre a luta pela terra e a luta pela reforma agrária. A primeira é desenvolvida 

exclusivamente pelo MST e a segunda é um luta de toda a sociedade. Infelizmente no Brasil a relação 

entre os movimentos socioterritoriais e o desenvolvimento ainda é pouco discutido.  

                                                             
8 Alguns pesquisadores marxistas ortodoxos, como o Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira da USP, desde então, em diferentes 

eventos e espaços acadêmicos, tem acusado o MST de perda de radicalidade e abandono das ocupações de terras, sobretudo, no Estado 

de São Paulo, diante da sua opção pelo projeto de reforma agrária popular em detrimento ao projeto de reforma agrária clássica, seu 
lema anterior.   
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Quarto, diante da hegemonia do agronegócio, ascensão de um governo populista de extrema 

direita e a conjuntura de restrição democrática que vivemos no Brasil, todas as forças populares, 

ambientalistas e movimentos socioterritoriais, foram parar no canto do ringue. Sair do canto do ringue 

em meio a hegemonia de poder do agronegócio, que tem o aval do atual governo para armar-se e matar, 

produzirá tombamentos que não irão alterar a correlação de forças, muito menos frutificar-se na criação 

de novos assentamentos rurais. Quinto, perguntar se o MST abandonou as ocupações de terras e os 

acampamentos é fazer a pergunta errada, pois tanto as ocupações, quanto os acampamentos continuam 

a existir, porém em menor intensidade, dado as dinâmicas que foram desencadeadas pela crise estrutural 

do capitalismo, desde 2008.  

Sexto, em suma, a opção do MST pela reforma agrária popular, demostra que sua experiência 

concreta orientou seu discurso político. Demonstra sua capacidade de antecipar-se diante de períodos de 

restrição democrática a exemplo da realidade que vivenciamos no Brasil atualmente. Diante das 

territorialidades construídas pela “luta pela terra e na terra” é possível desde uma perspectiva 

multidimensional, multiterritorial e multiescalaridade, avançar em outras frentes de luta, como a 

produção agroecológica e a soberania alimentar que são bandeiras altermundistas. Essas frentes de luta 

em nada lesam a combatividade do MST.  

A produção agroecologia como alternativa ao regime alimentar corporativo, nos assentamentos, 

por exemplo, é em si uma luta contra hegemônica e ao mesmo tempo altermundista, contra os impérios 

alimentares, que exercem governança corporativa sobre a terra, rede de supermercados, partidos 

políticos, universidades, fundo de investimentos, bancos nacionais, internacionais e organizações 

multilaterais como o Banco Mundial (Fernandes, Cassundé, Pereira, 2018).  

Fora isso, a compreensão que se tem sobre a indissociabilidade entre território material e 

imaterial, entre espaço e território (Halvorsen, Fernandes, Torres, 2018), entre multidimensionalidade, 

multiterritorialidade e multiescalaridade, podem modificar completamente a leitura sobre o conteúdo 

revolucionário, contra hegemônico e altermundista, contido na luta política desenvolvida pelo MST. A 

crítica sobre a perda de combatividade esta muito mais associada ao método de interpretação da 

realidade, do que aquilo que acontece concretamente na realidade em si.  

Considerações  

No Brasil a fusão do capital agrário, industrial e rentista,  mistifica o peso individual da 

burguesia industrial na construção de um projeto nacional. As reformas conservadoras estruturantes 

em curso visam atender os interesses do capital financeiro, do qual agora o latifúndio e a burguesia 

industrial brasileira, mais do que nunca, também são partes. Sem tais reflexões, fica difícil identificar a 

origem do centro de comando dos ajustes espaço-temporais em curso.  
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TERRITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA: OS GRUPOS TRADICIONAIS 

POPULACIONAIS E ESPECÍFICOS 

Renato Augusto Souza Gomes1 

Introdução 

Este texto faz parte dos dados preliminares da dissertação de mestrado em produção, intitulada 

“RENDA, REDE E COMINIDADE: EFEITOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO 

TERRITÓRIO KALUNGA EM GOIÁS (2019-2020)”. Assim, buscou-se o levantamento de dados 

secundários da quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), coletados em 

diversas plataformas do governo federal. O foco do texto são os Grupos populacionais tradicionais e 

específicos do PBF, grupos caracterizados conforme suas especificidades geográficas, econômicas e 

sociais, o que proporcionará uma leitura mais aprofundada sobre a política social nas diversas 

comunidades tradicionais.   

Os Grupos tradicionais e o território  

Os diferentes processos históricos vivenciados na sociedade brasileira resultaram no 

desenvolvimento de modos de vida próprios do ponto de vista cultural, econômico e social. Nesse 

sentido, obteve-se uma grande conquista, com a Constituição cidadã de 1988, reafirmando a cidadania, 

a inclusão, o acesso aos direitos básicos e o reconhecimento das comunidades tradicionais. 

No entanto, esse reconhecimento foi apenas o primeiro passo diante do grande desafio das 

populações tradicionais que no Brasil situam-se em territórios camuflados, marcados pela segregação, 

desigualdade e forte invisibilidade, por parte das políticas públicas: 

Tal invisibilidade se refletia, até muito pouco tempo, na ausência de instâncias do 

poder público responsáveis pela articulação e implementação de políticas para esses 

povos e comunidades, especialmente no que diz respeito àquelas de inclusão social. 

Mesmo no caso dos grupos para os quais já existe reconhecimento constitucional – 

indígenas e quilombolas –, persistem questões primordiais pendentes, como o acesso 

à terra, à saúde e educação diferenciadas, de condições mínimas necessárias para a 

permanência desses povos e comunidades em seus territórios e com sua identidade 

cultural preservada. (SILVA, 2007, p.7) 

 Nesse sentido, é necessário que o poder público tenha conhecimento do território, das 

diferenças e identifique essas comunidades tradicionais, com o objetivo de facilitar a aplicação de 

políticas públicas e sociais, como o PBF.  

Assim, no ano de 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) publicou um material 

orientando os gestores municipais no processo de cadastramento do PBF e Cadastro Único na 

identificação das famílias quilombolas, indígenas e famílias em situação de rua. Mas, somente no ano 

de 2012 foi publicado o Guia de Cadastramento dos grupos populacionais tradicionais e específicos que 

permitiu identificar famílias pertencentes a 17 grupos, de acordo com suas especificidades 

socioculturais, geográficas e econômicas, sendo classificados em quatro principais e subdivididos em 

tipos de famílias representantes de cada grupo, conforme o quadro 01. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. E-mail: renatoaugusto1967@gmail.com 
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Quadro 01. Grupos Tradicionais e específicos do Cadastro Único. 

Grupos Identificação 

Grupos de origem étnica 
Famílias quilombolas, famílias indígenas, famílias ciganas e 

famílias pertencentes a comunidades de terreiro. 

Grupos relacionados ao meio ambiente 
Famílias extrativistas, famílias de pescadores artesanais e 

famílias ribeirinhas. 

Grupos relacionados ao meio rural 

Famílias de agricultores familiares, famílias assentadas da 

reforma agrária, famílias beneficiárias do programa nacional de 

crédito fundiário e famílias acampadas 

Grupos em situações conjunturais 

Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, 

famílias com pessoa presa no sistema carcerário, famílias em 

situação de rua, famílias de catadores de material reciclável. 

Fonte: organizado pelo autor a partir de BRASIL (2012)  

No caso desses grupos acima, os últimos dados publicados em maio de 2019 revelam que a 

quantidade de famílias pertencentes aos Grupos populacionais tradicionais e específicos beneficiárias 

do Programa Bolsa Família (PBF) foi de 2.166.175, 15% das 14.339.058 das famílias beneficiárias pelo 

programa (BRASIL, 2019). O grupo com o maior percentual foi o rural, 9,35% do total (1.340.551 

famílias) seguido dos grupos relacionados ao meio ambiente (361.591 famílias), grupo de origem étnica 

(256.688 famílias) e grupo em situações conjunturais (207.345). 

De acordo com o INCRA (2015) existem 9.394 assentamentos em todo o país, 969,7 mil famílias 

assentadas, ocupando uma área de 88.276.525,7811 hectares. Dados que explica a problemática 

fundiária no território brasileiro, o que revela a grande quantidade de famílias do grupo rural no PBF. 

Segundo Miralha (2006, p.169):  

O Brasil é hoje um dos maiores países em dimensão territorial do mundo, no entanto, possui 

milhares de agricultores sem terra e/ou com pouca terra (menos de 20 ha). Essa contradição se 
explica pela extrema concentração fundiária e desigualdade social que há no país, e que foi 

ampliada com a “modernização conservadora” a partir da década de 1960, onde tem 

proprietários que chega a ter, muitas vezes de forma ilícita, através da grilagem, mais de 20 mil 

hectares de terras.  

         Essa análise nos permite superar a ideia de território limitada nas relações de poder e nas 

relações sociais, ao se tratar de grupos tradicionais e específicos. Claval (2007) afirma que é por meio 

da cultura que as populações fazem sua mediação com o mundo e constroem um modo de vida particular 

e se enraízam no território, assim a herança cultural permeia a sua relação com o território, fortalecendo 

o processo de territorialização, que qualifica e identifica as comunidades tradicionais em seus territórios. 

 Além disso, Haesbaert (2003) chama atenção para a vertente cultural do território, ao afirmar 

que este é produto de apropriação feito através do imaginário ou identidade social sobre o espaço, o que 

representa a realidade de diversos grupos tradicionais, que herdaram uma relação de identidade e 

simbolismo com seu território.  

A espacialização dos grupos populacionais tradicionais e específicos nas cinco regiões 

brasileiras mostra as características geográficas, socioculturais e econômicas que cada região possui. A 

região Norte teve a maior quantidade de famílias beneficiárias pertencentes ao grupo do meio ambiente 

(182.358 famílias), grupo tradicional que sua subsistência baseia-se no extrativismo de recursos 

oferecidos pela natureza, seja nas florestas, rio, manguezal, mar ou demais ambiente similar, presentes 

nessa região. Já a região Sudeste apresentou a maior quantidade de famílias pertencentes ao grupo em 

situações conjunturais (103.603 famílias), sendo que as famílias deste grupo são majoritariamente 

famílias em situação de rua e famílias de catadores de material reciclável, condições características em 

ambientes dos grandes centros urbanos, o que qualifica a região Sudeste, por possuir as duas maiores 

metrópoles do Brasil. 
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Considerações Finais 

A identificação dos grupos tradicionais populacionais e específicos é essencial para a elaboração 

de políticas públicas mais eficazes, capaz de atender essa população, que muitas vezes são desassistidas 

pelo poder público, assim, é necessário conhecer para incluir, fortalecendo a cidadania desses grupos.  

O conhecimento geográfico sobre o território nas demais abordagens tem uma contribuição 

fundamental no estudo dos grupos populacionais, aprimorando o debate sobre a questão cultural, que 

constrói um elo dessa população com o território e destaca a diversidade regional brasileira.  

Diante do atual momento de instabilidade social vivenciado na realidade brasileira, percebe-se 

a necessidade de estudos de políticas sociais mais aprofundados no cotidiano das comunidades 

tradicionais, políticas como o Programa Bolsa Família, que possui um tripé (saúde, renda e educação) 

essencial para o desenvolvimento de uma sociedade.  
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A CENTRALIDADE DA CIDADE DE CERES/GO NO CONTEXTO REGIONAL: 

ANÁLISE DA FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E SERVIÇOS DE SAÚDE E 

EDUCAÇÃO 

Wagner Abadio de Freitas1 

Fernando Luiz Araújo Sobrinho2 

Introdução  

As interações sociais e espaciais manifestadas no território podem ser vistas como heranças de 

tempos rápidos e lentos e compreendidas como produto da ação intencional da sociedade. Nesse sentido, 

a constituição da centralidade de Ceres/GO implementada no território goiano a partir da 

institucionalização da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), ganhou destaque regional.  

Todavia a materialização da CANG, a evolução do núcleo urbano e a diversificação do setor 

terciário da economia ceresina ao longo da segunda metade do século XX, abriu caminhos para que a 

cidade pudesse se tornar um polo regional na oferta de serviços relacionados aos setores de saúde e 

educação e assim exercer simultaneamente o papel de centro e centralidade. Diante disso, a integração 

mais efetiva da rede urbana e a inserção de objetos técnicos e equipamentos urbanos, intensificou o 

fluxo de pessoas, serviços e capitais e viabilizou um movimento centrípeto dos municípios do entorno 

em busca dos serviços ofertados.  

Nessa perspectiva, Corrêa (1997) destaca que a rede de localidades centrais se revela como uma 

estrutura territorial, cuja análise possibilita a compreensão do sistema urbano e do grau de polarização 

que este sistema exerce regionalmente, pois a região é uma forma de ver o espaço em diferentes 

perspectivas.  

Destarte, pretende-se com base em referenciais teóricos e pesquisa empírica, tecer neste estudo 

considerações acerca da centralidade, funcionalidade e polarização exercida pela cidade de Ceres no 

território goiano a partir da oferta de serviços de saúde e educação.    

Desenvolvimento 

A formação socioespacial da cidade de Ceres está diretamente relacionada com a criação da 

CANG, institucionalizada em 19 de fevereiro de 1941, através do Decreto Federal nº 6.882, cujo objetivo 

era atrair agricultores de todo o país e ocupar espaços rurais e urbanos na região Centro-Oeste. Naquela 

ocasião, o primeiro administrador da Colônia Agrícola, o Engenheiro Bernardo Sayão, foi indicado pelo 

Governo Federal Getúlio Vargas para alavancar as primeiras iniciativas na região que abrangia a Mata 

de São Patrício, localizada à margem esquerda do Rio das Almas. 

Ao longo das décadas de 1940 e 1950, esta região foi gradativamente ocupada e incorporada à 

dinâmica capitalista. Vários colonos foram atraídos pela oferta de lotes rurais em terras com elevada 

fertilidade e áreas territoriais que variavam entre 26 a 32 ha, além do acesso a ferramentas para plantio, 

subsídios para construção de moradias, acesso às escolas para os filhos dos colonos e apoio técnico 

disponibilizado pelo Governo Federal.  

Após a implantação da CANG e do núcleo urbano contido na mesma, em 4 de setembro de 

1953, por força da Lei Estadual nº 767, a Colônia Agrícola foi elevada à condição de município e recebeu 

a denominação de Ceres, sendo este nome reverenciado à deusa da mitologia greco-romana, ou seja, a 

“Deusa dos Cereais”.  

A emancipação acelerou o fluxo migratório para a região, pois não era mais necessário seguir o 

controle e as diretrizes impostas pela Administração da Colônia Agrícola. A fertilidade do solo fomentou 
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e dinamizou a exploração agrícola que, inicialmente, mantinha uma relação direta com o nome atribuído 

a ela, visto que a produção agrícola naquela ocasião era a principal atividade econômica do município.  

Nessa perspectiva, com os avanços técnicos e científicos, a dinâmica econômica municipal 

passou por transformação conjuntural e estrutural. Até a década de 1960, parte significativa da 

arrecadação municipal era proveniente do setor primário da economia e vale destacar a produção de 

arroz, milho, feijão, cana e algodão. Entretanto, a partir da década de 1970, alguns gêneros agrícolas 

passaram por uma redução considerável, em especial a produção de arroz, conforme exposto na tabela 

01 a seguir.  

Esta redução se deve em parte ao processo de urbanização e modernização da agricultura. A 

inserção de máquinas, equipamentos e tecnologia no espaço rural, impulsionou o êxodo rural e inseriu 

outras culturas na região (cana-de-açúcar, soja, milho). Parte significativa da população residente no 

meio rural do município de Ceres foi absorvida pelo setor terciário da economia local. Os empregos 

disponibilizados pelos setores de saúde, educação, e atividades comerciais foram importantes nesse 

processo e contribuíram diretamente com a constituição da centralidade de Ceres no território goiano.  

Tabela 01: Produção Agrícola da CANG/Ceres (em toneladas) entre 1947 e 1973. 

Produtos 1947 1950 1951 1952 1953 1968 1969 1972 1973 

Arroz 13.200 25.200 21.756 16.380 18.560 34.500 24.192 36.030 23.400 

Milho 30.000 1.530 12.156 2.163 14.880 9.000 5.240 4.480 14.400 

Feijão 3.990 1.080 1.770 8.400 5.160 2.520 2.304 1.800 - 

Cana - 3.129 36.856 43.725 32.024 2.500 3.000 1.000 - 

Mandioca - 6.436 3.655 2.008 4.144 4.800 3.000 5.000 - 

Café - - 22 8 87 - - - - 

Algodão 600 5.440 261 7.800 14.565 405 375 375 - 

Fonte: Dayrell (1974). 

Nesse contexto, a emancipação política do município de Nova Glória (Lei nº 8.842, de 10 de 

junho de 1980) e do município de Ipiranga de Goiás (Lei nº 13.137, de 21 de julho de 1997), ambos 

pertencentes ao território da CANG/Ceres, alteraram a configuração espacial do município de Ceres, e 

o impacto deste processo político na dimensão territorial foi significativo, restando atualmente 214,32 

Km2.  

Mesmo com a redução territorial, o município de Ceres manteve sua influência regional. 

Localizado na Mesorregião Centro-Goiano e pertencente à Microrregião de Ceres na qual é o município 

de referência, está a 175 Km de distância da capital do Estado – Goiânia, e a 280 Km de distância da 

capital Federal – Brasília. Além desta caracterização/localização regional (Mesorregião e Microrregião), 

é importante ressaltar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE), publicou no ano de 

2017, uma nova configuração regional. O estudo intitulado “Divisão Regional do Brasil em Regiões 

Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias” trouxe contribuições para pensar o 

planejamento e a divisão regional, assim como um debate teórico e conceitual acerca da centralidade 

exercida por determinadas cidades que são referências na região onde estão inseridas.  

A partir deste processo de regionalização o território goiano foi divido em 6 Regiões 

Intermediárias (Goiânia, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belos-Iporá, Porangatu-Uruaçu e 

Luziânia-Águas Lindas de Goiás) e 22 Regiões Imediatas. Entre as Regiões Intermediárias citadas, vale 

destacar a Região Intermediária de Porangatu-Uruaçu. Nela está contida 3 Regiões Imediata (Porangatu, 

Uruaçu-Niquelândia e Ceres-Rialma-Goianésia), sendo esta última composta por 23 municípios que são 

polarizados de forma direta e indireta pela cidade de Ceres.  
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Mapa 01: Localização do Município de Ceres 

 

Fonte: Regiões Geográficas Intermediárias e Regiões Geográficas Imediatas. IBGE, 2017. 
Adaptado pelo autor, 2020. 

Nesse sentido, o constante processo de transformação regional segue o curso das dinâmicas 

impostas pela sociedade. As articulações, os arranjos produtivos locais, o desenvolvimento regional e a 

produção da centralidade são materializadas no tempo e no espaço. Esta materialização, gradativamente 

define e redefine o território.  

Portanto, o papel funcional e o grau de integração e polarização exercido no território são 

comandados por determinadas cidades que são referência na região. Para Santos (2012), as funções 

urbanas e a extensão da área de influência variam consideravelmente segundo o nível social dos usuários 

e dos serviços ofertados. Assim, o referido autor reitera que a região deve ser analisada a partir de sua 

zona de influência urbana.   

Zona de Influência direta de Ceres/GO: a oferta de serviços de saúde e educação 

Os serviços de saúde e educação ofertados em Ceres tem uma importância singular na região de 

influência. Esta articulação promove maior interdependência entre os municípios que recorrem aos 

serviços ofertados.  

Nos últimos anos a instalação e ampliação de hotéis, farmácias, clínicas de fisioterapia, 

consultórios odontológicos, laboratórios clínicos e de diagnósticos, supermercados, lojas de 

departamento, autarquias e serviços públicos, instituições de ensino, consultórios médicos, hospitais, 

entre outros serviços, geraram em Ceres uma centralidade capaz de proporcionar um movimento 

centrípeto dos munícipios do entorno em busca dos serviços ofertados.  

Os serviços disponibilizados à população local e regional, são diversificados. No setor de saúde, 

contemplam a baixa, média e alta complexidade. Nos trabalhos de campo realizados ao longo do ano de 

2019, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um relatório dos estabelecimentos de saúde 

cadastrados na cidade de Ceres. Nele, consta um expressivo número de unidades de saúde, totalizando 

145 unidades, com destaque para a existência de 09 hospitais além de 01 Unidade de Pronto 

Atendimento (Porte 2) além de Posto de Saúde; Centro de Saúde/Unidade Básica; Policlínica; 

Consultório Odontológico e Médico; Clínica/Centro de Especialidade; Unidade de Apoio Diagnose e 

Terapia; Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na área de urgência; Farmácia popular; Cooperativa ou 
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Empresa de cessão de trabalhadores na saúde; Central de Gestão em Saúde; Centro de atenção 

hemoterápica e ou Hematologia; Centro de atenção Psicossocial; Pronto Atendimento; Polo Academia 

da Saúde; Central de Regulação Médica de Urgência; Serviço de atenção domiciliar e Polo de prevenção 

de doenças e agravos, além da oferta de diversas especialidades médicas.  

Quanto ao setor educacional, o mesmo atrai um número considerável de estudantes oriundos da 

região. A oferta de cursos técnicos profissionalizantes, cursos de graduação (presencial e 

semipresencial) e pós-graduação latu-sensu e stricto-senso, corroboram com a produção da centralidade. 

Ao todo são nove instituições de ensino instaladas na cidade e contemplam diversas áreas do 

conhecimento. De acordo como os dados levantados no ano de 2019, são ofertados na modalidade 

presencial, semipresencial e a distância mais de 70 cursos. Esta oferta atrai alunos de diversas cidades 

goianas e até mesmo de outras unidades da federação.  

Nessa perspectiva, a diversidade e complexidade dos serviços de saúde e educação ofertados 

em Ceres, normalmente não são disponibilizados em cidades brasileiras de pequeno porte. Esta 

particularidade da cidade de Ceres expressa a centralidade exercida na região. As informações coletadas 

nos hospitais e instituições de ensino de ensino superior (cidade de origem dos pacientes e estudantes), 

demostram que a polarização regional ultrapassa os limites políticos da Microrregião de Ceres, e se 

estende pelo território goiano, em especial a porção norte do Estado, além de outras unidades da 

federação (Tocantins, Pará, Bahia e Distrito Federal).  

Diante destas particularidades, a cidade de Ceres consegue exercer uma centralidade capaz de 

proporcionar um movimento centrípeto dos munícipios do entorno que buscam os serviços ofertados e 

assim consegue demonstrar a polarização regional existente no território goiano.   

Considerações finais 

As ações movidas por uma racionalidade técnica e administrativa, condicionaram os usos do 

território e estabeleceram a oferta de serviços de saúde e educação aos colonos e pioneiros que migraram 

para a CANG.  

Os avanços obtidos a partir da produção agrícola e, consequentemente pela dinamização e 

diversificação na oferta de serviços proporcionaram e evolução e constituição da centralidade de Ceres 

no território goiano. Assim, o papel exercido pela cidade na Microrregião de Ceres, composta por 22 

municípios, extrapola este limite territorial, visto que a polarização direta e indireta contempla outros 

municípios goianos e até mesmo municípios localizados em outras unidades da federação.  

Nesse sentido, a dinâmica urbana da cidade e as relações inter-regionais reforça a importância 

funcional de Ceres no território goiano potencializando a cidade como um Polo Regional em Saúde e 

Educação.  
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A FERROVIA NORTE-SUL E O USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO EM 

GOIÁS 

Rômulo Hemilton Rocha Marinho1  

Introdução 

Com o declínio das antigas estradas de ferro e a ascensão das rodovias como principal meio de 

integração do território brasileiro no século XX, os trilhos no início do século XXI assumem um novo 

sentido no contexto das articulações territoriais e regionais. A acelerada expansão da fronteira agrícola 

ocasionou um processo de reprimarização da economia, que vem se tornando ainda mais especializada 

e dependente de commodities agrícolas e minerais. 

Essa produção, que se caracteriza pelo alto volume e o baixo valor agregado das cargas, se 

adequam bem ao transporte ferroviário. Por conta disso, antigas vias vêm sendo reestruturadas e novos 

projetos de expansão e integração das linhas de ferro vem recebendo aportes significativos por parte do 

Estado e de grupos privados, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Essa via, figura-se como um 

importante corredor de exportação desses itens primários e se expande pelo país no sentido longitudinal, 

alterando a logística e afetando a dinâmica econômica e fundiária em sua área de influência.  

Em Goiás, o trecho até a cidade de Anápolis, partindo de Porto Nacional (TO), foi inaugurado 

em 2014. Trata-se do Tramo Central, que possui 855 km de extensão. De acordo com a Valec (2019), 

nesse trecho já foi promovido o transporte de 20 locomotivas, 26 mil toneladas de farelo de soja, 13 mil 

toneladas de madeira triturada e 8 mil toneladas de manganês. Esse transporte, no entanto, é inicial e 

ainda não representa a movimentação do trecho. Isso porque os demais fluxos dependem da duplicação 

que já se encontra em andamento na Ferrovia Carajás, por onde a FNS alcança o Porto de Itaqui em São 

Luiz (MA) e realiza o transporte até os pátios que se encontram em funcionamento no Tramo Norte. As 

obras no Tramo Sul também já foram concluídas e leiloadas para a concessionária Rumo Logística S/A 

e agora dependem de reparos e regulamentações contratuais com produtores para começar efetivamente 

a locomoção dessas cargas.  

Conforme está previsto, essa também será uma via de integração nacional para a rede ferroviária. 

Em Figueirópolis (TO) a FNS se conectará à Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) que permitirá 

o acesso ao Porto Sul, nas proximidades de Ilhéus (BA). Já em Mara Rosa (GO), haverá conexão com a 

Ferrovia de Integração do Centro Oeste (FICO), configurando um corredor de exportação para a maior 

região produtora de soja do país, no estado de Mato Grosso (VALEC, 2019).   

Dessa forma, a FNS promove alterações no sentido dos transportes do país e coloca Goiás, em 

especial a cidade de Anápolis, em uma posição estratégica na logística nacional. Castilho e Arrais (2017) 

demonstram que o escoamento de grãos, minérios e combustíveis produzidos no território goiano por 

meio dos portos do Norte e Nordeste ampliam as possibilidades de comércio a partir do oceano Atlântico 

e do Canal do Panamá, agilizando os fluxos comerciais especialmente com o mercado asiático e a União 

Europeia.  

No atual cenário político-econômico mundial, indica Santos (2014), as forças imperialistas 

tradicionais foram absorvidas por um “motor único”, ligado as intenções de expansão do mercado 

financeiro mundial. Nesse quadro, o arranjo das redes e seus nós, associados aos circuitos espaciais de 

produção, revelam o modo como o território é concebido, organizado e usado. Daí a perspectiva de 

refletir sobre o contexto, os interesses, e as consequências da implementação da FNS em Goiás.  
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Redes técnicas e o uso corporativo do território 

As redes, de acordo Raffestin (1993), são ferramentas de controle do território por meio da 

circulação e da comunicação. No caso dos transportes, os fluxos de materiais e informações são 

simultâneos pois tudo que é visível é também sujeito a interpretação, portanto, tornam-se uma expressão 

do poder dominante. Nesse sentido, Castilho (2017) ao analisar o processo de modernização em Goiás, 

pelo viés das redes técnicas, aponta que as ações determinantes de implementação dessas infraestruturas 

foram bem mais ligadas às questões de ordem política, que necessariamente às dimensões puramente 

técnicas. 

Essas considerações, associadas às perspectivas de Santos e Silveira (2013), em que ressaltam 

a importância de considerar o território mediante seu uso, ampliam as possibilidades de investigação 

quanto as ações dos grupos corporativos. É possível, nesse sentido, compreender a atuação territorial 

dessas empresas associando a dimensão espacial da produção com os interesses dos diversos agentes 

que influenciam na política.  

O uso corporativo do território, desse modo, é o meio pelo qual as grandes empresas, sob 

respaldo do Estado, apropriam-se e espoliam os territórios. Essa atuação reforça um quadro de severas 

fragmentações socioespaciais em que os sistemas técnicos, à exemplo das redes, são articuladas de forma 

restritiva e privilegiada. 

Arroyo (2015 p. 48) destaca que “um pequeno número de empresas com posição dominante no 

mercado desempenha papel de controle do território são somente via produção e consumo, mas, também, 

via regulação”. Assim a fluidez territorial, de acordo a autora, é a capacidade que têm os agentes que 

controlam o território de possibilitar uma aceleração cada vez maior de seus fluxos estruturantes em 

uma base material e burocrática (ARROYO, 2015). 

A criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2008, é um grande exemplo 

desse tipo articulação. Segundo Vencovsky (2011), a prioridade do programa foi atender as demandas 

provenientes dos imperativos de fluidez ligados a expansão da fronteira agrícola. Assim, com o avanço 

dessa lógica produtiva em direção ao Cerrado e a Amazônia brasileira, observa Huertas (2007), 

configurou-se um arranjo em que os sistemas de circulação foram direcionados prioritariamente para as 

saídas ao estrangeiro em detrimento às articulações intrarregionais no interior do país. 

Com essa recente expansão do sistema ferroviário brasileiro orientada pelo agronegócio, explica 

Vencovsky (2011), novos corredores de exportação foram articulados, como a Ferrovia Norte-Sul. Com 

a perspectiva de acelerar os fluxos das commodities aos principais mercados consumidores, essa via 

configura-se como instrumento salutar para os interesses corporativos no território brasileiro. 

A Ferrovia Norte-Sul em Goiás 

Considerada como a “espinha dorsal” do sistema ferroviário brasileiro, a FNS, em Goiás, teve 

seu traçado direcionado no sentido de promover avanços para a produção e o escoamento dos itens de 

origem primários que são originados em larga escala. A regionalização apresentada na Figura 01, foi 

articulada com a intenção de contemplar as zonas que surtirão os efeitos desse novo corredor de 

exportação com maior intensidade.  

A porção Norte é caracterizada pela produção mineral, agrícola e de combustíveis. No Centro 

foram instalados importantes pontos de conexões com outras redes, atribuídas ao Porto Seco de 

Anápolis. Por último, na região Sudoeste destaca-se a elevada produção especializada nas cadeias da 

Soja e da Cana-de-Açúcar. 

Os critérios adotados para a delimitação das regiões de influência da FNS foram adaptados das 

propostas de regiões de planejamentos indicadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB, 2006). Nesse caso, 

as regiões Sul e Sudoeste compõem um único conjunto, enquanto na região central foram acrescentados 

alguns municípios que originalmente encontram-se na região Oeste como Palmeiras de Goiás e Jandaia, 
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pois são perpassados pelos trilhos. Com isso, buscou-se relacionar o traçado e a zona de influência da 

FNS na divisão territorial do trabalho em Goiás.  

Figura 01. Traçado da ferrovia Norte-Sul e as principais regiões alcançadas em Goiás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo autor 

   A espacialização demonstra o direcionamento agroexportador que segue os rumos da 

fronteira agrícola e que permitirá maior integração com os seus principais mercados nacionais e 

internacionais. A FNS, por essa razão, é um imperativo da fluidez territorial resultante de estratégias 

para a atuação de forças corporativas no território. Assim, a exclusividade no seu acesso restringe usos, 

concede privilégios e traz prejuízos às diversas demandas por circulação e integração regional, enquanto 

reforça atividades econômicas predatórias no território.   

Considerações finais 

Dominada pelos interesses do agronegócio e da mineração, a circulação sobre trilhos deixou de 

acolher demandas de fluxos que interessam as pessoas e ao conjunto da sociedade. No contexto atual, o 

movimento espacial da fronteira agrícola é também por onde seguem as principais infraestruturas 

providas pelo Estado e por grupos privados no território. Dessa forma, falha-se ao não considerar a o 

sistema de transporte como uma alternativa de enfrentamento das desigualdades regionais.  

Isso apenas reforça o estigma, sob a forma da globalização, da posição de colônia que o Brasil 

ocupa enquanto “celeiro agrícola” na Divisão Internacional do Trabalho. É alarmante o fato de que a 

organização socioespacial desse país continue sendo tão marcada por essa condição de exploração. Fica 

evidente, portanto, que a formação das políticas territoriais segue refém de estruturas produtivas viciadas 

que são respaldadas por interesses conservadores e excludentes.     

 Por conta disso, faz-se necessário romper as fronteiras do colonialismo e pautar a construção 

de uma sociedade mais igualitária em termos de oportunidades e que conviva com a diversidade em 

todos os níveis. Evidentemente, isso perpassa pelo enfrentamento direto e constante às desigualdades 

socioespaciais em suas múltiplas dimensões sociais e técnicas. Nesse sentido, os instrumentos 

territoriais, como são as redes, devem também ser considerados alternativas de fluidez para pequenos 

produtores e de mobilidade entre lugares.   
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A UTILIZAÇÃO DO TRANSECTO PARA A ANÁLISE ESPACIAL NO CERRADO 

GOIANO: DE ANÁPOLIS AO LIMITE DO DISTRITO FEDERAL 

Josiane Silva de Oliveira1 

Marielly de Sousa Miranda2 

Introdução 

Entende-se que o transecto é uma importante metodologia de análise do espaço geográfico. Essa 

metodologia, aliada ao trabalho de campo, oferece a possibilidade de um estudo que integre fatores 

físico-naturais como o relevo e solo e fatores sociais relacionado à produção do território. Além disso, 

potencializa correlação entre teoria e dados abstratos, e os aspectos vivenciados e observados na 

realidade prática.  

Nesse sentido, foi realizado no âmbito da disciplina de Ambiente e Apropriação do Cerrado, do 

Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, uma atividade que aliou 

o trabalho de campo à construção de transectos. O uso dos transectos teve como objetivo favorecer a 

compreensão dos aspectos observados em campo e, posteriormente, a análise e reflexão a respeito dessas 

informações.  

Esta atividade ofereceu subsídios para a realização deste trabalho que foi construído com o 

objetivo de esboçar uma análise espacial no cerrado goiano, a partir do trecho de Anápolis ao limite de 

Goiás com o Distrito Federal, com vista a destacar o ambiente (substrato geológico, características do 

relevo, dos solos etc.) e sua apropriação (uso e ocupação das terras).   

Desenvolvimento  

Segundo Monteiro (2019), o transecto é entendido enquanto um produto cartográfico que 

possibilita a interpretação das condições ambientais de determinada área de estudo, pois, apresenta e 

relaciona os elementos presentes no trajeto a ser percorrido.  A construção do transecto como 

metodologia para a análise da área escolhida permite, segundo Braido e Tommaselli (2017), verificar 

pontos de mudança na paisagem. Tal estudo viabiliza o levantamento de dados referente aos aspectos 

físico-naturais e de uso da terra.  

Durante todo o trajeto realizado pela BR-0603.Verificou-se, diferentes ocupações, que foram 

sendo relacionadas com os tipos de solo, as unidades geológicas e o relevo. É importante ressaltar que 

os dados foram coletados previamente na base de dados cartográficos da coleção de mapas do Projeto 

Radambrasil.  
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Figura 01: Transecto do trecho Anápolis até o limite de Goiás com o Distrito Federal. 

 

Fonte: Elaborado e fotografado pelas autoras. 

Ao percorrer o espaço, observando a paisagem, é necessário estar atento às mudanças que se 

expressam nas formas espaciais, a exemplo da vegetação e dos equipamentos urbanos e rurais presentes. 

Para o estudo proposto, foi selecionado o trecho de Anápolis ao limite de Goiás com o Distrito Federal, 

onde notou-se o predomínio de Cerrado Típico. A vegetação presente neste trecho, tem como principal 

ponto a ser destacado o desmatamento, visto que esta é uma área que passou por profundas modificações 

devido ao processo de urbanização.  

O espaço geográfico é constituído de diversidades geográficas, por mais homogêneo que pareça 

a luz do olho humano. À vista disso, o relevo também não é diferente, formado por superfícies 

aplainadas, desenvolvido sobre unidades geológicas antigas, não se configuram da mesma forma por 

todo o território e influenciam diretamente nas atividades desenvolvidas em uma determinada área. 

Geralmente o relevo é retratado por meio da hipsometria, que são as diferentes faixas de altitudes 

encontradas numa determinada região. Essas formas, permitem “[...] inferir também os elementos do 

clima e, assim, de seu reflexo na distribuição da cobertura vegetal e das formas de uso e ocupação das 

terras” (OLIVEIRA, 2014, p.324). 



 

84 

Outro aspecto importante é o solo. A priori os solos dos cerrados configuraram-se como um 

impeditivo para o povoamento do Estado, pois eram solos pobres em nutrientes, entretanto “na década 

de 60, técnicos paulistas descobrem que, uma vez tratados com quantidade necessária de nutrientes, os 

solos  dos cerrados atingiriam uma produtividade superior às conseguidas na região Sul do país” 

(IBASE, 1986, p. 04).  

Por meio do transecto realizado, percebeu-se a variabilidade dos tipos de solos na região 

pesquisada, formada essencialmente por latossolos, neossolos e cambissolos. Atualmente, o cerrado 

goiano têm sido muito utilizado na agricultura moderna, pois, “assim como outras partes do país, o 

desenvolvimento da agricultura atingiu significativamente a região dos cerrados” (IBASE, 1986, p. 03), 

na qual as formas antigas de produção passaram a ser substituídas por uma agricultura que utiliza-se de 

insumos, equipamentos e novas tecnologias de produção, é o caso das monoculturas de milho e eucalipto 

identificadas ao longo da Br-060. 

Outra noção importante é que, o avanço da tecnologia e da redes de transporte foram importantes 

fatores que possibilitaram a urbanização  no Cerrado, a exemplo da construção da estrada de ferro de 

Goiás na década de 1930, na época, principal via de ligamento do estado com outras localidades do país 

e também principal ponto de impulsionamento do crescimento de Anápolis em termos econômicos e 

populacionais. Assim, a criação de rodovias e ferrovias vinha com o objetivo de facilitar o escoamento 

da produção para os centro consumidores.  

Estes  aspectos contribuíram para a mudança da paisagem, e foram notados durante todo o trajeto 

realizado pela BR-060. Verificou-se diferentes ocupações do trecho, que apresenta, em sua maioria, um 

padrão fundiário com grandes propriedades, dentre elas: desde bairros das cidades de Anápolis, 

Abadiânia e Alexânia, plantações diversas (baseada na monocultura), industrias, universidade 

(Universidade Estadual de Goiás – Polo Anápolis), postos de gasolina, pedágio e torres de telefonia, 

como mostram as imagens destacadas no transecto.  

Percebeu-se também um aspecto já destacado por Borba, Milagres e Barreiras em suas análises. 

Segundo elas, a metropolização nessa região têm dinamizado a economia e provocado a intensificação 

dos fluxos populacionais, o que vem provocando o estabelecimento de relações políticas que produzem 

uma rede urbana. Assim, destaca-se a cidade de Anápolis, que exerce uma centralidade entre diversos 

municípios do estado que são impactados diretamente por seu raio de atuação. Além disso, se interliga 

às Metrópoles de Goiânia e Brasília. Ainda segundo os mesmos autores, “em Anápolis, o elemento 

dinâmico da expansão da economia urbana tem sido o setor de serviços, a indústria, o comércio varejista 

e atacadista” (2012, p. 01). A exemplo, pode-se citar a existência do Distrito Agroindustrial de Anápolis, 

com destaque para a indústria farmacêutica. 

Considerações finais 

Neste trabalho procurou-se evidenciar um esboço de uma análise espacial no território goiano, 

realizada a partir do trecho de Anápolis ao limite de Goiás com o Distrito Federal, com vista a destacar 

o ambiente (substrato geológico, características do relevo, dos solos etc.) e sua apropriação (uso e 

ocupação das terras).  Dentre os aspectos que foram ressaltados, n destaca-se os que versam sobre a 

produção do território, a relevância das redes de transporte nesse processo e as transformações expressas 

na paisagem.  

Além disso, destacou-se a relevância do transecto para a análise em campo. Essa metodologia 

favoreceu a compreensão dos aspectos observados, e potencializou a realização de correlações entre 

teoria e dados abstratos, e os aspectos vivenciados e observados na realidade prática.  
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A VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EM GOIÂNIA: UM ESTUDO DE CASO DOS 

SETORES OESTE, MARISTA, BUENO E JARDIM GOIÁS EM 2018 

Reginaldo Antônio da Silva Júnior1 

Leandro Oliveira de Lima2 

Introdução 

Goiânia foi fundada em 1933, sendo uma das primeiras cidades planejadas do Brasil para 

cinquenta mil habitantes, mas ao longo dos anos, sofreu um forte crescimento, chegando a atingir 

atualmente cerca de 1.495.705 habitantes (estimativa do IBGE para 2018). A cidade de Goiânia, em sua 

morfologia urbana, apresenta uma distinção socioeconômica expressa na paisagem. Entre a região norte 

e sul há  uma tendência de adensamento e desenvolvimento urbano diverso, mais sofisticado e nobre ao 

sul e a norte um padrão mais difuso e segregado. Em alguns bairros como Setor Marista, Setor Bueno e 

Nova Suíça, há, em função de processos de verticalização, uma concentração da classe média. 

Consequentemente, esses bairros são servidos por serviços mais sofisticados se comparados à parcela 

norte da cidade onde se encontra bairros periféricos tais como Vila Mutirão, Bairro da Vitória, Recanto 

do Boque, Vila Social, Jardim Curitiba, entre outros.  

A seletividade espacial das camadas de médio e alto poder aquisitivo nos bairros da Região Sul, 

a partir de 1985, contribuiu para a construção de um espaço valorizado e de autossegregação, fato que 

este trabalho se propõe a investigar. Metodologicamente o texto contou com uma revisão bibliográfica 

a cerca da criação de Goiânia, evidenciando como, historicamente, a legislação urbanística criou e 

controlou as formas de uso e ocupação do solo, além da própria centralidade em Goiânia;  a última 

sessão evidencia elementos como os anúncios de móveis nos bairros investigados, demonstrando como 

a centralidade exercida pela região Sul, seu enobrecimento tem alguns vínculos com a legislação que 

controlaram direta e indiretamente estas áreas.  

Revisão histórica da legislação urbanística de Goiânia 

O Decreto nº 5.136, de 20 de novembro de 1934 que autorizava a venda de terras na zona 

suburbana por parte da iniciativa privada, de certo modo, influenciou o crescimento do tecido urbano da 

cidade, em decorrência das migrações e das pressões do capital, exercidos pelos detentores de terras em 

Goiânia. Estes, por sua vez, além de doarem parte de suas terras para construírem a nova capital, haviam 

reservado grandes glebas para serem vendidas nas áreas de expansão urbana. Entretanto, para que a 

cidade não se submetesse as pressões da economia de mercado e tivesse seu plano original 

desconfigurado, o governo proibiu, através da Lei nº 11, de 06 de março de 1944, loteamentos por um 

período de cinco anos, freando a expansão, resistindo até 1947. 

Tal controle estatal, segundo Moysés (2004, p. 143), causou estocagem de terras nos arredores 

da cidade, tornando assim um instrumento de pressão para a expansão do espaço urbano, resultando na 

aprovação do Código de Edificações de Goiânia em 1947 (Decreto-lei 574, de 02 de maio de 1947), 

sendo bastante amplo ao incluir toda a legislação urbana. Esta lei atendia parte das pressões dos 

proprietários de terra, permitindo que a iniciativa privada lançasse novos loteamentos, porém com 

espaço delimitado e com exigências. Os loteamentos só poderiam ser feitos nas cidades satélites, 

projetadas para serem construídas no futuro, num raio de 15 km da estaca zero (Praça Cívica). Como 

assevera o referido autor, tratou-se de “abrir a zona suburbana e rural à economia de mercado” 

(MOYSÉS, 2004, p. 144). Tal fato, de certo modo, ficou expresso na alteração do Código de Edificações 
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de 1947, pela Lei nº 176, de 16 de março de 1950, revogando as cláusulas que exigiam dos proprietários 

de terra a implantação da infraestrutura. Logo em seguida, o Decreto Municipal nº 16, de 20 de junho 

de 1950 passou apenas a exigir a locação e a abertura de vias, passando para o poder público assumir o 

ônus da infraestrutura restante. 

Entre a década de 1950 até o final da década 1970, a demarcação dos diferentes agentes 

(imigrantes, proprietários de terras e imobiliárias) que se apropriaram das diversas áreas do entorno do 

município romperam com o planejamento original pensado por Atílio Corrêa Lima e Armando Augusto 

de Godoy. Neste sentido o controle sobre as terras periféricas, controlada pelas imobiliárias que 

organizavam e vendiam lotes nas áreas suburbanas, pressionaram e valorizaram as áreas mais centrais 

que pertenciam ao Estado.  

O fluxo migratório também contribuiu para a perda do controle estatal sobre a expansão urbana. 

Além das pressões dos donos de terras, havia a pressão pela demanda de habitação para pessoas que 

vinham em busca de uma “nova vida.” E assim vários loteamentos surgiram sem qualquer forma de 

controle pelo poder público. Havia a necessidade de abrirem novos espaços para a construção de 

moradias devido ao fluxo de pessoas, entretanto, o volume de loteamentos de se deu ao receio de que o 

Governo fechasse o mercado de loteamentos novamente (MOYSÉS, 2004, p. 156). De fato é suspendida 

a aprovação de loteamentos particulares até que fosse feita uma revisão geral da situação, através da Lei 

nº 1.566, de 11 de setembro de 1959. 

A prática de estocagem de terras na década de 1950 foi bastante prejudicial, pois as áreas mais 

próximas do centro urbanizado ficaram reservadas à espera de valorização, enquanto loteamentos mais 

distantes, sem infraestrutura, eram vendidos a preços mais baratos para as classes mais pobres que as 

ocupavam rapidamente (MOYSÉS, 2004, p. 158, grifo nosso). A consequência disso foi a dispersão de 

moradias, o que provocou um crescimento periférico, sem as benfeitorias urbanas (água tratada, esgoto, 

telefone público) e serviços públicos básicos (postos de saúde, creches, escolas), fundamentais à 

valorização socioeconômica dos bairros. Como também em decorrência da retenção de lotes das áreas 

centrais nas décadas anteriores, criara enormes vazios urbanos em toda a área central, promovendo a 

ocupação rarefeita. Esses espaços vazios e reservados, espaços especulativos por excelência, dinamizou 

a construção civil que passou a atender a um nicho de mercado de alta renda (MOYSÉS, 2004, p. 166). 

Ainda em 1980, o crescimento horizontal, via loteamentos legais, estava contido por conta da 

legislação citada anteriormente. As imobiliárias se voltaram então para ocupação dos espaços vazios 

próximos ao centro, construindo prédios de apartamentos de alto padrão, em decorrência da 

transferência de renda; deste modo, a verticalização de Goiânia foi um efeito colateral da legislação 

urbanística e do planejamento, que em associação ao alto custo da terra especulativa, criou um nicho 

socioespacial na cidade,  dedicado, em síntese, à ideia de enobrecimento dos bairros investigados nesta 

pesquisa. Por outro lado, e não menos importante, a expansão da cidade ilegal, com crescimento 

horizontal, com loteamentos clandestinos, irregulares, de posse, explicam a ocorrência da fragmentação 

urbana da Região Norte de Goiânia, transformando-a em arena de conflitos entre o poder público, os 

sem-teto e as imobiliárias. (MOYSÉS, 2004, p. 172, grifo do autor). 

A centralidade da região sul de Goiânia 

A infraestrutura urbana são expressões do poder público que são mais facilmente percebidas na 

paisagem urbana. Estas infraestruturas dizem respeito a construção de praças, parques, saneamento 

básico, mudanças no sistema viário (transporte coletivo) ou na concessão de benfeitoria a determinados 

agentes produtores do espaço urbano; deixam transparecer os vínculos do Estado com outras instâncias 

do poder na cidade, ou seja, as classes mais abastadas e os agentes imobiliários. 

Além das infraestruturas públicas, há também os equipamentos urbanos, que mediante a ação 

dos agentes imobiliários, produzem espaços para as classes de alto poder aquisitivo. Com o intuito de 

promover a valorização local, atraem uma gama de investimentos que irão promover a concentração de 
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atividades e serviços com a instalação de equipamentos como: shopping centers e grandes 

supermercados. 

Em Goiânia, na parcela sul da cidade, há grandes equipamentos urbanos, além da infraestrutura, 

contando com escolas particulares e universidades particulares, parques e shopping centers. O setor 

Bueno, criado na década de 1950, de localização privilegiada, próxima aos Setores Central e Oeste, é 

marcado pela prosperidade de seus moradores, vivenciada nas fachadas luxuosas de suas construções. 

Ficando conhecido de acordo com Vaz (2002, apud Paula, 2003, p. 82) como o “setor das mansões.” 

Localizando dois equipamentos urbanos: Parque Vaca Brava (um dos cartões postais de Goiânia) e o 

shopping center Goiânia Shopping. Localizando também o Colégio WR e o Colégio Olimpo, cujas 

mensalidades são as mais caras de Goiânia. 

O Setor Oeste foi implantado na década de 1950, assim como também o Setor Bueno, entretanto, 

o Setor Oeste se diferencia por já ser previsto no plano de Atílio Corrêa Lima desde a década de 1930. 

Surgindo então em seu período de implantação, na década marcada pela intensa expansão de 

loteamentos pela cidade. A sua paisagem é marcada pelo grande número de edifícios que possui. A 

verticalização desencadeada em Goiânia nas décadas de 1970 e 1980 contribuiu para este fato. Detém a 

localização de dois equipamentos urbanos: o Bosque dos Buritis e o Parque Zoológico (Lago das Rosas), 

dois pontos turísticos da cidade. 

Há também o destaque da presença do poder público com a Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás, sede do poder legislativo estadual e o Tribunal de Justiça de Goiás, sede do poder judiciário 

estadual. Outro destaque se dá a rede hoteleira, abrigando o Castro’s Park Hotel, um dos poucos hotéis 

cinco estrelas da cidade. 

O Setor Marista hoje, bairro nobre de Goiânia, não foi planejado. O seu histórico é resultado da 

ocupação ilegal de uma parte da área doada pelo Estado à Congregação Marista para a fundação de um 

colégio. Colégio este que é o Marista, fundado em 18/03/1962, cuja história do Setor está intimamente 

ligada. Com a instalação do Colégio, a área ao seu entorno tornou-se extremamente valorizada, sendo 

que parte do setor foi loteada por grilagem (PAULA, 2003, p. 91) e outra parte pelos diretores da própria 

escola, com o objetivo de arrecadar verbas para ampliar e melhorar as instalações do Colégio. Sendo 

assim, o setor passou a receber construções luxuosas e sua paisagem contratavam com a pobreza dos 

moradores do Setor Pedro Ludovico (bairro vizinho). 

O Setor Marista detém a localização de dois grandes equipamentos urbanos, como: O Parque 

Areião (localizado na divisa com o Setor Pedro Ludovico), um dos maiores parques de Goiânia e o 

Shopping Bougainville. Há também destaque para a sede regional da OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) e a sede da Polícia Federal, como também o Edifício Excalibur, onde detém um dos maiores e 

mais caros apartamentos de Goiânia. Destacamos também a forte presença de casas noturnas como: 

Villa Mix e Santa Fé Hall e uma gama de restaurantes sofisticados.  

Por fim, o Jardim Goiás que tem assumido um papel fundamental na Região Sul de Goiânia. 

Criado juntamente com os parcelamentos de terra da década de 1950, o Jardim Goiás foi idealizado por 

Lourival Louza; dono das terras parcelas. O Parcelamento foi feito pelo próprio, como também, anos 

mais tarde na década de 1970, impulsionou parcerias com o poder público para a construção de 

equipamentos urbanos no setor, como: O Estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional de 

Goiânia. Iniciativas que induziram e valorizaram a ocupação. 

Mais tarde, no final da década de 1970 para início de 1980, Lourival Louza teve outra ideia, a 

instalação de outro grande equipamento urbano que foi o Shopping Flamboyant. O grande indutor de 

desenvolvimento da região, sendo o primeiro shopping center de Goiás.  

Atualmente a região do Jardim Goiás conta com equipamentos urbanos do Parque Flamboyant, 

como também de dois grandes hipermercados: Wallmart e Carrefour. Destacamos também na região a 

presença do poder público com a sede do Fórum e o Paço Municipal, sede da prefeitura de Goiânia e a 

presença da TV Serra Dourada, afiliada local do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). 
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Considerações finais 

A cidade como expressão máxima do Espaço Urbano é regida por diversas forças atuantes que 

chamamos de Agentes produtores do espaço. No caso analisado, o Estado, com poder sobre a legislação, 

interferiu diretamente na valorização da Região Sul, condicionando e intermediando os demais agentes, 

ao construir infraestrutura urbana, ao permitir, via leis de regulação do uso do solo, o processo de 

verticalização em glebas de terras centrais. A classe média, dada as condições de financiamento 

habitacional em bancos públicos, na compra de imóveis de alto padrão ofertados por construtoras, criou 

assim, a centralidade nobre em Goiânia. 

Neste sentido, valorização da Região Sul de Goiânia tem raízes históricas com o planejamento 

urbano da capital, elaborado por Attílio Correia Lima e Armando de Godoy, que privilegiou o sul da 

cidade, onde estavam as terras que além de possuírem um relevo alto e suave, pertenciam ao Estado 

(MARINHO, 2006, p. 128). Sendo assim, o sul foi desde a fundação da cidade, atraente para a instalação 

de equipamentos urbanos e beneficiada pela estocagem de terras na década de 1950. 

Dessa forma, a Região Sul, ao longo da produção do espaço urbano da capital, sofreu intensa 

ocupação populacional e atraiu a instalação de atividades econômicas. Isso favoreceu a implantação de 

infraestrutura e os investimentos da construção civil no seu espaço, a partir da década de 1970. A 

estruturação e a verticalização da Região acabaram por promover a valorização dos terrenos aí 

localizados e, consequentemente, reforçaram sua posição de lugar “nobre” no imaginário do goianiense.  
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AS RELAÇÕES ENTRE SOLO URBANO E O MERCADO IMOBILIÁRIO 

Gabriel da Costa Cabral1 

Leandro Oliveira de Lima2 

Introdução 

Este resumo apresenta parte das reflexões desenvolvidas na dissertação em andamento intitulado 

“A produção do espaço urbano e o ajuste espacial: análise da atuação da FGR Urbanismo em Senador 

Canedo – GO (1994 – 2019)”. A centralidade da pesquisa reside em analisar as relações entre mercado 

imobiliário, a produção do espaço e o solo urbano. Para isso, optou-se, neste estudo, por realizar uma 

revisão bibliográfica prévia que fundamente posteriormente o estudo de caso sobre atuação da 

incorporadora FGR Urbanismo em Senador Canedo, a fim de investigar a relação entre as atividades da 

referida incorporadora e o papel do Estado na expansão das relações capitalistas no solo urbano.  

Metodologicamente o texto conta com revisões bibliográficas sobre o solo urbano enquanto 

condição e mediação, o fenômeno mercado imobiliário, formação do valor de troca e preço do solo 

urbano. Sendo assim, esse texto apresenta os resultados preliminares do desenvolvimento da pesquisa, 

especificamente, referente a discussão teórica sobre a produção capitalista do solo urbano. 

O solo urbano enquanto condição e mediação 

O solo urbano é uma categoria que permite compreender os processos e atores que atuam na 

produção do espaço urbano. Como destaca Lima (2014), o solo é preexistente a urbanização, ele é 

condição para esse processo que vai ocorrer por meio da mediação, com as relações sociais, históricas 

e econômicas com o espaço, se materializando no solo urbano. Portanto, o estudo do solo é a própria 

condição e mediação da existência do espaço urbano (HARVEY, 1980). 

Esse entendimento vai de encontro com a teoria social crítica, que evidencia o papel da prática 

social em uma relação espaço-temporal que constrói o espaço urbano, pois o mesmo é condição, 

mediação e produto da ação humana. Vários autores desenvolveram essas reflexões como Lefebvre 

(1974), Gottdiener (1997), Harvey (2005), Carlos (2007) e Santos (2005) evidenciando que a análise do 

espaço não deve ser feita de forma fragmentada, pois o modo de produção, a formação social e o espaço 

são três categorias interdependentes. 

Dessa forma, o solo urbano enquanto condição é uma categoria que permite uma leitura histórica 

sobre o processo de produção do espaço, por ser elemento integrador da prática social na relação espaço-

temporal. Para Marx (2013) essa característica integradora do solo urbano se dá por ele ser reproduzido 

em duas dimensões: de uso e troca. 

Depreende-se enquanto mediação o solo urbano torna-se também fundamental para reprodução 

expandida do capital, quando sua apropriação se dá por meio da troca, enquanto mercadoria, o espaço 

urbano fragmentado (leia-se as frações do solo urbano, convencionalmente reconhecidos como glebas, 

lotes), controlado e distribuído de forma desigual, em função  de uma escassez relativa e também 

controlada pelos atores do mercado imobiliário.   

Neste sentido, a compreensão do conceito de mercadoria será salutar à pesquisa. Para Marx 

(2013) a mercadoria está relacionada com algum objeto que satisfaz necessidades humanas, podendo 

ser de diferentes propriedades e uteis sob diversos aspectos. Por isso, Marx (2013) distingue as medidas 

das mercadorias, entre “valor de uso” e “valor de troca”. Em que o valor de uso está ligado à utilidade, 

no uso e consumo, enquanto o valor de troca possui uma relação quantitativa, entre o valor de uso de 
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um bem trocado pelo de outro produto. Em qualquer caso, o solo urbano se enquadra na nossa leitura 

enquanto mercadoria com as duas formas expressas de valor, fator que se agrava, em função da 

incorporação dos atributos de poder emanados pela lógica do monopólio à disposição dos atores do 

mercado imobiliário e do Estado. 

Outra observação que se faz necessária é diferenciar as noções de valor e preço, que são 

elementos fundamentais para compreensão da produção do espaço urbano em geral, e do solo urbano, 

em particular. Harvey (1980) e Ricardo (1982) convergem na definição de que o valor está relacionado 

ao trabalho necessário para produção de um produto, em que a utilidade e posse transmite um poder de 

compra de outros bens. Já o preço é a expressão monetária do valor, que pode ser diferente do valor de 

acordo com as relações comerciais. Nesta direção, a revisão bibliográfica auxilia-nos no entendimento 

que podemos compreender a dimensão dos atores aferindo os preços praticados pelos atores num 

determinado recorte territorial, assunto que será discutido noutra oportunidade. 

Com isso, logo questiona-se se o solo possui um valor, já que esse não é produzido pelo trabalho 

urbano. Entretanto, Marx (2013, p. 100) assinala que uma mercadoria “pode ser valor de uso sem ser 

valor. É esse o caso quando sua utilidade para o homem não é mediada pelo trabalho. Assim é o ar, a 

terra virgem, os campos naturais, a madeira bruta etc”. Todavia, ainda existe outro elemento 

fundamental nessa discussão, pois quando tratamos de solo urbano entende-se que o espaço passou por 

processo de mediação, através da prática social, com relações de trabalho diferenciadas, produzindo 

assim valor de troca.  

Lima (2014) aponta que o solo urbano é valorizado socialmente, historicamente e 

economicamente em nossa sociedade, porque suas características se diferenciam das demais 

mercadorias, incidindo ainda a imobilidade, escassez relativa e as amenidades espaciais. Por fim, ainda 

apresenta um caráter de condição para vida, do ato de habitar (HARVEY, 1980). Com essas 

particularidades, o solo urbano e a sua reprodução enquanto mercadoria, evidencia a importância da 

atuação dos processos e atores do mercado imobiliário, com suas articulações com o Estado e as 

influências dessas relações na produção do espaço urbano. 

O fenômeno mercado imobiliário 

Corriqueiramente escutamos falar sobre o mercado imobiliário, principalmente em noticiários 

que abordam a importância desse seguimento na economia urbana e suas tendências, mas pouco 

reconhecemos sobre seus atores, atividades e efeitos na produção do espaço.  

Por isso, empenha-se em compreender este fenômeno, seu funcionamento, iniciando pelo 

próprio conceito. Para Coelho (2012), mercado deve ser entendido como um sistema de trocas em que 

diferentes atores participam, objetivando vender ou comprar um bem ou serviço. Pelo que se apreende, 

o autor acredita em diferentes mercados de acordo com o tipo mercadoria, que estabelecem 

particularidades em relação a sua forma de troca e atores. 

No caso do mercado imobiliário, as atividades do mercado imobiliário envolvem as 

particularidades das trocas entre os bens imóveis, mediadas e mediadoras dos seus respectivos valores 

e preços. No Brasil, os Artigos 79 e 81 do Código Civil estabelecem que os bens imóveis como o solo 

e aquilo que lhe incorpora natural ou artificialmente, não podendo ser transportados para outro local sem 

alterar sua unidade e substância (BRASIL, 2002). Logo, como caracterizado por Melazzo (2013), o 

mercado imobiliário é o sistema de trocas em que atores atuam nos bens imóveis, em busca da 

valorização (sempre social, historicamente valorados e financeiramente controlados) de capitais. Esse 

processo ocorre por meio da produção de parcelas (glebas, lotes, unidades habitacionais) do espaço 

como produto imobiliário, sempre como atributo da instituição da propriedade privada. 

Seguindo os estudos de Ricardo (1996) e Lima (2014) os atores do mercado imobiliário são 

aqueles que economicamente estão diretamente envolvidos na utilização do solo como bem de troca, 

objetivando acumulação de capital. Sendo constituído por: a) proprietários do solo; b) incorporadoras; 
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c) construtoras; d) agentes financiadores; c) imobiliárias com finalidade nas atividades terciárias; d) 

grupo consumidor (usuário ou investidor imobiliário); e) E o estado, que é responsável pela regulação 

do mercado imobiliário. 

Sendo que esses atores atuam de forma articulada e podem desempenhar mais de uma atividade 

no mercado. Nesse sentido, Botelho (2005) destaca a união do mercado imobiliário e o sistema 

financeiro, possibilitando a intensificação das atividades imobiliárias, com a circulação e acumulação 

de capital, no Brasil. 

Outra atuação articulada que é fundamental para compreender a produção do espaço urbano é a 

relação entre o mercado imobiliário e o Estado. Entretanto, esse não deve ser compreendido apenas 

como um ator imobiliário, pois não utiliza somente o solo como bem de troca, mas segundo Gottdiener 

(1997) o Estado através da sua ordem pública e poder normativo possibilita a valorização de capitais 

dos atores imobiliários. 

Formação do valor de troca e preço do solo urbano 

Como destacado na seção anterior, a maior particularidade do mercado imobiliário é a 

centralidade de sua mercadoria, que interfere diretamente na formação dos valores de uso e troca, e no 

estabelecimento dos preços de outras mercadorias. Compreende-se, neste sentido, que a formação do 

valor de troca e dos preços do solo urbano estão ligados ao caráter de condição para reprodução da vida 

e de todas relações sociais e históricas decorrentes. Por isso mesmo, a sua escassez, o monopólio a partir 

da propriedade privada, suas diferenciações entre os componentes espaciais, a sua imobilidade e o 

trabalho despendido ao incorporar alguma área, são muito importantes na equação do valor e do preço 

do solo urbano. 

Os preços representam as expressões monetárias do valor influenciadas pelas tendências do 

mercado, podendo ser diferentes do real valor de um imóvel, principalmente como resultado das ações 

dos atores imobiliários objetivando expropriar a mais-valia espacial. Nesse sentido, como salientado por 

Freitas e Neto (2005, p. 2) tratando do solo urbano “seu processo de valorização não é decorrente de 

forma direta do trabalho, mas sim das formas de como se dão a sua apropriação e uso”.  

Dessa forma, entende-se que o principal fator de valorização do solo e determinante para 

produção do espaço urbano é o monopólio, em que o proprietário da terra estipula a forma de uso e 

consequentemente a maior ou menor valorização. Portanto, o solo não apresenta um valor intrínseco e 

nem é determinado pela produção, pois não é produzido pelo trabalho humano, o preço é formado pelo 

mercado monopolizado que produz uma relativa escassez do solo urbano por meio da propriedade 

privada.   

Com isso, entra o papel do incorporador como ator central do mercado imobiliário, por atuar 

desde a escolha do terreno até o acompanhamento das obras, e ainda realiza o elo entre os atores 

imobiliários e o Estado, atuando como coordenador da produção do espaço urbano enquanto mercadoria, 

apropriando e definindo o uso do solo. 

Ressalta-se que os aspectos econômicos, os condicionantes extrínsecos e intrínsecos do imóvel 

também determinam na formação dos preços, através da especulação imobiliária, mas a ressalva que 

apresentamos para nossa análise é que esses elementos são antes definidos pela forma de apropriação 

do solo urbano pelas relações capitalistas.  

Considerações Finais 

As reflexões iniciais deste texto, com vistas a subsidiar avaliação empírica da Incorporadora 

definida como estudo de caso na dissertação de mestrado, permitem-nos concluir temporariamente que: 

a) o solo urbano é uma categoria essencial para os estudos urbanos em função da complexidade que os 

excedentes de capital incorporados nas cidades contemporâneas exercem na forma de reprodução do 

espaço; b) existe certa influência do mercado imobiliário na forma espacial das cidades, em que o solo 
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urbano torna-se uma mercadoria fragmentada, hierárquica e desigual, pois as “redes de crescimento” 

das cidades como denomina Gottdiener (1997), são orientadas pelas coligações entre os atores 

imobiliários e o Estado, que por meio do monopólio de terras e o poder normativo, determinam a forma 

de apropriação e uso do solo. c) o mecanismo de regulação dos preços da terra urbana impacta toda a 

sociedade atual, fator que se mostra essencial na elaboração de políticas publicas na escala municipal e; 

d) por fim, como se assiste no Brasil, o solo urbano durante os períodos de crise financeira tem, 

contraditoriamente, se mostrado bastante favoráveis à logica da geração de mais valor. 
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CIDADE E URBANO NA CONTEMPORANEIDADE: HÁ ESPAÇO PARA O 

LUGAR? 

Wânia Chagas Faria Cunha1 

Introdução 

 Estas breves linhas se propõem a iniciar uma discussão sobre o percurso da cidade ao longo do 

tempo. E ao longo deste, vai-se percebendo que a cidade, criada pelo e para o homem, vai se tornando 

cada vez menos do homem. Essa realidade se constitui a partir da Idade Moderna e, torna mais incisiva 

na contemporaneidade, sobretudo, com o advento e desenvolvimento da industrialização/urbanização e 

do sistema capitalista. 

 Assim, objetiva-se com este ensaio, fazer um sucinto resgate do processo de surgimento e 

evolução da cidade, bem como, defini-la.  Ao buscar a definição de cidade incorporamos a definição de 

espaço urbano, isto por que, cidade e urbano se compõem dialeticamente. Ademais, a este objetivo 

acrescentou-se a definição de lugar na perspectiva do espaço vivido, visto que, esta se aproxima da ideia 

inicial que está na origem do surgimento da cidade. Adotamos como procedimentos metodológicos a 

revisão bibliográfica de obras que discutem cidade, urbano e lugar.  

Um recuo no tempo: o surgimento da cidade 

Ao buscar a origem da cidade ao longo do seu processo de formação podemos dizer que ela 

nasceu do/no lugar, (do lugar enquanto categoria explicativa da realidade, enquanto espaço de vivencia) 

este entendido “como o espaço vivido, dos passos do cotidiano... a base da reprodução da vida... das 

relações sociais...” (CARLOS, 1996, p.20-29). Tal afirmação se baseia no fato de que mesmo antes das 

cidades existirem o homem já se relacionava com o lugar, ao ponto de definirem um lugar para 

acomodarem seus mortos. Mumford (1998) nos atenta para essa questão quando diz que “[...] a cidade 

dos mortos, antecede a cidade dos vivos”. 

Ademais, pode-se dizer, que já no período paleolítico, a caverna apresenta-se como lugar, visto 

que, o homem a tem como espaço de abrigo, segurança, acasalamento, rituais e artes. ainda não há 

condição para a existência de cidades, mas é o embrião da relação do homem com o seu meio, 

intermediada por razões de necessidade material ou espiritual, que mais tarde serão ampliadas para 

escalas cada vez maiores. Assim, no mesolítico, o lugar ganha mais significado, uma vez que, o homem 

passa a ter uma prática cotidiana e social mais complexa, a partir da possibilidade de desenvolver 

práticas agrícolas e a criação de animais. 

A relação como o espaço se aprofunda no neolítico, Spósito (1998, p.13), destaca que neste 

período ocorreu a “domesticação do próprio homem, que passou a ter que se ocupar permanentemente 

de uma área, acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento de animais e produtos agrícolas”. Deste 

modo, o lugar, definido por Carlos (1996) como o lugar dos passos, do cotidiano, das relações sociais 

se constitui com mais conteúdo.  

Na Antiguidade, as cidades já haviam se constituído tanto do ponto de vista material quanto das 

relações. Tuan (1980, p. 207), destaca que tanto em Atenas quanto em Roma já se havia constituído os 

lugares de encontro. Eram eles a praça do mercado, as bancas, as barbearias entre outros. Nesta época 

pode-se citar a grandeza dos lugares públicos da Roma imperial, mesmo apesar das péssimas condições 

sanitárias. Na Idade Medieval, apesar da retração das cidades constituídas até então, o lugar concebido 

enquanto ponto de encontro permanece, sem localização definida, ora sendo nos espaços religiosos e 

                                                             
1 Doutoranda PPGEO/IESA/UFG. E-mail: waniachagas.geo@hotmail.com 
 



 

95 

mesmo entorno dos burgos, onde se realizava o comércio. Manteve-se, portanto, a existência do lugar 

enquanto espaço de vivência. 

Na Idade Moderna e, mais ainda na Contemporânea, com o advento da 

industrialização/urbanização e o surgimento/evolução do sistema capitalista ocorreram mudanças 

profundas na relação entre homem e espaço e, por conseguinte na cidade e no seu modo de vida. 

Acrescenta-se às transformações advindas deste binômio as grandes alterações imprimidas na relação 

tempo-espaço devido a revolução dos meios de transportes e comunicação como advoga Harvey (2005). 

As cidades sob a lógica da industrialização foram gradativamente se tornando a força produção 

do capital conforme destacou Carlos (2018). Essa lógica criou cidades sombrias, escravas da produção, 

sem finalidades humanas, onde os restos deste processo, o lixo e o próprio homem, se espalham e se 

amontoam pelas ruas. A industrialização nascente no século XVIII e, por que não dizer, a 

industrialização contemporânea desconsiderou a cidade enquanto “unidade social e política”. Embora 

tenha se tornado a “a principal força criadora do século XIX, produziu o mais degradado ambiente 

urbano” (MUMFORD, 1998, p.484).  

A industrialização quanto mais evoluiu, mais exigiu agilidade e eficácia no processo produtivo 

e, muito mais do que isso, parafraseando Marshal (1982) exigiu uma atmosfera própria. Assim, 

apropriou-se das cidades pois ela “tal como a fábrica, permite a concentração dos meios de produção 

num pequeno espaço: ferramentas, matérias-primas, mão-de-obra” (LEFEBVRE, 1969, p.8).  

A principal consequência da industrialização para a cidade foi o desencadeamento do processo 

de urbanização, que promoveu uma “implosão-explosão” da cidade. Explosão, pois, a concentração 

populacional urbana alcançou números inimagináveis. Implosão, dada a deterioração das estruturas 

mínimas para a crescente vida humana, no urbano. No entanto, como diz Mumford (1998, p.483) “a 

doença estimulou a formação dos anticorpos necessários para vencê-la”. No mesmo sentido Lefebvre 

(1969, p.20) alerta: “Foi preciso que fosse até o fim da destruição da realidade urbana sensível para que 

surgisse a exigência de uma restituição”. Ora, pois vida urbana presume encontro, relações individuais 

e coletivas, as quais constituem o modo de viver, um ritmo próprio e a identidade da cidade 

O binômio industrialização/urbanização foram responsáveis por significativas mudanças que se 

deram na cidade, primeiro a deterioração o das condições de vida e a insuficiência de infraestrutura e 

dos equipamentos urbanos. Posteriormente a restituição da realidade urbana organizando não só centro 

e periferia, mas as redes bancárias, comerciais e industriais e demais serviços e infraestruturas, mesmo 

que insuficientes para atender a demanda. Nesse ínterim, consequentemente ampliou também a 

necessidade por lugares de encontro, os bares, os cafés, enfim espaços para descanso e lazer, até por 

que, eram necessários para manterem a produtividade. Acrescenta-se ainda que este espaços se 

constituem também um importante setor da economia, um produtor sem precedentes de capital.  

À discussão anterior sobre as condições de vida na cidade moderna, contemporânea e capitalista, 

torna-se necessário proceder a conceituação de cidade, urbano e lugar, uma vez que, na modernidade 

esses termos adquirem definições específicas e, sobretudo, por entender que  

A cidade de hoje, é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadas, 

destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais através dos tempos, 

engendradas pelas relações que promovem estas transformações. (SPÓSITO, 1998, p.11) 

Ao procurar definir cidade faz-se necessário definir urbano, pois concordamos com Cavalcante 

(2001, p.14), quando diz que “não se pode fazer uma separação absoluta entre espaço urbano e cidade 

[...] há entre as duas categorias uma interdependência dialética”. A cidade, se define como obra material 

e, por isso, a maior expressão do espaço geográfico, pode ser assim considerada por se constituir a mais 

complexa produção humana. A cidade é aquilo que vemos materializado é o concreto, o visível. A cidade 

também é uma concentração de construções, um espaço contraditório, um aglomerado de pessoas, mas 

essencialmente, o lócus de reprodução do capital, princípio que rege a cidade e o cidadão. 
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A par das situações que definem cidade é que o urbano se constitui. O “[...] urbano é mais que 

um modo de produzir, e também um modo de consumir, pensar, sentir, enfim é um modo de vida” 

(CARLOS, 1994, p.84). Observa-se que cidade e urbano tem uma relação intrínseca, onde um não existe 

sem o outro, isto é, o urbano precisa da cidade pois esta enquanto espaço material, palpável e de 

concentração (de pessoas, instrumento de produção, capital, atividades, mãos-de-obra, consumidores) 

cria um modo próprio de viver, de organizar, constituindo assim, o urbano. E a cidade, não a seria sem 

o urbano, sem um modo específico de organizar seu espaço, de pensar, sentir e viver 

Os modos de viver, pensar e sentir a cidade, produzirão as imagens citadinas, onde o homem 

será tanto um elemento formulador da imagem, como parte dela, fazendo-nos concordar com que diz 

Arrais (1999, p.13) quando diz que a “cidade é a representação mais clara da vida do homem”. Pois ao 

construir as imagens da cidade o homem se mostra um ser cultural; impregnado de valores adquiridos 

no meio citadino, deixando de ser neutro. 

A partir de tal consideração já não podemos apenas considerar a imagem visível da cidade, 

precisamos admitir a presença de algo articulador que move toda essa complexa teia. Algo que torna 

dialética a definição de cidade, pois ao mesmo tempo que a conceituamos enquanto concreto e 

materializado observamos um entrelaçamento “abstrato” de vida e relações dar sentido a ela. A esse 

entrelaçamento dá-se o nome de espaço urbano, o qual terá sua constituição na medida em que se forma 

na cidade a divisão do trabalho, seja ela social ou territorial, orientada pela lógica que gera sua produção. 

 Espaço urbano, portanto, é o conteúdo, o ritmo que dá forma às relações da cidade que se 

materializa na organização citadina, sua definição ou delimitação foge ao concreto, extrapola os limites 

da cidade bem como de sua produção econômica, alcançando também a produção cultural, ambiental e 

educacional, produzindo um modo próprio de viver, exclusivo da cidade. É preciso ainda, que façamos 

um acréscimo ao entendimento de espaço urbano considerando-o sob a ótica capitalista. Nesse sentido, 

concordamos com Corrêa (1999, p. 11) quando destaca que 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de 

símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de ações acumuladas através do 

tempo, e engendrado por agentes que produzem e consomem espaço.  

A par desta concepção torna-se nítido que o espaço urbano tanto quanto a cidade expressa uma 

intenção, seja ela, de aglomerar as condições para a reprodução do capital ou ocultar as contradições 

decorrentes desse processo. Assim a produção do espaço urbano cria diferentes espaços citadinos. 

Aos espaços citadinos onde se dá o cotidiano, as relações pessoais, as experiências coletivas que 

dotam o espaço de sentido e portanto de identidade constitui-se o lugar. Como se houvesse um retorno 

à origem da cidade, quando o lugar ganhou sentido e legou a sua existência; o lugar, ou melhor, os 

lugares novamente dão o sentido de cidade. Assim, concordamos com Tuan (1983) quando diz que o 

lugar é identificado pela experiência sensível e estética.  

Se nas primeiras cidades produzidas a partir da industrialização era negado o direito ao flâneur, 

isto é, o direito de viver, caminhar pela cidade, seja pela insalubridade das ruas, seja pelo “desperdício 

do tempo”, na cidade moderna e contemporânea o flâneur encontrará outros obstáculos: a ausência de 

tempo livre e de lugares para os “passos” e para a vivencia do “cotidiano”. A cidade enquanto obra 

esvazia-se, transformando-se em um produto que precisa ser vivida rápida e intensamente exaurindo-se 

enquanto lugar, enquanto “pausa no movimento” (TUAN, 1983, p.153). 

Cidade e urbano capitalista promoveram a “metamorfose do lugar”, pois este também passa a 

reunir possibilidades de consumo. Até mesmo a definição de lugar apresentada por Carlos (1996, p.20) 

como a “porção do espaço apropriado para a vida, o bairro, a praça, a rua” substituirá o valor de uso 

pelo valor de troca se tornando mercadoria a ser consumida por quem pode.  

Observa-se que a partir do momento que a cidade é tomada pela industrialização e pelo 

capitalismo ocorre a incorporação desta à lógica de quem produz o espaço.  O lugar (praça, parque, rua 
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entre outros) e mesmo a natureza, serão vistos como um fator que garante qualidade de vida, 

culturalmente estabelecida e, sobretudo, para gerar a valorização de pontos estrategicamente escolhidos 

na cidade.  

Carlos (2018) chama a atenção para o fato de que o espaço urbano torna-se condição para a 

realização da reprodução capitalista e por isso passa a ser produzido como mercadoria como estratégia 

de reprodução continuada do capital. Segundo a autora, no mundo moderno observa-se  

[...] o movimento de passagem, na história, da cidade produzida como lugar da vida – portanto 

como uso – para a cidade reproduzida sob os objetivos da realização do processo de valorização: 

a cidade como valor de troca sob a lógica que a torna mercadoria (CARLOS, 2018, p. 97). 

A referida autora ainda destaca que sob a orientação da industrialização e do capitalismo o uso 

da cidade vai sendo, cada vez mais dominado pelo valor de troca e pelo caráter de mercadoria. E a 

medida que esse processo avança e se realiza “cria o cidadão como consumidor e o usuário de serviços, 

elimina-se aos poucos o sentido da cidade como obra, espaço de criação e gozo” (CARLOS, 2018, p. 

98). 

Desse modo, a cidade, o urbano e o lugar a partir da Idade Moderna e, sobretudo, na 

contemporaneidade foram sendo produzidos sob a égide capitalista de produção e nesta, o homem como 

cidadão desaparece, é diluído no mundo das coisas, das mercadorias. E a obra, seja a cidade o urbano 

ou o lugar tornar-se-á maior que o criador. A obra, por sua vez, negará ao criador, isto é ao homem, o 

direito de usufruí-la, vivenciá-la e portanto de construir a cotidianidade. Com isso, o lugar, enquanto 

espaço, onde se vivencia e constrói o cotidiano a identidade do homem ser social vai sendo “sugado” 

esvaziado de sentido e identidade 

Considerações Finais 

O que se pode inferir até o presente momento dessa discussão é que na origem da cidade, esta 

mantinha estreita relação com o lugar. A cidade surge a partir da necessidade do homem de relacionar-

se com o espaço imprimindo-lhe um modo de vida. Isso se deu quando o homem se fixa no espaço 

construindo ali, seu cotidiano, suas experiências, sua segurança e identidade.  

Com o passar do tempo as evoluções e revoluções promovidas pelo próprio homem, a cidade, 

espaço criado por ele, começa a ser apropriada por aquilo que resultou de suas próprias atividades, isto 

é, o sistema capitalista. A partir da emergência deste sistema econômico, hoje hegemônico, apropriou-

se da cidade, tanto quanto do urbano e do lugar, isto é da maior criação do homem. Fazendo desta (ou 

destes) a base para manter a acumulação capitalista contínua e crescente. 

Assim a cidade submetida a lógica da acumulação capitalista tem sido afastada historicamente 

de seu conteúdo social, esvaziando-se de vida, de relações sociais cotidianas. O espaço urbano passa a 

admitir, o modo capitalista de ser. Este, imprime no uso dos espaços da cidade o valor de troca que se 

imporá ao valor de uso. Ademais, o espaço urbano orientado pela lógica capitalista imprime também 

alterações significativas nos ritmos da cidade e vivenciá-la tornar-se-á um desafio implicando, 

diretamente, na existência do lugar. Movimentos sociais, resistência! 
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CIDADES MÉDIAS, CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO E COOPERAÇÃO E 

O ESVAZIAMENTO POPULACIONAL DAS PEQUENAS CIDADES 

Maria Edna Silva de Sousa Gomes1 

Bárbara Moisés Nunes2 

Paulo Henrique Kingma Orlando3 

Introdução 

A migração campo-cidade é um fenômeno bastante conhecido e estudado na história do Brasil, 

tendo se iniciado por volta dos anos de 1950 do século XX e alcançado seu auge duas décadas depois, 

passando a perder força a partir de então. Entretanto, mesmo no período atual, das duas primeiras 

décadas do século XXI, o processo migratório continua acontecendo ainda que de maneira menos 

evidente. Fato que se evidencia no esvaziamento das pequenas cidades com perda populacional 

(principalmente jovem) ano após ano para as médias e grandes urbes. 

Vários são os fatores que regem essa dinâmica, dentre os quais destacam-se a busca por 

empregos, educação e lazer e de melhores condições de vida, já largamente identificados como 

consequências dos processos de modernização e mecanização do campo e da industrialização, que 

dificultou/inviabilizou os modos de vida rural em boa parte desses locais, ao mesmo tempo que 

transferiu para as cidades a perspectiva de mudança dessa nova realidade. 

O atrativo que a cidade exerce sobre a população do campo e das pequenas cidades baseia-se 

principalmente, em serem elas o locus inicial do sistema de fluxos materiais e imateriais - das redes e 

conexões – que ligam, interligam e se espalham delas para as mais diversas e remotas regiões do País e 

do mundo. As cidades são tidas como o “lugar onde tudo acontece” graças à capacidade do capital de, 

através da evolução da técnica e do conhecimento acumulado historicamente, adaptar-se, renovar-se, 

reinventar-se para atender e criar novas necessidades e meios de reproduzir-se. 

Dessa forma, o objetivo desse artigo é analisar como os circuitos espaciais da produção e os 

círculos de cooperação, contribuem ou influenciam para o esvaziamento das pequenas cidades e atuam 

como atrativo de pessoas para os centros urbanos, seja pela oferta de empregos, educação e lazer, seja 

pelas supostas melhores condições de vida que oferece, e dela como o “lugar avançado, do moderno, da 

evolução”. 

Para atingir tal propósito toma-se como base as literaturas de autores como Ruy Moreira, Milton 

Santos, Antonio Carlos Robert de Moraes, Manuel Castells, Chesnais entre outros. Recorreu-se também 

ao uso de literatura que versa sobre migração e dados de órgãos federais considerados relevantes para o 

embasamento das análises feitas.  

A evolução da técnica, a tecnologia e a globalização 

O modus operandi do sistema econômico capitalista sob o qual o mundo é regido está tão 

enraizado e imbricado nas relações sociais de produção, circulação e consumo que chega a ser 

impensável imaginar como seria nessa altura de seu desenvolvimento, retroceder a um modelo 

econômico diferente. Os tentáculos de sua atuação alcançam não só diversas regiões do globo, mas 

também as diversas etapas desses processos que vão desde a escolha de uma área com potencial de 

exploração até os desejos e necessidades criadas no consumidor final – última instância de seu ciclo de 

produção e reprodução. 
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Isto, deve-se em grande parte ao processo histórico de evolução da técnica, considerada por Ruy 

Moreira como “o corpo em sua potencialidade ativa, amplificada pela praticidade do artefato [...]” 

(MOREIRA, 2016 p. 30); estes, à medida em que foram sendo aprimorados e apropriados, passaram a 

ser “instrumentos que já não são prolongamentos do seu corpo, mas que representam prolongamentos 

do território, verdadeiras próteses” como afirma Santos (2002, p. 237).  

A sociedade, palco e agente dessa evolução, modificou sua relação com a técnica e com o meio 

em que ela atua, através do conhecimento cientifico, tornando-a objeto de estudos sistematizados, 

matéria de ensino e melhoramento universitário - a ciência da técnica, ou tecnologia como viríamos a 

conhecer (MOREIRA, 2016); ou como afirma Santos (2002, p. 238) na “[...] profunda interação entre 

técnica e ciência [...]” na terceira fase do meio geográfico4, isto é, o meio-técnico-científico-

informacional. 

Em meio à efervescência da descoberta de novas tecnologias da informação (chamado de 

“paradigma tecnológico” por Castells, 1999), como a criação do microprocessador, o hardware e os 

softwares e, por conseguinte da internet, ainda nos anos de 1970 ocorre transformações em outros setores 

da sociedade e entra em cena a globalização, a ideologia de conectar o mundo como um todo, e isto 

mormente através do mercado, globalizado pela junção técnica e ciência (SANTOS, 2002). 

O avanço da tecnologia, da comunicação e das próprias relações comerciais dele consequentes, 

propiciou o desenvolvimento de equipamentos, aparelhos e máquinas que revolucionaram os meios de 

produção, encurtaram distancias e movimentaram negócios facilitando as políticas entre países, 

reunindo as grandes corporações industriais e políticos de países como Estados Unidos, Japão e União 

Europeia (CHESNAIS, 1996).  

O que se articula a partir desse período é o domínio dos mercados internacionais por um 

reduzido grupo de corporações mundiais que elegem uma determinada região, país ou localidade como 

fonte de exploração econômica baseado em suas riquezas naturais e/ou potencialidades sociais, como 

mercado consumidor, por exemplo. Santos (2015, p. 15 apud MORAES, 2017 p. 25) vai dizer que “a 

globalização da sociedade e da economia gera a mundialização do espaço geográfico, carregando-o de 

novo significado”. 

A tecnologia permite a expansão e a fragmentação do processo produtivo, distribuição e 

circulação, subdividindo-o em etapas que podem ser executadas até mesmo em países diferentes, graças 

aos fluxos materiais (estradas, ferrovias, rodovias, meios de transportes mais velozes, mais baratos, etc). 

Tais “equipamentos”, assessorados pelos fluxos imateriais (meios de comunicação, informações, 

conhecimentos, estudos, pesquisas, experimentos) conectam as relações produtivas entre empresas, 

estados e nações. 

Dessa forma, os fluxos materiais e imateriais configuraram os circuitos espaciais produtivos e 

os círculos de cooperação no espaço, através das complexas redes geográficas de relações, que estão 

presentes em todo o mundo, em maior ou menor proporção, elegendo um espaço-base, neste caso as 

cidades, como ponto de chegada e partida. Entretanto, conforme diz Moraes (2017, p. 25), este é um 

“processo de mil faces e uma realidade múltipla”, que interfere diretamente na diferenciação dos lugares 

e na divisão territorial do trabalho. 

Esta diferenciação é abordada por diversos autores com outras denominações, como espaços 

luminosos e espaços opacos por Santos (2001) e espaços indomáveis e espaços deprimidos por Chaveiro 

(2010) que, reavaliam as discrepâncias e transformações impostas por essa distinção espacial e seus 

reflexos nas sociedades presentes nessas áreas, bem como outros processos que o sucedem como a 

urbanização e tecnologização de atividades. 

                                                             
4 Milton Santos divide o espaço geográfico em três etapas, a saber: o meio natural, o meio técnico e o meio-técnico-informacional. In: 
A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção.  Editora da Universidade de São Paulo. 2002. 
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“Os centros urbanos luminosos” e a perda de população das pequenas cidades 

O processo de industrialização e urbanização estão intimamente atrelados ao desenvolvimento 

do capitalismo, especialmente no que se refere a formação e crescimento dos centros urbanos. Se 

destaca, todavia, em meio ao processo de expansão capitalista, que a cidade seja eleita como sua primeira 

base de ação. Dela partem os comandos que serão seguidos não só em seu raio de atuação imediato, mas 

também em distâncias maiores.  

Por isso é importante compreender como o processo de urbanização se dá em determinadas 

áreas, como o faz Chaveiro (2010) quando avalia a urbanização do Cerrado Brasileiro. O autor vai dizer 

que a formação das cidades nessa área são fruto de uma urbanização acelerada, graças ao processo de 

modernização da agricultura e do território que motivou a massiva transferência da população rural para 

os centros urbanos nas últimas três décadas do século XX. Realidade que se atesta, respectivamente na 

Região Centro-Oeste e em Goiás.  

Em virtude desse rápido crescimento populacional e processo de urbanização, a rede urbana 

constitui-se concentrada e desigual, refletindo-se em seus conteúdos e formas, o que dificulta sua gestão. 

Estes centros urbanos tornaram (e continuam a ser) fonte de atração para as populações das pequenas 

cidades, gerando problemas, dentre eles o aumento populacional das grandes e médias cidades e 

esvaziamento populacional nas pequenas (ibidem, p. 28). 

Em contrapartida as cidades médias acabam por desempenhar papel similar às das grandes 

metrópoles em relação ao seu entorno próximo ou às cidades que polarizam, porém, conservando 

aspectos que são próprios da vida interiorana, traços culturais de seu povo, ao mesmo tempo que 

desenvolvem relações com o mundo através das redes do circuito produtivo e dos círculos cooperação. 

De acordo com supracitado autor: 

[...] e cabe às cidades médias gerar uma “urbanização extensiva e mirada ao circuito econômico 

agrícola”. Como “cidades do campo”, que concentram a renda bruta gerada especialmente pelo 

agronegócio, os seus tempos e espaços são hibridados: palcos dos novos ricos, elas comungam 

com práticas de sujeitos tradicionais. Ligadas às bolsas internacionais possuem uma vida local 
amena. Como se fossem “a cara do mundo” não deixam de apresentar as figuras do local. E das 

ameaças em não se inserir no mundo da rapidez – e dos negócios além-mar. (CHAVEIRO, Op 

cit., p. 29). 

No caso de Goiás, o supracitado autor enfatiza que o critério usado pelo Estado para a ação de 

políticas públicas que elegem cidades para o desenvolvimento econômico e sua inserção no mercado 

internacional, é sua posição geográfica ou de relações com as regiões hegemônicas do país, notadamente 

a Região Sudeste. A concessão de incentivos fiscais e tributários atrai investimentos nacionais e 

internacionais que se instalam em algumas cidades e modificam sua estrutura econômica, social e física. 

Esse fato altera a rotina e a dinâmica local e periférica, pois contribuiu de forma direta e indireta 

na nova configuração dos espaços pela criação de empregos diretos e indiretos, ocasionando a abertura 

de empresas diversas (prestadoras de serviços, agências bancárias, supermercados, lojas e lanchonetes), 

além de implementação ou melhoria no transporte público e na qualidade de vida.  

Por consequência, as cidades circunvizinhas também recebem alguma influência dessa nova 

realidade e muitas são inicialmente impulsionadas a algum dinamismo. Atuam, na maioria das vezes 

como base de apoio das média e grandes provendo “insumos”, seja alimentício ou mão de obra reserva.  

Entretanto, à medida em que os anos passam, a dinamização trazida vai arrefecendo e voltam ao ritmo 

lento e à falta de investimentos que lhes permita continuar desenvolvendo-se, caindo no ostracismo e na 

estagnação. 

Fatores como a falta de perspectiva das pequenas cidades decorrentes da ausência de estruturas 

econômicas (geração de emprego, educação), de atrativos sociais (entretenimento, lazer, ocupações 

artísticas) e de condições para movimentar o cotidiano, impulsionam muitas pessoas (especialmente os 

jovens) a deixarem seu local de origem e aventurarem a sorte nos centros urbanos, sejam eles grandes 

ou médios. 
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Não é, pois, sem razão que de acordo com o Estimativa Populacional do IBGE de 2019 dos 

5.570 municípios brasileiros, 28,6% apresentam redução populacional. E destes, os que tem população 

de até 20 mil habitantes, demonstraram maior perda nos últimos anos. Metade dos municípios do País 

(49,6%) também apresentou baixo índice de crescimento, ficando abaixo do 1%. Esse fato redunda por 

sua vez, em vários indicadores sociais e econômicos para estes locais, dentre os quais está o repasse do 

Fundo de Participação de Estados e Municípios – FPM, principal fonte de renda para muitas dessas 

pequenas localidades. 

Denota-se, portanto, que o dinamismo proporcionado pelos circuitos espaciais da produção e de 

cooperação, tornam muitas cidades “lugares luminosos” ofuscando outras que lhe são próximas e 

virando objeto de atração para a população de pequenas localidades, causando entre outros 

desequilíbrios o esvaziamento populacional destas e a superpopulação daquelas. 

Considerações finais 

De tudo o que foi exposto o que se pode apreender é que no desenvolvimento do sistema 

capitalista e seu modus operandi, permeia de desigualdades territoriais e sociais tudo o que toca. Para 

produzir e reproduzir-se desenvolve através das redes de relações econômicas - dos circuitos espaciais 

de produção e cooperação - modos de alargar sua área de abrangência criando mecanismos como o 

avanço tecnológico e de informações que possa gerir seus interesses. Conecta-se, no desenvolvimento 

do processo produtivo com instâncias antes inimagináveis e até pouco tempo geograficamente 

impossíveis.  

Através dos fixos amplia as possibilidades de locomoção e desconhece distâncias, pois os 

empecilhos são contornados com a seleção de pontos estratégicos que garantam o fluxo. Através dos 

círculos de cooperação, dos quais destaca-se nesse último momento, a internet e os computadores de 

última geração, acumula, processa e filtra dados que geram conhecimentos numa velocidade assustadora 

e promovem descobertas inéditas, muitas das quais nem chega ao conhecimento público. 

Elege e favorece espaços em detrimentos de outros, interferindo diretamente na vida as pessoas, 

fazendo que o lugar de origem, deprimido, não dê condições de sobrevivência e/ou satisfação e que se 

busque nos lugares luminosos condições de vida que ali lhe são negadas.  Dessa forma, a população dos 

pequenos municípios, sobretudo a jovem, busca nas cidades médias ou grandes, a chance de fugir da 

mesmice e da falta de perspectivas, pois é lá no “ centro” das atividades onde o tempo rápido urge e 

tudo acontece, na “Meca” do conhecimento, do entretenimento, do lazer moderno que está o sonho de 

uma vida melhor. 
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DA MONTANTE À JUSANTE DO CONTRADITÓRIO MODELO PRÓ-

ECONOMICISTA NO CERRADO GOIANO: O CASO DE RIO VERDE, GOIÁS 

Valdir Specian1 

Fernando Uhlmann Soares2 

Introdução 

O território goiano, capitania de Goiás, tem sua ocupação marcada pela descoberta do ouro no 

século XVIII. Antes a chegada das bandeiras o território goiano era ocupado pelos índios, que foram 

rapidamente assassinados ou expulsos para regiões mais distantes pelos colonizadores.  

Com o esgotamento do 1º ciclo da mineração (ciclo do ouro), uma nova conjuntura de ocupação 

passa a dominar a província. Borges (2016) discute o novo momento de formação do território, 

denominando o processo e as relações socioeconômicas e políticas da ocupação do sertão goiano como 

Fazenda-roça goiana, esse período perdura do final do século XVIII a meados do século XX.  

Como destaca Borges (2007; 2016), a história de Goiás começa a mudar a partir de meados do 

século XX. Entre os fatores importantes para esse processo estão a construção de Brasília e a necessidade 

da modernização do território goiano transformando-o de uma “rentabilidade simples e lenta a uma 

rentabilidade liberal, inteligente, planejada”.  

Com vistas à expansão da fronteira agrícola brasileira e, sobretudo, à apropriação por esta da 

região de planejamento do Sudoeste Goiano, o governo Juscelino Kubistcheck interliga essas regiões à 

capital nacional Brasília por meio da rodovia BR 060. Assim, o foco central deste trabalho está no 

município de Rio Verde que se tornou polo nacional da produção agropecuária de comódites e de modelo 

agroindustrial. 

Diante da intensa midiatização pró-economicista que paira sobre o Cerrado e que o torna um 

território produtivista capitalista, fragmentado e desigual, conforme aponta  Chaveiro e Marques (2015). 

Rio Verde e o Sudoeste Goiano 

Até a década de 1970, Rio Verde manteve-se dentro da lógica inicial de ocupação do Sudoeste 

Goiano caracterizado pela pecuária de corte em grandes fazendas.  

A partir de 1970 essa realidade começa a mudar de forma rápida, os investimentos realizados na 

construção da nova capital federal (1956) e abertura de estradas para acesso a essa capital transformam 

o “olhar” sobre o cerrado. Mendonça (2004), destaque que o Sudoeste Goiano e Goiás passam a ser 

“laboratório para a implementação das inovações”.  Parte dessas mudanças estão associadas aos 

programas de investimento do Governo Federal Polocentro e Prodecer implantados, respectivamente, 

nos anos de 1975 e 1979, financiaram a modernização conservadora no Cerrado.  

Essa série de mudanças ocorreram em um curto espaço de tempo, iniciadas na década de 1970 

e efetivando-se entre os anos de 1997 a 2008, quando se “instala na região o Complexo Agroindustrial 

(CAI), responsável por toda uma cadeia produtiva de grãos, aves e suínos, trabalhando através de um 

sistema integrado” (PIZARRO, 2017, pp. 03 e 04).  

O primeiro reflexo da modernização da agricultura é o êxodo rural que ocorre em vários níveis, 

mas é caracterizado, sobretudo, pelo aumento da população nas cidades médias e grandes. Isso significa 

que pode ser registrado, também, na saída da população de pequenas cidades para centros maiores. 

 

 

                                                             
1 Professor da Universidade Estadual de Goiás – Doutorando do PPGEO/UFG – Regional de Jataí vspecian@gmail.com. 
2 Professor do Instituto Federal Goiano  - Doutorando do PPGEO/UFG – Regional de Jataí 
fernando.soares@ifgoiano.edu.br 



 

105 

Organização espacial nas cidades da agricultura capitalista monopolista 

O município de Rio Verde em apenas dez anos, entre 1970 e 1980, deixa ter a maioria de sua 

população morando zona rural. Essa e outras mudanças nas características de ocupação podem ser vista 

por diferentes ângulos, mas sobretudo nas condições de vida que os antigos campesinos passam a ter na 

cidade (Figura 01). 

Para Elias e Pequeno (2007) “no interior do Brasil são criadas e/ou reorganizadas cidades com 

processos urbanização e funções específicas que estão associadas a expansão do agronegócio – essas 

cidades são chamadas pelos autores como cidades do agronegócio”. Os mesmos autores (ELIAS e 

PEQUENO, 2007, p.31) destacam que as cidades passam a apresentar problemas e características das 

cidades periféricas de regiões metropolitanas. 

Figura 01. Evolução da população rural e urbana do município de Rio Verde (1970/2010) 

 
Fonte: IBGE, Censos demográficos. Org.: Elaborado pelos autores. 

Nestas cidades do agronegócio, como Rio Verde, o capital globalizado e o estado passam a ter 

a função de reordenar a ocupação do território conforme as necessidades das empresas envolvidas no 

processo. Ao estado cabe a função de implementar as políticas de interesse das empresas (leis, 

financiamentos, estruturação fundiária etc.)  

A pesquisa de Pequeno e Elias (2015, p. 12) discute a moradia como fator primordial para 

analisar a organização do espaço nas cidades do agronegócio. Os autores definem a “sobreposição de 

três cidades nos espaços intraurbanos – a cidade produzida pelo mercado imobiliário; a cidade onde a 

moradia define-se pela autoconstrução e, por último, a cidade produzida pelas políticas pública de 

desenvolvimento urbano”. Assim, contrastam o déficit habitacional que expressa o processo de exclusão 

da população na cidade de Luís Eduardo Magalhães que, em tese, “nasceu” para o agronegócio. 

A forma que os bairros estão distribuídos e a população assentada são marcas características da 

organização espacial nas cidades da agricultura capitalista monopolista. Por um lado, constrói-se nas 

cidades de agricultura capitalista monopolista, com maior população e economicamente mais ativas, um 

aparato típico das grandes cidades, como exemplo: segurança privada em ruas, shoppings e segregação 

socioeconômica representada pelos condomínios fechados. De outro lado, os bairros periféricos vão se 

constituindo em parte deste território como fruto do processo de exclusão dessas cidades de 

modernização conservadora vistas no elevado e mal distribuído Produto Interno Bruto (PIB), bem como 

precarização do trabalho de muitos nativos, mas principalmente dos migrantes. 

Observa-se, assim, que a montante do caos produtivista rural, o elevado PIB é enaltecido pelos 

governantes e concentração de riqueza é glorificada nos padrões de vida burguês de uma pequena 

parcela da população que domina os meios de produção. À jusante desse caos, a precária distribuição 

de terras e de renda é garantia de bairros marginalizados nos quais estão concentrados a maior parcela 
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da população, nativa ou não, que servirão de mão de obra precarizada aos patrões das opulentes cidades 

de agricultura capitalista monopolista.  

Indicadores sociais no município de Rio Verde e do Sudoeste Goiano 

A análise das pesquisas que discutem aspectos econômicos e sociais de Rio Verde e do Sudoeste 

Goiano convergem quanto aos resultados encontrados em estudos voltados para outras cidades da 

agricultura capitalista monopolista instaladas no Cerrado brasileiro. 

Chaveiro (2011) analisando a rápida urbanização do bioma (território) do Cerrado destacou o 

que ele chama de espaços indomáveis e espaços deprimidos nas configurações urbanas que surgiram, 

destacando os problemas de moradia, oferta de emprego e outros.  

A população migrante atraída para as cidades do Sudoeste Goiano, seja dos municípios 

próximos ou de outras regiões do país, se inserem no circuito produtivo instalado onde nem sempre é 

possível encontrar emprego e manter a renda esperada.  

Segundo Oliveira e Soares (2014, p. 4242) o incremento da população em Rio Verde foi 

proeminente entre 2000 e 2010, neste período foram acrescidas 57 mil habitantes a população de Rio 

Verde, os autores indagam como essa população se insere no mercado e como são atendidas com direitos 

básicos.  

Destaca-se que em Rio Verde foram implantados 48 novos bairros entre os anos de 2000 e 2012, 

sendo 32 apenas entre 2000 e 2006 (OLIVEIRA e SOARES, 2014, p. 4243). 

Em 2000 o Censo Demográfico revelou um total de 29.735 domicílios particulares permanentes 

no setor urbano, sendo que, 19.245 eram próprios e 7.825 eram alugados. Uma década depois, 
o Censo contabilizou 51.407 domicílios particulares permanentes, elevando para 31.776 

domicílios de caráter próprio e outros 17.600 de aluguéis (OLIVEIRA e SOARES, 2014 – p. 

4244) 

Se considerarmos a estrutura de atendimentos a estes domicílios, outros dados podem ser 

alocados na discussão. A tabela 01 mostra que as ligações de esgoto ainda não atingem a maioria dos 

domicílios, em relação a rede de água a rede de esgoto serve apenas a 57% da população de Rio Verde 

(IMB, 2018). 

Tabela 01. Total de ligações de água e esgoto na Cidade de Rio Verde – GO 

RIO VERDE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ligação de Água 53.855 56.604 59.730 62.188 64.015 65.919 

Ligação de Esgoto 25.698 26.545 28.838 30.388 33.421 37.904 

Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB, 2018). Org.: Elaborado pelos autores. 

A lógica de formação do espaço urbano nas cidades é conduzida para criação de manchas vazias 

de especulação imobiliária e a instalação de bairros pobres distantes das áreas centrais.  

Considerando o indicador de segurança, a taxa de homicídios em Rio Verde assemelha-se a de 

grandes cidades. A figura 2 apresenta que a taxa de homicídio que estava em declínio volta aumentar 

em 2016, resultado das transformações das políticas públicas após o golpe e impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff. Isso se verifica a partir de um novo contexto político de retirada de direitos de 

trabalhadores e de exclusão social típico de cidades onde existe concentração de terra e renda. 
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Figura 02. Taxa de homicídios para Cidade de Rio Verde, de 2012 a 2017. Mas que 

ao mesmo tempo que típico de cidades onde existe concentração de renda. 

 
Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB, 2018). Org.: Elaborado pelos autores. 

O trabalho de Santana (2017, p. 250) apresenta que as taxas de homicídios nos municípios ao 

longo da BR 060, trecho entre Brasília e Jataí, são maiores quantos maior a renda destes, destacam-se 

sobretudo os municípios de Rio Verde e Jataí, assim como as metrópoles de Brasília e Goiânia.  

Outros dados de Rio Verde são importantes de serem analisados. De acordo com Lopes (2018) 

o município de Rio Verde é destaque nacional em alguns indicadores sócio econômicos: 

Segundo dados do PIB Municipal 2015, o município possui o terceiro maior valor adicionado 

agropecuário do país. Esse bom resultado reflete na geração de empregos formais, de forma que 

Rio Verde é o maior empregador formal na atividade de soja e na criação de gado em Goiás 
(LOPES, 2018 – p. 3). 

Os dados do IBGE (2018) revelam outras características da renda e geração de emprego em Rio 

Verde: 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 27.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições 21 de 246 e 19 de 246, respectivamente. Já na comparação com cidades 

do país todo, ficava na posição 460 de 5570 e 681 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30% da 
população nessas condições, o que o colocava na posição 224 de 246 dentre as cidades do estado 

e na posição 4669 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Se contrapusermos os dados da geração de emprego apresentados com os dados do IMB 

(LOPES, 2018) que mostra que Rio Verde é o maior empregador formal na atividade de soja (...), 

principal produto do PIB do município com os dados de salários apresentados pelo IBGE (2018), 

conclui-se que, conforme já descrito, que Rio Verde, assim como outras cidades da agricultura 

capitalista monopolista, não promovem distribuição de renda, explicando a lógica de organização do 

espaço nas áreas urbanas. 

Considerações Finais 

A partir da revisão discutida fica evidente a existência de uma clara dicotomia socioeconômica 

nas cidades em que foi inserida a agricultura capitalista monopolista. 

Do lado economicamente mais alto, à montante, a apropriação de grandes propriedades rurais 

de formas muitas vezes duvidosa que geram acúmulo de riquezas nas mãos de grandes empresários 

externos ou de poucos habitantes locais. 

Do lado mais baixo e, portanto, denominado jusante a supressão de direitos e a continua 

exploração da mão de obra da classe trabalhadora nativa ou migrante que devido a sua baixa renda e 

poder aquisitivo estão submetidas a um processo de exclusão ou marginalização. 
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ISOLAMENTO TERRITORIAL: AVALIAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

NO COMPLEXO HABITACIONAL JARDIM DO CERRADO  

Leiliane Gomes de Oliveira1 

Helena Bernardes Cortez2 

Introdução 

Na segunda metade do século XX, o país passou por uma das mais aceleradas mudanças 

urbanas da história mundial. Então, rapidamente mudou de um panorama de país rural e agrícola para 

um país urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a habitar as grandes 

metrópoles. Atualmente cerca de dois quintos da população total, residem em uma cidade de pelo 

menos um milhão de habitantes. Julgado em termos do número e tamanho de cidades, do peso das 

cidades na geração do PIB e do desenvolvimento da rede urbana, pode-se dizer que a urbanização 

brasileira já atingiu um grau elevado de maturidade (MARTINE; MCGRANAHAN, 2010). 

Com o aumento do êxodo rural, o ambiente urbano começou a ser habitado de uma forma 

acelerada. Essa ocupação repentina, na maioria dos casos ocorre de forma não planejada, o que ocasiona 

diversos problemas no ambiente urbano, trazendo uma série de impactos ambientais e problemas de 

infraestrutura (REIS; ILHA, 2014).  

Conforme a ECP (2012) a cidade pode ser compreendida como sendo uma junção de território 

e seus habitantes. Sendo assim, determina a Constituição Federal que locais que tiverem mais de 20 mil 

habitantes deverão estabelecer um Plano Diretor atendendo as diretrizes da Lei Federal nº 10.257/01 - 

Estatuto da Cidade, sendo este um mecanismo básico da organização de municípios, tendo como 

objetivo principal proporcionar uma correta ordenação do território, assim como desenvolver 

plenamente as funções da cidade como também garantir o conforto aos seus habitantes, conforme o bom 

planejamento e administração do uso da divisão e da ocupação do solo.  

Em outras palavras, a principal finalidade do Plano Diretor levando em consideração o uso e 

ocupação do solo é canalizar o trabalho do poder público e da iniciativa privada na edificação dos 

espaços urbano, rural e industrial na oferta dos serviços públicos essenciais, objetivando segurança na 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. Uma boa estruturação do solo urbano visa reunir de forma 

correta como grupo ambiental a que pertence compreendendo principalmente a imediação com outras 

formas de atividades como sendo elas: comercial, centro urbano, tipo de indústria, lazer, entre outros 

(ECP,2012). 

Jacobi (2006) afirma que, quando se há preocupação com a sustentabilidade urbana, obtêm-se 

possibilidades de mudanças sociopolíticas sem que haja prejuízo ambiental e social. Esse processo de 

transformação de um ambiente urbano crescentemente não é somente ameaçado, mas diretamente 

influenciado por riscos e agravos socioambientais, e se torna cada vez mais complexo. Portanto, sabe-

se que não é possível imaginar uma sociedade igual e justa, sem que, além de acesso ao mercado de 

trabalho, toda população tenha acesso a qualidade de vida, serviços públicos de qualidade e 

oportunidades tanto culturais quanto políticas, habitação digna no que tange não somente aos materiais 

utilizados para a construção, mas também o ambiente onde as mesmas são construídas. 

Contudo, após a criação dos programas habitacionais, Goiânia passou por uma acentuada 

ampliação urbana na última década, estimulada pelo desenvolvimento econômico da capital e o 

desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Ultrapassando os seus limites territoriais, e 

criando vários vazios urbanos. Um exemplo de tal expansão é complexo habitacional Jardim do Cerrado, 
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que se localiza no limite periférico de Goiânia. O setor foi utilizado como um equipamento de 

especulação imobiliária, abandonando as necessidades básicas da população, ou até mesmo o acesso à 

cidade (BARREIRA; PAIVA, 2015). 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi lançado em 2009 pelo Governo Federal, 

com a finalidade de incentivar a atividade de construção civil para o confronto a crise econômica. Além 

disso, o programa tinha o objetivo de reduzir o déficit habitacional brasileiro e expandir o mercado 

habitacional para o acolhimento a famílias com renda média mensal de até R$ 5 mil (CARVALHO; 

MEDEIROS, 2017). 

O programa sofre críticas, pois as construções de unidades habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida, se dá na maioria dos casos, em locais periféricos, ocasionando uma deficiência clara 

em atendimentos básicos ao cidadão como: população má servidas por transporte público, longe de 

atendimentos básicos de saúde, e em muitos casos esquecimentos por parte do poder público, dependente 

dos proprietários fundiários e promotores imobiliários que aguardam a valorização de imóveis para 

implantar serviços e equipamentos privados ou até mesmo os públicos para que se tenha o devido 

desenvolvimento da região habitada (CARDOSO, 2013). 

Esta pesquisa teve como principal objetivo identificar e avaliar as principais utilizações do uso 

do solo na região do Complexo Habitacional Jardim do Cerrado, em Goiânia verificando o uso e 

ocupação do solo.  

Desenvolvimento 

Para Melhor Compreensão sobre a pesquisa, foram divididos subtítulos para área de estudos, 

forma de aplicação da pesquisa (metodologia) e resultados encontrados. 

Área de Estudos e Metodologia 

 Este trabalho foi realizado para verificar o uso e ocupação do solo do complexo habitacional 

Jardim do Cerrado, todas as etapas. Para melhor entendimento foram dividas seções para apresentação 

da área de estudos e metodologia aplicada a este trabalho. 

O completo habitacional fica situado entre os municípios de Goiânia e Trindade possuindo a 

coordenada X -16,682859º e Y -49, 394117º dividido em 11 etapas, com intuito de direcionar o 

crescimento da cidade e atender ao programa de habitação minha casa minha vida e a pessoas de baixa 

renda. Desta forma, existem construções e áreas destinadas para futuras habitações. 

Para melhor compreensão do desenvolvimento do artigo foi criado um fluxograma demostrando 

como foi realizada a pesquisa, conforme Figura 01.  

Foram realizadas visitas in loco para verificação do que foi implantado, as condições de uso e 

ocupação do solo e comparativos do que foi planejado e do que está executado, verificando assim se a 

população que reside no programa habitacional está sendo atendida pelos serviços públicos e 

infraestrutura.  

No dia 03 de novembro de 2019 foi realizado visita em loco no período da manhã com o intuito 

de acompanhar e verificar os serviços oferecidos no complexo habitacional Jardim do Cerrado, etapas 

1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01.  Fluxograma das atividades desenvolvidas no artigo científico. 
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Foram obtidas fotografias utilizando o celular Iphone 8, com auxílio do aplicativo Timestamp, 

onde o mesmo insere na fotografia coordenadas do local, data, hora e endereço de onde foram realizadas 

as fotos. 

Após essa verificação foi solicitado junto a Prefeitura de Goiânia as plantas baixas na Secretária 

de Obras e planejamento SEPLAN, onde foram obtidas todas as plantas das onze etapas do complexo 

habitacional. O próximo passo foi unir todos os bairros para verificação do que foi planejado e o que 

está construído.  

Com os dados em mãos foram criadas plantas baixas para melhor compreensão da área 

verificando equipamentos de serviços. Uma avalição mais precisa foi necessária após o recebimento dos 

projetos para verificar se o existente no completo habitacional foi o realmente planejado e aprovado 

junto a prefeitura de Goiânia, sendo assim realizou-se levantamento dos equipamentos públicos 

construídos e da infraestrutura para analisar se a área está sendo atendida conforme o estatuto das cidades 

e plano diretor de Goiânia.  

Foram levantadas as condições da região, o uso do solo e o atendimento de serviços junto a 

população foi possível uma melhor compreensão do complexo habitacional Jardim do Cerrado. Ainda 

com auxílio do software Auto Cad foram criadas plantas baixas para melhor demonstração da área de 

estudos observando áreas construídas. O intuito dessas plantas foi mostrar através de representação 

gráfica os locais habitados, a topografia do local, o que está executado e o que foi projetado.  

 Desta forma, foram criados comparativos entre o que existe no complexo habitacional e o que 

foi aprovado junto a prefeitura de Goiânia através de tabulação dos dados verificando a área projetada 

e as áreas que serão construídas. 

Resultados 

Após a visita in loco, foi verificado a necessidade da criação de plantas que analisam o uso e 

ocupação do solo, mostrando: Topografia, Uso do Solo, Pontos e Linhas de Ônibus, Vias Pavimentadas 

e Não Pavimentadas e Áreas Públicas Municipais (A.P.M). Ao comparar com o Projeto inicial obtido, 

percebe-se que, após uma década da criação da região ainda não existe praças construídas para o lazer 

da população, visto que existe vários vazios destinado para o uso. Observado também em visita in 

loco, várias construções abandonadas, ruas sem pavimentação na sua grande maioria na etapa 4 que 
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apresenta poucas ruas pavimentadas. Uma infraestrutura precária para educação, encontrado apenas 

três CMEIs e três Escolas Municipais construídas, visto que não suporta toda a população necessitada 

da região.  

Contudo, esta pesquisa se torna imprescindível para melhor análise do desenvolvimento da 

região e para reivindicar, seu desenvolvimento conforme planejado pela Prefeitura de Goiânia, não 

devendo ser mais uma região de segregação social, sendo que a mesma já se encontra na periferia do 

Município Goiânia.  

Para pensar em uma melhor qualidade de vida é necessária uma série temática como por 

exemplo: infraestrutura urbana, habitação e transporte e trânsito. Para melhor entendimento da 

infraestrutura urbana se explica como vários serviços que atendem as habitações esses serviços 

voltados as residências urbanas são: saneamento básico, drenagem, coleta e disposição de resíduos 

sólidos, energia elétrica, telefonia e telecomunicações (MENDONÇA,2006). 

 Devido os levantamentos realizados foram criadas comparações o que consta no projeto do 

complexo Jardim do Cerrado e o que já foi implantado com seus respectivos valores totais (Figura 02). 

Figura 02. Avaliação dos resultados entre o projeto e o que foi implantado no complexo 

habitacional Jardim do Cerrado. 

 

Com avaliação realizada do complexo habitacional Jardim do Cerrado foi possível verificar que 

existe de fato o ordenamento municipal, mas devido aos gestores políticos e as políticas públicas essas 

populações necessita ser melhor assistida e atendida com equipamentos públicos e infraestrutura, sendo 

amparadas pela Constituição Federal de 1988,  Art, 6º e 182º e Plano Diretor conforme ART. 2º. 

Após as análises, foi constatado que o complexo habitacional Jardim do Cerrado até o ano de 

2019 possui cerca de 49% implantado das suas onze etapas projetadas. Uma vez que, as etapas Jardim 

do Cerrado 5, 8, 9 e 11 não foram construídos ou implantados, podendo obter futuras moradias. A 

pesquisa aponta que o complexo possui limitações de linhas de ônibus, que pode ser agravante os 51% 

das vias pavimentadas e o compassado desenvolvimento da região. Apresenta um resultado crítico, de 

aproximadamente 8% das áreas destinadas a equipamentos públicos, construídas. Sendo que estes 8%, 

são representados por áreas de educação, saúde e abastecimento. Demonstrando a ausência de áreas 

construídas destinadas ao lazer, como praças e parques. 
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Considerações Finais 

 Ao realizar o estudo é constatado a inexistência e falta de infraestrutura no complexo 

habitacional Jardim do Cerrado em algumas de suas etapas, dessa forma verificou-se o isolamento da 

população por falta de transporte coletivo.  

O acompanhamento de uso e ocupação do solo é de extrema importância para os gestores 

públicos devido o atendimento da população, a expansão das cidades deve ser direcionada de forma 

consciente e segura, não colocando essas pessoas em situação de risco por ocuparem áreas vulneráveis 

a agentes naturais como encostas e áreas próximas a rios. 

É notório a falta de equipamentos públicos para atendimento da população, possuindo apenas 

duas linhas de ônibus, poucas escolas, creches, posto de saúde e a inexistência de lazer e de um posto 

policial. Essa falta de acesso a linhas de ônibus desfavorece a população, como são pessoas de baixo 

poder aquisitivo, caracterizadas pela quantidade de programas habitacionais faixa 1 (famílias com renda 

de até R$ 1.800,00) e 2 (famílias com renda de até R$ 4.000,00) ficam isoladas, dependentes do 

transporte coletivo, e em sua falta ou superlotação, causa segregação dessas pessoas com a área 

metropolitana da região que habitam.  

Portanto, a população do complexo habitacional do Jardim do Cerrado, tem por direito novas 

políticas de desenvolvimento. Visando, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer e a segurança. Visto que, a região foi criada para melhores condições de vida da 

população de baixa renda. 

Com os resultados obtidos, percebe-se que a verificação em campo é necessária para constatar o 

que foi executado e o projetado para ter-se uma melhor compreensão da situação vivida pela população.  

Esse trabalho evidência a importância correta de planejamento de uso e ocupação do solo, em áreas 

privadas e públicas dessa forma orienta-se para futuros trabalhos e melhor compreensão do tema estudos 

relativos à infraestrutura e pesquisa de satisfação dos moradores dessa região e de outros complexos 

habitacionais. 
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O TRABALHO INFORMAL E AS CONFIGURAÇÕES TRANSFORMANTES NAS 

DISPUTAS TERRITORIAIS 

Juliane Carla Silva1 

Kassio Samay Ribeiro Tavares2 

Introdução 

A história da humanidade tem passado por intensos períodos de transformações o que permite 

novas leituras e configurações. Sabe-se que os processos modernizantes ocorridos ao longo dos anos 

permitem alterações no território e com isto permite seu uso como corporativo. Estas transformações 

ocorridas no território por meio dos processos modernizantes tiveram interferência direta do capital e 

de sua força transformante.  

Fato conhecido por muitos é que a categoria geográfica do território está além da delimitação 

de uma cidade, estado ou país. O território está no corpo, na cultura, na sociedade, ele proporciona 

desenvolvimento e foi por longos anos base para transmutações em esfera global. Devido a estas ações 

transformantes na sociedade a temática deste resumo surgiu.  

O mundo do trabalho tem se tornado cada vez mais atingido por esta lógica transformante do 

capital. A partir de análises e levantamento bibliográfico surgiu a temático cerne deste resumo. Uma 

inquietação faz-se presente, saber como o território e a prática do trabalho informal se configuram nesta 

nova realidade? As reflexões que serão apresentadas tratarão de responder esta inquietação e trazer 

provocações a pensar sobre as novas configurações no mundo do trabalho. 

Desenvolvimento 

Os processos transformantes geram e promovem alterações de ordens distintas, sabemos que as 

grandes revoluções ocorridas na história da humanidade nos comprovam isso. Em todas as escalas 

sociais em diferentes períodos históricos se modificaram com a intenção de melhoria promovendo 

progresso, modernidade, boas condições de vida. Todos estes discursos promovidos e proporcionados 

pela força do capital. Para a esfera do mundo do trabalho, esta realidade se apresenta de maneira direta 

e, em algumas ocasiões, perversa. O trabalho e todas as condições que o envolve tem sido fragmentado 

e precarizado ao longo de décadas permitindo a sua desestruturação. 

Tais ocorrências permitem o surgimento de novas frentes e formas de trabalhos considerados 

informais utilizando do território para obtenção de renda. Devido ao grande número de trabalhadores 

informais, o desemprego estrutural e a informalidade crescente em âmbito nacional surge-nos a temática 

deste resumo. Sabemos que grande parte destes trabalhadores é composta por pessoas, em grande 

maioria jovens recém-chegados no mercado de trabalho, mas que perderam suas rendas no trabalho 

formal. Alguns dos motivos que promove esta dispensa é a pouca experiência na função desejada 

ressaltada na explanação de Antunes e Alves ( 2004, p. 339): 

Outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão dos jovens, que atingiram 
a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva de emprego, acabam muitas 

vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos desempregados, sem perspectivas de 

trabalho, dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural. 

Nota-se que devido a esta exclusão dos jovens pelo seletivo mercado de trabalho, alguns destes 

migram para atividades autônomas se submetendo a práticas informais. O território da cidade neste 

momento surge então como condicionante para exercer uma atividade que proporcione rendimentos aos 

jovens.  
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A dinâmica dos subempregos ou empregos informais (re)organizam não apenas a estrutura 

urbana, mas também a ordem econômica e social de grandes centros urbanos atendendo a força do 

capital. Ao que se refere a (re)organização do capital e sua força em transformar realidades sociais, nota-

se que tanto estruturas sociais quanto relações humanas sofrem com este processo. 

As práticas empregadas neste processo de redefinição atendem a determinadas finalidades que 

causam diversas alterações estruturais nos centros urbanos. Inúmeros são os espaços transformados para 

que novas vias sejam criadas proporcionando fluidez e permitindo o aumento do fluxo de veículos. Tais 

meios podem ser de particulares ou transporte em massa, indo e vindo repleto, muitas vezes por 

trabalhadores.  

Estas ocorrências alteram os espaços físicos e sociais de modo que toda uma estrutura se 

modifica e (re) faz, organiza, configura atendendo uma força modificante, a do capital. Nela se encontra 

economia, sociedade, cultura, tecnologia e revoluções existentes em escalas que vão do micro ao macro. 

Isso nos remete a refletir sobre uma prática, um rearranjo espacial conforme aborda Gomes (2009, p. 

25): 

A ordem espacial. Foi assim que denominamos a idéia de que há um arranjo físico das coisas, 

pessoas e fenômenos que é orientado seguindo um plano de dispersão sobre o espaço. Há 

coerência, lógicas, razões, que presidem essa distribuição. Há uma trama locacional que é parte 

essencial de alguns fenômenos. A análise dessa trama locacional é a especificidade da ciência 
geográfica. 

Esta relação escalar se inicia no espaço geográfico na porção do território que se configura em 

forma de trama. Esta trama locacional se estende pelas esferas econômica, estrutural, política e social 

presente nas cidades. O que vem a ser considerado uma tessitura onde promove uma forma de ação 

partindo de suas organizações primárias. Segundo Thomaz (2002, p. 5): 

Assim, ora mais ênfase à relação homem – meio, ora à organização espacial, a tecitura da 

sociedade vai sendo construída, sendo que o trabalho enquanto ato teleológico redefine 

constante e contraditoriamente o processo social e o espaço geográfico. Entendemos que a 
Geografia do trabalho deve chamar para si a tarefa de apreender o mundo do trabalho através 

do espaço geográfico, entendido, pois, como uma das características do fenômeno, e da rede de 

relações categoriais/teóricas/escalares, ou seja, a paisagem, o território e o lugar de existência 

dos fenômenos, num vai e vem de múltiplas determinações.  

Dentro da Geografia, inúmeras são as formas proporcionadas para leitura do mundo e do 

cotidiano. Nas categorias território e lugar, podemos observar o desenvolver e desenrolar das 

transformações humanas e sociais é nestes espaços que a vida ocorre com maior dinâmica e ênfase. 

Tomando o lugar e território como condicionante para geração de renda, pois são onde capital se 

estabelece, produz, desenvolve e cresce dentro dos parâmetros territorialistas. Estes parâmetros gerados 

pelo capital se originam no espaço a partir das produções ali realizadas conforme aborda Raffestin (1993, 

p. 143): 

O território se apoia no espaço, mas não é o espaço, é uma produção, a partir do espaço. Ora, a 

produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. 

Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle, 

portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um conhecimento. 

A partir deste uso do espaço, seja ele físico ou no campo das relações sociais, o capital de 

estabelece e desenvolve velozmente, aumentando a força e a renda de quem o detém. Tal acontecimento 

ganha destaque na sociedade e propõe regras para seu funcionamento. Neste momento, se dita às leis, a 

forma de comportamentos sociais dentre outros. Citando o mesmo autor Raffestin (1993, p. 150): 

Toda prática espacial, mesmo embrionária, induzida por um sistema de ações ou de 

comportamentos se traduz por uma “produção territorial” que faz intervir tessitura, nó 

e rede. É interessante destacar a esse respeito que nenhuma sociedade, por mais 

elementar que seja, escapa à necessidade de organizar o campo operatório de sua ação.  

Estes nós, redes e tramas como são chamadas as práticas de uso do capital, se apoderam de 

condições até outrora não pertencentes a ela. Como é ocaso de (re)significados e utilização de locais e 
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espaços públicos como ambiente de trabalho para quem o faz. A análise que se faz destas ações 

despertadas pela produção criada no território de uma sociedade permite uma série de benefícios e em 

contramão disso, alguns problemas de ordem social. A organização do trabalho faz uso de tecnologias, 

e acordos indiscriminados com a finalidade de aumento de suas rendas e a perspectiva de constantes 

lucros. A recorrência de ações desta grandeza de investimentos fica a cargo de uma parcela mínima de 

empresários detentores do capital. 

Na medida em que estas práticas e ações são realizadas novas (re)organizações do trabalho 

surgem, se apresentam como atividades paliativas que para muitos tornam-se suas fontes de renda. 

Muitas vezes a nova estrutura implantada por este sistema que rege enorme parte do globo leva os jovens 

a se lançarem em uma experiência produtiva e empreendedora. Segundo Santana e Mendonça (2010, p. 

2): 

A reestruturação produtiva do capital desencadeada nas últimas décadas, tem provocado 

mudanças significativas na base territorial do capital e do trabalho, para o qual os 

desdobramentos são extremamente negativos. Percebe-se de forma mais generalizada o efeito 

do desemprego, da desterritorialização de milhares trabalhadores e famílias camponesas, da 
subcontratação e terceirização, da desregulamentação das leis trabalhistas, do aumento do 

trabalho precário, informal e sem carteira. 

A reestruturação apresentada pelos autores permeia as mudanças e transformações ocorridas no 

território pelo fluxo do capital. Com isso, as novas ramificações do trabalho surgem e são disseminadas 

pela sociedade. Tais alterações surgem ao longo de um processo histórico permitindo a reformulação e 

(re) usos dos locais e dos espaços públicos e privados. Estas transformações ocorrem na ordem 

socioespacial, dentro da Geografia é abarcada como pressupostos para compreensão das práticas sociais. 

Segundo Santos (2005, p. 22): 

Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é, somente a 

história da sociedade mundial aliada à sociedade local pode servir como fundamento da 

compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do homem. 

Assim sendo, o homem serve como um condicionante para alterar as formas estruturantes da 

sociedade como lhe convém. Estas transformações espaciais do lugar surgem das vivencias e 

experimentações da realidade que segundo Callai (2005, p. 241): 

Ao ler o espaço, desencadeia-se o processo de conhecimento da realidade que é vivida 

cotidianamente. Constrói-se o conceito, que é uma abstração da realidade, formado a partir da 

realidade em si, a partir da compreensão do lugar concreto, de onde se extraem elementos para 

pensar o mundo (ao construir a nossa história e o nosso espaço). Nesse caminho, ao observar o 

lugar específico e confrontá-lo com outros lugares, tem início um processo de abstração que se 
assenta entre o real aparente, visível, perceptível e o concreto pensado na elaboração do que 

está sendo vivido. 

O concreto estabelecido, pensado para a sociedade se manifesta aquém dos jovens a serem 

inseridos no mercado de trabalho. As alterações sociais históricas surgidas ao longo de um processo da 

desestruturação do trabalho têm contribuído para a informalidade devido às políticas públicas se 

encontrar omissas a realidade social.  

Devido a esta abrangência e influencia do capital sobre o território, ressalta-se que o mesmo usa 

e altera toda uma ordem social e política permeando por todos os espaços. Seguindo esta permeação e 

interferência, o território se readapta constantemente para atender a lógica capitalista.  

Considerações Finais 

Consideramos assim que as configurações realizadas no campo do trabalho informal surgem de 

modo a atender a pujança da força exercida pelo capital que transcorre nas diversas camadas da 

sociedade em busca de sua afirmação. Com estas transformações, as estruturações e relações sociais 

criadas no território e as disputas ali geradas tem se tornado cada vez mais evidente no mundo do 

trabalho. O território enquanto base para estas ocorrências aglomera não apenas a força do capital, mas 

também as vivencias e construções de vida realizadas por estes sujeitos envolvidos neste processo. 
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Devido a isto, o desemprego estrutural vem crescendo a números alarmantes e a informalidade 

cada vez mais ganhando espaço e roubando direitos trabalhistas e oportunidades dos jovens dentro do 

seleto mercado de trabalho. Faz-se necessário que se aprofunde cada vez mais neste debate para que se 

compreenda a complexa rede que tem sido formada a partir da fragmentação do trabalho permitindo e 

promovendo o aumento da informalidade. 
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OS IMPACTOS SOCIOECONOMICOS DA FERROVIA NORTE SUL NA CIDADE 

DE PETROLINA 
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Introdução 

 O transporte ferroviário surge inicialmente no século XIX, ligando as cidades de Stokton e 

Darlington localizadas no interior da Inglaterra, percorrendo uma distância de 25 km. Em 1836 foi 

construída e inaugurada a primeira linha férrea conectando as cidades de London Bridge a um subúrbio 

de Greenwich. Esta linha buscava transporta carvão de uma cidade a outra (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). 

 No Brasil a primeira ferrovia surgiu em 30 de abril de 1854, através do primeiro trecho de linha 

inaugurado por D. Pedro II, a estrada de ferro Petrópolis, ligando porto Mauá a Fragoso no estado do 

Rio de Janeiro, com uma extensão de 14 km. Como haviam dificuldade e desafios para implantação de 

estradas de ferro no Brasil o governo implantou um sistema de concessões procurando atrair 

investidores. Desta forma o Brasil proporcionava a entrada de capital estrangeiro no país e incentivava 

a exportação (IPHAN, 2017). 

 A importância de uma infraestrutura ligada a área de transportes possui uma importância 

significativa para o desenvolvimento local, regional e nacional. Apesar dos benefícios causados pela 

construção da ferrovia é importante ressaltar que essas atividades geram despesas ao estado e a 

sociedade. 

 Sobre a importância do transporte Fogliatti, Filippo E Goudard (2004), o transporte é 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país, uma vez que cria condições de escoamento 

e acesso de cargas e mercadorias. 

 Segundo Barros (2008), devido a extensão territorial do Brasil, sua integração entre os diferentes 

sistemas de transporte torna-se essencial para o desenvolvimento do país para suas diferentes escalas: 

nacional, regional e local. A falta dessa integração tem se refletido em um problema de logística o qual 

tem travado o potencial de crescimento econômico em regiões como centro-oeste e norte do país.   

 Dados do ministério de transportes o Brasil investiu em 2015 R$ 26,6 bilhões em infraestrutura 

de transportes, isso deve graças as parcerias públicas com o setor privado promovendo um aumento da 

capacidade das vias e com isso favorecendo uma maior competitividade para o setor nacional e 

internacional. De acordo com o ministério de transportes, especificamente no período de 2012 a 2013 

os investimentos em transportes subiram de R$ 15,5 bilhões para 16.3bilhoes só em ferrovia nesse 

mesmo período teve um aumento em relação ao ano anterior de R$ 1.04 bilhão para R$ 2.5 bilhões. 

 Foram concluídos 913,7 quilômetros de ferrovias entre o período de 2011 e 2014, uma 

importante expansão de malha ferroviária, só em 2013 com a expansão 15% da Ferrovia Norte Sul (FNS) 

foram investidos R$ 6,04 bilhões trecho Ouro Verde/GO a Estrela D’oeste/SP são 682 km de extensão. 

Outros mais 15% da ferrovia de integração oeste leste (Fiol) foram investidos R$ 4,23 bilhões esse 

trecho vai de ilhéus/BA a Caetité/BA são 537 km e mais 8% no Trecho que liga Caetité/BA a 

Barreiras/BA mais 485 km. A Nova Transnordestina registrou um avanço em sua superestrutura 599,5 

km investimento este de R$ 7,53 bilhões. 

                                                             
1 Engenheiro (a) Civil - Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA. 
2 Professora do Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA/ Curso de Engenharia Civil 

Instituto de Graduação e Pós Graduação – IPOG e Mestranda no Programa de Pós Graduação de Geografia da Universidade Federal 
do Estado de Goiás- PPGeo-UFG. 
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 A área beneficiada pela implantação da ferrovia norte sul, será de em torno de dois milhões de 

quilômetros quadrados, envolvendo os estados de Tocantins e Goiás, Sul Maranhense, Sudoeste do 

Piauí, Leste Paranaense e Leste Mato-Grossense. As interferências provocadas pela implantação e 

operação da obra geram impactos socioeconômicos nas cidades por onde a ferrovia passa. 

 Durante a construção da obra foram criados quase 17 mil empregos diretos e 50 mil indiretos, 

com a entrada de industrias de biodiesel e álcool foi estimado a criação de mais de 270 mil vagas de 

empregos ao longo de sua construção. 

Com base no cenário exposto, o presente trabalho possui o objetivo de investigar os impactos 

causados pela ferrovia norte sul na cidade de Petrolina.  

Desenvolvimento 

Para Melhor Compreensão sobre a pesquisa, foram divididos subtítulos para área de estudos, 

forma de aplicação da pesquisa e resultados encontrados. 

Área de Estudos e Metodologia 

Foi realizado um estudo de caso através de dados estatísticos a partir da aplicação de 

questionários na cidade de Petrolina-Goiás. A criação dos questionários abordou perguntas direcionadas 

aos moradores a fim de analisar os aspectos da cidade antes e depois da chegada da Ferrovia Norte Sul.  

O recorte espacial feito na cidade de Petrolina, limitou o estudo levantando o número de quadras 

totalizando 133 quadras, cada quadra foi enumerada para um sorteio de forma aleatória, visando levantar 

o percentual para análise de 10% das quadras da cidade para aplicação do questionário.  

 O questionário foi posteriormente aplicado em uma amostra aleatória de 13 quadras do 

município de Petrolina de Goiás. No total foram entrevistadas 56 pessoas. A escolha do local levou em 

consideração a localização das quadras sorteadas que propiciou a entrevista com pessoas dos diversos 

bairros da cidade. Dois entrevistadoras aplicaram os questionários, que contaram com um supervisor 

para orientá-los, sendo que foram selecionadas quatro casas por quadra. A média de moradores que se 

disponibilizaram a responder o questionário foi a cada cinco casas de forma não sequencial.  

Resultados 

 As perguntas abordadas no questionario consiste em dois cenarios. O primeiro cenário aborda 

perguntas sobre a cidade antes do início e durante as obras da construção da ferrovia Norte Sul; com o 

objetivo de investigar, conhecer e analizar os resultados obtidos. 

 O segundo cenário aborda perguntas sobre a cidade após as obras da construção da ferrovia 

Norte Sul; com o objetivo de comparar aos resultados obtidos do primeiro cenário. 

 No gráfico (Figura 01) abaixo podemos observar e analisar as perguntas em um âmbito geral e 

comparar os resultados obtidos. 

Conforme mostrado no gráfico acima, já havia na cidade casas a serem alugadas antes da 

chegada da ferrovia, porém, durante a obra a demanda da procura de casas e hotéis a serem alugados, 

houve um grande aumento, assim o valor dos alugueis sofreu um acréscimo do dobro do valor cobrado 

antes, segundo informações de algumas pessoas entrevistadas na pesquisa, que alugavam casas na cidade 

nos relatou que vários dos funcionários da obra da ferrovia dividiam o aluguel de uma mesma residência. 
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Figura 01. Gráfico representando os resultados da pesquisa. 

 

O fluxo de veículos na cidade houve um pequeno aumento, porém, não foi devido a chegada da 

ferrovia e sim, pelo aumento do poder aquisitivo de algumas pessoas que já residiam na cidade. 

Comparando o cenário antes e depois da ferrovia foi obtido uma diferença pouco relevante com 

relação a novos comércios, lojas ou restaurantes. 

As unidades de saúde de Petrolina de Goias são: Unidade De Saude Da Familia de Petrolina, 

Centro De Saude De Jesupolis, Centro De Saude unidade Basica Santa Rosa De Goias, Unidade De 

Saude Da Familia Damolandia, Unidade Basica De Saude Padre Humberto Dunkell; a rede pública de 

atendimento também conta com a operação da AMA (Assistência Médica Ambulatorial), da ESF 

(Estrategia de Saude da Familia) e do PSF (Programas de Saude da Familia), sabendo disso, e após 

realizar e analisar a pergunta 1.5, a saúde da cidade não houve nenhuma mudança no atendimento, 

atende e tem a aprovação das pessoas que responderam à pesquisa. 

 A mão de obra que foi utilizada na construção da ferrovia veio de outras cidades em sua grande 

maioria e os moradores da cidade tiveram pouco envolvimento com a obra. 

 Foi questionado aos entrevistados na questão 2.1 quanto a melhora da cidade após a construção 

da Ferrovia, e as respostas em sua maioria é de que melhorou, mas, isso não necessariamente esta 

relacionado com a ferrovia, havendo a possibilidades de outros fatores externos atribuídos a essa 

melhoria.   

 Petrolina é uma cidade do interior de Goiás e tem uma população pequena; a cidade conta com 

apenas um posto policial, a Delegacia de Policia Petrolina de Goiás, que fica localizada na Rua Vicente 

da Cunha Moraes, nº 206; de acordo com as respostas da pergunta 2.2 não houve mudanças na segurança 

da população. 

 Em torno de 78% das pessoas da cidade de Petrolina não foram beneficiados de nenhuma 

maneira com a construção da ferrovia norte sul, e cerca de 20% dos entrevistados declararam que foram 

beneficiados com a construção da ferrovia; esse resultado deve-se muito ao fato de que a mão de obra 

utilizada na construção veio de outras cidades. 

Houve um aumento na renda da cidade de 57% de acordo com as respostas da pergunta 2.4, 

porém, não foram disponibilizadas informações referentes aos impostos que renderam a cidade. As 

pessoas foram questionadas na questão 2.5 se houveram novas construções na cidade e 84% disseram 

que sim; referindo-se a construção de três novos bairros na cidade conforme mostra a Figura 04. Embora 

as pessoas não saibam quanto à relação com a construção da ferrovia, o fato é que, esses bairros foram 

construídos após o término das obras da construção da ferrovia, podendo ser explicado pela grande 

http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-de-saude-da-familia-ii-petrolina
http://www.ubsbrasil.org/sobre/centro-de-saude-de-jesupolis
http://www.ubsbrasil.org/sobre/centro-de-saudeunidade-basica-santa-rosa-de-goias
http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-de-saude-da-familia-damolandia
http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-de-saude-da-familia-damolandia
http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-basica-de-saude-padre-humberto-dunkell
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especulação imobiliária.  A especulação imobiliária consiste na pratica de obtenção de lucro através de 

investimentos realizados em um terreno, sujeito aos efeitos do sistema capitalista de um determinado 

espaço geográfico, transformando o solo em mercadoria, o que o torna sujeito a variações de mercado, 

livre concorrência; é a lei da oferta e demanda (BRASIL ESCOLA, 2018). 

Figura 02. Novos bairros em destaque na cidade de Petrolina de Goiás. 

 
Fonte: Google/Maps (2018). 

Houve um aumento no valor dos alugueis de praticamente 100%, esse aumento está diretamente 

ligado à construção da ferrovia. Os valores em média, segundo Dejair Pedro Dos Santos, 52 anos (2018), 

bancário da cidade, antes era cobrado em torno de R$ 400,00 e, após a construção passou a ser cobrado 

R$ 800,00 em média. 

Considerações Finais 

 No início da construção da ferrovia Norte Sul na cidade, acreditava-se que haveria uma 

evolução no que diz respeito a comercialização de produtos primários, e que os produtores locais seriam 

capazes de crescer conjuntamente com a cidade, favorecendo o transporte e o desenvolvimento local. 

 Apesar da cidade de Petrolina de Goias ter sido cortada pela Ferrovia Norte Sul o número de 

empregos gerados nesse municipio foi muito inferior ao esperado. Houve o aumento nos valores 

cobrados dos alugueis, o que pouco contribuiu para o desenvolvimento da cidade até o momento. Foram 

construídos três bairros novos na cidade, devido o aumento do poder econômico da população e 

especulação imobiliária após a construção da Ferrovia Norte Sul. 

 No caso de contratação e transferência de mão de obra, consideram-se negativos os impactos 

sobre os empregos levando em consideração, que essa mão de obra veio em sua grande maioria de outras 

cidades e uma menoria de 7,14%, pouco considerável da própria cidade de Petrolina.  
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 Concluí -se que a com a chegada da construção da Ferrovia Norte Sul na cidade de Petrolina, 

foram gerados novos empregos, houve uma grande movimentação de pessoas dentro da cidade, 

aquecendo a economia através do comercio da cidade; lojas, restaurantes e alugueis de casas; 

valorização e aumento desses alugueis, e consequentemente, trouxe aos moradores de Petrolina a 

esperança de melhorias e crescimento da cidade. Porém, deixou de existir após o término da construção, 

onde toda a população deslocada de outras cidades para trabalhar na construção da ferrovia retornou a 

sua cidade de origem e os poucos que eram de Petrolina ficaram desempregados. A economia voltou a 

ser o que era, já que grande parte dos consumidores haviam ido embora da cidade. A herança que a 

ferrovia norte sul deixa aos moradores de Petrolina é indignação por ter sido investido tanto dinheiro e 

recursos pelo governo em um empreendimento que não tem ao menos previsão de funcionamento. 

 Faz-se necessário o início das operações da ferrovia norte sul no trecho da cidade de Petrolina, 

para a geração de novos empregos, transporte de matéria prima, diminuição no custo do frete, menor 

índice de roubos e acidentes, menor consumo de energia e menos poluição ao meio ambiente, 

contribuindo para a economia, desenvolvimento e crescimento da cidade. 
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PLANEJAMENTO INTEGRADO DE REGIÕES LINDEIRAS A EIXOS VIÁRIOS 

METROPOLITANOS: ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

GOIÂNIA 

Suelen Cristina dos Santos de Souza1 

Érika Cristine Kneib2 

Introdução 

Segundo a Constituição Federal, lei máxima brasileira, uma Região Metropolitana (RM) se 

define como um conjunto de cidades que dividem fronteiras e que se sujeitam à um mesmo interesse 

comum de políticas públicas, sendo atribuição de cada Estado da Federação decidir como e quais 

municípios serão nela incluídos (BRASIL, 1988). Até pouco tempo atrás, o planejamento das cidades 

envolvidas numa mesma RM não era efetivamente conjunto, já que cada município tinha sua autonomia 

na produção de planos diretores municipais, instituídos pelo Estatuto das Cidades em 2001 (BRASIL, 

2001). A partir de 2015 passou a vigorar no Brasil, através do Estatuto das Metrópoles, a obrigatoriedade 

da integração entre os planos diretores municipais pertencentes à uma mesma RM, representados pelos 

PDUI, ou Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados (BRASIL, 2015).   

As cidades pertencentes à uma RM têm por característica a mútua dependência econômica, 

social e cultural (GOIÁS, 2017), uma vez que os empregos, comércio, serviços e entretenimentos 

significativos concentram-se na cidade-núcleo, transformando, muitas vezes, os municípios adjacentes 

em meros dormitórios da população que não reside na cidade-núcleo por quaisquer motivos. A intensa 

urbanização e o processo de crescimento urbano extensivo das cidades brasileiras fizeram com que 

muitos municípios próximos e pertencentes à RM se conurbassem, sendo as grandes infraestruturas 

viárias veículos indutores da expansão do tecido urbano (LIMONAD, 2006; REIS, 2006; SANTOS E 

SILVEIRA, 2006; VILLAÇA, 2001). 

A configuração de boa parte do território brasileiro (excetuando-se os trechos de malha 

predominantemente hidroviária), tanto no eixo Rio-São Paulo (REIS, 2006), quanto no interior do país, 

na direção do Centro à Oeste, decorreram da implantação de grandes eixos viários, responsáveis pela 

interconexão da produção industrial interna, tida na segunda metade do século XX como essencial ao 

desenvolvimento nacional (CASTILHO, 2014). Nestor Goulart Reis (2006) afirma que estes mesmos 

eixos se transformariam, mais tarde, nos vetores de expansão urbana, permitindo, a partir delas, o acesso 

a áreas territoriais longínquas, na periferia.  

Num movimento ascendente de crescimento metropolitano e induzido por questões espaciais, 

socioeconômicas e culturais, o tecido urbano das metrópoles brasileiras se esgarçou progressivamente. 

Esse panorama problematiza, principalmente, os deslocamentos urbanos (GOIÁS, 2017), dificultando a 

inserção do transporte público e induzindo o uso do transporte individual nas vias de ligação regional 

que se propunham ao escoamento logístico (VILLAÇA, 2001), cujos prejuízos se revelam em diversas 

esferas urbanas, mas, principalmente, na questão da mobilidade periurbana, que passa a ser assolada 

cotidianamente por conflitos de tráfego. 

Diante das questões levantadas, a pesquisa atual tem como objetivo analisar se o projeto de anel 

viário escolhido como recorte (trecho Leste do anel viário da Região Metropolitana de Goiânia, a ser 

implantado), exibe integração de planejamento entre os municípios cortados pela rodovia. Além disso, 

a pesquisa irá avaliar se os planos diretores dessas cidades envolvidas, aqui representadas pelas maiores 

cidades contidas no trecho (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo), promovem, a partir de 

                                                             
1 Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2 Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Espírito Santo, Mestre e Doutora em Transportes pela Universidade de 
Brasília. 



 

125 

seu zoneamento, a indução de tráfego local à rodovia que será instituída (que se direciona ao fluxo 

logístico, principalmente), no momento em que estipulam usos atratores de ocupação humana 

concentrada.  

Esta pesquisa justifica-se pela relevância da verificação geral de um projeto de infraestrutura 

destas dimensões, que, de custo e impactos elevados, necessita responder eficazmente aos problemas 

que pretende resolver, sem favorecer o aparecimento de novas problemáticas urbanas, principalmente, 

as mesmas que o originaram como solução. Ademais, o trabalho visa contribuir para geração de 

conhecimento acerca do tema, muito debatido no sentido geral, mas ainda pouco aplicado no âmbito de 

seu recorte. Como metodologia, a pesquisa utiliza-se de revisão bibliográfica, para referenciar estudos 

já consolidados a respeito do assunto e análise documental dos planos diretores das cidades 

compreendidas no trabalho, incluindo, principalmente, seus mapas viários e de uso e ocupação do solo. 

A pesquisa serve-se, também, de reportagens jornalísticas, a fim de avaliar as informações que chegam 

à população sobre a construção do trecho do anel estudado. Como resultados principais, tem-se que não 

existem ainda macrozoneamentos ou planos integrados entre os municípios que denotem uma 

preocupação a nível metropolitano da intervenção viária analisada. Além disso, os planos municipais 

individualmente, corroboram para ocupação lindeira da rodovia, uma vez que, entre outras condições, 

seu desenho cruza ou tangencia áreas de ocupação humana consolidada no território, sem grandes 

restrições de uso. 

Grandes obras viárias no perímetro de Regiões Metropolitanas: O recorte da RM de Goiânia 

Para que haja a devida inserção de uma infraestrutura viária de grande porte no tecido urbano 

metropolitano, necessita-se, antecipadamente, do detalhado planejamento de suas áreas marginais, 

pensadas em conjunto com todos os municípios envolvidos, uma vez que o uso aplicado à rodovia num 

determinado trecho influenciará todo seu nível de serviço global (Sussman, 1999). Esse planejamento 

se materializa na forma do macrozoneamento, parte integrante do PDUI exigido desde 2015 pelo 

Estatuto das metrópoles, cujas elaborações devem se dar até 31 de dezembro de 2021 (BRASIL, 2018). 

A maioria dos PDUI previstos ainda estão em fase de elaboração (FNEM, 2019).   

Para Maciel (2011), os congestionamentos periurbanos, causados por conflitos de tráfego local, 

regional e inter-regional, causam reflexos diretos no nível de serviço das rodovias perimetrais. Esse 

conflito de tráfego só passa a existir em uma nova rodovia perimetral instituída a partir do momento em 

que ela se coloca como trajeto majoritário para a circulação de pessoas que ocupam as adjacências, 

portanto, suas zonas lindeiras e, principalmente, áreas próximas à vias de intersecção com a rodovia, 

onde, segundo Maciel (2011), Rodrigue; Comtois; Slack (2010), ocorre a formação dos primeiros 

núcleos de ocupação (entroncamentos) 

 No caso da RM em recorte, o plano urbano integrado que contempla os 21 municípios evolvidos 

(GOIÁS, 2019), está em processo de lenta elaboração, segundo relatos de docentes envolvidos em sua 

produção (O POPULAR, 2019). Por outro lado, correm em paralelo medidas para licenciar e financiar 

com urgência uma parte específica da obra do anel viário proposto, previsto no último plano diretor de 

2007 e em processo de aprovação da revisão. Os gestores colocam a questão como essencial ao 

melhoramento da mobilidade metropolitana, mesmo sem ter a compreensão global da intervenção na 

escala da metrópole, resultado que se daria com a conclusão total do PDI RMG (assim chamado o plano 

de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Goiânia). 

A porção específica do interesse governamental e objeto de estudo deste trabalho é o trecho 

Leste do anel viário a implantar, também conhecido como “desvio da BR-153”. O traçado proposto 

cruza cinco cidades da RM e, somente em Goiânia, se coloca próximo à uma área de controle ambiental 

(APA Ribeirão João Leite), cruza áreas de intensa capilaridade hidrográfica (macrozonas rurais do 

Lajeado e do João Leite), e de intensa especulação imobiliária, como a região Sudeste da Capital, ponto 

de interesse de incorporadores condominiais. Seu desenho, publicamente divulgado em mídias locais, 
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se estende por aproximadamente 44Km e tem custo de execução previsto em R$350 milhões (O 

POPULAR, 2014).  

O desenho sofreu poucas modificações desde o lançamento oficial, cujo projeto se baseou num 

estudo de tráfego de 2010 do DNIT (BRASIL, 2010), sinalizando a possibilidade de obsolescência em 

relação aos padrões atuais de tráfego. Chama atenção nesta empreitada a desconexão da execução do 

trecho em questão com seu planejamento integrado prévio à Região Metropolitana, na medida em que 

não existe ainda um macrozoneamento oficial que vislumbre a inserção global do trecho por entre os 

municípios diretamente influenciados (principalmente Aparecida de Goiânia, Goiânia e Senador 

Canedo). A implantação do trecho do anel é colocada por cada plano diretor, de cada cidade envolvida, 

à forma que lhes é conveniente ao desenvolvimento local, sem a consideração dos impactos em escala 

metropolitana, essencialmente no que compete à mobilidade urbana.  

Nesse sentido, observa-se a cidade de Senador Canedo, por exemplo, ainda sem uma definição 

clara do papel do anel dentro seu sistema viário, uma vez que ele nem aparece nomeado em alguns 

mapas oficiais (SENADOR CANEDO, 2020). Na mesma linha, o plano diretor de Goiânia (GOIÂNIA, 

2007), com revisão em curso, deixa lacunas na compreensão dos interstícios urbanos entre o limite 

territorial goianiense e o desenho da porção Leste, já que não menciona qualquer informação sobre o 

funcionamento das regiões que extrapolam o município, representadas por um desenho vazio no mapa, 

e que tipo de impactos isso geraria pra própria cidade. Em Aparecida de Goiânia (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2014), o traçado da porção Leste atravessa zonas de proteção ambiental, de desenvolvimento 

rural e tangencia zonas residenciais de baixa e média densidades, próximo ao Setor Rosa dos Ventos, 

sinalizando, juntamente ao histórico de expansão da mancha urbana local, possíveis avanços de 

ocupação. 

A ausência de uma visão clara e total de como essa intervenção impactará o entorno próximo se 

traduz em incertezas a respeito do seu benefício permanente para as cidades envolvidas, já que, no 

âmbito metropolitano, ela acarreta efeitos num raio muito maior que apenas sua adjacência imediata, 

fomentando problemas mais complexos da dinâmica territorial urbana, como segregação socioespacial, 

espraiamento, piora da mobilidade, risco à zonas de proteção, contaminação ambiental, precarização 

habitacional e de infraestruturas de saneamento, entre muitos outros conectados de forma sistêmica ao 

metabolismo das cidades.  

Considerações Finais 

A partir da busca de instrumentos de gestão do planejamento e da comparação e análise dos 

mapas viários e de uso e ocupação do solo das três principais cidades envolvidas no traçado estudado, 

verifica-se uma desconexão da linguagem metropolitana, uma vez que, além de ainda não haver 

planejamento integrado entre os municípios da metrópole goianiense, os planos diretores em separado 

evidenciam a fragilidade que as áreas lindeiras estarão sujeitas, com riscos e potenciais de ocupação e 

desenvolvimento. Uma leitura e interpretação atentas dos mapas revelam uma propensão à cenários 

negativos de degradação urbana, representados pelos usos estipulados às margens do eixo rodoviário 

proposto, considerando a maior acessibilidade que ele oferecerá à áreas muito próximas da mancha 

urbana ou já consolidadas, por vezes, como áreas de expansão (como no caso de Senador Canedo). 
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POLÍTICAS HABITACIONAIS EM ANÁPOLIS/GO E SEUS SUCESSIVOS 

EFEITOS NA ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL 

Lucélia Neves Pinto1 

Introdução 

Este trabalho aborda a política habitacional na cidade de Anápolis e seus efeitos na organização 

socioespacial. Desenvolve uma reflexão acerca do conceito de políticas públicas e seu entrelaçamento 

com a produção do espaço urbano. A segunda parte do texto versa sobre a política habitacional, sendo 

uma síntese histórica da política habitacional implantada em Anápolis, culminando na discussão e 

problematização dos efeitos socioespaciais das políticas públicas de habitação popular no espaço urbano 

de Anápolis. Metodologicamente, o texto contou com revisão bibliográfica no sentido de investigar o 

rebatimento destas na produção do espaço urbano de Anápolis, com foco na organização socioespacial, 

buscando compreender as articulações entre poder público, agentes privados e política habitacional. 

Políticas públicas e produção do espaço urbano 

O termo políticas públicas, de modo geral, refere-se à capacidade do Estado de intervir na 

sociedade, a fim de produzir efeitos sobre sua organização social e espacial, no sentido de regular ou 

resolver os efeitos negativos dessa mesma organização social e espacial. Para Sechi (2014) o que torna 

uma política pública é o alcance da ação, portanto, é pública porque refere-se àquilo que interessa a 

todos. Por sua vez, Souza (2006, p. 26) avalia que política pública é “o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”.  

Deste modo, observamos que a política pública é um meio pelo qual é possível agir na realidade, 

sobretudo, propondo mecanismos que sejam capazes de resolver problemas de diversas naturezas, como 

é o caso das questões relacionadas com os aspectos urbanos, onde destacamos a problemática 

habitacional. Por outro lado, para a política pública acontecer se faz necessário o estabelecimento de um 

planejamento por parte das autoridades governamentais e outros agentes envolvidos no seu processo de 

elaboração, onde, ao se tratar da questão habitacional, destaca-se o planejamento urbano, muito embora 

essa problemática esteja fortemente associada à questão social. Mesmo que o modelo de políticas 

públicas possa não refletir de fato a dinâmica da realidade, serve para ajudar a organizar as ideias; 

simplificar a complexidade do processo de implantação; ajudar políticos e demais envolvidos no mesmo 

a entender a ocorrência de determinada política pública, conforme avalia Secchi (2014). 

As políticas urbanas podem ser entendidas a partir do campo das políticas públicas. 

Representam a ação dos agentes governamentais na promoção do desenvolvimento e bem estar dos 

cidadãos e faz parte do arcabouço de ações engendradas por programas em resposta às demandas da 

escala urbana. Elas circunscrevem as políticas de habitação, de saneamento e de mobilidade urbana. 

Para Lojkine (1997), a importância da política urbana reside também na sua relação com o 

desenvolvimento capitalista, sendo a intervenção estatal uma maneira eficiente de promover a 

socialização das forças produtivas, exercendo controle sobre os efeitos socioespaciais negativos gerados 

pelo modo de produção capitalista. O ajuste entre custo e benefício relacionados ao processo de 

desenvolvimento urbano, qual seja o desenvolvimento desigual, que pode ser denominado de segregação 

socioespacial, deve portanto, se tornar alvo de planejamento urbano, visto como um instrumento das 

políticas públicas urbanas, que se dá via planos, programas e leis de intervenção na realidade. 

No Brasil, a política urbana remonta a fins do século XIX. As ações governamentais eram mais 

de cunho higienista-sanitarista frente aos problemas de salubridade das cidades que iniciavam o processo 
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de industrialização e passava por mudanças na estrutura social, econômica e espacial atraindo 

trabalhadores que vinham da zona rural, tendo se efetivado mais em São Paulo e Rio de Janeiro. Foi 

apenas no período da ditadura militar de 1964 que houve a criação de um órgão voltado para a definição 

de diretrizes nacionais para o desenvolvimento urbano no Brasil, o SERFHAU – Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo, no qual a habitação ganha relevância como eixo importante para se pensar o 

desenvolvimento urbano no Brasil. 

A movimentação no campo da politização do social e do espaço, marcada por natureza 

reivindicatória, resultou, ainda que aquém dos desejos e necessidades dos movimentos sociais urbanos, 

na promulgação da Constituição de 1988, que trouxe pela primeira vez na Carta Magma um capítulo 

denominado Política Urbana. Os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988 apontou linhas gerais, mas 

muito importantes para a política urbana do país, ao tratar de temas como municipalização da gestão da 

política urbana, função social da cidade, plano diretor, mecanismos para conter a subutilização do solo 

urbano e direito à moradia. 

Nas primeiras décadas do século XXI, política urbana brasileira foi marcada pela criação de 

uma lei e de um ministério específicos para as cidades. Em 2001 foi criado o Estatuto das Cidades o 

qual, segundo Maricato (2010, p. 05), trata de reunir “diversos aspectos relativos ao governo 

democrático da cidade, à justiça urbana e ao equilíbrio ambiental”. Em 2003, o Ministério das Cidades, 

que sistematizou a discussão do desenvolvimento urbano a partir de uma política da cidade com a eleição 

de oito eixos estruturantes: política nacional de desenvolvimento urbano; participação e controle social; 

programas urbanos; habitação; saneamento; transporte e mobilidade urbana; trânsito; capacitação e 

informação. 

O tema da habitação entrou na ordem das discussões primeiro como uma necessidade e depois 

como direito. Em fins do século XIX, os planos urbanísticos tinham por princípio o embelezamento do 

espaço urbano, onde as moradias que não contribuíam para esse aspecto eram removidas. No século 

XX, com o progresso industrial, o crescimento populacional nas cidades e a crescente necessidade de 

morar levaram pesquisadores, planejadores e governantes a refletir sobre um modelo de habitação que 

pudesse atender às demandas do novo espaço urbano. Aos poucos o ideário da casa própria foi sendo 

infundido na sociedade, o que é importante para entendermos a lógica de atuação do Estado no 

provimento habitacional, no qual a moradia foi se tornando, um ativo financeiro. Nesse cenário, no qual 

nem todos podem comprar uma casa, a habitação tornou-se um tema pelo qual deve perpassar a ideia de 

direito e justiça social, visando garantir aos cidadãos a segurança do morar em espaços adequados. 

A primeira política habitacional para o país foi apresentada no primeiro governo de Getúlio 

Vargas, quando foi criado o Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs. O Estado passou a ter 

participação direta na produção de conjuntos habitacionais e no financiamento de moradias. Depois, em 

1946, no governo Dutra, foi criada a Fundação Casa Popular – FCP. Rodrigues (1991) considera que a 

FCP, de fato, foi o primeiro órgão nacional criado para tratar a moradia social, pois os IAPs eram 

voltados apenas para seus segurados.  

Em 1964, no governo dos militares foram criados o Banco Nacional da Habitação – BNH e o 

Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Porém, em 1986, o BNH foi extinto devido à grave crise 

econômica que deixaram os recursos escassos, uma vez que as entradas do FGTS diminuíram com o 

desemprego e as retiradas aumentaram, além do aumento do número de inadimplentes. Com fim do 

BNH, a Caixa Econômica Federal herdou a sua função no financiamento de moradias. 

Da extinção do BNH, seguiram-se quase 10 anos até que alguma política estatal de habitação 

surgisse novamente. A retomada veio com o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, que 

com o estabelecimento do Sistema Financeiro Imobiliário deixou de lado o tema da moradia social ao 

favorecer o financiamento bancário da habitação, conforme apontado por Shimbo (2012). Depois, em 

2003, a partir do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a criação do Ministério das 

Cidades, o Conselho de Cidades e o estabelecimento da Política Nacional de Habitação – PNH, e em 
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2009, com o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, que viria a se consolidar um dos maiores 

programas habitacionais do país. Esse modelo sedimentou, por sua vez, o modelo de financiamento 

habitacional através de substancial abertura para o mercado da construção civil. Promotores e 

incorporadores imobiliários passaram a atuar no atendimento a demanda de construção de casas para o 

segmento social de baixa renda, ao ponto dos empresários participarem como coautores do PMCMV. 

A política habitacional em Anápolis e seus efeitos socioespaciais 

Em Goiás, até a década de 1970, o tratamento da questão habitacional não se configurou de 

forma substancial, ao ponto de compor um campo de políticas dentro do quadro de desenvolvimento do 

estado, isto porque, não havia um cenário que demandasse tal ação. Neste período, o incremento 

populacional ainda era relativamente pequeno. Contudo, convém salientar que uma leitura da política 

habitacional em Goiás no período anterior à década de 1970 passa pelas lentes do desenvolvimento 

urbano de Goiânia, que já era uma cidade bastante dinâmica. E isto, menos pelo fato de ter sido uma 

cidade planejada e mais pela dinâmica que passou a exercer na organização socioespacial e territorial 

não só na região do seu entorno, mas de todo o estado de Goiás. 

No que tange ao município de Anápolis, a questão habitacional passou a ser uma preocupação 

a partir da década de 1930 quando se deu o primeiro salto de crescimento populacional, derivado do 

impulso econômico provocado pela introdução dos trilhos da Estrada de Ferro Goyaz. De acordo com 

os censos do IBGE, a população que era de 33.375 habitantes, em 1935, passa para 39.148 habitantes, 

em 1940 e para 50.338 habitantes, em 1950. A construção de Brasília em 1960 e a construção do DAIA 

em 1976 foram outros fatores que também impulsionaram o crescimento populacional em Anápolis.  

Como se nota pelo gráfico abaixo entre 1970 e 1980 o crescimento demográfico em Anápolis 

foi de 41%, sendo bastante substancial nas décadas seguintes, ficando em 24%, 17% e 14% nos períodos 

de 1980/1991, 1991/2000 e 2000/2010, respectivamente. O incremento populacional produziu impactos 

no espaço e demandas por moradias e serviços urbanos. 

Figura 01. Crescimento demográfico de Anápolis entre 1970 a 2010 

 
Fonte: Censos Demográficos do IBGE, 1970 a 2010 

Neste contexto de crescimento urbano, a questão habitacional tornou-se um dos mais 

significativos problemas urbanos de Anápolis, não só pelo déficit de moradias, mas também pela 

precariedade de alguns espaços, marcados por habitações insalubres, em áreas de risco, mal inseridas 

no tecido urbano, implicando uma mobilidade urbana reduzida e maiores custos com disponibilização 

de infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos em geral. Ademais, acrescenta-se as irregularidades 

com a posse de algumas moradias, o que traz, acima de tudo, a insegurança jurídica desses espaços. 

A abertura de novos loteamentos com finalidade de construção de moradias de interesse social 

é fundamental para combater o problema da falta de moradia.  Contudo, a estratégia adotada de 

localização destes no espaço urbano, em áreas periféricas mal dotadas de equipamentos urbanos, 

aprofunda a segregação socioespacial 
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Nesse cenário, a ligação entre os agentes público e privado na produção de moradia urbana foi 

cada vez mais estreitada para atender à demanda caracterizada como de interesse social. Em nome do 

interesse social, desde 1984 até 2019, foram aprovados 26 loteamentos para construção de conjuntos 

habitacionais populares. Desses, apenas 04 foram construídos na zona centralizada. Os demais foram 

todos construídos em zona periférica, sendo que 12 deles localizados contínuos à mancha rural.  
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Considerações Finais 

Vê-se assim, que a política urbana e habitacional atuam conjuntamente. Em Anápolis estimulou 

a ocupação habitacional na grande área a leste, ao longo do eixo longitudinal da BR 153, com extensão 

sobre a região do DAIA e no sentido de Brasília, no eixo da BR 060. Também na região da Avenida 

Pedro Ludovico Teixeira, que desde a década de 1940 é um potencial eixo de expansão, tendo como 

força aglutinadora a existência de Goiânia ao sul de Anápolis. 

A política pública habitacional tem orientado os rumos da expansão urbana, entrelaçada com a 

ação dos loteadores e incorporadores imobiliários. A sucessiva implantação de conjuntos residenciais 

nas franjas da cidade, sobretudo em direção a leste, produziu imediatamente encolhimento da área rural. 

Esse avanço da atividade imobiliária nos espaços da cidade a partir dessa lógica, como aponta Gottdiener 

(1993), é uma estratégia essencial e não acidental na qual o capital desenvolve seus problemas de 

acumulação. O planejamento urbano, a regulação urbanística e as políticas habitacionais, 

contraditoriamente ao discurso de equacionamento dos problemas sociais e espaciais preconizado por 

intelectuais e pelo governo, tem se se tornado mecanismos para impedir os pobres de acessar as melhores 

áreas da cidade, funcionando como barreiras invisíveis. Não se pode negar que avanços e ganhos já 

foram obtidos, mas o bem-estar urbano, a justiça social a que se refere Souza (2006) ainda tem muito 

enfrentamento até ser alcançado. 
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REDE URBANA E A DINÂMICA TERRITORIAL DAS CIDADES PEQUENAS NA 

MICRORREGIÃO DE ANICUNS: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Érika Munique de Oliveira1 

 Introdução  

 As reflexões deste texto constituem uma breve abordagem sobre a pesquisa de doutorado que 

se encontra em andamento no Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás.  

 É importante destacar que a pesquisa tem como objeto de estudo a rede urbana e a dinâmica 

territorial das cidades pequenas na Microrregião geográfica de Anicuns. Esta região é formada por treze 

municípios (Adelândia, Aurilândia, Avelinópolis, Americano do Brasil, Anicuns, Buriti de Goiás, 

Firminópolis, Mossâmedes, Nazário, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, São Luís de Montes Belos 

e Turvânia e três distritos Capelinha, Choupana e Rosalândia), conforme mostra a figura 01. 

Figura 01: Microrregião de Anicuns – Área de estudo 

 

 A análise abarca a gênese dos principais núcleos de povoamento e a evolução das conexões 

entre os centros urbanos; as transformações do papel das localidades centrais da microrregião; a 

dinâmica territorial das cidades pequenas, o papel dos grupos sociais internos e externos e suas 

implicações nas conexões entre os centros urbanos da microrregião de Anicuns. 

  É importante mencionar que a experiência pessoal trouxe questões pertinentes a esta pesquisa. 

Destaco as vivências no município de Mossâmedes-GO, onde nasci e resido atualmente, e  os 

deslocamentos rotineiros para municípios como Sanclerlândia, São Luís de Montes Belos e Anicuns. 

  Isso foi significativo para a percepção das conexões, das trocas e do próprio sentido de 

integração e/ou segregação no âmbito regional que podem ser percebidos na oferta e ampliação de 

serviços educacionais (universidades públicas e privadas) com cursos de graduação e pós-graduação, 

consolidação de linhas de transporte coletivo interurbano, instalação de agências bancárias, hospitais e 

clínicas especializadas em exames laboratoriais e consultas médicas, implantação de empresas do setor 
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agropecuário e de serviços, assim como a migração pendular da população oriunda de outros municípios 

em direção aos municípios com pequenos centros urbanos na microrregião, entre outros. 

 Esta realidade despertou um conjunto de questionamentos, como por exemplo: Quais elementos 

permitem entender a gênese e a formação da rede urbana dessa microrregião? De que maneira, os agentes 

políticos interferiram na estruturação das centralidades? Como evoluíram as conexões e os processos de 

integração regional? Afinal de contas, qual o papel das cidades pequenas no contexto da microrregião 

de Anicuns e de que maneira os grupos sociais apropriam do território e rearticula as conexões internas 

e externas dessa localidade? Essas e outras questões se somam no processo de investigação da temática. 

A seguir será apresentada a metodologia de pesquisa. 

Apontamentos sobre a metodologia da pesquisa 

 Em se tratando da metodologia, Oliveira (1998) frisa que ela pode ser compreendida como 

objeto de estudo das possibilidades explicativas dos diferentes métodos. Ela compreende os meios e o 

como explicar os fenômenos. No estudo da rede urbana e da dinâmica territorial das cidades pequenas 

da microrregião de Anicuns, foi pensada a seguinte estrutura de metodologia de análise: gênese e 

formação (evolução) da rede urbana regional; conectividade, integração e centralidade; cidades 

pequenas - grupos sociais - dinâmica territorial. 

 Em relação aos procedimentos metodológicos, dividimos em quatro etapas, assim listadas: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa em bancos de dados e pesquisa de campo. Na 

primeira etapa de pesquisa estão sendo consultados livros, artigos, teses e dissertações sobre rede urbana 

e cidades pequenas. O objetivo é estabelecer diálogos com autores em diversas áreas do conhecimento, 

refletir os conceitos apresentados e compreender a realidade investigada. A segunda corresponde á 

analise de documentos em instituições públicas e privadas para levantamento e análise de dados sobre 

rede urbana e cidades pequenas. A terceira consiste em pesquisas em banco de dados, tais como: IBGE; 

IMB; IPEA; entre outros, para a elaboração de um banco de dados sobre indicadores socioeconômicos 

das cidades pequenas da microrregião de Anicuns e na sequência a realização de mapeamento das 

informações obtidas. A quarta corresponde aos trabalhos de campo, que serão realizados em todos os 

municípios da microrregião, para levantamento de dados primários, obtenção de marcações GPS, 

elaboração de croquis, registros fotográficos e aplicação de questionários semiestruturados.  

Referencial teórico 

 O processo de urbanização no Brasil não vem se apresentando de maneira homogênea em todos 

os lugares do país. Há uma concentração cada vez maior de pessoas nas metrópoles e nas cidades médias. 

E por outro lado tem-se um número expressivo de cidades pequenas que reúnem uma pequena parcela 

da população. 

 Melo (2008) escreveu que uma das consequências deste processo de urbanização que vigora no 

território brasileiro, especificamente a partir de meados do século XX, é a formação de uma rede urbana 

estruturada a partir de um pequeno número de grandes e médios centros urbanos, onde se concentra 

parte dos equipamentos urbanos. De outro lado, o desenvolvimento desta rede se fez acompanhado pelo 

surgimento de muitas cidades pequenas que, em geral, apresentam infraestrutura precária. 

 O intenso crescimento populacional e econômico das metrópoles na primeira metade do século 

XX mobilizou o desenvolvimento de políticas públicas e programas governamentais com o objetivo de 

conduzir a população e as indústrias para áreas não metropolitanas. 

 Essas políticas, conforme assinala Branco (2006), tiveram como foco as cidades médias e 

pequenas, levando para alguns destes espaços investimentos, serviços e equipamentos urbanos 

sofisticados, possibilidades de emprego, entre outros.  
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 O que se assiste a partir deste momento, segundo França e Soares (2012), é a redefinição da 

rede urbana brasileira, ou seja, as metrópoles cumprindo papéis de centros de comando nacional, ao lado 

das cidades médias e pequenas que passaram a cumprir papéis importantes na rede urbana regional. 

 No que tange as cidades pequenas é importante mencionar que elas vêm se tornando locais de 

implantação de indústrias e comércios ligados ao setor agropecuário.  Dessa forma, o comércio local se 

especializa para atender as novas demandas, como as lojas de sementes, máquinas e tratores, adubos, 

agrotóxicos, etc, outros serviços também chegam, como o bancário, o supermercado atacadista, as 

universidades pública e/ou privada que abrange não só o local, mas sua interlândia, o regional e o global.  

 Isso torna a rede urbana, conforme Corrêa (2004), dinâmica, reflexo dos efeitos acumulados 

pelas práticas dos grupos sociais, que introduzem na cidade, atividades que alimentam e produzem 

diferenças entre os centros urbanos e essas diferenças, por sua vez, mobilizam novas redes de cidades e 

dinâmicas territoriais diversificadas. 

Considerações finais 

 A definição de um tema de pesquisa revela algo sobre a trajetória de um pesquisador (a). O 

interesse pelos estudos urbanos, especialmente pelas cidades pequenas envolve um conjunto de 

variáveis. Algumas foram mencionadas na introdução, mas cabe ressaltar que o convívio, o diálogo com 

pesquisadores, a observação, sobretudo o questionamento da realidade conduziram também ao tema. 

 É preciso também destacar, a grosso modo, que as cidades pequenas são vistas como ambiente 

pacato, sem movimento, sem perspectiva para os jovens que almejam um “futuro promissor”, um lugar 

tranquilo para os aposentados. Em algumas situações, a visão é outra e é facilmente apreensível as 

seguintes frases: “a cidade está crescendo” ou “a cidade x cresceu muito”. Essas leituras, carregadas de 

senso comum, são frequentemente destacadas nos diálogos com os moradores nesses ambientes.  

Discutir o modo como as cidades pequenas são lidas por seus habitantes não foi a ideia deste texto, mas 

esses e outros fatos do cotidiano dessas cidades são temas que considero pertinentes para a pesquisa. 

 Neste texto o esforço, a priori, caminhou no sentido de fazer uma apresentação da pesquisa 

desenvolvida no doutorado e uma breve discussão teórica com intuito de encaminhar para o debate e 

suscitar novas reflexões acerca da temática.  É certo que ao escrever a narrativa, questões foram 

respondidas, outras não contempladas e outras que certamente vão aparecer no processo investigativo. 

 As cidades pequenas são espaços de movimento, de ações e conflitos de diferentes grupos 

sociais.  A vida de relações que se desenvolve reproduz nelas suas dinâmicas, suas ambições. Há uma 

dinâmica que pulsa nesses ambientes, uma vida animada por contextos econômicos, sociais e políticos 

diversos.   

 Assim, em uma rede urbana formada por centros urbanos menores, é preciso considerar os 

processos e as ações que mobilizam os diferentes usos do território, ou seja, o papel da política, das 

corporações e dos grupos sociais na estruturação e (re)estruturação das cidades. Este parece ser um ponto 

de partida para compreendermos as cidades pequenas, suas dinâmicas territoriais e seus respectivos 

papéis na rede urbana. 
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TRILHAS DE LONGO CURSO E O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DO 

CAMINHO DE CORA CORALINA 

Diego Pinto de Mendonça1 

Jean Carlos Vieira Santos2 

Introdução 

A atividade turística quando é realizada em um espaço antes não apropriado pelo turismo, altera 

boa parte do modo de vida e do cotidiano das comunidades e dos locais onde foi implantado. Essa 

turistificação, sobretudo fruto da modernização e do avanço tecnológico dos séculos XX e XXI, 

influencia na relação homem-natureza causando certo distanciamento entre eles.  

Há atualmente uma tendência onde algumas pessoas saem dos centros urbanos e vão em busca 

de uma maior proximidade com áreas naturais possíveis de serem usufruídas e contempladas. Para 

prática dessas atividades é necessário percorrer um caminho em meio a natureza, esse percurso é 

conhecido como trilha. 

Essas trilhas, ou caminhos, utilizados no passado estão surgindo em forma de produtos 

turísticos, colaborando para a expansão da atividade turística em pequenas comunidades que se 

espalham ao longo dessas trilhas. Por possuírem distâncias que dificilmente são percorridas em um dia, 

esses caminhos são conhecidos como Trilhas de Longo Curso.  

Os questionamentos que norteiam a problemática deste trabalho são os seguintes: como ficam 

as contradições geradas pelo crescente deslocamento de turistas em locais distantes do fluxo turístico 

comum, onde a pouco tempo atrás não se pensava em turismo e nas atividades que o compõem? 

Mediante isso, qual seria a realidade atual de Turistas de diferentes locais do Brasil e do mundo, que se 

deslocam por estradas vicinais antes frequentada somente pelos moradores. A partir dos usos desses 

caminhos por turistas, de que maneira esses sujeitos visitantes estão convivendo com os residentes e 

novos gestores da atividade turística na trilha de longo curso Caminho de Cora Coralina? O turismo é 

benéfico para comunidade, como se dão os processos? E os novos empreendedores que surgem nos 

pequenos povoados, estão preparados para as relações ocasionadas pelo Turismo? Quais transformações 

a turistificação de antigos caminhos causam nas comunidades por onde passa? Como ficam as 

contradições geradas por tais possibilidades criadas? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender as transformações socioeconômicas 

ocasionadas pelo processo de turistificação do Caminho de Cora Coralina, sobretudo no município de 

Goiás. 

O Caminho de Cora Coralina 

Trilhas de longo curso são caminhos criados para serem percorridos em sua maioria a pé ou 

bicicleta, em alguns casos de cavalo, elaborados e promovidos pela parceria de instituições públicas, 

privadas e pela sociedade, com o objetivo de conservar a biodiversidade, conectando paisagens através 

da interligação de Unidades de Conservação, visando diversificar a oferta turística em áreas naturais, 

valorizando a cultura regional e a integração de turistas e comunidades. 

 O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso localizada no Estado de Goiás. Possui 

300 km de extensão, interligando os municípios de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de 

Goiás, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí e Goiás. É um produto turístico idealizado pelo pesquisador Bismarque 

Villareal e a agência estadual de Turismo de Goiás, a Goiás Turismo.  
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A trilha busca percorrer estradas próximas das exploradas pelos bandeirantes, simulando o 

caminho utilizado para chegar à cidade de Goiás. Os bandeirantes saiam do Rio de Janeiro e São Paulo, 

passavam por Paracatu em Minas Gerais até alcançar à cidade de Goiás. Essa estrada era chamada de 

Estrada do Nascente e fazia parte dos principais caminhos coloniais do século XVIII chamados de 

Caminhos do Anhanguera, o que por sua vez integrava as Estradas Reais do Brasil (BOAVENTURA, 

2007). 

Alguns locais estão desenvolvendo turisticamente essas trilhas, como exemplos tem-se o 

Caminho de Cora Coralina, em Goiás; a Trilha Transmantiqueira, cruzando a Serra da Mantiqueira no 

Estado de São Paulo; os Caminhos do Peabiru, antiga trilha indígena que vai de Santa Catarina ao Peru; 

Caminho dos Veadeiros, na Chapada dos Veadeiros; Trilha Transespinhaço, na Serra do Espinhaço em 

Minas Gerais, entre outras.  

Referencial teórico 

O Turismo é um campo pluri ou multidisciplinar, pois envolve várias disciplinas, sendo a 

Geografia uma delas; interdisciplinar, estabelecendo relação entre duas ou mais disciplinas ou áreas do 

conhecimento; e transdisciplinar, indo além da interdisciplinaridade e envolvendo um “grupo de 

especialistas do mais alto nível, trabalhando em conjunto com elevado espírito de equipe 

interdisciplinar, sem impor suas próprias ideias”. (REJOWSKI, 1999, p. 22)  

Rejowski (1999, p. 19-20) aponta as principais disciplinas onde o turismo utilizou-se de seus 

métodos e técnicas para desenvolver-se: Economia; Sociologia; Psicologia; Geografia e Antropologia. 

A autora traz outras disciplinas empregadas para compreender o Turismo: Arqueologia, Letras, História, 

Ciência Política, Direito, Arquitetura, Administração, Recreação, Comunicação, Ciências Exatas e 

Naturais. Essas disciplinas trazem muitas contribuições para os estudos do Turismo, mas não 

solucionam o desacordo na definição do conceito de turismo, imprescindível para alcançar o status de 

ciência. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001) define Turismo como “as atividades que as 

pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 

período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. Essas atividades são realizadas 

pelos viajantes que, por sua vez, se dividem em dois grupos: turistas, aqueles que passam mais de 24 

horas na localidade; visitantes, referindo-se aos que não permanecem mais de 24 horas (OMT, 2001). A 

compreensão do turismo como fenômeno social, e não somente como fenômeno econômico, vem, 

principalmente, de pesquisadores e acadêmicos do turismo e de outras áreas interessadas e afetadas pela 

atividade turística.  

Período de permanência relaciona-se com o tempo que o turista passa em determinado destino, 

não podendo exceder um ano consecutivo (OMT, 2001). A viagem não deve ter caráter lucrativo pois, 

se assim for, o motivador da viagem é o próprio fator econômico, e não a subjetividade de cada um ao 

se pensar em visitar e conhecer um destino. 

Para Issa e Dencker (2006) a turistificação “ocorre quando um espaço é apropriado pelo turismo, 

fazendo com que haja um direcionamento das atividades para o atendimento dos que vem de fora, 

alterando a configuração em função de interesses mercadológicos”. Os autores relatam casos onde essa 

apropriação não favorece a população local, por exemplo, atraindo pessoas de outras localidades, “o 

residente passa a ser o estranho em seu próprio espaço”. (ISSA; DECKER, 2006, p. 12). Esse processo 

pode trazer problemas para comunidade, deve-se então dialogar e incluir a comunidade no planejamento 

do turismo, considerando que ela é deveras afetada pelo processo de turistificação. 

Milton Santos, um dos expoentes da geografia brasileira, considera o espaço: 

Como um conjunto indissociável, de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 

ou seja, a sociedade em movimento. (SANTOS, 2014, p. 30). 
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Rodrigues (2001) demonstra, através dos estudos de Milton Santos sobre o espaço, como o 

fenômeno do turismo pode ser entendido. Santos (2014, p. 78) afirma que “o espaço seria um conjunto 

de objetos e relações que se realizam sobre este objetos;” sendo também o “resultado da ação dos homens 

sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais” (SANTOS, 2014, p. 78). 

Rodrigues (2001, p. 61) elucida sustentando que “tanto objetos como ações não tem vida própria se não 

forem tomados em conjunto.” 

Rodrigues (2001) baseia-se sua análise considerando duas definições de Santos (1994a, p. 90; 

1988, p. 77) acerca do espaço: “o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de 

sistemas de ações”; “também, e sempre, formado de fixos e fluxos”. Compreende-se fixos sendo os 

objetos e os fluxos as relações que se dá sobre estes objetos.  

A exemplo dos fixos e fluxos ditos por Santos (2014), Rodrigues (2001) define como sendo, 

respectivamente, os centros emissores e núcleos receptores. A autora cita lojas de conveniência no vale 

da morte, próximo a Las Vegas, tratando-se “de fixos, edificados nos trechos de fluxos”. (RODRIGUES, 

2001, p. 62) 

Rodrigues (2001) segue analisando os elementos constitutivos do espaço elencados por Santos 

(1985) e aplicando-os ao turismo. Os homens são a demanda turística; as firmas os equipamentos 

turísticos; as instituições no turismo são algumas de referência internacional e nacional, como a OMT e 

o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR); na infraestrutura está toda a rede de suporte à 

atividade turística como a de transporte e comunicações, coleta de lixo, rede de esgoto, segurança, saúde, 

entre outros; o meio ecológico definido por Rodrigues (2001, p. 70) como não sendo “só o receptáculo 

das ações humanas, mas é, também, delas resultante, durante o processo histórico.” 

A característica do turismo de consumir o espaço, modificar comunidades, apropriar de saberes 

e fazeres daquele local, comercializando o inimaginável, interfere e influencia o espaço onde ocorre a 

turistificação. É sensato a Geografia, disciplina responsável pela análise profunda do espaço, considerar 

o Turismo em suas pesquisas onde este estiver presente. Sendo mais importante o turismo compreender 

os estudos do espaço, a fim de conhecer os elementos que o compõe e toda a sua dinâmica. 

Considerações finais 

Este trabalho está em andamento no Programa de Pós-Graduação em Geografia na UEG 

Campus Cora Coralina (PPGEO/UEG), a dissertação está em fase inicial. Busca-se nesta pesquisa 

compreender as transformações motivadas pelo fomento de atividades turísticas em locais antes não 

alcançado pelo turismo. São inúmeras trilhas de longo curso sendo estruturadas no Brasil e em diferentes 

países, porém é quase nulo os estudos que procuram entender a relação entre o turismo e as pequenas 

comunidades presentes nas trilhas. A compreensão dessa interação torna-se necessária para que o 

turismo praticado nas trilhas de longo curso seja sustentável para as comunidades. 
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VERTENTES: UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

GEOGRAFIA NO BRASIL 

Isabela Vieira Santos1 

Marco Túlio Martins2 

Introdução 

A ciência geográfica nasceu como uma ciência polarizada em relação aos métodos e objetos de 

análise, sobretudo a partir de Humboldt e Ritter, considerados os pais da geografia. Dessa forma, 

Humboldt e Ritter faziam análises e estudos de bases geográficas utilizando métodos e formas de 

abordagens distintas, mas não com a intenção de criar clivagens dentro da ciência geográfica. O que se 

pode observar na obra de Humboldt “O Cosmo” é uma visão unitária do todo e seus processos 

correlacionados. Porém, a ciência geográfica não tinha um objeto de análise específico, assim 

Hartshorne com base na série de investigações críticas de Hermann Wagner 1878-90 (“Bericht über die 

Methodik der Erdkunde”; in: Geographisches Jahrbuch, vols. VII, VIII, IX, X, XII e XIV) afirma que 

[...] após a morte de Humboldt e Ritter, a Geografia não encontrou guarida nas universidades 

alemãs até ocorrer a rápida expansão dessa disciplina nas décadas que se sucederam à 

unificação da Alemanha, em 1871. Essa expansão trouxe para a Geografia homens que haviam 

adquirido sua formação numa larga variedade de outros campos, menos no da Geografia (1:106; 

41:411). Pontos de vista muito divergentes deram origem a vigorosos debates e à crescente 

separação entre a Geografia Física e a Geografia Humana. (HARTSHORNE, 1978; p. 31) 

Desse modo, vários cientistas e estudiosos na tentativa de definir o objeto da geografia se 

perderam em meio ao que Castilho (2018) define como “lentes” ou categorias de análise geográficas, 

que são as abordagens ou vieses, pelas quais os geógrafos olham para o mundo e o interpretam de acordo 

com suas perspectivas e objetivos a serem alcançados. 

Assim, esta pesquisa se justifica no sentido de analisar este caráter “dual” da geografia em 

diferentes aspectos, pois este embate ideológico atribuiu a ciência geográfica um contexto polarizado, o 

qual Gomes em sua obra Geografia e Modernidade trata como algo benéfico ao desenvolvimento da 

geografia como ciência. 

Autores como Moreira (2018) e Hartshorne (1978), veem este contexto dual como um 

empecilho, prejudicial a geografia enquanto ciência. 

As conclusões do capítulo anterior contestam uma divisão da Geografia que vem sendo 
geralmente aceita e seguida há dezenas de anos nos cursos universitários, como se essa 

disciplina fosse constituída de duas partes, cada qual coerente e unificada: a Geografia Humana 

e a Geografia Não-Humana. (HATSHORNE, 1978; p. 70) 

No Brasil a geografia acadêmica surge com base nas escolas francesas de geografia, partindo 

das concepções de Paul Vidal de La Blache, porém traz esta mesma carga dual expressa nas escolas de 

geografia alemãs. No entanto, este contexto polarizado não se dá simplesmente por seus métodos e 

formas de abordagem, mas através de sua institucionalização. 

Metodologia 

A proposta metodológica utilizada na produção deste trabalho se dá por meio de levantamento 

e análise da bibliografia geral e levantamento das principais teses e dissertações produzidas no Brasil e 

que tratam desse tema. A partir desse levantamento bibliográfico será feita uma análise de síntese para 
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que se possa apresentar uma visão concisa sobre as principais vertentes analíticas da institucionalização 

da geografia no Brasil.  

O contexto dual da institucionalização da ciência geográfica no Brasil 

A institucionalização da geografia no Brasil foi um grande marco no que diz respeito as formas 

de se trabalhar, analisar e interpretar suas dinâmicas territoriais. Em contrapartida muitos estudiosos da 

área no país reconhecem a institucionalização da geografia brasileira como um fato estritamente 

acadêmico o que se justifica pela criação de vias formais para essa institucionalização, com a abertura 

dos cursos de geografia na Universidade de São Paulo (USP) em 1934 e na Universidade do Brasil (atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) em 1935. Mas, apesar de compactuar com o ideológico 

de institucionalização acadêmica da geografia se faz necessário reconhecer que   

O fato de a institucionalização ter se verificado torna mais preciso os critérios de verificação 
do que pode ou não ser considerado autenticamente como geografia, redefinindo desta forma 

seus suportes originários. (NUNES PEREIRA, 1997; p.4) 

Assim de acordo com ele esta vertente acadêmica da geografia brasileira representaria apenas a 

verificação ou afirmação da ciência geográfica no Brasil ao qual seria necessária uma releitura dos 

conhecimentos ditos geográficos produzidos até o momento no país, atribuindo lhes um teor crítico e 

moderno. Desta forma Nunes Pereira reconhece ainda que a institucionalização da geografia no Brasil 

não é um fato isolado ou uma “revolução” que de acordo com Burke não existe, pois se trata de todo um 

processo de evolução e maturação de ideias e conhecimentos que em um determinado momento histórico 

se popularizam. Desse modo a institucionalização da geografia advém de processos institucionais 

constantes. 

Um exame mais cuidadoso da trajetória do saber geográfico revela o equívoco de uma ênfase 

unilateral centrada numa via estritamente acadêmica da institucionalização. Ao contrário, deve-

se reconhecer a existência de âmbitos específicos onde o saber geográfico era cultivado e 

desenvolvido. (NUNES PEREIRA, 1997; p.11) 

Neste contexto se apresenta o que neste trabalho denomina-se por “dualidade institucional”, pois 

é nesta colocação que surge a relação de conflito acerca da epistemologia, fundamentação, 

institucionalização e afirmação da geografia como ciência no território brasileiro. Nas quais são 

representadas por duas vertentes, a vertente institucional acadêmica e a vertente institucional militar. 

Vertentes, a institucionalização antes da institucionalização 

A vertente institucional militar ou como Nunes Pereira define “lugares de produção do saber 

geográfico” são instituições de cunho geográfico “pré-institucionais”, ou seja, anteriores a vertente 

institucional acadêmica que se define e é tradicionalmente conhecida pela criação das universidades 

brasileiras e implementação dos cursos de geografia. Sendo as vertentes militares instituições 

particulares ou oficiais/estatais que 

[...] configuravam ambientes relativamente estáveis que, num extremo, reuniam estudiosos que 

cultivavam a geografia como saber diletante e erudito, e, no outro, homens que a viam sobretudo 

como fonte de conhecimento indispensável para a resolução de assuntos práticos. Tais 

diferenças, embora demarcassem determinados “lugares” no campo geral do conhecimento da 
época, não chegavam a constituir obstáculo para o estabelecimento de algum tipo de 

colaboração comum. (NUNES PEREIRA, 1997; p.11) 

[...] embora se autodenominassem geográficas, apresentavam uma grande variedade 

profissional em seus quadros e refletiam as influências ecléticas do ambiente cultural que as 
circundava. Este ambiente envolvia também outras instituições, com as quais as “geográficas” 

mantinham algum tipo de contato ou mesmo colaboração [...] (NUNES PEREIRA, 1997; p.11) 

 As vertentes militares ou instituições de cunho geográfico de origem militar, foram responsáveis 

pela produção e aplicação do conhecimento geográfico da época no território. Pois, através das pesquisas 

realizadas entende-se que o Exército brasileiro foi de fundamental valia na consolidação do Estado desde 
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os primórdios da colonização até a Proclamação da República e parte do século XX. Sendo estas 

instituições responsáveis por uma institucionalização muito anterior a institucionalização acadêmica. 

Considerações Finais 

Desse modo concluímos que a ciência em todo o mundo se apresenta e se faz a partir das 

necessidades e anseios humanos e é construída através de discursos, discursos estes feitos para 

convencer e induzir o alvo a um fim ideológico preestabelecido por parte daqueles que o disseminam. 

No caso da geografia brasileira tal institucionalização se dá por meio de processos institucionais de 

vertentes distintas com fundos ideológicos específicos preestabelecidos por aqueles que dominam e 

difundem tais conhecimentos.  

Por tanto, através de vertentes com intensões diversas, o pensamento e a produção do 

conhecimento geográfico brasileiro se moldam para atender as necessidades de classes específicas, mas 

também para consolidar o Estado-Nação e preservar a soberania de seu território. 

Evidenciando a pluralidade do país, mesmo no âmbito científico trazendo a dualidade já presente 

na ciência geográfica entre geografia humana e geografia física, como também as vertentes e matrizes 

distintas de produção do conhecimento geográfico e aplicação dos mesmos. 
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A CASA SERTANEJA DO ARRAIAL DA BARRA EM TEMPOS DE GROSSURA 

Luciana Helena Alves da Silva1 

 
Casa de Bartolomeu Bueno – Arraial da Barra/GO séc XVIII 

Fonte: Elizabete Magalhães (1997) in CASTRO (2012) 

Introdução 

Apesar de saber que o Arraial não é o retrato da ruralidade brasileira em geral, partimos de um 

olhar da Geografia Cultural que ganha espaço, eco e que lança luz sobre a necessidade de novos olhares 

sobre o tema: a casa sertaneja goiana. A necessidade de se repensar a casa sertaneja não homogeneizando 

o aspecto de habitar no rural, mas subsidiando grande parte do seu conteúdo.  A casa sertaneja goiana 

do Arraial da Barra se coloca digna de estudo pelo fato de referenciar um importante marco geopolítico 

na formação territorial brasileira na época do Brasil Colônia, num cenário de disputa entre Portugal e 

Espanha. O Arraial da Barra prosperou com a mineração – no começo do ouro descoberto pelos 

bandeirantes no século 18 -, com a agricultura, e com a pecuária no clima quente e seco do sertão goiano. 

Hoje, distrito de Goiás, possui casas bastantes simples que guardam heranças da cultura indígena, negra 

e do período colonial.  

Há construções antigas de taipa como referência de pesquisa em três aspectos, inicialmente: 

geográfico, histórico e arquitetônico. Geográfico por definir a primeira casa de origem portuguesa 

referencial em colônia espanhola determinando pelo Tratado de Madri o UTI POSSIDETIS2, em terras 
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embaixador e secretário de Dom João V, invocou o direito do “uti possidetis, ita possideatis”. Este princípio estabelece que aquele que ocupa 

um território é seu proprietário. Como na região dos Sete Povos das Missões havia portugueses, o argumento foi aceito pela Espanha. 

O movimento bandeirante havia alargado os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, com a descoberta do ouro nas regiões 
de Mato Grosso (1719) e Goiás (1722). A Coroa espanhola apresentou então a seguinte proposta: trocar Sacramento pelas regiões 

mineiras. Mas Alexandre de Gusmão argumentou apoiado nos mapas da China, publicados em Paris em 1735, que o antemeridiano 

de Tordesilhas indicava que o arquipélago das Filipinas pertencia a Portugal, embora ocupado e transformado pelos espanhóis em 

importante entreposto comercial no Oriente. Assim, Portugal incorporou os territórios de Cuiabá e Goiás, boa parte da bacia 
amazônica, e deu a posse definitiva das Filipinas aos espanhóis. Os limites entre as possessões portuguesas e espanholas seriam 
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espanholas, consolidando a negociação de troca de terras entre Portugal e Espanha. Histórico, pois 

determina a data de importantes marcos históricos na agenda brasileira, referenciando a casa sertaneja 

goiana como patrimônio material. E para a arquitetura e urbanismo como elemento de composição do 

aglomerado ou do aldeado, composta de casa, igreja, largo e cruzeiro margeando o Rio Vermelho e 

Bugre, como antes em Santana do Parnayba, trazido como casa de memória de Bartolomeu Bueno da 

Silva (filho), em 1726. As referências da casa paulista são replicadas em terras goianas trazendo suas 

tecnologias construtivas, vernáculas, com partido arquitetônico e programa de necessidades muito 

próximas de suas tradições seculares.  

Antes de ser um Arraial, o lugar já pertencia às comunidades de índios de etnias Goyazes, 

Carajás e Caiapó. Muitas casas exibem móveis e artefatos domésticos artesanais, janelas de madeira e 

paredes pintadas com cores intensas. Instiga, na pesquisa, os conceitos elencados em direção ao objeto 

de estudo, permitindo que a casa sertaneja do Arraial da Barra nos dê condições de subsidiar estudos e 

percebê-los para alicerçar os conhecimentos sobre o tema: a casa sertaneja goiana. 

As Reflexões Sobre o Habitat Rural, a Moradia Camponesa e a Casa Grande de Fazenda até a 

Casa Sertaneja Goiana 

Durante minhas incursões estudando a casa sertaneja para a tese: ““Em Terras da Santa: Caderno 

de Viagem ao Arraial da Barra/GO”, para entender sua identidade ou o que a faz ser o que é, buscamos 

três autores para nos ajudar nesse caminho: Keller (1970), Feijó (2002) e Boleão (2015). Dentre estes 

destaca-se a geógrafa Elza Coelho de Souza Keller, estudiosa do tema de agrária contribuiu para o estudo 

do habitat rural no Brasil e a casa rural e seus contrastes. 

Na pesquisa O Habitat Rural, Keller (1970), imprimiu um estudo geográfico sobre as formas 

de se ocupar o rural no Brasil. Ela nos aponta as formas de ocupação espacial do habitar rural brasileiro, 

que constata duas formas de organização das populações rurais: a dispersão e a concentração.  Com sua 

pesquisa pudemos entender a forma de ocupação desse Arraial de mineração, já que não havia 

necessidade de se construir, ou seja, construir casas permanentes diante do ciclo pelo qual o ouro 

passava. O mais usual seriam haver choças ou casas de palha e em decorrência do término do ouro, 

mudavam-se para outro ponto, mas porque construir uma casa permanente? 

Isso nos intrigava bastante até que entendemos que os Arraiais da Barra, do Ferreiro, de Santana 

e do Ouro Fino tinham uma razão estratégica política de ocupação de território, concebendo o Complexo 

dos Arraiais, no Vale do Rio Vermelho. Estes arraiais definiam colônias portuguesas em terras 

espanholas e se interligavam pelo Rio Vermelho, como os bandeirantes tinham por estratégia ocupar 

áreas ao longo dos rios para formarem pontos permanentes de paragens e abastecimento de interligação 

da Província. Hoje o Arraial da Barra é um distrito da Cidade de Goiás, consolidando-se como vila rural, 

hoje denominada Buenolândia. 

Para nosso entendimento sobre as ocupações das áreas rurais brasileiras, o estudo de Keller 

acrescenta duas novas definições de aglomerações rurais: os assentamentos e as vilas rurais.  

No Brasil a forma dominante dos territórios rurais é a partir da delimitação administrativa e 

vigora desde o Decreto-Lei n° 311 de 1938, do governo de Getúlio Vargas. Esse decreto 

transformou em cidades todas as sedes municipais existentes, e vila, toda sede de distrito, 

mesmo tendo características econômicas, funcionais e dimensionais completamente diferentes. 

                                                             
indicados pelos acidentes geográficos, "os cursos dos rios e os montes mais notáveis", dirimindo assim quaisquer dúvidas que viessem 
a surgir no futuro acerca das soberanias ibéricas no continente americano.  

(O Tratado de Madri, 

 http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:o-tratado-de-

madri&catid=191&Itemid=215) 
 

http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:o-tratado-de-madri&catid=191&Itemid=215
http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:o-tratado-de-madri&catid=191&Itemid=215
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De acordo com o Decreto, as áreas urbanas são as internas aos perímetros urbanos, e as áreas 

rurais, as externas a esses perímetros. (Silva, 2014, p.21)  

Essas novas formações mostram-se extremamente importantes na concepção do estreitamento 

de vínculos entre áreas urbanas e rurais, além de estruturarem-se em comunidades socialmente 

organizadas. A habitação rural determina a marca concreta da ocupação permanente da terra pelo 

homem, sendo considerada por Keller (1970), o elemento central do habitat rural, que abrange todos os 

elementos do estabelecimento.  

Keller (1970), enfocando o habitat rural mostra, portanto, que as pesquisas sobre os tipos de 

povoamento rural não devem ter como objetivo único o estudo do modo pelo qual se repartem e se 

agrupam as casas rurais. “São as relações que existem entre os grupos de casas, os seus habitantes e 

o território explorado que exprimem um valor econômico e social pela organização do meio rural no 

sentido da produção” (KELLER, 1970, p.291). 

Em Moradia Camponesa, Lugar de Memórias e Resistências, Boleão (2015), com base na ótica 

de Direitos Sociais do Campo, estuda casas do campesinato goiano e nos indica 4 formas de leitura desta 

casa camponesa a partir da observação das vivências de seus habitantes: a primeira diz respeito à casa 

para além das paredes, tijolos e telhados, mas que engloba os quintais da vizinhança. A segunda é a 

casa enquanto marcador de resistência e transformação. A terceira é a casa enquanto elo de cuidado 

com as pessoas e o meio ambiente e a quarta é que a casa representa lugar de expressão cultural e força 

política. Concordamos com Boleão e sua forma de leitura social da moradia camponesa em muito se 

aproxima da casa sertaneja goiana. 

 Dentre tantos outros aspectos que vislumbramos ao adentrar a moradia e abrir portas e janelas 

para a vastidão que nos aponta a moradia camponesa, enquanto caráter de memória, resistência e 

transformação desta vida. Destacam-se: a questão da moradia e as relações de gênero; as transformações 

nos sistemas de produção das famílias camponesas; as diferentes visões da moradia na perspectiva da 

memória e das pessoas: da criança, da mulher, da juventude camponesa, dos idosos; sua relação com a 

identidade e com as práticas religiosas e expressões culturais. (BOLEÃO, 2015) 

Já em A arquitetura tradicional de Acari no século XIX: estudo comparativo entre a casa 

grande de fazenda e a casa urbana, Feijó (2002) contribui com uma análise configuracional do espaço 

da casa grande de fazenda e da casa urbana, utilizando a metodologia da sintaxe espacial.  

No ponto de vista da sintaxe espacial, a casa é um objeto físico animado pelo comportamento humano. 

Como estes dois elementos se conectam? Pelo espaço, que é o meio comum entre estes dois elementos: 

pessoas e o objeto físico. Nesse caso, como poderíamos abordar as casas rurais enquanto estruturas 

espaciais? Tem sido esta uma das questões da teoria da sintaxe espacial. A casa existe pra nós por estas 

duas maneiras, pelo espaço no qual nos movimentamos e o qual usamos.  

A casa rural abordada para além da sua forma física aparente e com referência a diversas 

medidas, propriedades e representações com recurso à Lógica Social do Espaço, precisamos avançar 

para além das paredes, segundo Boleão (2015). Os três autores nos fazem compreender o contexto pelo 

qual a casa rural, seja habitat rural, casa de fazenda ou casa camponesa contribui para o entendimento 

desse universo e suas várias complexidades, complementando o pouco acervo bibliográfico sobre o 

assunto. Suas visões em diferentes ciências auxiliaram na composição da leitura diversificando e 

direcionando para eixos temáticos diferentes.  

Os três estudos sobre o habitar rural: Profª Karla Emmanuela Ribeiro Hora, interior goiano-

assentamentos projeto de extensão “Habitar no Campo”), Profª Lisa Maria Souza de Andrade, Brasília 

– assentamentos) e Profª Akemi Ino, noroeste paulista – assentamentos). O projeto de extensão “Habitar 

o Campo” locado no curso de Engenharia Civil e Ambiental, parceiros a FAV (Faculdade de Ates 

Visuais da UFG) e o CIAMB (Curso de Ciências Ambientais da UFG objetiva suscitar reflexões sobre 

as diferentes formas de ‘habitar no meio rural’.   
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O projeto busca dialogar com a realidade do território goiano.  Destaca-se nas discussões 

elementos que contribuam com os processos de elaboração de projetos de habitação rural e que possam 

resultar numa síntese sobre como os indivíduos organizam sua moradia e seus interesses inerentes a ela 

no meio rural. Trata-se de uma etapa preparatória do workshop síntese “Guia de projetos de habitação 

rural”. 

A pesquisa da Profª Lisa Andrade, tem como objetivo apresentar caminhos para abordagem de 

adequação sociotécnica para o urbanismo participativo e tem como produto o projeto do Grupo de 

Pesquisa e Extensão “Periférico, trabalhos emergentes”. O projeto integra a discussão sobre táticas 

urbanas à tecnologia social e inovação. No contexto da Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS 

apresenta-se um processo de projeto capaz de envolver as comunidades na direção do urbanismo 

participativo ou urbanismo tático e promover a cidadania sociotécnica. O laboratório HABIS, 

coordenado pela Profa. Akemi Ino, Prof. João Marcos de Almeida Lopes, e Profa. Dra. Lúcia Zanin 

Shimbo, do IAU-USP. 

Esse Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade – HABIS, do Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP) iniciou suas atividades em 1993, diretamente 

envolvido com a produção de conhecimento e a transferência de tecnologia juntamente com a formação 

de profissionais ligados à cadeia produtiva da madeira.  

A pesquisa acumula experiências em processos e produtos utilizando este material, a partir 

da concepção estrutural e espacial, experimentação em laboratório (ensaios, protótipos) e produção 

piloto na realidade social.  

Estas formas de introspecção da casa rural nos deram brecha para contribuir a partir dos 

conceitos de simplificação e ruralidade, vistos pelos órgãos oligárquicos de patrimônio como de pouco 

valor, toscos, elementos de tempos de grossura. A imersão na casa sertaneja do interior goiano nos deram 

subsídios para argumentar sobre sua importância diante do proposto: habitar o rural. Sobre o ponto de 

vista geográfico, a casa sertaneja goiana nos oferece elementos a partir da abordagem cultural em 

Geografia que a apontam na tese como categoria lugar, pois a casa retrata seu habitante. Seu modo de 

vida, suas relações sociais e suas práticas cotidianas diárias, como conceitua Collignon (2010) em seu 

estudo geográfico sobre as virtudes dos espaços domésticos. 

Adentrar a casa simples do sertão, a casa de quem fez os casarões, a casa de quem construiu a 

riqueza da Província do ouro. A casa de arquiteturas não “admitidas”, de sujeitos da escassez, do 

esquecimento, dessa gente útil, mas esquecida, no sertão onde ambos reclamam o direito à vida. 

A tese definiu-se pelo mergulho nas práticas cotidianas que a casa sertaneja abarca, assim teve 

como base as relações de seus habitantes com a casa e com o meio onde estão. O tempo, o espaço e as 

vivências de seus habitantes influenciam na configuração e alterações da casa, necessárias para que os 

acompanhe. Desde esse momento, a necessidade de um processo de encharcamento favoreceu a leitura 

desta pesquisa, com subsídios na abordagem cultural, onde várias pesquisas de campo conjuntamente 

com os autores contribuíram para o entendimento da complexidade deste habitar sertanejo. Em fase de 

conclusão, esta pesquisa aborda reflexões por meio dos estudos de campo, confirmando que a casa 

sertaneja é diferenciada, que une a comunidade e alcança respeito à diversidade, que busca 

conhecimentos e distribui saberes. 

Do trabalho de campo nasceu a necessidade de se reproduzir em outras formas de linguagens 

(diferente da escrita), a realidade pela qual passamos e gostaríamos de retratar, além de relatar. 

Geralmente quando pensamos na palavra ler, interpretamos somente o ato de fazer leitura de textos 

escritos. Entretanto, há outros tipos de “leituras”... também podemos ler imagens e gestos, ou interpretar 

sons e movimentos corporais. 



 

150 

 

 

Ler é um modo de conversar com tudo o que está a nossa volta, inclusive as linguagens artísticas: 

bordados, fotografias e croquis à mão se incumbiram de registrar sensivelmente esse Arraial e seus 

seculares habitantes para o mundo. 

Foram desenvolvidos primeiramente croquis à mão para melhor traduzir as linhas, cores e 

texturas pelas quais as casas nos levavam. Menos pretensiosamente, mas na mesma intenção dos 

exploradores europeus do século XIX, também nós quisemos desenhar à mão e experimentar a sensação 

de buscar a cor ou o traço ou ainda retratar a vibração com a qual estávamos envolvidos.  

A aproximação com as mulheres pelo trabalho de campo, realizando um laboratório de vivências 

em seus quintais nos indicou o meio da devolutiva, traduzindo na arpilleira a forma de linguagem pelo 

bordado e aplicação de tecidos, revelando a manualidade como forma de expressão. Tivemos assim mais 

uma linguagem, (pois desde o início dos trabalhos de campo já havíamos tirado fotos, desenhado croquis 

à mão) desenvolvida que foram os bordados em tela para poder enfatizar nosso processo subjetivo de 

comunicarmos uns com os outros, traduzindo a escrita acadêmica na devolutiva à comunidade, em forma 

de bordado a mão, estreitando vínculos de abertura à pesquisa e se achegando à linguagem de seus 

habitantes.  

No capítulo 2 da tese (CAPÍTULO 2 - A CATEGORIA CASA NO ARRAIAL DA BARRA), 

reproduz os croquis em desenhos arquitetônicos das casas como forma de registro desse cotidiano, a 

representação popular, definida pela cultura popular tem sua expressão por meio de gerações. As casas 

são como as pessoas. A simplificação e resolução de técnicas e métodos baseados no útil e necessário 

confirmam juntamente com a mobília e os apetrechos a identidade baseada na técnica ligada sem 

acabamento, e que concilia necessidade, regionalidade e saberes: arquitetura para a vida real! 

O quintal deixa de ser apenas um anexo da casa, local de pequenas economias femininas para 

receber o grupo mensalmente implantando o compartilhamento de quitandas, mudas de plantas, saberes 

do sertão, pequenos prazeres domésticos enviesados pelo discurso sócio-político-cultural. O quintal 

virou palco do protagonismo feminino.  

Até então, o que se via eram galinhas, hortas e batedores de roupa. Agora, pode-se desfrutar de 

informações e trocas de conhecimento em remédios, multimistura, higiene e dinâmicas terapêuticas para 

o bem estar feminino, quebrando tabus e alargando o espaço de diálogo muitas vezes quebrando o 

silêncio anterior do ambiente doméstico familiar. Agora ali, estimula-se o ambiente doméstico 

coletivizado. 

O quintal e a cozinha deixam de serem os fundos da casa, os cômodos de serviço e passam a 

reunir e recepcionar além das festas de padroeiras e casamentos, o lugar da resistência e devolutiva 

social das mulheres aroeiras. Colheres de pau, tachos e bacias, todos a serviço da coletividade, num 

alicerce entre comunidade e necessidade comunitários. 

A estrutura patriarcal familiar da mulher sempre a encarrega de algum afazer. Elas estão ao 

redor das crianças, dos idosos, dos doentes, da comida, da casa, sempre ocupadas. A não ser que faça 

um bolo, faça um doce, faça o sabão... Branqueando os panos, dificilmente se encontra a mulher 

sertaneja desocupada. Como diz Sr Inocêncio: “mulher boa é mulher trabalhadeira, aroeira!” 

Sobre a materialidade da casa sertaneja, nota-se uma evolução que o meio proporciona. A casa 

de taipa foi substituída gradativamente pela de adobe e por sequência a de tijolos. Mas sua distribuição 

interna, seu projeto, não sofreu muita alteração. Os cômodos continuaram a sair um dentro dos outros e 

quando o banheiro entrou na casa, saiu de dentro da cozinha. 

As casas foram recorrentemente criadas baseadas numa agenda feminina. Sua analogia é com a 

imagem da mãe e com a simbologia maternal, disposta a incluir, apesar de não esquecer os conflitos e a 

exclusão. A casa entendida como espécie de réplica do corpo e ao mesmo tempo como imagem 

estruturada do mundo sertanejo: tecnologia, poética e linguagem. Uma maneira de habitar o mundo. 
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Considerações Finais 

Esse resumo mostra uma parte das leituras e bibliografias da tese foi aqui, pelo menos quanto 

ao tempo de se defender a tese “Em Terras da Santa: Caderno de Viagem ao Arraial da Barra/GO”. A 

casa sertaneja se apresenta de acordo com as práticas culturais cotidianas de quem nela habita, refletindo 

níveis de vida, relações de produção, a influência dos materiais regionais, tanto na fisionomia quanto na 

estrutura das casas.  

Podemos avançar quanto o campo da interdisciplinaridade na temática do distrito e da casa 

vernácula sertaneja. Conhecer o ninho, as camadas, os canais que levam esse sujeito rural fortalecer seu 

espaço doméstico por meio do estudo de sua vivência e do saber fazer. Ou seria o contrário: o espaço 

doméstico fortalecer o habitante por meio de sua vivência?  

Uma casa construída pelo povo, desse modo, trabalha com sonhos e realidade de seus sujeitos, 

contextualizada, que valoriza a cultura e a identidade rural, inclusiva e autônoma, que leva em 

considerações as relações socioambientais e também as relações políticas. 
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A COMUNIDADE QUILOMBOLA DONA JUSCELINA EM MURICILÂNDA (TO): 

ALGUNS ASPECTOS SOBRE TRAJETÓRIAS E FORMAÇÃO 

SOCIOTERRITORIAL 

Marcos Pereira Neto1 

Raquel Almeida Mendes2 

Introdução 

O presente trabalho retrata brevemente o processo de formação da comunidade quilombola 

Dona Juscelina e da cidade de Muricilândia. A comunidade está localizada no perímetro urbano de 

Muricilândia, no estado do Tocantins, há aproximadamente quatrocentos e quarenta e nove quilômetros 

de Palmas, capital do Estado, margeada pela rodovia estadual TO-222 que corta o estado de leste a oeste, 

e a oeste da BR-153. 

 A comunidade leva o nome da matriarca, Juscelina3, mulher negra, que lutou e ainda luta por 

conquistas para os seus, assim como seus antepassados que foram escravizados. Dessa forma, a mesma 

é vista como símbolo de ancestralidade em função de seus trajetos, crenças e zelo para com a 

comunidade. A manutenção de práticas culturais tradicionais, por meio das narrativas advindas da 

matriarca e a rememoração da luta de seus predecessores, fundamenta a construção de uma identidade 

cultural quilombola próprias aquele território.   

Os quilombos são marcados por trajetos de luta e resistência da população negra na diáspora 

(RATTS, 2006), têm-se na formação dessas comunidades a luta para a sobrevivência frente a um sistema 

desumano, responsável por inúmeras sequelas a população afro-brasileira, principalmente no que tange 

a afirmação dessa identidade quilombola, as suas territorialidades e direitos humanos. A comunidade 

quilombola Dona Juscelina encontra-se nesse ínterim de resistência e luta cotidiana em prol de suas 

pautas, dentre elas a demarcação e reconhecimento legal do território quilombola. 

O nosso objetivo nesta comunicação é, inicialmente fazer um breve histórico de como se deu o 

processo de formação da cidade de Muricilândia e da comunidade quilombola a partir das trajetórias e 

dos repertórios de lugares. 

A relevância dos estudos sobre quilombo nas pesquisas acadêmicas ocorre a partir da década de 

1970 como demanda de pesquisadores e pesquisadoras negras, dentre elxs podemos destacar o papel da 

historiadora Beatriz Nascimento que questionava e criticava as ausências e silenciamentos persistentes 

sobre a temática ou mesmo a ideia única do quilombo do palmares aprisionado ao passado (RATTS, 

2006).  

Sendo assim, torna-se necessária uma ressignificação, uma mudança no entendimento desse 

processo de apagamento das comunidades quilombolas no âmbito acadêmico, tendo em visto que os 

agrupamentos ainda acontecem, quilombos ainda se formam no cotidiano, o que nos gera distintas 

perspectivas sobre as espacialidades do “ser quilombola” para além de Zumbi dos palmares. Temos 

buscado entender sobre a relação África-Brasil, o processo afro-diaspórico e seus encadeamentos na 

constituição desses “territórios da liberdade” (RATTS, 2006).  

O procedimento metodológico adotado respalda-se no enfoque qualitativo (MINAYO, 2001) e 

consiste inicialmente numa pesquisa bibliográfica (GIL, 2008) sobre as temáticas principais do trabalho: 

                                                             
1Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. E-mail: marcos_geo14@uft.edu.br. 
2Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 

almeidamendesraquel@gmail.com 
3O nome da matriarca é Lucelina Gomes dos Santos, tendo como nome social, Dona Juscelina. (OLIVEIRA, 2018). 
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trajetórias socioespaciais e territórios, que interligadas serviram de subsídio para a compreensão do 

processo histórico de formação da comunidade quilombola Dona Juscelina.  

As experiências dos pesquisadores em contato com a comunidade quilombola, no que tange o 

cotidiano do quilombo, o contato com membros e líderes da comunidade, os diálogos e cantos da 

matriarca, os eventos culturais tais como o festejo da abolição, dentre outros, também subsidiaram a 

escrita e produção desse trabalho num viés fenomenológico (RELPH, 1979).  

No trabalho apresentaremos uma aproximação dos conceitos de trajetórias socioespaciais e 

territórios, interligando-os ao conceito de quilombo, bem como o entendimento destes de acordo com 

as peculiaridades da comunidade quilombola Dona Juscelina.  

Trajetos e territórios a partir da comunidade quilombola dona Juscelina (Muricilândia/TO)  

Pensamos que para entender o mundo dos indivíduos é preciso nos atentar sobre suas trajetórias 

de vida, uma vez que, para interagir na história da vida de um indivíduo, é preciso nos atentarmos aos 

espaços por eles utilizados e produzidos, uma vez que ele, o espaço se faz presente na formação e 

influencia a sociedade. 

O processo de interação dos sujeitos com a sociedade ocorre por meio das experiências de vida 

destes com o espaço, ou seja, estas experiências acontecem por e partir das espacialidades que geo-

grafam no espaço vivido os inúmeros trajetos e percursos que as/os agentes sociais desenvolvem 

temporalmente e simbolicamente:  

[...] para se pensar o curso de uma vida a partir dos tempos-espaços vividos, opta-se, aqui, por 

utilizar a terminologia trajetória sócio-espacial. Acredita-se que esta nomenclatura expressa 

uma ideia de movimento, por conseguinte, de algo não-acabado e que imprime interações 
(aproximações e distanciamentos com outras trajetórias) (CIRQUEIRA, 2017, p.74). 

As trajetórias socioespaciais podem ser consideradas como “[...] um “percurso” que o indivíduo 

perfaz durante sua vida, em que há uma relação mutua entre indivíduo e coletividade [...]” 

(CIRQUEIRA, 2010, p 42). Para tanto, entendemos a vida de cada indivíduo como um percurso, um 

caminho, sua trajetória, que são dotados de significados com os lugares, e que contém uma sucessão de 

acontecimentos, esses percursos sobre o espaço são suas trajetórias socioespaciais. 

[...] a trajetória de uma vida também é conformada pelo espaço. Isso pressupõe que os 
indivíduos perpassem por um repertório de lugares no decorrer de suas vidas, os quais, como 

dito anteriormente, são experienciados, significados e interpretados. O espaço, em uma relação 

de reciprocidade, influencia os indivíduos (CIRQUEIRA, 2010, p. 43). 

Sendo assim, a origem da ocupação do município e da comunidade quilombola “[...] tem seus 

primórdios na migração de mulheres e homens negros de regiões inóspitas do Brasil, uma fuga motivada 

pela falta de condições de vida e pela busca de terras devolutas e abundantes [...]” (OLIVEIRA, 2018, 

p. 33). Essas mulheres e esses homens na segunda metade do século XX, andavam em direção as 

Bandeiras Verdes, locais de matas características da Amazônia, de preferência as margens dos grandes 

rios, em busca de locais para moradia e cultivo para subsistência, esses locais eram considerados 

inocupados e ideais para sobrevivência longe da seca. Esse movimento tem como principal 

personalidade Padre Cícero, que segundo relatos de alguns romeiros que tinha visões de Padre Cícero, 

e ele dizia para explorarem em direção ao sol poente, rumo às bandeiras verdes (VIEIRA, 2001). 

Os relatos destacam dois momentos do movimento migratório de formação da cidade de 

Muricilândia e da comunidade quilombola Dona Juscelina, que são espacialmente e temporalmente 

distintos O primeiro, na década de 1950, de viés da fé, a partir dos romeiros(as) devotos de Padre Cícero, 

como supradito, e o segundo, a chegada da matriarca com sua família, já na década de 1960, oriundas(os) 

do interior do maranhão, circunstância que colaborou para a certificação e fortificação identitária como 

quilombola (OLIVEIRA, 2018). 
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Segundo Hall, (2009), a identidade é algo produzido lentamente no tempo, por intermédio de 

métodos conscientes, e não algo inato, presente na pessoa no momento do nascimento. Encontra-se 

sempre algo “imaginário” a respeito de sua unidade, ela conserva-se permanentemente inacabada, está 

a todo o momento em evolução, sempre sendo tecida. A identidade é uma produção social. Assim então 

explanamos comunidade quilombola,  

O quilombola típico, se assim pode dizer, não fugia apenas dos maus tratos e da escravidão. 
Um homem em condições físicas e psíquicas normais, embora vivendo sob um sistema de 

instituição vigorosamente opressora, poderia voluntariamente imaginar para si instituições mais 

de acordo com as suas potencialidades e aptidões, o que era impossível de realizar dentro da 

ordem social escravocrata. O quilombo não foi o reduto de negros fugidos: foi a sociedade 
alternativa que o negro criou (NASCIMENTO, 1976, p. 101). 

Na conjuntura considerada na comunidade Quilombola Dona Juscelina, são essas questões que 

nos provocam à pesquisa, pelos relatos históricos, que nos conduz no tempo, no tempo de seus 

antepassados, pois são memórias que fazem parte da vida e da cultura desses quilombolas, e é repassado 

no grupo por um processo intergeracional (OLIVEIRA, 2018). A cultura dessa comunidade é visível 

nas falas e nas verdades comunicadas em diálogos.  

Por referir-se de uma comunidade de reconhecimento atual para estudos históricos, são escassas 

as fontes que dispuseram a nos indicar em qual data sucedeu o princípio da comunidade Quilombola 

Dona Juscelina. A Comunidade Quilombola e a cidade, segundo Oliveira (2018) começa a ser construída 

no final da década de 1940 e começo da década de 1950, com a chegada de algumas mulheres e homens, 

que estavam no Morro do Santo Cruzeiro guiados pela fé e sabedoria popular de que lá embaixo haveria 

um rio, o rio Muricizal, e é às margens dele que começa a ser tecida a trajetória de Muricilândia, pautada 

na fé e coragem de mulheres e homens que se estabeleceram nas matas da depressão do Araguaia, 

miticamente para eles as bandeiras verdes.  

O entendimento da categoria geográfica território se fez necessária nesta pesquisa, onde 

recorremos á luz de pesquisadores tais como (HAESBAERT, 2004) e (ANJOS, 2006), objetivando uma 

interconexão do conceito de território\territorialidade e território étnico, respectivamente. 

O teórico Rogério Haesbert  nos propõe uma perspectiva de território como algo que “[...] em 

qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder político” (2004, p.01), o 

autor nos denota que o território em suas múltiplas facetas expressa tanto a ideia de materialidade do 

espaço quanto a sua subjetividade por meio das marcas do vivido e das experiências das/dos agentes 

territorializadxs. 

O conceito de territorialidade que abordamos a partir de (HAESBERT,2004) permite que 

entendamos de forma basilar as manifestações e funcionalidade do território para os/as quilombolas, 

tendo em vista que:  

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito também 
às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao 

lugar” (HAESBERT, 2004, p. 03)  

Atrelado as discussões sobre território e territorialidade supracitadas, a concepção de território 

étnico advir como um elo da categoria geográfica em questão somada as relações étnico-raciais, portanto 

um caminho oportuno para discussão das territorialidades quilombolas. Para ANJOS (2006), por meio 

de suas pesquisas sobre comunidades remanescentes de quilombos, o conceito de território étnico. 

[...] seria o espaço construído, materializado a partir das referências de identidade e 

pertencimento territorial e, via de regra, a sua população tem um traço de origem comum. As 

demandas históricas e os conflitos com o sistema dominante têm imprimido a esse tipo de 

estrutura espacial exigências de organização e a instituição de uma auto-afirmação política-
social-econômica-territorial (ANJOS, 2006. p.81).  
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A construção de territorialidades negras nesse país durante o período colonial representava a 

resistência de um sistema escravista que desumanizava corpos negros. Os quilombos eram para negras 

e negros escravizados um espaço de possibilidades para uma vida menos hostil na diáspora.  

As marcas da impiedade ainda se fazem presentes, quilombolas ainda são marginalizados e 

silenciados nas narrativas históricas brasileiras, entendemos que o direito a terra e a demarcação de seus 

territórios contribuem na manutenção e na reafirmação de suas tradições culturais advindas de uma 

herança atlântica/africana/afro-brasileira.  

Considerações finais 

Por meio dos trajetos, territórios e lugares pelos quais Dona Juscelina e todas as mulheres e 

homens, que em sua concepção alcançaram as bandeiras verdes no norte do estado do Tocantins a partir 

do viés de fé, constituíram uma cidade e uma comunidade quilombola. 

Considerando o processo de formação socioterritorial da comunidade quilombola, tomamos 

como ponto de partida as trajetórias socioespaciais da matriarca que antecedem a constituição da 

comunidade. Seus trajetos e vivências permeados pela romaria católica torna-se base constituinte das 

relações sociais e culturais estabelecidas na cotidianidade quilombola de Muricilândia. A comemoração 

ao dia da abolição realizada anualmente na comunidade representa bem as conexões entre religiosidade 

e negritude, o que tem contribuído na visibilidade da causa quilombola naquela região (OLIVEIRA, 

2018).   

Sendo assim, mesmo não tendo o território legalmente instituído compreendemos que a chegada 

das primeiras famílias á Muricilândia e a constituição de memórias, tradições e modos de vida nesse 

município tem sido um grande marcador no que tange a expressão de suas territorialidades quilombolas.   
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A MULHER RURAL E CONQUISTAS DE ESPAÇOS DE VIDA E DE ATUAÇÃO 

 Priscila Barbosa de Jesus1 

Apresentação 

 Nos últimos tempos as mulheres têm assumido cada vez mais seu lugar na ciência, um espaço 

nas atividades econômicas e políticas e, com isso, estenderam-se as discussões que buscam ressaltar o 

papel da mulher nos diferentes espaços. Nesse sentido, o resumo em questão tem como objetivo discutir 

a expansão dos espaços femininos por meio dos diálogos propostos pelos movimentos de lutas. 

 Mobilizar o debate em foco, justifica-se primeiramente pela necessidade de reforçar as 

discussões sobre a importância da mulher ocupando os diferentes espaços,  aqueles que ultrapassam o 

limite do privado. 

 Para tal, a metodologia foi de abordagem qualitativa e se desdobrou em duas etapas: a primeira foi 

pautada na pesquisa bibliográfica, mobilizando autoras que discutem as relações espaciais pelo viés de 

gênero. A segunda contou com as observações feitas em campo em duas comunidades rurais, uma delas 

localizada em Correntina, no Oeste da Bahia e a outra no município de Brazilândia no Distrito Federal. 

 No primeiro momento será feita uma contextualização dos espaços femininos definidos pelas 

questões de gênero, também uma construção cultural. Em seguida, serão compartilhados os resultados 

empíricos resultantes das experiências de campo e, o papel dos movimentos de luta para a conquista dos 

espaços femininos. 

Discussões e resultados 

 Historicamente os espaços atribuídos às mulheres foram limitados e definidos culturalmente. 

Essa afirmação, exposta por McDowell (1999) e compartilhada por todas as autoras citadas nesse 

resumo, também pode ser, fartamente lida nos livros, teses, artigos, séries ou nos filmes que descrevam 

modelos de sociedades que precederam o século XXI. 

  Schmidt (2012) apresenta um desses exemplos quando descreve o modo com que os franceses 

enxergavam as mulheres no século das luzes. A autora afirma que, a elas era destinado o espaço privado, 

onde se resumiam a cuidar dos filhos e do lar. Do contrário, eram malvistas e excluídas pela sociedade. 

  Nesse mesmo contexto que também diz respeito ao período da revolução francesa, percebendo 

que estavam alheias as decisões políticas e aos direitos de cidadania conquistados,  as mulheres se 

uniram e deram origem a primeira onda do movimento feminista (MARQUES; XAVIER, 2018).  Este 

movimento se desdobrou em mais dois momentos ao longo da história, identificados como segunda e 

terceira onda do feminismo. 

 Estes foram responsáveis pelas grandes conquistas femininas que, clamavam pelos direitos 

básicos de cidadania já conquistados e exercidos pelo sexo masculino. Os direitos reivindicados iam 

além de questões de liberdade sexual e profissionalização das mulheres (ROCHA, 2009), incluíam 

também o direito ao voto, participação nas decisões políticas e direito ao ensino superior. 

 Atualmente, e diferentemente do contexto apresentado acima, os movimentos sociais têm dado 

maior importância no que diz respeito à participação feminina. Por meio deles, as mulheres têm se 

inserido cada vez mais nos espaços que, antes eram negados a elas pautados principalmente no 

determinismo biológico. 

 Essas transformações no espaço da mulher têm sido afirmativas, sobretudo nas comunidades e 

assentamentos rurais que se veêm encurraladas pelo modelo agrícola e que lutam pela desconstrução da 

estrutura agrária.  

                                                             
1Mestranda em Geografia pelo PPGeo da Universidade Federal de Goiás. E-mail: priscilabj29@hotmail.com.  
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 O destaque para o rural é pertinente porque, nesses espaços a cultura ainda encontra-se enraizada 

nos princípios patriarcais e, no entanto, as mulheres  têm tido cada vez mais presenças nos lugares de 

liderança.  O fato de haver a afirmação dos papéis femininos nos espaços de luta pela terra é denominado por 

Garcia (2002) como “a luta dentro da luta”. O termo justifica-se por haver, nesse caso, o enfrentamento de 

dois tipos de contradições existentes: A concentração fundiária e as questões de gênero.  

Relatos importantes, diálogos necessários 

 Para Almeida (2017) “o espaço resulta ser um elemento chave na discriminação feminina e, 

neste sentido, são as reflexões teóricas espaciais que sustentam a necessidade e a possibilidade de um 

discurso geográfico a partir da condição feminina”.   

  No que se refere a essas questões, é necessário compreender que estamos lidando com uma 

construção cultural e relações que, conforme McDowell (1999) são simbólicas e sociais. Pelo segmento 

da geografia, é importante compreender que essas são relações que acontecem de formas distintas nos 

diferentes espaços. 

 Assim, é visto que os espaços que propiciam constantes debates acerca das relações de poder 

hegemônicas, têm acrescentado com frequência as discussões acerca das questões de gênero. Dessa 

forma, diálogos antes inexistentes passam a existir e aos poucos ressignificam o pensamento social.   

 Um desses exemplos foi presenciado em um trabalho de campo em uma comunidade localizada 

no Oeste da Bahia, na região do Matopiba. Essa região é a porção do cerrado brasileiro que envolve o 

estado do Maranhão, o sul do Tocantins, o Piauí e o Oeste baiano. Conforme Favareto (2019, p. 21), 

trata-se da  “principal fronteira de expansão da agropecuária brasileira, além da Amazônia.”  e, portanto, 

é marcada por intensos conflitos pela terra 

 Durante uma roda de conversa na comunidade Brejo Verde, um dos moradores afirmou que “No 

campo, o trabalho ainda é muito machista, mas a dificuldade ainda é muito maior para as mulheres que 

ficam em casa com os filhos, com medo de onça e de homem armado que pode chegar a qualquer hora” 

 O morador refere-se ao episódio ilustrado na figura 01. em que, a tentativa de expulsão dos 

moradores das terras tem como uma das consequências a perseguição pelas autoridades. As mulheres, 

por passarem maior parte do tempo nas casas, lidam diretamente com a pressão para concederem 

informações que incriminem membros das comunidades. Dessa forma, frequentemente são confrontadas 

com ameaças nos momentos em que se encontram sozinhas. 

Figura 01. Ilustração de relato de campo: a perseguição nas comunidades do oeste baiano 

 
Autoria: Priscila Barbosa de JESUS. 02 de fevereiro, 2020. 
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 Apesar de o relato mencionado acima ter partido de um dos moradores, a roda de conversa foi 

mediada predominante pela moradora ilustrada na figura 01. A mesma afirma que apesar do medo diante 

da situação ilustrada, se manteve firme por saber dos direitos civis que a asseguravam. 

 A moradora ainda demonstra uma visão extremamente crítica ao enfatizar que a pressão não 

ocorre somente por meio do medo e da coerção dos sujeitos, mas também pela tentativa de alienação 

dos moradores das comunidades. 

 No contexto apresentado, a constante atuação da moradora no movimento de resistência pela 

terra, torna-se estímulo para que ela se coloque em posição de liderança, ultrapassando o espaço do 

privado e se coloca a frente de diálogos como estes. 

  A segunda experiência foi em visita ao Projeto de Assentamento Canaã, em Brasilândia - DF. 

A visita foi guiada por uma assentada que compartilhou experiências agroecológicas, de 

comercialização e de cooperativismo. 

 Durante a roda de conversa, a assentada afirma que não considera passar por questões de gênero 

nos momentos dos diálogos e das negociações. A mesma atribui isso ao fato de estar frequentemente em 

contato com grupos e sujeitos que visitam o assentamento e estão envolvidos na mesma causa. Segundo 

a assentada “são pessoas de luta, da universidade ou simpatizantes da prática agroecológica”. 

Figura 02. Assentada do P.A Canaã - visita guiada a agrofloresta 

 
Fonte: ANTUNES, Cícero, 30 de janeiro de 2020. 

                 A figura 02, trata-se de um dos momentos no P.A. em que a assentada fala sobre a prática 

agroecológica e o uso do sistema de agrofloresta no assentamento.  Ela afirma que se orgulha por ser 

referência na região, oque a faz receber visitas constantes  em sua parcela no P.A Canaã. 

           Garcia (2004) ressalta que, ao participar desses movimentos de luta, as mulheres desenvolvem 

comportamentos mais participativos. Nesse sentido, é visto a importância do envolvimento 

com esses movimentos para que essas mulheres participem cada vez mais de decisões, debates políticos 

ou simplesmente por assumirem seu lugar de fala no espaço de vida. 

         Nos dois exemplos compartilhados as mulheres ressaltam a “ausência velada” do Estado. Nesses 

casos o intercâmbio é maior com a comunidade local, acadêmica e atuantes nos movimentos de luta. 

      Contudo, é necessário apontar que a intervenção do Estado é de extrema importância para essa 

desconstrução das questões de gênero. Essa pode acontecer de forma significativa por meio das politicas 

públicas. 
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       Exemplos de políticas como, PNAE, PAA, Fomento Mulher, entre outras, ainda que não resolvam 

totalmente a dificuldade de autonomia financeira das trabalhadoras rurais, tornam-se essenciais para 

aumentarem a presença feminina nos diferentes espaços. Isso acontece conforme, as mulheres 

participem de reuniões, da elaboração de projetos e ao estarem a par das negociações  que envolvem 

seus espaços e suas produções. 

Para concluir 

 Como já foi dito, a participação das mulheres nos movimentos de resistência não é recente. 

Entretanto, um dos aspectos que diferencia o hoje dos tempos passados é o fato de que, aos poucos essa 

importância vem sendo reconhecida  pela sociedade e realizadas,  mesmo que em passos curtos, pelo 

Estado. 

 A sociedade contemporânea admite cada vez mais a necessidade da mulher ocupando os 

diferentes espaços. O Estado, por sua vez, atua a medida em que disponibiliza políticas públicas que 

incentivam o protagonismo feminino. 

 Em todos os casos, as políticas públicas, a universidade e as demais intervenções não resolvem 

totalmente as questões de gênero nem as demais disparidades nas comunidades do espaço rural. No 

entanto, elas são indispensáveis para fortalecer essa desconstrução cultural que envolve as questões de 

gênero. 

 Por fim, é importante compreender que, se essas relações têm sua origem na cultura as 

transformações no pensamento hegemônico acontecem do mesmo modo. Portanto, nos espaços em que 

esses diálogos se fazem ausentes, é improvável que mudanças aconteçam. 
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A PERDA DA IDENTIDADE DA AVENIDA GOIÁS 

Júlia Wilson de Sá Roriz 

Introdução 

Com a intenção de apresentar as mudanças urbanísticas ocorridas na Avenida Goiás, desde sua 

implantação até o presente, bem como explanar a vivência da população no local, a partir de pesquisas 

documentais e experiências pessoais, este artigo visa discorrer sobre como as transformações dessa 

Avenida influenciam nas ligações de identidade e de pertencimento das pessoas. Desde a sua construção, 

passando pelas diversas transformações até atualmente, a Avenida-jardim, como era chamada, 

demonstra perdas identitárias, que evidenciam a falta de consideração do poder público com a sensação 

de pertencimento da população e com o patrimônio. 

A Construção da Avenida 

A Avenida Goiás, inicialmente denominada Avenida Pedro Ludovico, é um dos segmentos mais 

simbólicos do plano urbano concebido por Atílio Corrêa Lima, conforme Oliveira (2015). Corresponde 

ao eixo central do primeiro traçado da região central de Goiânia, estabelecida entre a Estação Ferroviária 

e a Praça Cívica. O nome da via foi alterado pelo Decreto nº 657/1935 em homenagem a antiga Capital 

do estado (MONTEIRO,1979; GOIÁS, 1935). 

O eixo original de 1.762 metros, predominantemente linear, apresenta largura de 53 metros, com 

o canteiro central variando de 11 a 14 metros de largura por 70 a 270 metros de comprimento, além de 

passeios laterais que vão de 6 a 7 metros, afirma Oliveira (2015).                

O arquiteto Atílio Corrêa Lima destaca a Avenida Goiás como um grande jardim linear, por isso 

sua “largura excepcional”. Teria 45% de sua área ajardinada e “convenientemente arborizada”, (LIMA, 

1942), garantindo o aspecto monumental e pitoresco descrito pelo arquiteto de como qual a caracterizou.  

No detalhamento do projeto paisagístico é possível observar áreas arborizadas e ajardinadas 

com espécies arbóreas, como o Ficus microcarpa L. e arbustos do gênero Phlox e Petunia, que 

contribuiriam para a constituição do aspecto pitoresco e monumentalidade da via, (GOIÂNIA 2007 e 

2010).  

 De acordo com Rocha (2009), para atender à preocupação do arquiteto, o engenheiro Abelardo 

Coimbra Bueno consultou os prefeitos de Niterói, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife, 

Petrópolis, Uberaba, Uberlândia e o governador do Distrito Federal. Esses governantes informaram as 

melhores árvores para as ruas residenciais, as gramas mais resistentes e o tratamento para sementeiras e 

mudas. Assim, foram plantadas diversas árvores, dentre elas Jacarandá (Jacaranda sp.), Palmeira-real 

(Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. &. Drude), Acácia (Acacia sp.), Flamboyant (Delonix 

regia (bojer ex hook.) raf) e Alfeneiro (Ligustrum japonicum Thunb). 

Dessa forma, a Avenida Goiás desde sua implantação até atualmente, se apresenta como a rua 

mais completa de Goiânia, pois apresenta as vias para transportes coletivos e individuais, calçadas largas 

e convidativas para caminhar devido à presença das árvores, e diversidade de comércio e de residências. 

Apresentando, assim, constante fluxo de pedestres e automóveis durante o dia todo, mas, principalmente 

maior fluxo no período diurno dos dias úteis, devido às atividades comerciais da região. 

As Experimentações na Avenida 

Desde a sua implantação, a Avenida Goiás foi palco de inúmeras vivências da população. Carmo 

(2014) narrou a existência do footing (quando os jovens faziam passeios a pé pela Avenida para 

paquerar) nas décadas de 1940 e 1950, demonstrando a existência de um passado invisível, não 

registrado e esparso. 
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Os moradores do Centro usufruem da Avenida Goiás também para lazer, desde há tempos. Seu 

canteiro central largo, bem arborizado e com bancos, torna o ambiente propício para o descanso dos 

transeuntes, bem como local de encontro, conversas, passeios com crianças e animais domésticos. 

A Avenida Goiás também é o espaço tradicional e característico de manifestações e local de 

intensas discussões políticas, desde a década de 1950 até os dias atuais, tendo como movimentos 

marcantes a passagem de paradas LGBT, acampamentos de estudantes da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), desfiles militares em comemoração aos aniversários de Goiânia, marchas anuais contra o 

aborto e diversas manifestações populares de cunho político.  

No ano corrido de 2014, a avenida-jardim era interditada aos domingos das 9:00 as 16:00hs para 

proporcionar área de lazer, através do projeto Domingo no Centro, da Prefeitura. Comumente pessoas 

ali jogavam vôlei, peteca ou futebol. Havia também muita procura para corrida, patinação, pedaladas e 

uso dos skates, caminhadas com pets e diversão para crianças, com brinquedos infláveis. 

Neste ano, a maioria das portas dos comércios foi grafitada, esbanjando assim, a arte popular e 

o colorido na avenida cinza do concreto, combinando perfeitamente com o verde das árvores. Todo o 

conjunto tornou a Avenida Goiás mais humanizada, aflorando a sensação de pertencimento dos 

cidadãos. 

Estabelece-se, assim, uma rede de sentidos que permite a comunicação entre os indivíduos e, 

consequentemente, a construção de uma identidade coletiva, conforme as discussões sobre o imaginário 

social do filósofo e historiador polonês Baczko (1985).  

Augé (2010) afirma que a cidade é uma figura espacial do tempo onde se conjugam o presente, 

passado e futuro. Sendo, portanto, objeto da experiência sideral, da lembrança e da expectativa. 

Assegura, ainda que “em matéria de cidade e de urbanismo, a expectativa e a lembrança eram 

concernentes à coletividade, ao indivíduo e às relações que os unem” (AUGÉ, 2010, pág. 89). 

Nesse contexto, conforme Candau (2014) as experiências e vivências das relações interpessoais 

e entre pessoas-lugares proporcionam a criação de memórias individuais ou coletivas. Tais memórias 

constroem a identidade do local. Assim, uma pessoa/lugar sem memória, sem histórias, sem vivências, 

não tem identidade. Da mesma forma que um lugar sem identidade é um “não lugar”.  

A construção de identidades é acompanhada pelo movimento das memórias e pela elaboração 

do patrimônio, de acordo com Candau (2014). Daí entende-se a importância de se vivenciar um local. 

Tais vivências formam imaginários, o que o determina como patrimônio, e, desta forma, nos proporciona 

a sensação de pertencimento. 

As Transformações na Avenida 

Com o passar dos anos, a Avenida Goiás foi se deteriorando, fruto de descaso tanto político 

quanto da população associada ao crescimento desordenado da cidade e da desvalorização do setor 

Central. 

Nos anos de 1990, a avenida concedida para ser jardim, se mostrava com aspecto abandonado, 

mau cuidado e era o principal local de atuação do comércio informal, que apesar da importância em sua 

existência e conflitos com a legalização desta fonte de trabalho, proporcionava um cenário 

completamente diferente daquele idealizado em sua concepção: lonas azuis cobriam o ar, barracas se 

espalhavam, pessoas transitavam espremidas no espaço vago, árvores eram escassas.  

O processo de patrimonialização ocorrido no Centro de Goiânia, em 2002, teve grande 

importância na ressignificação da Avenida-jardim, quando alguns prédios e monumentos Art Déco e o 

traçado urbanístico original da cidade (que contemplava a Avenida Goiás) foram reconhecidos pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Nacional. 

Em outubro de 2003, a obra de requalificação paisagística, após reconhecimento do acervo Art 

Déco como patrimônio da nação, gerou um grande impacto na paisagem da Avenida e, portanto, na 
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região central da cidade. Houve uma mudança na dinâmica do lugar: a Avenida começou a ser mais 

frequentada, os comércios mais valorizados, os canteiros centrais revitalizados, com construção de 

percolados, criando um ambiente acolhedor e propício para o trânsito e permanência de pedestres, 

resgatando, assim, possibilidades de boas vivências.    

Há em andamento, desde 2014, um grande projeto de infraestrutura municipal, o BRT (Bus 

Rapid Transit), o qual contemplará a mobilidade urbana, mas em detrimento da arborização e do aspecto 

bucólico da Avenida Goiás, aspecto este primordial nas vivências dos munícipes e na sensação de 

pertencimento. 

Para implantação do projeto foi autorizado pela Prefeitura e pelo IPHAN a extirpação de 71 

árvores de espécies variadas e, como compensação ambiental, o plantio de 1.065 mudas nativas 

(GOIÂNIA, 2019a; GOIÂNIA, 2019b). Atualmente, percebe-se que a maioria das mudas plantadas não 

sobreviveram. 

Em 2015, o corte de árvores da espécie Flamboyant – D. regia para a implantação do BRT foi 

alvo de críticas e indignação da população e imprensa. 

São necessárias as mudanças ocorridas nas cidades, devido à sua expansão, mas é preocupante 

a forma como as sucessivas obras são realizadas. Não houve sequer uma pesquisa com a população 

acerca da importância e vínculo emocional que essa Avenida formou no âmbito pessoal da população. 

Não é visto, por parte do poder público, um interesse em manter a memória do local e a vivência das 

pessoas. 

Considerações Finais 

A Avenida Goiás é repleta de historicidade e contradições. Além da arquitetura existe um espaço 

que foi vivenciado e apropriado de acordo com os arranjos socioculturais e cotidianos de cada época. 

Sucessivos projetos mudaram e continuarão a mudar a morfologia e a dinâmica urbana do lugar. O 

futuro da paisagem da Avenida Goiás será determinado pela escolhas do presente. 

É responsabilidade da população reivindicar a consideração de projetos que mantenham o 

acesso dos locais da cidade e, neste caso, da Avenida Goiás, observando a questão da rua e do espaço 

urbano como parte da vida de cada indivíduo. 

Enquanto não houver a reivindicação dos locais de memória, o poder público continuará 

promovendo obras e transformações sem esta consideração. Fato este já ocorrente, principalmente, no 

Centro de Goiânia, onde é comum a demolição de imóveis antigos, até mesmo mostruários da Art Déco, 

para construção de estacionamentos. 

Conforme relata Candau (2014) identidade, memória e patrimônio são as três palavras-chaves 

da consciência contemporânea, admitindo que o patrimônio seja uma dimensão da memória e que esta 

fortalece a identidade, tanto no nível individual quanto no coletivo. Assim, “restituir a memória 

desaparecida de uma pessoa é restituir sua identidade” (CANDAU, 2014, pág. 16). 

Dessa forma, o que restará da Avenida Goiás que motivará a identificação e o pertencimento 

dos habitantes com esse espaço?  
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A RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS, UM OLHAR HISTÓRICO-

GEOGRÁFICO, DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E (DES)TERRITORIALIZAÇÃO 

À ATUALIDADE, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS 

Shian Lopes Massafera1 

Introdução 

O presente trabalho busca, por meio de levantamento e leitura de bibliografia, identificar dentro 

do processo histórico formativo da Reserva, fatores que levaram a um processo de desterritorialização 

da população indígena que vivia em grande parte do Mato Grosso do Sul no início do século XX, 

focando como objeto específico a Reserva Indígena de Dourados. O levantamento bibliográfico se deu 

por leitura de livros, teses, artigos, jornais, trabalhos de dados do IBGE, além de uma discussão e 

reflexões aprofundadas sobre o tema. 

Criada em 1917, dentro de um processo onde outras sete reservas foram criadas, ‘’O SPI entre 

1915 e 1928, delimitou oito reservas’’ (URQUIZA, 2015, p.52). algumas das quais inicialmente conta 

com apenas 3.600 hectares, como coloca Urquiza2. A Reserva de Dourados é constituída de duas aldeias 

oficiais, Jaguapiru e Bororo, além de atualmente contar com outros assentamentos/aldeias não 

formalizados perante o Estado, que buscam a reintegração de posse das terras ao patrimônio Guarani. 

Figura 01. Reserva Indígena de Dourados - Mato Grosso do Sul.

 
Fonte: IBGE, CIMI, FUNAI. 

Atualmente a Reserva de Dourados conta com apenas 3.475 ha, segundo dados do Instituto 

Socioambiental (ISA)3, o ISA juntamente com a FUNASA em 2006, afirmaram que 7.853 pessoas 

viviam na reserva. Ainda de acordo com dados da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), sua população 

aumentou para 15.023 habitantes em 2014. Nota-se uma intensificação da densidade demográfica do 

território Guarani-Kaiowá, onde ocorre um aumento de quase 100% da população, em 8 anos. 

                                                             
1  Graduando em Geografia (Bacharelado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), contato: 

slopesmassafera@gmail.com. 
2 URQUIZA, Antonio Hilario A.; PRADO, José H. O impacto do processo de territorialização dos Kaiowá e Guarani no sul de Mato 

Grosso do Sul. Tellus, Campo Grande, MS, ano 15, n. 29, p. 49-71, 2015.  
3 https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3656#direitos 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3656#direitos
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Desenvolvimento e Desterritorialização   

O processo de apropriação das terras indígenas historicamente ocorreu e ocorre, dentro de um 

processo de cerceamento dos indígenas em pequenas áreas,  denominadas como Reservas, esse 

confinamento era realizado de forma autoritária, não respeitando as dinâmicas de cada povo, neste 

processo houve aglutinação de povos distintos, nas chamadas missões ou reduções organizadas pelo 

Jesuítas, com finalidade de catequização, evangelização e ‘’pacificação’’ dos indígenas, sendo 

possibilitado assim o uso destes como mão de obra escrava. 

Neste processo, houve uma fuga dos Guarani para áreas mais distantes do território, como sul 

do atual Mato Grosso do Sul e Paraguai, onde permaneceram longe dos processos colonizatórios até 

final do século XIX e início do século XX, até a concessão por parte do Governo de uso e exploração 

do solo na região do Mato Grosso do Sul pela empresa Cia Matte Larangeira. 

A primeira frente de expansão objetivamente organizada em grande escala que realiza 

exploração econômica sob os territórios Kaiowá e Guarani e que gera grandes transformações 

e impacto sobre esse território e vida dessas populações foi a ação extrativista  realizada pela 

Cia Matte Larangeira. (URQUIZA, 2015, p 58) 

 A empresa se estabelece na região a partir de 1890, após o fim da Guerra Prata, para exploração 

de antigos ervais que existiam na região, ervais estes que segundo alguns arqueólogos e etnólogos são 

frutos de anos até mesmo séculos de manejo realizado pela população que ali vivia. 

Existem trabalhos de arqueologia que afirmam que a região dos ervais explorada pela 

Companhia Matte Larangeira eram obra de anos de manejo dos povos autóctones que viviam 

naquela região. Conforme Eremites de Oliveira e Esselin (2015, p. 285), ‘’[...] desde muito 

tempo a planta circulava em uma grande rede interétnica de relações sociais, a qual abrangia 
uma vasta extensão territorial na América do Sul. Ademais, a ocorrência de ervais nativos, isto 

é, próprios ou originários da região, não é um fenômeno meramente natural, pelo contrário. 

Áreas assim ocorrem em paisagens humanizadas, especialmente em territórios ocupados desde 

uns 2000 anos atrás por povos indígenas falantes da língua guarani, portadores da tradição 
tecnológica ceramista tupi-guarani, assim conhecidas por arqueólogos, etno-historiadores e 

etnólogos (NOELLI, 1998, 2000 e 2004; EREMITES DE OLIVEIRA e VIANA, 2000; 

LANDA, 2005. EREMITES DE OLIVEIRA, 2007; EREMITES DE OLIVEIRA E PEREIRA, 

2009)’’. (URQUIZA; PRADO, 2015, p. 58). 

 O monopólio da região pela empresa, cedido pelo governo uma autorização para exploração da 

área, fez com que os indígenas conseguissem um certo refúgio na região frente às perseguições sofridas 

diante de fazendeiros, grileiros e frentes de expansão. Entretanto a própria Matte Larangeira fez uso de 

mão de obra indígena, através escravização dos mesmos e condições análogas à escravidão. 

A exploração da erva mate ocorreria sobre o tekoha, desestabilizando a forma e os sentidos de 

uso, consumo e reprodução que os Kaiowá e Guarani tinham da terra. Muitos indígenas 

estabeleceram relações de trabalho com a Cia Matte Larangeira, sofrendo exploração e 

endividamento quando adquiriam mercadorias, quase sempre superfaturadas, nos barracões da 
Matte. (URQUIZA; PRADO, 2015, p. 59). 

  Com o fim da concessão à Cia Matte Larangeira, quebrado em 1943, cessa-se um processo de 

exploração. O término da concessão tinha um interesse pautado no desenvolvimento econômico da 

região, abrindo as portas para os demais processos que se encontravam latentes até então, os colonos 

então, começam a chegar, com maior intensidade à essa área que se encontrava ‘’preservada’’, dando 

início então a um processo de integração dessa região com os polos desenvolvidos do país, motivado 

por políticas do governo Varguista.  

 Fazendeiros iniciam o processo de desmate, tirando os últimos refúgios dos povos Guarani que 

ali se encontravam, fazendo uso da mão de obra indígena como ferramenta para a construção das 

fazendas, derrubada da vegetação nativa, abrindo pastos e iniciando o cultivo de culturas temporárias 

e/ou permanentes. Vale ressaltar que o uso da mão de obra se faz dentro de um modelo abusivo, ou 

como era conhecido, de barracão, onde os indígenas eram explorados. Terminado os serviços os mesmos 
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eram expulsos das terras, sendo assim obrigados a buscar novos lugares para a continuidade do modo 

de vida ou o ñande reko, deixando para trás seu Tekoha, (MOTA, 2015), seu território. 

A construção desse território para o indígena se dá muito além da mera objetificação materialista 

que fazemos da terra e da natureza. A natureza e tudo aquilo que a constitui é visto com identidade 

própria, conta uma história, faz parte de uma história, faz parte da construção daquele povo. O território 

se faz em construção simbólica, mística e física, onde as dinâmicas dos afetos formam as identidades e 

as relação daquele povo para com o meio em que vive e vice-versa. 

Assim como aquela senhora hopi que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de 

gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos 
Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma 

família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem 

festas para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por 

que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em 

favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente? 

(KRENAK, 2019, p.10). 

 A identificação com o território é muito mais profunda, os laços criados de todo um povo, que 

por gerações, são ensinados a como viver em comunhão com a Terra, como viver em fartura, sem a 

necessidade de destruir ou objetificar a natureza como algo pertencente à tribo, há, contrário a este 

movimento ocidental, um sentimento de pertencimento, aprendendo com a natureza, escutando e 

observando aquilo que ela tem a lhes ensinar e ofertar de maneira silenciosa. 

Os processos que levam a essa forma de territorialização no espaço, faz com que as relações e 

ligações com o território sejam em si muito mais profundas, que as meras dinâmicas ocidentais do 

sistema produtivo, claro que no próprio movimento de territorialização da sociedade ocidental há criação 

de conexões afetivas e simbólicas com o espaço transformado, afetando de forma inesperada muitas 

vezes as dinâmicas de mobilidade de certa população. Entretanto mesmo com essa conexão que é criada 

pelos povos ocidentais, tem-se uma instituição do meio como objeto para um fim, o lucro, enquanto os 

povos originários, não carregavam essa visão da terra enquanto objeto com um fim, e sim a Terra 

enquanto ser que tudo lhes provê.    

 O movimento que se inicia com a Matte, no final do século XIX e se intensifica com o fim da 

concessão de exploração, e principalmente a partir da década de 30 do século XX, com o grande aumento 

demográfico na região influenciado por políticas federais, como a criação da Colônia Agrícola Nacional 

de Dourados (CAND) em 1941, servindo de base para o avanço da fronteira, levando o 

‘’desenvolvimento’’4 para a região até então ‘’desabitada’’. 

Considerações Finais  

A busca, ou corrida pelo ‘’desenvolvimento’’ se constrói em divergência com o modo de vida 

Guarani, logo, por se tratar de um povo fragilizado ou sem domínio das ferramentas técnicas  

hegemônicas foi sendo espoliado e violentado, se mostrando como resultado deste processo, o 

confinamento destes indígenas a áreas específicas, criadas para manter os indígenas a ‘’salvo’’, um 

santuário, um meio de transição, ao mesmo tempo em que essas áreas delimitadas eram criadas para 

manter os povos vivos, elas ceifavam seu modo de viver, se transformaram em barreiras ao modo de ser 

Guarani, criando fronteiras, limitando o ser. 

                                                             
4 Se faz importante ressaltar o porquê do termo desenvolvimento se encontrar entre aspas, uma vez que o conceito de desenvolvimento 

se faz amplo, dentre as várias formas em que pode ser abordado dentro das mais diversas ciências. No presente trabalho focaremos no 
conceito de desenvolvimento trabalhado dentro das ciências políticas e econômicas, que ainda assim pode se diferenciar enormemente 

dado a construção sociocultural da sociedade em que o conceito é aplicado. Recomenda-se o trabalho: DESENVOLVIMENTO: UM 

CONCEITO MULTIDIMENSIONAL, dos autores Reginaldo Souza Santos, Alexandra da Silva Braga, Vitor Braga, Elinaldo Leal 

Santos. 2012. 
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A desculpa para a Desterritorialização Guarani foi a preocupação com a vida dos mesmos frente 

aos ataques vinham sofrendo, entretanto, não lhes foi dada uma escolha de não irem para as reservas, os 

que impediam o progresso, na tentativa de se manter em seus tekoha, eram pela força, levados ou 

mortos5. 

 O verdadeiro intuito como colocado anteriormente, se encontrava na desocupação das terras 

tidas por ‘’desabitadas’’, para a efetivação do processo de integração nacional, trazendo a população, a 

criação do CNAD e os demais incentivos governamentais, fazem com que pós década de 1950 veja uma 

verdadeira explosão demográfica na região de Dourados, os indígenas assim, não mais tem onde 

procurar refúgio. O Desenvolvimento chegou. 

 Atualmente a Reserva conta com cerca de 15 mil indígenas6, em uma área de aproximadamente 

3.500 hectares. Área esta que foi reduzida quando comparada a área delimitada pelo SPI no início do 

século XX num total de 3.600 hectares, além da diminuição da área, possui diversos conflitos dados a 

distintos interesses para a região, dado a diversos agentes atuantes, colocando a Reserva totalmente 

cercada por fazendas, áreas de pecuária e culturas, áreas de mineração, além da cidade de Dourados 

contar com 2 Usinas Termo-elétricas em operação segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA). 

 O processo histórico de ocupação da região se mostra como várias outras áreas pautado e 

regrado pelos interesses desenvolvimentistas e econômicos, foi-se esquecido que os vários povos, que 

ali viviam e em todo Brasil, eram nossos iguais, e em nome do desenvolvimento e do crescimento 

econômico se esqueceu a humanidade. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO CAMPO BRASILEIRO: 

DIÁLOGOS PRELIMINARES SOBRE OS IMPACTOS NOS SUJEITOS 

COLETIVOS DO CERRADO 

Geraldo Miranda Pinto Neto1 

Marina Rocha Moreira2 

Introdução  

O espaço agrário brasileiro é marcado por uma pluralidade de sujeitos e de projetos voltados 

para o campo. São múltiplas formas de compreender o significado e o uso do espaço da terra, existindo 

de forma simultânea: povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombo, camponeses sem-

terra, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, latifundiários, empresários do 

agronegócio, dentre outros. Cada qual com o seu modo de vida e de se relacionar com a terra, que, de 

maneira geral e em grande síntese pode-se identificar com grupos que visam uma relação de harmonia 

com a natureza e é voltado para a reprodução social em contraponto ao modelo de desenvolvimento 

fortalecido pelo Estado brasileiro: o agronegócio, pautado na visão da terra enquanto mercadoria.  

As múltiplas visões da terra traduzem-se em disputas territoriais. O campo brasileiro é 

historicamente marcado por conflitos agrários e pela violência praticada por grupos poderosos contra 

grupo subalternos. Para além disso, percebe-se que a conjuntura nesse espaço é uma questão variável, 

modificando-se ao longo dos períodos diante das novas relações sociais. Um dos elementos que apareceu 

no final do último século foi o surgimento, implementação e desenvolvimento do agronegócio, inovando 

as relações sociais, no entanto, mantendo intacta as marcas históricas dos conflitos e da violência.   

Nesse contexto, o presente trabalho visa discutir: Como se deu a territorialização do agronegócio 

no campo brasileiro? E quais foram os principais reflexos dessa territorialização aos sujeitos coletivos 

que reivindicam a terra e o território no âmbito do Cerrado? Para responder a problematização, utilizou-

se da abordagem qualitativa baseando-se na revisão bibliográfica interdisciplinar. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória com o objetivo de traçar um panorama geral sobre o assunto para, posteriormente, 

delimitar os olhares e as análises.  

Desenvolvimento  

Entender o processo de territorialização do agronegócio no cerrado brasileiro pressupõe, antes 

de qualquer coisa, compreender o cenário histórico-político em que a base agrícola brasileira começou 

a ser modificada. Isso porque com o fim da Segunda Guerra Mundial e aos quinze anos depois da mesma, 

no Brasil, os recursos industriais para serem utilizados no campo ainda eram, em sua maioria, 

importados dos países considerados desenvolvidos. Foi a partir da década de 1970 que o subsetor 

industrial brasileiro começou a ganhar força de mercado a partir da produção de insumos voltados para 

a agricultura intensiva (DELGADO, 2012).  

Nesse momento, o avanço tecnológico, da ciência e da informação na agricultura brasileira, 

propiciou o crescimento e melhoramento da produção industrial em larga escala, de modo a equiparar o 

mercado agroindustrial nacional ao de grandes potências mundiais (SANTOS, 1999). Os recursos 

produzidos para a agricultura brasileira eram feitos através de um processo especializado através da 
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técnica e da ciência agora empregadas, gerando a “ampliação da área” de produção, surgindo assim os 

sistemas agroindustriais (DELGADO, 2012). 

O surgimento de um modelo que aliou a produção agrícola com as técnicas da produção 

industrial foi a base para transformação da figura do latifúndio improdutivo em agronegócio. Fabrini e 

Roos (2014) afirmam que: “o latifúndio excluía [o campesinato] pela não produção e, agora, o 

agronegócio exclui pela produção”. Tal afirmação decorre do fato de que os latifúndios improdutivos 

eram vistos como vilões diante da ausência de produção agrícola, mas, que agora, o atual projeto de 

desenvolvimento se apresenta como ‘herói da nação’ diante dos ganhos econômicos. Complementam: 

“é possível verificar que as propriedades rurais latifundiárias, antes responsáveis pela miséria e pobreza 

porque não produziam, se transformaram em empresas altamente produtivas” (FABRINI, ROOS, 2014).  

Sobre essa transformação, os autores complementam: “se de um lado o agronegócio é sinônimo de 

produtividade, de outro é excludente, promotor da miséria, degradação ambiental, violências e tantas 

barbáries” (FABRINI, ROOS, 2014).   

Sobre a mudança de paradigma do campo, Tourinho Neto (2002) conceitua o latifúndio como 

extensas áreas que possuem um único dono, exemplificando que são terras do tamanho de países, como 

a Bélgica, que só possuem um dono. E afirmam quem são os proprietários dessas áreas: 

Não são na verdade fazendeiros, são especuladores imobiliários. Além de tudo, assistimos a 

latifundiários juntarem-se a industriais brasileiros ou estrangeiros para a expansão de 

grandes fazendas, com ajuda do governo, por meio de isenções fiscais. Presenciamos a 

indústria automobilística, como a Volkswagen, e estabelecimentos de crédito investido na terra, 

destroçando o pequeno proprietário e aumentando o número dos que não têm terra. São 

empresas multinacionais invadindo nosso campo, com enormes propriedades destinadas 

à monocultura e à exportação, como da soja.  

Rareiam os coronéis do interior. Tomaram seu lugar as grandes agroindústrias. A sujeição 

econômica, social e política da população rural, porém, continua. O homem [e a mulher] do 
campo continua dominado, humilhado pelo dono da terra (TOURINHO NETO, 2002) [grifo 

nosso].   

Sobre tal período, Delgado (2012) afirma que o agronegócio modernizou a agricultura, trazendo 

novas bases científicas, técnicas e a financeirização da agricultura. No entanto, manteve intacta a 

estrutura agrária desigual e excludente, por isso, relata que houve uma modernização conservadora. “Um 

Brasil imenso, de terras férteis mal-aproveitadas ou não aproveitadas, a par de milhões de sem-terra, 

cada qual a querer um trato de terra para plantar, cultivar, alimentar-se, alimentar sua família, alimentar 

os da cidade, [...] ser um cidadão” (TOURINHO NETO, 2002).  

O avanço científico e tecnológico da agricultura brasileira modificou não somente os sistemas 

de produção dos insumos agrícolas e a economia interna do país, mas atingiu frontalmente as relações 

sociais que são oriundas da produção na agricultura. As agroindústrias carregam, por si só, um modelo 

econômico e político que se instala nas raízes do campo brasileiro, qual seja o capitalismo, que 

constituiu, aos poucos, suas bases territoriais em um espaço antes ocupado por sujeitos tradicionais, 

invisibilizando diversas categorias de campesinos (SANTOS, 2015).   

Tratar de bases territoriais requer entender que os territórios vão além dos espaços territoriais 

pré-constituídos de determinada localidade; são espaços que extrapolam as meras bases espaciais de 

governança e relações sociais. Para conceituar “território” é necessário compreender que soberania e 

governabilidade de certo espaço geográfico são determinantes para gerir a governabilidade política e 

econômica deste determinado local (SANTOS, 2015). 

Em pormenores, os territórios são constituídos de intencionalidade e pela multiterritorialidade, 

de maneira que é essencial que existam conflitos sobre as formas de organização social (intenção) que 

são dirimidos através das lutas e movimentos sociais criados pelas diferentes categorias de sujeitos 

(mutiterritorialidade) que estabelecem relações sociais, políticas, econômicas e culturais em um 

determinado espaço geográfico (FERNANDES, 2008). 
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Pode se afirmar, portanto, que são a partir das relações sociais manifestadas em determinada 

localidade é que são produzidos diversos territórios. Os indivíduos integrantes de cada categoria social 

deste local compartilham ideais políticos, econômicos e culturais diferentes e que, possivelmente, 

colidirão com os ideais de sujeitos sociais que integram categoria diversa. Essa diversidade de sujeitos 

e de intencionalidades ensejam conflitos de várias ordens, podendo alcançar dimensões culturais, 

teóricas, econômicas, politicas, ideológicas, dentre outras (FERNANDES, 2008). Completando este 

entendimento, Santos (2015) explica que 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um 

conjunto de sistema de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, 
isto é, uma identidade, o fato de pertencimento 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. 

Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território 

usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro, à maneira da célebre frase de 

Churchill: primeiro fazemos nossas casa, depois elas nos fazem... A ideia de tribo, povo, nação 

e, depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda. 

A territorialização do campo pelo agronegócio brasileiro nada mais foi do que um movimento 

de intencionalidade de determinada categoria que se instalou no campo brasileiro na década de 1970, 

qual seja, o agronegócio, que por meio de suas bases territoriais de soberania e governabilidade 

econômica do campo vem, ao decorrer dos anos, invisibilizando outras categorias campesinas à medida 

que impõe sua base de produção como modelo hegemônico, modelo este pautado pelo cientificismo, 

tecnicismo e produção em larga escala para atender os anseios do mercado capitalista e exportador. 

O modo de produção capitalista de intencionalidade do agronegócio tem como o pressuposto a 

produção de insumos em excedentes e o lucro através dos meios de produção técnico-científicos na 

agricultura. Com isso, outras formas de produção que não visam necessariamente e tão somente o lucro 

e os insumos excedentes são afastadas das relações sociais, políticas e econômicas do campo por não se 

encaixarem no modelo de produção territorializado pelo agronegócio. Assim, camponeses, em suas mais 

diversas categorias que não visam apenas o lucro na produção agrícola, são espoliados dessa base 

territorial, enquanto o agronegócio “expulsa” e “obriga”, através da territorialização do campo, os 

sujeitos locais a se adaptarem ao seu modo de reprodução social, às suas normas internas, às suas formas 

de produzir, pensar e agir, alterando significativamente os processos culturais, sociais e até mesmo 

morais de determinada localidade (SANTOS, 2015). 

O agronegócio, com base no apoio estatal, se instala no campo para fazer valer suas 

intencionalidades, interesses egoísticos e intenções individuais à medida que realiza sua territorialização 

desse espaço. O Estado apoia o agronegócio na territorialização do campo quando cede parcela de sua 

soberania e da de cidadãos para que tal categoria avance no mercado e nas relações sociais sem 

interferências que prejudiquem diretamente o seu sistema de produção. Em troca, o Estado se beneficia 

com a propulsão econômica e tributos advindos dessa territorialização capitalista do campo (SANTOS, 

2015). A relação entre Estado e o agronegócio é uma via com grande intersecção, tendo em vista que 

grandes proprietários de terras adentram na esfera pública para governar para interesses próprios, seja 

no Legislativo ou no Executivo, como vemos com Raymundo Faoro (2012) e Vitor Nunes Leal (1997).  

O sistema de produção capitalista proposto pelo agronegócio espoliou os camponeses do campo 

à medida que essa conjuntura socioeconômica dominante lhes retirou o poder da sua autogestão e 

gerenciamento de suas atividades no campo. Entendem-se como camponeses aqueles sujeitos do campo 

lutam por autonomia diante do contexto de privações e marginalizações no cenário capitalista, buscando 

por autonomia na forma de produção e relação do ser humano com a natureza (PLOEG, 2004), como 

por exemplo, os pescadores, os seringueiros, os índios, os quilombolas, as comunidades faxinais e de 

fundos de pastos, dentre outras que são denominadas como “populações tradicionais”, consoante explica 

Santilli (2009). 
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A territorialização do campo pelo agronegócio transformou até mesmo a acepção da terra, que 

agora não é mais vista como parte da natureza e sim como um objeto de produção a serviço do capital. 

A terra campesina se tornou mercadoria, assim como tudo que paira sobre ela, exigindo da mesma 

capacidade intensa de produção e sendo observada agora como instrumento pelo qual se gera lucro. A 

terra perde o seu valor de uso, de parte de uma cultura, de valores e ancestralidade de um povo, para 

servir ao mercado de troca, de excedentes, do dinheiro e de insumos em larga escala para o sistema 

capitalista do agronegócio (SOUSA FILHO, 2005). 

O agronegócio, por meio de suas relações políticas, econômicas e sociais, se instalou 

hegemonicamente no campo brasileiro invisibilizando uma série de outros sujeitos campesinos. Essa 

transformação do cenário do campo brasileiro através das modificações sociais, políticas e econômicas 

a serviço do capital foram chamadas de ‘agropoder’. O ‘agropoder’ permite com que cada vez mais 

ocorra a canalização dos modos de produção capitalista e industrial, permitindo com que apenas uma 

determinada categoria de sujeito do campo, qual seja, o agronegócio, se mantenha como modelo ideal 

de produção agrícola, desprezando direitos fundamentais dos campesinos que compartilham do mesmo 

território (ADAS, 2004).  

Considerações Finais 

Atualmente, um dos cenários campesinos que mais é atingido diretamente pela territorialização 

do campo pelo agronegócio é o bioma do cerrado. O Cerrado brasileiro é a região que fica no centro do 

país, abarcando países como Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, dentre outros. E é o espaço tido 

como a fronteira agrícola para a implementação do agronegócio, existindo locais em que já há o 

predomínio massivo do ‘agropoder’ e locais que são explorados a partir do incentivo do Poder Público, 

como a região do Tocantins e parte do Maranhão, Piauí e Bahia (MATOPIBA). Nesse contexto, quais 

são os impactos da territorialização do agronegócio nesse bioma? 

A territorialização do agronegócio no âmbito do Cerrado manteve intacta a estrutura fundiária 

oriunda dos latifúndios improdutivos. Ou seja, há uma ampla concentração de terra, no espaço de 

produção do agronegócio. Nota-se, ainda, que o avanço da fronteira agrícola gera um aumento no valor 

dos imóveis, ampliando ainda mais a desigualdade no acesso à terra. A concentração fundiária gera, 

como consequência, a ampliação de conflitos agrários e de violência contra sujeitos do campo na região.  

A ‘modernização’ trazida pelo agronegócio também gerou inúmeros problemas ao campo 

cerratense. Percebe-se a ampliação na degradação do trabalho e o uso massivo de agrotóxicos, causando 

malefícios ao meio ambiente e à saúde. Como exemplo, verificou-se a presença de veneno em leite 

materno em Lucas do Rio Verde/MT e a pulverização aérea de uma escola rural, atingindo crianças e 

professores, em Rio Verde/GO.  

Para além desses fatores, há uma ampla degradação ambiental na área que serve de base ao 

agronegócio. Há existência de inúmeros desertos verdes, rios que são desviados para atender aos 

interesses das produções, ampliação das queimadas na época da seca, fauna com sérios riscos de 

extinção etc.  

Para finalizar, nota-se que o Cerrado é uma base que sustenta politicamente os defensores do 

agronegócio em âmbito Nacional. Como por exemplo, os últimos três Ministros da Agricultura são da 

região de hegemonia do Cerrado (Tereza Cristina, Blairo Maggi e Kátia Abreu). A territorialização do 

agronegócio sujeita os camponeses principalmente por se apresentar enquanto única solução viável para 

o uso da terra, não demarcando terras indígenas, não titularizando territórios de comunidades 

remanescentes de quilombos e não efetivando a política de reforma agrária.   
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AS (RE)EXISTÊNCIAS CAMPONESAS NO SUDESTE GOIANO 

Janãine Daniela Pimentel Lino Carneiro1 

Marcelo Rodrigues Mendonça2 

Introdução 

A lógica societal hegemônica é a da reprodução do capital, fundamentada no movimento de 

acumulação e expansão geográfica, reorganização espacial e desenvolvimento geográfico desigual. Sob 

a lógica da produção de mercadorias e do lucro, o capital se territorializa nos diversos espaços, 

reinventando a organização política, social e econômica, as relações socioambientais e o trabalho 

(HARVEY, 2000). As faces da expansão geográfica capitalista expressam características particulares, 

que exigem diversas estratégias do capital para garantir a sua reprodução, concomitante à reestruturação 

do trabalho e dos sujeitos para a sua reprodução social. Interessa-nos compreender as dimensões 

espaciais dessas processualidades no território goiano.  

Nessa perspectiva, o Agrohidronegócio se territorializa no Sudeste Goiano reformulando a 

lógica territorial e societal pré-existente. Todavia, não homogeneiza o território. Em Goiás, o 

reordenamento espacial é incentivado pelas ações privadas e estatais no sentido de promover o 

desenvolvimento econômico regional, ampliando os índices de produção/produtividade, as projeções da 

balança comercial, as exportações. No entanto, esse processo é contraditório, pois se identifica a 

presença efetiva da lógica capitalista de produção no campo, ao mesmo tempo em que existem relações 

não capitalistas que são ressignificadas e incorporadas pelo processo de reprodução do capital. 

Identificam-se, empiricamente e em análises geográficas já construídas, as Resistências e as 

(Re)Existências que se realizam no movimento do real, ou seja, cotidianamente erigidas pelos inúmeros 

sujeitos que lutam por sua reprodução social na terra, por meio do trabalho e das práticas socioculturais, 

evidenciadas em diferentes formas de organização sociopolítica tais como associações, cooperativas e 

movimentos sociais. 

O fato de a modernização do território, marcada nas últimas décadas pelo avanço das técnicas e 

tecnologias (modernização da agricultura), com o agrohidronegócio - estabelecidos por constructos 

ideológicos, políticos e econômicos pautados na homogeneização da lógica capitalista nos diferentes 

espaços - não se territorializar de forma igualitária em Goiás está vinculada à própria dinâmica espacial 

do campo brasileiro, marcada pelas disputas territoriais entre as diferentes classes sociais e, sobretudo, 

pelas recentes transformações decorrentes da territorialização do capital nas áreas de Cerrado, onde se 

desenvolvem relações desiguais entre capitalistas e camponeses, e entre outros sujeitos que estão 

envolvidos com o labor na terra. Identificam-se no Sudeste Goiano, as diferentes territorialidades em 

disputa e em conflitos. 

Com isso, o campo deve ser analisado territorialmente, identificando-se lugares onde o capital 

encontra meios para se territorializar e onde não o faz diretamente, mesmo sendo incorporados ao modo 

de produção capitalista. Assim, xistem os elementos que se transformam e os que se mantém, ou seja, 

um cenário de territórios em disputas, com conflitualidades e relações de poder (FERNANDES, 2012). 

Além disso, os diferentes territórios encontram-se hibridizados, com distintas relações hegemonizadas, 

construídas a partir da urdidura do capital e do trabalho, o que gera um mosaico de territórios em disputa 

(MENDONÇA, 2004).  
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Nessa perspectiva, acredita-se que seja necessário analisar o Sudeste Goiano a partir da sua 

heterogeneidade espacial, e não apenas na perspectiva de que a territorialização do capital nas áreas de 

Cerrado se constitui como agente hegemônico e homogeneizante do espaço. Os índices econômicos, a 

tecnificação e a verticalização da produção, assim como a modernização do território não são a única 

face da paisagem goiana. É preciso considerar as contradições, as territorialidades camponesas e as 

diferentes práticas de (Re)Existências, para não invisibilizar  os conflitos decorrentes, sobretudo da 

atuação política dos trabalhadores, construídas cotidianamente para sua reprodução social. É preciso se 

atentar às processualidades históricas da formação do território goiano, aos efeitos do desenvolvimento 

geográfico desigual e combinado, e às práticas políticas e socioculturais dos trabalhadores do campo – 

e nas cidades -, assim como dos demais sujeitos que atuam nesses espaços. 

Chaveiro; Calaça (2012) destacam que é preciso desenvolver uma abordagem totalizante do 

Cerrado, que reconheça os diferentes conflitos de sua inserção na economia mundial, da reorganização 

das classes sociais, das regiões e dos lugares, que recorra às diversas perspectivas, no campo político, 

econômico, social e cultural. Pelá; Mendonça (2010) asseguram que o Cerrado goiano se encontra numa 

encruzilhada de tempos, constituindo-se num mosaico de territórios em disputa, onde estão as estratégias 

hegemônicas do capital e as (Re)Existências. Para Mendonça (2012), a permanência das práticas 

socioculturais cerradeiras movidas pela ação política transformadora (luta pela terra, pela reforma 

agrária, pela água), permite apontar o conceito de (Re)Existência enquanto um processo de permanência, 

modificada por uma ação política que se firma nos elementos socioculturais, formatando espacialidades 

como condição para continuar (Re)Existindo.  

Nesse sentido, busca-se compreender as diferentes experiências de (Re)Existências construídas 

no Sudeste Goiano, considerando-se as diferentes formas de trabalho, organizações, associações, 

movimentos sociais e cooperativas que tem permitido a sua reprodução social na terra, nos territórios 

hegemonizados pelo Agrohidronegócio.  

A pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas principais: pesquisa teórica; pesquisa 

documental; e pesquisa de campo - realizadas de maneira concomitante e em conformidade com o 

cronograma da pesquisa. Na pesquisa teórica, será realizado um levantamento e a elaboração de um 

referencial teórico sobre as temáticas envolvidas, tais como: território e territorialidades; modernização 

da agricultura; modernização do território; agronegócio; agrohidronegócio; relação capital x trabalho; 

(Re)Existência camponesa e diversas formas de organização política. Sobre metodologia de pesquisa 

em Geografia e nas demais ciências humanas e sociais. A pesquisa documental será realizada em 

arquivos públicos, tais como: projetos de lei e leis de fomento à modernização da agricultura e ao 

agronegócio; em sites de associações e cooperativas da região, para conhecer seus objetivos, seu 

histórico e a sua relação com os associados e cooperados. Os dados censitários serão obtidos nas 

publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria de Estado de Gestão 

e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN/GO), da Superintendência de Estatística, Pesquisa e 

Informações Socioeconômicas do Estado de Goiás (SEPIN/GO) e do Instituto Mauro Borges (IMB). O 

trabalho de campo é entendido como um instrumento que possibilita a interação entre a teoria e a prática. 

A pesquisa de campo será acompanhada de entrevistas semiestruturadas, observação participante, 

registros fotográficos e registros no diário de campo. As visitas para coletas de dados serão realizadas 

nas propriedades rurais hegemonizadas pelo agronegócio, nas propriedades camponesas e nas sedes das 

organizações sociais com o intuito de coletar dados e informações vinculadas à pesquisa. A análise dos 

dados coletados será realizada de forma quantitativa e qualitativa. 

Acredita-se que a pesquisa irá contribuir para o entendimento da realidade construída no campo 

em Goiás desvelando as inúmeras práticas de (Re)Existências construídas pelos sujeitos no campo. O 

desafio é estabelecer um olhar geográfico para o campo goiano, contemplando as contradições, os 

conflitos e as resistências – seja em movimentos sociais, seja por meio do trabalho e da luta politica 
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(individual e coletiva). Esse contexto diverso compõe o espaço, as paisagens e os territórios que vêm 

sendo (re)construídos pelo imbricamento dos elementos que chegam com o processo de territorialização 

do capital, os elementos que permanecem e os que se modificam, envolvidos por disputas e 

conflitualidades. Com isso, espera-se contribuir com a Geografia, com a construção de uma abordagem 

territorial de Goiás, assim como as disputas territoriais evidenciadas. 
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AS MULHERES E A CIDADE: A VIOLÊNCIA E O COTIDANO URBANO SOB A 

PERSPECTIVA DE GÊNERO 

Andressa Ferreira de Oliveira1 

Leandro Oliveira de Lima2 

Introdução 

Sabe-se que a violência nas grandes cidades brasileiras têm sido um fator bastante preocupante. 

Andar pelas ruas, praças, parques, ou até mesmo ficar dentro de casa, têm sido motivo de medo e receio 

quanto à segurança e ruptura da própria liberdade. Esse trabalho procura discutir como a violência tem 

se tornado um obstáculo no cotidiano das mulheres, que por vários motivos passam por muitas situações 

e problemas na interação com os espaços da cidade. A repetição das situações de violência contra as 

mulheres, nesta pesquisa, evoca uma leitura sobre gênero, uma vez que se tornou notável a escala de 

maior perigo e vulnerabilidade quanto à violência sofrida. Além da perda de seus bens materiais, a perda 

da liberdade do próprio corpo e do direito de ir e vir na cidade, fazem da violência de gênero um 

fenômeno particular que se estende desde a violência física, violência moral e/ou psicológica, até a 

violência sexual. Todas estas formas da violência têm se tornado muito evidentes no cotidiano urbano.  

Metodologicamente o texto conta com revisões bibliográficas em três dimensões: A primeira 

versa sobre a violência enquanto um fenômeno social, que se torna essencial à discussão da cidadania, 

como práxis possíveis a todos os sujeitos, aprofundando a discussão quanto ao gênero. Depois, discute-

se a espacialidade da violência: entendendo a cidade e seus espaços, e, por fim, o medo da violência no 

uso dos espaços urbanos e como ele dificulta na inserção dos mesmos 

A violência sob a perspectiva de gênero  

A década de 80 no Brasil representou um momento decisivo na perspectiva dos estudos 

feministas, principalmente no âmbito acadêmico. Sofrendo influência das academias norte-americanas 

e francesas, começou-se a substituir a categoria “mulher” para “gênero” (Santos e Izumino, 2005). 

Segundo Santos e Izumino (2005), a expressão gênero enfatiza a diferença biológica e social entre 

homens e mulheres. Joan Scott, historiadora e feminista americana, define gênero em seu principal 

estudo sobre o assunto, em artigo publicado em 1988 intitulado “Gender: a useful category of historical 

analysis”. Nesse artigo, a autora diz que: 

O coração da definição reside numa ligação integral entre duas proposições: gênero é 

um elemento constitutivo das relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre 

sexos (...) e gênero como uma forma primária de significação das relações de poder. 
Talvez fosse melhor dizer que gênero é um campo primário no qual ou através do qual 

o poder é articulado (SCOTT, 1988, p. 42-44)  

Podemos perceber, então, como a ideia de gênero nos remete a uma ideia de relações de poder 

e dominação entre os gêneros. E é exatamente nestes termos que compreendemos a violência urbana 

circunscrita às mulheres como uma forma de perturbação que afeta diretamente suas práticas espaciais. 

A violência enquanto fenômeno social não ocorre apenas na cidade e, portanto, nenhum aspecto 

isolado consegue explicá-la. Com isso, muitas vezes, não paramos para questionar sobre as diferentes 

formas que os indivíduos ocupam os espaços urbanos e como é a dinâmica dos mesmos nesses espaços, 

e consequentemente, a forma como cada indivíduo lida com a violência. Segundo Machado (2016), as 

relações das mulheres e dos homens com os lugares da cidade são diferenciadas, e essas diferenças 
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ocorrem a partir de um conjunto de ideias específicas e hierarquicamente desiguais, estabelecidas às 

mulheres e aos homens, resultando na opressão das mulheres. Para entender melhor essa ideia, Chauí 

(1985), em artigo intitulado “Participando do debate sobre mulher e violência”, entende que a violência 

contra as mulheres é resultado de uma ideologia de dominação masculina reproduzida e produzida por 

homens e mulheres. Chauí (1985) atesta que essa violência praticada contra as mulheres têm a intenção 

de dominar, explorar e oprimir. O resultado prático da ação opressora é torna-la, ao ser dominada, 

“objeto”, e, nestes termos, capturar a sua liberdade e autonomia, subsumindo a condição de cidadania 

subjacente à mulher.   

Como se vê, de forma geral, a violência de gênero procura compreender as particularidades que 

as mulheres enfrentam no dia a dia que as diferenciam dos homens. Porém, a violência de gênero guarda 

relação direta com a ideia de sujeito ativo, quando se trata do exercício da cidadania. Um exemplo disso 

pode ser o medo de transitar na cidade em determinados lugares e/ou horários. Fato que corrobora o 

fenômeno da violência de gênero é que os casos de assédio nos espaços urbanos têm crescido cada vez 

mais. Segundo a pesquisa “Viver em São Paulo: Mulher e a Cidade”, realizada pela Rede Nossa São 

Paulo em parceria com o IBOPE Inteligência em 2019, 52% das mulheres paulistanas declararam já ter 

sofrido algum tipo de assédio, sendo 38% dentro do transporte coletivo. A pesquisa aponta que 44% das 

mulheres acreditavam correr mais risco de sofrer algum tipo de assédio dentro do transporte coletivo 

enquanto 23% acreditava que os espaços públicos não são lugares seguros.  

Pelo exposto, a ausência de políticas públicas que levem em consideração as especificidades e 

particulares das mulheres e de suas rotinas, acabam afetando o sentimento de pertencimento e segurança 

das mulheres na cidade. Sobre isso Machado (2016), atesta que a sensação de falta de segurança sentida 

pelas mulheres ao andarem nas ruas devido à existência de áreas vazias em determinadas horas do dia, 

associado à insuficiência da iluminação pública é um fator agravante quando falamos dessas políticas. 

Ruas, praças, becos e paradas de ônibus, escuras ou mal planejadas são também formas e expressões 

urbanas muito comuns no Brasil. E é exatamente nestes termos que a Geografia deve se interessar por 

este tema.   

Espacialidade da violência: entendendo a cidade e seus espaços 

O que difere a Geografia das outras ciências é sua capacidade de espacializar os mais diversos 

fenômenos. A visão espacial que a Geografia proporciona nos ajuda a entender como, onde e quando os 

fenômenos sociais ocorrem. Ao espacializar a violência, por exemplo, no âmbito urbano, entendemos 

em parte as dinâmicas que interferem na prática dos sujeitos. Usar da Geografia para explicar a violência, 

no ambiente urbano e sob a perspectiva do gênero, pode nos oferecer uma explicação que vai além da 

dimensão social e simbólica, nos mostrando um aspecto da qualidade territorial circunscrito à violência 

urbana.  

Para entendermos a violência de gênero na cidade, precisamos entender o que é a cidade e como 

ela se configura. São muitos os conceitos e as formas de cidade. Não existe um só jeito de determiná-la 

pois sabemos que nenhuma cidade é totalmente igual à outra. Segundo Rolnik (1988), a cidade 

contemporânea, as cidades atuais, são caracterizadas pela velocidade de circulação, tanto de mercadorias 

quanto de pessoas. Isso significa que a cidade é local privilegiado para que todo e qualquer tipo de 

relação possa acontecer. Ainda, de acordo com a autora, a cidade também se caracteriza pelo seu aspecto 

político e social, que de diferentes formas, guarda quase sempre uma dimensão tangível, ou seja, se 

refletindo no seu espaço urbano.  

Dessa maneira, é necessário pensar que o espaço é também relação da sociedade com as coisas 

à sua volta. Por isso mesmo, Corrêa (1989), diz que o espaço urbano é a própria sociedade em uma de 

suas dimensões, materializada nas formas espaciais. O espaço urbano é formado então pela sociedade e 
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suas ações. A cidade então pode ser explicada pelo espaço urbano e pelas suas outras formas derivadas, 

sendo os espaços públicos e os espaços privados também precursores de violência.  

O medo como obstáculo à cidadania feminina 

Bauman (2009), assevera que a função original das cidades era ser um local seguro. Porém, a 

violência e o medo têm nos tornado reféns em todo e qualquer espaço de convívio social, e nos tornado 

cada vez mais obcecados pela busca por segurança. De acordo com Silva (2002), os tipos de violências 

no espaço urbano geram uma cidade cheia de contradições e torna a cidade mais precária:  

Há uma progressiva perda, então, do sentido da vida coletiva. Seu corolário é o aumento da 

intolerância, da sensação de insegurança, além da dificuldade em incorporar uma ética de 
responsabilidade em relação ao espaço público. Essas posturas tornam-se o alimento de 

múltiplas formas de violências na cidade: educacionais, culturais, sexuais, econômicas, físicas, 

etc. Violências produzidas/ produtoras do esgarçamento do tecido social. Fenômeno que torna 

a qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras cada vez mais precárias (Silva, 2002, p. 88). 

Martins (2013) cita que o medo nas cidades e como as pessoas estão se relacionando com os 

locais se deve também aos dados estatísticos lançados pela mídia dia após dia. Isso acaba gerando o que 

Marcelo Lopes de Souza chama de “fobópole”. O termo, segundo o autor, é a combinação entre as 

palavras gregas phóbos, que significa “medo” e pólis que significa cidade. O autor, em seu livro com o 

nome do termo, “Fobópole” (2008), diz que a palavra resume bem o medo e a percepção, cada vez mais 

comum, da insegurança. Souza (2008) ainda diz em seu livro que o medo de ser vítima de um crime 

violento não é algo novo, e que se faz presente em qualquer cidade.  

De certa maneira, então, os espaços públicos têm se tornado local de medo e receio pela maioria 

dos cidadãos das grandes cidades, e, isso dificulta a forma como o cidadão enxerga, percebe e ocupa a 

cidade, e para as mulheres, isso é muito mais latente. O medo gerado pelas práticas ocorridas diariamente 

nos espaços urbanos tem gerado um receio enorme de frequência das mulheres nesses locais. A cidade, 

hoje, já não parece mais segura para as mulheres. Levar em consideração a violência de gênero que 

ocorre na cidade é pensar que a forma como estamos ocupando a cidade é de certa maneira segregada 

ou dependente do sexo masculino, já que sair desacompanhada, principalmente à noite, é dar sorte ao 

azar.  

A ideia de superioridade masculina quanto a feminina é histórica, e ainda indissociável da 

sociedade nas mais diversas esferas. A forma de enxergar o corpo feminino e o sentimento de posse 

vindos dos homens quanto as mulheres ainda está longe de ser destruído. Pensar dessa forma, explica 

muito algumas atitudes sofridas pelas mulheres nas cidades. O abuso no transporte público, o assédio 

ao andar na rua, o medo a cada esquina, tudo isso receio e desconfiança por meio das mulheres nos 

espaços urbanos. 

 Percebemos que as mulheres têm tentado cada vez mais buscar o seu espaço e mudar a 

perspectiva masculina que temos de mundo. Porém, essa é uma luta ainda diária, com algo ainda 

complicado de se dissolver, a violência. Citamos muito sobre vários aspectos que explicam a forma 

como as mulheres lidam com a violência, e como isso dificulta a forma de inserção das mesmas nos 

espaços urbanos. A violência sofrida pelas mulheres não se restringe só a esfera privada, e por acontecer 

também na cidade, só demonstra ainda mais a desigualdade entre os gêneros que ocorre no Brasil.  

 Ser mulher é viver com medo. Esse sentimento de receio e de impotência é, então, o maior 

empecilho para a locomoção, inserção e liberdade plena das mulheres na cidade. A luta da mulher pela 

busca por seus direitos é histórica e marcada por dor e resistência, porém esse sentimento ao andar nas 

ruas parece que nunca vai desaparecer. A ideia de uma sociedade masculina cada vez mais violenta e 

espaços urbanos cada vez mais inseguros, dificulta todo o processo.  

 Uma pesquisa realizada pelas/os autoras/es Berta, Ornelas e Maria (2007), no âmbito da 

Psicologia, indica a premência do medo da violação: 
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(...) a violação não apresenta somente consequências para a sobrevivente, mas 

igualmente precedências, influenciando a vida das mulheres, ainda antes da sua 
ocorrência e sob a forma de medo, bem como dos condicionalismos que este provoca. 

Adicionalmente, faz parte de um contexto social que origina e no qual atua o fenômeno 

do medo da violação (p. 164165). 

 Quantas coisas as mulheres já deixaram de fazer apenas por serem mulheres? Ser mulher é viver 

em constante luta por seus direitos e seus espaços, e com a cidade não deve ser diferente. Precisamos 

buscar pela segurança e pela convivência saudável entre homens e mulheres nos espaços urbanos. Viver 

com medo não é viver, nem tampouco sobreviver, mas se o medo é constante na vida das mulheres, a 

luta é ainda maior. A resistência é muito maior que a violência.  

Conclusão 

 Este trabalho teve como objetivo discutir a violência na cidade sob o olhar e a perspectiva 

feminina, além de promover o debate sobre como o medo da violência tem tornado o espaço urbano um 

local limitador nas ações e na vida das mulheres. Por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso 

ainda não defendido, este resumo ainda pode ajudar a contribuir na discussão do tema, e levantar novas 

possibilidades para o debate. A discussão de gênero e violência é pouco difundida na Geografia, por 

isso é importante o desenvolvimento de trabalhos como este. Precisamos discutir urgentemente a forma 

como ocupamos o espaço urbano, e até que ponto nossas ações podem ferir a liberdade do outro. Ser 

mulher não deve ser sinônimo de viver e conviver com medo.  

O sociólogo Zygmunt Bauman em seu livro “Confiança e medo na cidade” (2009), já dizia que 

a insegurança moderna é caracterizada pelo medo dos crimes e criminosos e pela desconfiança que 

carregamos quanto à atitude dos outros. A Sociologia sempre procurou entender os fenômenos sociais, 

atitudes inerentes ao homem e sua convivência coletiva. Porém, é indiscutível a importância da 

Geografia na explicação desses fenômenos. A Geografia se tornou uma ciência plural capaz de dialogar 

com diferentes escalas e segmentos. A cidade é um espaço geográfico por excelência. Possui suas 

diferentes formas e modos de produção, e um objeto de estudo inerente a pesquisa geográfica. 
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CATEGORIAS GEOGRÁFICAS: UMA ANÁLISE DOS CONCEITOS DE REGIÃO E 

TERRITÓRIO 

Isadora de Paula Vieira Alencar1 

Divina Aparecida Leonel Lunas2 

Talles Santos Faria Silva3 

Introdução 

O conceito de região não é um assunto novo dentro da geografia, porém, até os dias atuais não 

há consenso dentro da ciência geográfica sobre o conceito exato de região. O debate a respeito do 

conceito de região traz à tona um problema epistemológico da ciência geográfica, pois existem várias 

formas de ver o mesmo objeto de estudo, tanto no ponto de vista teórico quanto metodológico. Embora 

existam dificuldades em conceituar o que de fato é uma região, diferentes autores vêm trabalhando 

acerca do tema. 

Essa região pode ser definida como um pedaço da superfície terrestre que pode ser separado do 

topo por apresentar características próprias, visto que, regiões com caraterísticas próprias se diferem das 

demais. A geografia divide o espaço em regiões para melhor identificá-los e compreendê-los. Em geral, 

denominamos de regiões as áreas delimitadas de acordo com particularidades que diferenciam entre si 

e com outras, podendo ser definida a partir de termos ambientais, econômicos, históricos, paisagísticos, 

culturais, políticos, e entre outros. 

Já o território, conceito bastante utilizado também na Geografia, está relacionado com os 

processos de construção e transformação do espaço geográfico, ganhando destaque diferenciado a partir 

da linha de trabalho e concepções metodológicas de cada autor, podendo ter ênfase em aspectos 

econômicos, políticos, culturais, ou a combinação de todos eles, a fim de explicar a dinâmica de um 

espaço sempre em construção. A palavra território é muitas vezes associada a lógica política, remetendo 

ao controle de um governo sobre um país, por exemplo, os territórios nacionais do Brasil.  

Vale ressaltar que a definição de Território varia de acordo com a corrente de pensamento ou a 

abordagem que se realiza, mas o conceito mais comum adotado o relaciona ao espaço e definido a partir 

de uma relação de poder. Com base e fundamentos políticos e administrativos, os territórios nacionais 

estão separados por demarcações denominadas de limites, estabelecidos com base em condições naturais 

ou a partir de linhas imaginárias, indicadas por marcos artificiais. 

O território pode ser entendido como uma base física, e sob ele, são estabelecidas relações, 

sobretudo de poder, sendo uma fração do espaço geográfico delimitado e apropriado a partir de critérios 

jurídicos, políticos, econômicos, ou a partir de aspectos culturais. 

Nesse contexto, podemos afirmar que Região e Território são conceitos associados aos 

conteúdos estudados na geografia, sendo instrumentos efetivos de compreensão da sociedade e do 

mundo contemporâneo. Por conseguinte, o objetivo desse ensaio é apresentar o que há de mais 

fundamental na definição dos conceitos de Região e Território, ampliando as possibilidades de uso e a 

correlação entre elas.  

A metodologia do estudo possui abordagem qualitativa através do método descritivo e pesquisa 

bibliográfica como forma de coleta de dados. Conforme Prodanov e Freitas (2013), na pesquisa 
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descritiva os fatos são observados e analisados sem que o investigador interfira sobre eles, no qual os 

fenômenos do mundo físico e humanos são estudados, porém, não são manipulados pelo pesquisador. 

De acordo com Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como meta a descrição das características de 

determinado fenômeno ou população ou ainda o estabelecimento de relações entre as variáveis 

estabelecidas. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida através de materiais já elaborados, 

tais como: livros, revistas, artigos científicos e outros. Segundo o autor, a vantagem da pesquisa 

bibliográfica consiste no fato de permitir o pesquisador ter uma vasta fonte de materiais para ser usado 

como referência. A análise de livros, revistas cientificas e artigos científicos, possibilita a pesquisa ter 

acesso a informações e dados essenciais para sintetizar os conceitos de Região e Território, se adequando 

ao formato da pesquisa. 

O estudo será dividido da seguinte forma: introdução, apresentando uma prévia dos conceitos e 

a metodologia de pesquisa; desenvolvimento, explicitando os conceitos de região e território a partir de 

diferentes autores, e por fim, as considerações finais da pesquisa, seguido das referências. 

Abordagem teórica do conceito de Região e Território 

A geografia usufrui de categorias para sustentar seus estudos, utilizando conceitos básicos que 

oriente e facilite a análise de determinados fenômenos. Além do espaço geográfico, há conceitos que se 

consolidaram como categorias geográficas, sendo eles: território, região, paisagem e lugar. Nesse 

sentido, o foco desse estudo é apresentar o que há de mais relevante na conceituação de Região e 

Território, com vistas a formar um arcabouço teórico consistente dessa temática. A princípio será 

apresentado o conceito de região seguido pela conceituação de território. 

Moraes (2002) expõe que os métodos das ciências humanas adotam perspectivas diferentes na 

análise de seu objeto, e por conseguinte, há divergentes posturas metodológicas históricas e a-históricas, 

existindo variadas formas de abordar os fenômenos do mundo. Contudo, a forma como cada método vai 

trabalhar o material histórico varia bastante de perspectiva para perspectiva, gerando mesmo 

proposições antagônicas no trato da história (MORAES, 2002, p.37). 

Até os dias atuais não há consenso dentro da ciência geográfica sobre o conceito exato de região 

e, embora existam dificuldades em conceituar o que de fato é uma região, diferentes autores vêm 

trabalhando acerca do tema.  

Segundo Breitbach (1988), o conceito de região pode ser discutido sob dois ângulos: o primeiro 

trata da necessidade de adequar o objeto de trabalho quando se trata de atividades de planejamento 

regional e o segundo trata o papel dos conceitos no processo de desenvolvimento da ciência geográfica.  

O autor Oliveira Junior (2009), ressalta que não existe somente um conceito de região, porém, 

região pode ser definido como determinada área do espaço constituída por um conjunto de fronteiras 

com semelhanças entre si ou como espaços que apresentam similaridades entre si.  

Cunha (2000) afirma que o conceito de região é essencial, pois facilita o nascimento do debate 

político sobre a dinâmica do Estado e o estatuto da diversidade espacial. Deste modo o debate sobre o 

conceito de região tornou apto a incorporação da dimensão espacial nas discussões políticas, econômicas 

e sociais.  

Para Corrêa (2000), o conceito de região está ligado à noção de diferenciação de área no qual é 

importante ressaltar a ideia de que a superfície da Terra em determinado ponto é constituída por 

uniformidades. O autor prossegue afirmando que o conceito de região, de acordo com a escola da Nova 

Geografia é determinado como um conjunto de lugares no qual as diferenças internas entre elas são 

menores que as existentes em relação a outros conjuntos mais distantes.   

Apresentados os conceitos de região através de Breitbach (1998), Oliveira Junior (2009), Corrêa 

(2000) e Cunha (2000), é preciso discutir o conceito de território.  
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O território é um conceito bastante utilizado na Geografia e nas diferentes ciências sociais, já 

que o estudo das diferentes acepções do território é fundamental para a formação do geógrafo e engloba 

as noções de dominação e poder no capitalismo.  

Sua definição varia de acordo com a corrente de pensamento ou a abordagem que se realiza, 

mas o conceito mais comum adotado relaciona o território ao espaço, definido a partir de uma relação 

de poder, tornando-se fundamental para a compreensão das estratégias de desenvolvimento do Estado 

moderno.  

Segundo Milton Santos (2000), encontrar uma definição única para território seria inviável, pois 

cada categoria possui diversas interpretações que mostram a flexibilidade e a propensão de mudanças 

do conceito. O autor deixa clara a importância em compreender o conceito de território, uma vez que, é 

na base territorial que tudo acontece, mesmo as configurações e reconfigurações mundiais que 

influenciam o espaço territorial. 

Santos e Silveira (2006) julgam importante entender a constituição do território a partir dos seus 

usos, do seu movimento conjunto e de suas partes, reconhecendo as respectivas complementaridades. 

Os autores afirmam que Território é um nome político para o espaço de um país, sendo a extensão 

apropriada e usada. Nessa perspectiva Moraes (2002) corrobora afirmando que é a própria apropriação 

que qualifica uma porção de terra como território. A existência de um país presume um território, 

admitindo territorialidade sem Estado, enquanto não há Estado sem território. 

Moraes (2002) apresenta que a constituição do território é um processo cumulativo, tendo a cada 

momento um resultado e uma possibilidade em contínuo movimento, buscando apreender a valorização 

do espaço em manifestações singulares sincronicamente analisadas. 

De uma maneira mais simbólica, Santos (2000) ainda acrescenta o território como sendo “[...] o 

chão da população, isto é, sua identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

território é à base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais 

ele influi” (SANTOS, 2000, p. 96).  

Nesse âmbito, de acordo com Silva (2012) um território é definido como um espaço de 

construção histórica e social, caracterizado por recursos físicos e valores que estabelecem um vínculo 

de identidade ao seu corpo social. Moraes (2002) aponta que o território apresenta e expressa combates 

e antagonismos entre interesses e projetos sociais. 

Para Haesbaert (2004), o território é analisado através de diferentes enfoques, desenvolvendo 

uma classificação em que se verificam três vertentes básicas: 1) jurídico-política, segundo a qual “o 

território é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinado poder, 

especialmente o de caráter estatal”; 2) cultural, que “prioriza dimensões simbólicas e mais subjetivas, o 

território visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do imaginário e/ou 

identidade social sobre o espaço”; 3) econômica, “que destaca a desterritorialização em sua perspectiva 

material, como produto espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho” 

(HAESBAERT, 2004, p. 18).  

Saquet (2004) faz um resgate das diferentes interpretações do conceito de território levando em 

consideração as três vertentes mencionadas por Haesbaert, como sendo essenciais para se fazer as 

interligações necessárias. No entanto, além das vertentes econômicas, políticas e culturais, o autor 

também considera a vertente da natureza, que sempre estará presente no conceito de território. 

Por fim, ainda nesse contexto, para Cunha (2000), a caracterização de um território possibilita 

identificar as relações intrínsecas de poder, domínio e gestão de um território. Segundo o autor, a 

caracterização de um território explica como os atores atuam ou atuaram a partir de heranças culturais 

e configurações socioeconômicas. 
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Apresentados os conceitos de Território através de Santos (2000), Moraes (2002), Santos e 

Silveira (2006), Silva (2012), Haesbaert (2004), Saquet (2004) e Cunha (2000) observa-se que os temas 

abordados pelos autores podem contribuir para uma visão mais ampla e interdisciplinar dos fenômenos  

que se interligam dentro de um espaço geográfico provocando mudanças tanto sociais e econômicas, 

impactado em novas formas de organização dentro deste espaço.  O avanço desta compreensão permitirá 

uma abordagem multidisciplinar sobre os diferentes aspectos que afetam o território dentro de uma 

região. No próximo item apresenta-se as considerações deste estudo. 

Considerações Finais 

Região e Território são conceitos associados as categorias analíticas da geografia, sendo 

instrumentos decisivos para a compreensão do mundo contemporâneo e da sociedade. Nesse contexto, 

esse estudo se justifica na importância de ampliar as possibilidades de uso e a correlação entre os 

conceitos. 

Dado o exposto, entende-se que a abordagem conceitual de região e território nos proporciona 

melhor entendimento acerca do espaço geográfico, das interações entre a sociedade e a natureza bem 

como a compreensão da realidade humana, além de fundamentação para poder avançar tanto nos estudos 

territoriais, quanto nas categorias analíticas da geografia.  
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA: EXPERIÊNCIAS DO POVO KARAJÁ DA 

CIDADE DE ARUANÃ/GO EM 2019 

Joannes de Souza Medrado1 

Introdução 

Os Karajá são reconhecidos como “Povo das águas” e tem no Araguaia a base material e 

imaterial da vida. De acordo com seu mito de origem, é nas profundezas das águas do Rio Araguaia que 

toda a vida Karajá teve sua origem e foi daí que saíram para habitar a parte seca da terra. Isso mostra 

que eles buscam a resistência de sua cultura pela educação escolar indígena, no qual o projeto Maurehi 

foi fundamental para essa comunidade manter seus costumes tradicionais tanto na língua materna como 

em seu artesanato.  

Nessa perspectiva, a comunidade indígena conquista uma escola indígena em seu próprio 

território, para que suas crianças possam aprender sua cultura e fortalecê-la. Nesse sentido, Cristiane 

Portela relata que 

[a] Escola Indígena Maurehi foi criada em 1997, a partir da solicitação verbal da comunidade 
de que fosse implantada uma escola que ensinasse a língua materna às crianças. [...] a escola se 

tornou um espaço social de interação comunitária. [...], os Karajás dizem considerar o Projeto 

Maurehi como elemento fundamental para garantir a permanência da identidade do grupo. 
Tendo como objeto central, a reconstituição das esferas de uso da língua e o incentivo à 

produção do artesanato [...]. (PORTELA, 2006, p. 184).  

A presente pesquisa objetiva analisar a experiência da educação escolar indígena nas relações 

socioculturais do povo Karajá no município de Aruanã, no estado de Goiás. Este texto tem como objetivo 

geral discutir os conhecimentos e as experiências relacionadas à educação escolar indígena, buscando 

estabelecer as relações estabelecidas por eles com a educação. A metodologia utilizada para a pesquisa 

foi a observação participante, com a realização de entrevistas sistemáticas e detalhadas com 

representantes dos Karajá, tendo como componentes: anotações na caderneta de campo, roda de 

conversas, registro de narrativas e registros de vídeos e fotografias. Com mais profundidade, 

entrevistamos o representante da aldeia BdèBure, aqui chamado de J. T.  

Este estudo é relevante para compreender como que a educação escolar indígena reproduz a 

vida e a cultura desse povo por meio dos conhecimentos e saberes tradicionais de sua cultura.  

Desenvolvimento 

No Brasil, o sistema de ensino passou por uma ampla reformulação, decorrente da promulgação 

da Constituição Federal, em 1988, e da consequente aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1996. A legislação brasileira reconhece os valores indígenas e prevê sua 

inclusão nos currículos do ensino público e privado, como forma de valorizar a diversidade cultural. Em 

relação às escolas indígenas, estabelece que elas devem utilizar as línguas maternas e os processos 

nativos de aprendizagem e propõe a formulação de currículos diferenciados. 

Essas propostas, no entanto, não se afirmaram, pois os saberes indígenas são vistos, por grande 

parte dos políticos, como um empecilho para as políticas públicas. Em virtude disso, nas escolas não 

indígenas não se oferece nada que favoreça o aluno indígena e trabalhe com suas vivências culturais. 

Com a falta de estruturação de conhecimento cultural das escolas não indígenas, inclusive 

devido ao fato de as aldeias estarem dentro da cidade, a convivência dos indígenas com os não índios 
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de certo modo interfere em sua cultura, causando uma mudança drástica em seus hábitos tradicionais e, 

principalmente, em sua língua materna. Desse modo, as crianças indígenas que frequentam as escolas 

não indígenas, principalmente a da aldeia BdèBure, que ainda tem a sua língua preservada entre eles, 

encontram muita dificuldade ao ingressarem nas escolas não indígenas, pois não sabem falar e 

interpretar bem o português. Em virtude disso, sofrem preconceito por parte dos alunos não indígenas, 

uma vez que os professores desconhecem a cultura indígena. Assim, 

[a] responsabilidade dos problemas das escolas não indígenas em situação de contato e que 

recebem alunos indígenas não é só dos professores. Esse trabalho precisa ser discutido, 

pensando e executado por toda equipe escolar. O governo também falha ao não disponibilizar 
recursos que seriam eficazes, como cursos de formação continuada especialmente pensados 

para professores e equipes escolares que recebem alunos indígenas. (SOUZA, 2018, p. 119). 

 Portanto, existe uma convivência de culturas indígenas e não indígenas, mas, de acordo com Souza 

(2018, p. 119), “o contato com suas línguas e a aprendizagem/vivência [...] estabelecido entre culturas 

diferentes em contato. [...], é impossível garantir interculturalidade entre duas culturas, quando, em uma 

delas, impera a manutenção da desigualdade e do preconceito.” É sabido que, em relação à diversidade 

cultural, “[...] a ignorância é o combustível do preconceito.” (SOUZA, 2018, p. 119), e, nesse contexto, temos 

de combater a ignorância nas escolas não indígenas para romper com esse preconceito dentro da escola, 

especialmente em seus saberes. Diante dessa barreira do preconceito, Silva (2017, p. 71) ressalva que 

Os alunos Iny não são contemplados com nenhuma política lingüística que os faça sentir-se 

integrados à escola. A desistência e a falta de interesse pelas aulas são constantes no decorrer 

do ano letivo. Não é levada em consideração nenhuma particularidade lingüística dos grupos 

minorizados que ali estudam.  

Compreender a realidade escolar indígena e os caminhos com que esse povo construiu 

coletivamente suas diversas maneiras de viver, de lutar e de acreditar no tipo de escola que lhes interessa 

é um grande passo para uma educação escolar indígena nas escolas não indígenas. De modo geral, 

segundo Pimentel da Silva (2016), os indígenas estão buscando uma educação contextualizada e 

complementar para que os seus saberes não sejam deixados de lado.  

Perante a contextualização da educação escolar indígena nos dias de hoje, os Karajá de Aruanã/GO 

têm uma visão de seus saberes tradicionais não só nas escolas indígenas, mas também nas não indígenas, na 

qual eles sentem não haver reconhecimento de sua cultura. Dessa forma, entendemos que a educação escolar 

indígena inserida na escola não indígena deveria partir de outras formas, em que a incorporação de conteúdos 

seja voltada para a sua cultura, com músicas, danças Karajá, artesanato etc. Nessa perspectiva, 

A educação se compõe na contextualidade de expressões corporais e de um fluxo de idéias e 

emoções que permitem aos envolvidos – alunos, professores e comunidades [...] que resultem 

de sentido de suas vidas para suas vidas, não num pensamento fechado, mas em movimento. A 

ética e estética de fazer educação, nesses termos, vai na contramão de um pensamento único, 
hegemônico e colonizador. (PIMENTEL DA SILVA, 2016, p. 184). 

No entanto, ao olhar dos Karajá de Aruanã/GO a educação escolar, entende que, a educação e 

para alcançar os alunos indígenas, os saberes culturais tradicionais de seu povo e, aos alunos não 

indígenas os saberes de sua cultura e de sua vivência. Principalmente o conhecimento de sua língua 

materna para que seus filhos tenham uma convivência melhor com as crianças não indígenas. Nesse 

contexto, o senhor J.T. relata que eles têm que ter uma compreensão do português melhor e o não 

indígena também precisa entender um pouco da sua língua para conviver bem com o índio. Assim, o 

senhor J.T. fala que “tem muito pessoas que não são índios que me comprimenta na rua assim auihe 

auihe, isso é bom para o povo Karajá, né?”  

Entretanto, para entender essa convivência escolar, Souza (2018, p. 123) ressalva: 

Estimular a criança a conhecer os saberes e as histórias de seu povo é essencial para uma educação 
comprometida com a interculturalidade. Para tal, algumas ações são exequíveis para as escolas não 

indígenas que recebem alunos indígenas, por exemplo: promover eventos culturais que contam com 

danças, pinturas, e música indígena; na aula de línguas, considerar a(s) língua(s) indígena(s) do(s) 
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aluno(s); estudar o percurso da história indígena brasileira e, em específico, a do(s) povo(s) do(s) 

aluno(s) indígena(s); trabalhar as narrativas culturais, os mitos, os saberes indígenas na escola; entre 
tantas outras atitudes possíveis que aproximam as culturas e que demonstram aos alunos indígenas 

que a escola realmente considera sua vivência, sua língua, sua história. 

Com isso, a escola não indígena deve ter um compromisso com os alunos indígenas, que elas 

recebem, no qual não ensinam esses alunos indígenas corretamente devido à pouca compreensão da 

língua, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos. Assim a escola tem o compromisso com esse 

aluno indígena de não ensinar, mas sim em facilitar os conteúdos de forma clara para que eles tenham 

uma melhor compreensão em sua aprendizagem, no qual obtendo e rompendo “com a invisibilidade do 

aluno indígena na sala de aula, pois ele existe, o povo dele existe, bem como sua cultural, sua língua e 

seus saberes” (SOUZA, 2018, p. 123). 

Percebemos que na educação escolar indígena está em constante articulação com os diferentes 

saberes, permitindo uma nova visão de mundo. As escolas não indígenas precisam se articular para abrir um 

espaço para um ensino voltado para a cultura indígena, principalmente as que recebem alunos indígenas em 

Aruanã/GO. Nessa visão da educação escolar, o senhor J.T. fala sobre a educação indígena: 

A nossa educação ela é totalmente diferente da de vocês, né? O que que eu quero implantar aqui é 

praticamente coisas cultural, como, por exemplo, a linguagem, a dança, né, os artesanatos, né? E a 
gente vamos fazer artesanato, buscar matéria-prima, mostrar como é, aonde tira matéria, como é que 

faz o preparo, né, a cerâmica, né, no vamos fazer também a cerâmica, né, buscar matéria-prima, né, 

a forma de fazer, né, até chegar o ponto de virar boneca, né? E outra coisa é, é mostrar pras crianças, 

é remédio tradicional, né, pegar no mato, porque anda tomando muito remédio industrializado, né, e 
eu to vendo que tá projidicando nois, né, tá dando muito dor no estômago, né, deabeti, essa coisas 

tudo, consequência de remédio que tomou, antibiótico forte, né, e acho que nosso organismo não é 

preparado pra este tipo de remédio, né? Então basicamente é isso, focar mais na cultura indígena, né, 

na história, né, fazer da forma que, que a gente era antigamente, né, implantar aqui dentro, porque só 
vai, só vai afastando, né, enquanto vai afastando o português vai entrando, né, se vê na Buridina lá a 

escola dentro, dentro da areia indígena era pra ser feito isso e não foi feito isso, né? Então é isso que 

quero implantar aqui, aqui nesta aldeia: focar mais na questão indígena, né? (Entrevista concedida 

por J. T. Entrevistado. [ago. 2019]. Entrevistador: Joannes de Souza Medrado. Aruanã, 2019.) 

Nesse relato, percebe-se que há uma esperança de resgate da cultura indígena, sendo a aldeia 

BdèBure o princípio desse resgate cultural. Ademais, os Karajá da aldeia BdèBure estão lutando para 

abrir uma escola indígena totalmente voltada para a cultura indígena, na qual eles possam praticar suas 

pinturas, suas danças, seus artesanatos e, especialmente, resgatar a dança Aruanã. Nas Figuras 01 e 02 

vemos alguns rituais de danças que são repassados para as crianças e jovens da aldeia. 

Figuras 01 e 02: Dança dos Karajá da aldeia BdèBure 

 
Fonte: Joannes de Souza Medrado, 2019. 
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Em seus relatos, percebemos que há um olhar triste voltado à escola indígena Maurehi devido 

ao fato de ela não estar contribuindo para fortalecer as práticas culturais do povo Karajá: 

Eu não vejo nada de fortalecimento eu fui lá um dia desse, e vi elefante, leão nas 

paredes, né, porque não coloca um macaco, um boto, né, dentro de uma sala indígena, 

dentro da aldeia, né, que que leão e outros coisas da África tem a ver com a nossa 

história, não tem, não tem, história nenhuma, então eu vejo, assim, que não fortaleceu, 

né, fortaleceu o português... E lá precisa fortalecer a aula indígena, porque os meninos 

de lá fala em português, não fala a nossa língua, né? A forma que eu vejo foi que 

enfraqueceu, não deu andamento, parou no tempo, vamos dizer assim, né? Mas a aula 

lá, os meninos não, não pratica uma aula de dança, né, não pratica arco e flecha, né, 

não pratica uma natação, não pratica se uma olimpíada, assim, da história Iny, né? 

Porque da história às vezes ali não sabe, né, e montar um prêmio para aquele melhor 

historiador Iny, né? Pois é, falta isso, né, parou no tempo, vamos dizer assim lá, e que 

eu vou fazer isso, né? (Entrevista concedida por J. T. Entrevistado. [ago. 2019]. 

Entrevistador: Joannes de Souza Medrado. Aruanã, 2019.) 

Quando se trata de uma experiência na educação escolar indígena no contexto geral, que envolve 

as duas aldeias – Buridina e BdèBure –, esse povo está se dividindo por ter duas lideranças, ou seja, dois 

caciques diferentes. Os alunos indígenas da aldeia BdèBure não frequentam a escola indígena Maurehi 

em razão da divergência entre as lideranças do povo Karajá. 

Figura 03. Pinturas e colares do povo Karajá da aldeia BdèBure 

 
Fonte: Joannes de Souza Medrado. 2019. 

Na visão do cacique da aldeia BdèBure, a aldeia, por estar no limite extremo da cidade, mantém 

a sua cultura tradicional, nos costumes, na língua materna, nas pinturas de seus corpos, na caça. Nessa 

perspectiva, os Karajá de BdèBure mantém suas vivências tradicionais e preservam sua cultura. A 

liderança indígena da aldeia BdèBure relata, sobre sua cultura, que “nós se pintamos, nós colocamos 

nossos colares, então é isso que nós quer para esta aldeia” (Entrevista concedida por J. T. 

Entrevistado. [ago. 2019]. Entrevistador: Joannes de Souza Medrado. Aruanã, 2019.)  

Considerações Finais 

Enfim, a educação escolar indígena nas aldeias Buridina e BdèBure é voltada para a cultura 

indígena, mas a educação fornecida aos indígenas nas escolas não indígenas do município de Aruanã/GO 
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é a mesma do não indígena. Essas escolas não têm nada que faça com que o índio se veja dentro da 

escola, pois seus conteúdos não valorizam sua língua, seu espaço e sua cultura. Portanto, têm visto o 

índio de forma estereotipada. 

Portanto, a escola Maurehi é uma escola indígena localizada dentro da aldeia Buridina e, de 

certo modo, se preocupa com a interculturalidade, pois seus alunos aprendem o português e o Iny. Em 

contrapartida, por a escola ter mais professores não indígenas, algumas questões culturais são deixadas 

de lado. Já na aldeia BdèBure, os jovens e as crianças indígenas não frequentam a escola indígena 

Maurehi em virtude de divergências entre os caciques. 

A educação escolar indígena, principalmente a de Buridina, poderia ser mais bem explorada 

caso tivesse mais alunos indígenas e também professores indígenas, porque na escola Maurehi o 

professor é não indígena, segundo a liderança da aldeia BdèBure J. T.: de 80% a 90% dos professores 

são não indígena e desconhecem a história e a cultura do povo Karajá. Compreendemos que, para os 

Karajá de BdèBure, a expectativa é que se abra uma escola indígena, na qual eles possam pôr em prática 

os seus saberes tradicionais. 

Na perspectiva do saber fazer dos indígenas, compreendemos que a educação escolar indígena 

deve ser mais explorada, para que a sua cultura tenha mais sentido para esse povo. Espera-se que as 

escolas não indígenas possam retratar melhor a sua cultura, estabelecendo um ensino intercultural 

voltado à cultura indígena. Atualmente, essa interculturalidade disciplinar não acontece em razão das 

políticas públicas educacionais não terem chegado ao município de Aruanã/GO. 
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LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE 

TERRITORIAL QUILOMBOLA NO ENSINO DE GEOGRAFIA EM SALVATERRA-

PA  

Laís Rodrigues Campos1 

Introdução  

O uso da linguagem cartográfica é essencial na formação dos sujeitos, pois possibilita 

compreender os fenômenos geográficos a partir de suas representações.   Construir e ler mapas em 

diferentes propostas e perspectivas possibilitam o reconhecimento do espaço para além de suas 

estruturas ou concepções, ampliando a leitura espacial dos indivíduos sobre o território que ocupam.  

A Cartografia Escolar trabalhada nas aulas de Geografia tem um papel fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem. De acordo com Almeida & Passini (2013, p.11) “é na escola que deve ocorrer 

a aprendizagem espacial voltada para a compreensão das formas pelas quais a sociedade organiza seu 

espaço”.  

A pesquisa de caráter qualitativo foi realizada na escola municipal quilombola Maria Lucia 

Ledo, localizada na comunidade Campina/Vila União, no município de Salvaterra, estado do Pará, com 

professores de Geografia e alunos do 6º ano a partir de uma proposta metodológica de cartografia escolar 

com o uso de mapas mentais.  

O questionamento central dessa pesquisa vem no sentido de compreender como o mapa pode 

ser utilizado enquanto linguagem no ensino de Geografia e, ao mesmo tempo como instrumento de 

afirmação da identidade quilombola na escola da comunidade quilombola em Salvaterra-PA? 

Esta proposta fundamenta-se em Malcher (2011), ao enfatizar que a territorialidade quilombola 

é o elemento principal da identidade coletiva desses sujeitos, já que ao legitimar a comunidade através 

de seu modo de vida, produção e sociabilidade, o território quilombola passa a ser ocupado, usado e 

controlado através das relações exercidas por esse grupo. 

Pode-se destacar que este processo é caracterizado nas Diretrizes Nacionais Curriculares para 

Educação Escolar Quilombola como fundamento que norteia esse tipo de modalidade de ensino. Tal 

contexto é melhor compreendido quando Haesbaert (2007, p.45) diz que “a identidade territorial só se 

efetiva quando um referente espacial se torna elemento central para identificação e ação política do 

grupo, um espaço em que a apropriação é vista em primeiro lugar”.  

 Na contemporaneidade Girardi (2014, p.26) enfatiza que “não existem modos ‘certos’ de se 

fazer mapas, mas cada produção e uso devem ser entendidos em seus contextos e políticas”. A 

importância desse modo de cartografar fundamenta-se na ideia de que as chamadas cartas ou mapas 

mentais. 

Nesse sentido concorda-se com Nogueira (2014, p. 116) que “a criança descreve e representa o 

seu ‘pequeno’ mundo, ainda limitado ao seu primeiro lugar de vida”. Isso reafirma a importância do 

trabalho com uso de mapas mentais com crianças. Desse modo, o texto está organizado nos seguintes 

tópicos: a linguagem cartográfica no ensino de Geografia e o a identidade territorial nos mapas mentais 

de alunos quilombolas. 

Desse modo, temos a clareza que de os avanços na Cartografia Escolar veio acompanhando o 

percurso da Geografia. Portanto, a utilização de desenhos, mapas mentais, croquis, maquetes, dentre 

outros, destacam a representação de diferentes espaços vividos e práticas sociais. 

 

                                                             
1 CEPAE/UFG. E-mail: laisrodrigues@ufg.br 
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A identidade territorial nos mapas mentais de alunos quilombolas 

O conceito de identidade territorial no Brasil está nos trabalhos realizados por Haesbaert (1999; 

2007) e Almeida (2005; 2012). Nesse sentido, Haesbaert (2007, p. 44) aponta que a definição de 

identidade territorial está relacionada a espaços e tempos que constroem-se e reconstroem-se para 

moldar uma identidade, de modo que um grupo de um determinado território se reconheçam e participem 

de um espaço comum.  

 Entende-se que a efetivação desse processo parte da identidade social do grupo que carrega o 

território como principal referencial, e que nessa porção do espaço geográfico ocorre a identificação e 

ação política do grupo por meio da “associação/relação” territorial. Nesse caso, Police (2010) defende 

que:  

A identidade territorial pode ser interpretada como sentido de pertença, identificação social, 

representação partilhada de um si coletivo, mas de modo algum pode ser identificada, seguindo 

uma visão míope e reduzida, nas suas manifestações exteriores, nos sinais deixados sobre o 
território. ( p.11)  

Nesse aspecto, o autor esclarece que em muitos casos, o desejo em “tutelar” a identidade 

territorial, aparece muito mais relacionado a forma de organizar, catalogar os traços simbólicos e 

culturais de uma comunidade do que valorizar sua matriz identitária por meio dos princípios éticos e 

comportamentais que o grupo possui. Segundo Almeida (2012) a identidade territorial que dá sentido 

ao território é “resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de 

significados e relações simbólicas”. (p.150)  

Para além, dessas abordagens teórico- metodológicas já discutidas, temos outra perspectiva que 

aproxima os conceitos de paisagem e espaço geográfico para conceituar o que vem a ser a identidade 

territorial. Nas pesquisas de Roca & Oliveira (2002) definem que “as identidades territoriais são 

determinadas pela especificidade duma área geográfica em termos das características da sua paisagem 

e dos seus modos de vida” (p.8).  

A relação estabelecida pelos autores entre esses conceitos é de que essa identidade constitui um 

conjunto de fixos e fluxos espaciais que denota uma unidade territorial, pois os fixos constituem as 

paisagens naturais e culturais enquanto os fluxos são as atividades, as relações e significados que 

ocorrem em redes.  

  Essas discussões teóricas possibilitam entender que a identidade territorial quilombola 

constitui-se pelas ações coletivas do grupo em um referente espacial, cuja apropriação ocorre a partir de 

uma relação territorial. E assim, constroem-se imagens e representações identitárias 

  Nesse caso, destacamos que novas concepções de mapeamentos representam visões de mundo 

que muitas vezes estão atreladas às subjetividades humanas e, mesmo sem negar a importância da base 

cartesiana, buscam abordar elementos do discurso contra-hegemônico que estavam fora do mapa. Dessa 

forma Jacob (2016) entede que:  

O poder dos mapas está no modo pelo qual eles comunicam conhecimento e implicitamente 

corroboram a ordem política e social por meio de sua eficiência enquanto símbolos. Mapas são 

dispositivos didáticos para a socialização de indivíduos [...] (p. 229). 

Os mapas elaborados numa perspectiva pós-moderna representam um avanço crítico a tomada 

de decisões da sociedade, tentando democratizar a informação geográfica de maneira participativa na 

elaboração do produto cartográfico.  

Esses produtos cartográficos são discursos carregados de símbolos sociais e culturais, cujas 

formas de representação como “os mapas mentais, a cartografia social e as contribuições da Geografia 

da percepção, tem se encarregado de estudar os significados e as representações discursivas dos lugares.” 

(LOBATÓN, p. 14, 2009, tradução nossa).  
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Concorda-se com Brotton (2014, p. 485) que “os mapas oferecem uma proposta em relação ao 

mundo, e não apenas um reflexo dele, e cada proposta emerge dos pressupostos e preocupações 

dominantes de uma determinada cultura.  

Entendemos que esse tipo de linguagem possibilita o ator social compreender seus territórios, a 

construção de suas territorialidades e, portanto, se reconhecer no espaço e afirmar sua identidade. 

Entende-se que esta concepção possibilita uma nova proposta cartográfica. 

 Sabemos que o percurso metodológico com mapas mentais, não vêm no sentido de impor aos 

sujeitos o que representar, haja vista, que são representações do vivido e concorda-se com Nogueira 

(2014) ao afirmar que:  

A perspectiva que põem em primeiro plano no planejamento os “propósitos” dos planejadores 

mata o verdadeiro significado das representações mentais, construídas pelos sujeitos da 

pesquisa e que são frutos da relação intersubjetiva deles com o lugar “(p.115)   

Nesse caso, a pesquisa participante possibilitou apresentar à professora de Geografia uma 

proposta com o uso da linguagem cartográfica a partir dos mapas mentais (imagens 01 e 02) para o 

ensino dos conteúdos geográficos na educação escolar quilombola. E diante da vivência dos alunos na 

comunidade quilombola e do conteúdo ensinado em sala de aula foi apresentada a seguinte atividade: 

- Solicitar que os alunos falem sobre suas comunidades quilombolas e problematizar o que é ser 

quilombola. 

- Elaboração de um mapa mental do trajeto casa (comunidade)-escola  

- Elaboração de um mapa mental a partir de um conteúdo geográfico da matriz curricular dos 

alunos do 6º ano do ensino fundamental articulado a identidade territorial quilombola. 

Esse tipo de atividade possibilitou aos alunos a compreensão dos fenômenos espaciais. Nesse 

sentido Richter (2010, p.109) afirma que “o uso de mapas mentais integrados ao ensino de Geografia 

possibilita que o estudante possa transpor para essa linguagem cartográfica suas análises espaciais, e ao 

mesmo tempo, ampliar seu conhecimento.”  

Esse modo de representar expressa o espaço vivido dos indivíduos, das práticas e experiências 

captadas pela existência. Desse modo, entende-se que a interpretação desses mapas vai além de uma 

cartografia geométrica, pois:  

Os mapas na tradição humanista não são necessariamente impressões numa folha de papel, mas 

podem ser melhor entendidos como processos e não como produtos2. Trata-se de mapeamentos 

que são “medidas” do mundo, podendo ser comunicadas entre pessoas, lugares ou tempos, e 

que não se restrinjam às imagens do senso comum da cartografia na nossa sociedade. 
(SEEMANN, 2012, p71) 

     Por isso, os mapas mentais elaborados pelos alunos foram interpretados a partir da 

representação de suas experiências, do lugar que habitam, das práticas geográficas que vivenciam na 

escola e ao entorno. Esses sujeitos ao representarem seus lugares, suas identidades acabam por construir 

produtos cartográficos “que contém informações não apenas do visível, mas também do invisível, do 

simbólico, do imaginário”. (NOGUEIRA, 2014, p.201). 

Considerações finais  

As discussões e análises dessa pesquisa vêm no sentido de elucidar algumas questões referentes 

à linguagem cartográfica com o uso dos mapas mentais no ensino de Geografia da escola quilombola, 

na busca por valorizar a identidade dos alunos. Assim, verificou-se que o uso de mapas colocados como 

não-convencionais, com esse tipo de abordagem cultural contribuem de maneira significativa para o 

contexto de diferentes realidades de ensino.  

                                                             
2 R. Rundstrom, Mapping, Postmodernism, Indigenous People and the Changing Direction of Noth American Cartography, 
Cartographica, n. 28,v.1. 
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Logo, as atividades de cartografia com mapas mentais realizadas com os alunos quilombolas 

possibilitam outras formas de trabalhar conceitos e conteúdos a partir de representações cartográficas 

construídas pelos sujeitos em sala de aula. São representações do cotidiano que vivenciam em seus 

lugares, assim as gráfias, os símbolos construídos representam de maneira específica as práticas sociais 

e culturais existentes nesses territórios quilombolas.  

Os mapas mentais dos alunos demonstraram o fortalecimento e a valorização da identidade 

territorial quilombola através da potencialidade do ensino de Geografia com a utilização da linguagem 

cartográfica na sala de aula da escola quilombola.  
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NOTAS SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO E A SOCIABILIDADE: UMA ABORDAGEM 

SOBRE O TEMPO E O ESPAÇO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

Aline Gracino Camargo1 

Introdução   

A leitura das práticas socioespaciais cotidianas diz respeitos às formas pelas quais os usuários 

realizam a vida na cidade. A compreensão do espaço pode esclarecer como a sociedade vive, constrói 

relações sociais, produz e se apropria do espaço urbano. Tendo em vista esses aspectos o presente artigo 

pretende traçar um paralelo entre o espaço público, a sociabilidade e as transformações políticas e 

econômicas do capitalismo no final do século XX, que aliadas à mudança nas práticas culturais, na 

passagem da modernidade à pós modernidade, provocaram profundas modificações na compreensão do 

tempo e do espaço.  

Os objetivos são analisar a conexão entre a forma com que a sociedade percebe e se relaciona 

com o tempo e o espaço e as relações sociais na cidade; compreender como se dão na contemporaneidade 

as relações sociais, especialmente a sociabilidade urbana; reconhecer e refletir sobre teorias que 

possibilitem a elucidação de como se configura um espaço público, análogo as transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais.  

O espaço e o tempo 

Na busca pela compreensão da conformação das práticas de convívio social na 

contemporaneidade, entendeu-se que os novos modos de vida foram acompanhados por processos que 

modificaram a forma com que a sociedade percebe e se relaciona com o tempo e o espaço. David Harvey 

(2001) considerou que “as concepções do tempo e do espaço são criadas necessariamente através de 

práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social” (HARVEY 2001, p.189).  

Para Harvey (2001), a transformação político econômica do capitalismo no final do século XX 

(em espacial a transição do modelo fordista à acumulação flexível) aliada à mudança nas práticas 

culturais, na passagem da modernidade à pós modernidade provocaram modificações na compreensão 

do tempo e do espaço. Assim, em cada momento o modo de produção ou formação social incorpora uma 

forma particular de perceber, praticar e conceituar tempo e o espaço. Os modos de interpretação do 

tempo e do espaço afetam a maneira com que os indivíduos, grupos ou coletividades interpretam e agem 

sobre o mundo, o que torna as relações humanas, assim como a percepção tempo-espaço característica 

a um dado espaço e momento histórico. 

As contínuas transformações nas formas de experimentar o tempo, cada vez mais acelerado, e o 

espaço, gradativamente mais flexibilizado, contribuem para a construção dos modos de vida e 

sociabilidade contemporâneos. Posto que a compreensão das ações sociais de indivíduos, grupos, ou 

coletividades não pode ser desvencilhada do entendimento do tempo-espaço, “é o fato de as formas 

temporais ou estruturas espaciais estruturarem não somente a representação do mundo do grupo, mas o 

próprio grupo, que organiza a si mesmo de acordo com essa representação” (BORDIEU, 1977, p.163), 

e tendo em vista a complexidade das relações sociais, investiga-se as caracterizações do espaço nas 

práticas sociais. 

A concepção de espaço é subsidiada inicialmente a partir da obra de Henri Lefebvre (1992), 

sobre a premissa de confrontar a concepção tradicional do espaço como simples receptáculo das ações 

                                                             
1 Arquiteta e urbanista graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Integrante do Programa de Pós-graduação em Projeto 

e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - PPGPC - FAV/UFG para a obtenção do título de Mestre. 
E-mail: gracinoaline@gmail.com. 
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sociais Lefebvre (1992) investiga as relações entre o espaço e o valor de uso, concluindo que o espaço 

está substancialmente associado à reprodução das relações sociais. Assim, é possível compreender 

tendências que se desenrolam no espaço urbano e influenciam na conformação das relações 

socioespaciais contemporâneas.  

Dentre as tendências urbanas contemporâneas, movimentos de transformação e construção, 

frutos de um período de compreensão do tempo-espaço contemporâneo, algumas tendências influenciam 

diretamente as formas de realização das relações sociais na cidade (nesse contexto a “cidade” 

compreende, sobretudo, metrópoles e cidades de grande porte, em cidades médias e pequenas as 

tendências tendem a ocorrer em menor intensidade): o modelo de circulação: que privilegia o transporte 

motorizado e a velocidade; o sistema econômico e político: que através de políticas públicas e/ou 

estratégias imobiliárias, submetem o espaço à mediação do mercado, associando o espaço urbano à 

categoria de mercadoria; o processo acelerado em que o espaço urbano é produzido: o que gera uma 

paisagem em constante transformação, que sugere, muitas vezes, a perda de referenciais urbanos; a 

transformação nas relações sociais acarretadas pelas inovações tecnológicas: permitindo que a 

comunicação e as relações sociais ocorressem sem que a presença física fosse necessária.  

O espaço público 

“A cidade é esse estabelecimento humano no qual os estranhos devem provavelmente se 

encontrar” (SENNETT, 1998, p.323-324), afirma Richard Sennett (1998) em O declínio do homem 

público. Para Sennett, os encontros na “vida pública” se diferenciariam de encontros com parentes, 

amigos ou conhecidos, “um encontro de estranhos é um evento sem passado, frequentemente é também 

um evento sem futuro” (BAUMAN, 2001, p.111). Assim, essa “vida pública” urbana demanda um 

conjunto de atividades, as quais Sennett chamou de “civilidade”. A civilidade atuaria como uma máscara 

que possibilitaria a sociabilidade, afastando sentimentos privados e circunstâncias de poder.  

Ao interpretar Sennett (1998), Bauman (2001) discute o meio urbano “civil”, como a 

“disponibilidade de espaços que as pessoas possam compartilhar como personare públicas” 

(BAUMAN, 2001, p. 112). Dessa maneira, o termo espaço público age como uma dimensão 

socioespacial, onde um conjunto de ações sociais e políticas, atribuem ao espaço sentido de 

pertencimento, apropriação, sociabilidade e permitem que o espaço seja ocupado, sem restrições ou 

imposições de poder que impeçam usuários de frequentá-lo. Assim, o espaço urbano pode ser designado 

como espaço público, quando alcança, a partir de práticas sociais, a dimensão propriamente política 

característica da esfera pública (ARENDT, 1987; HABERMAS, 1996).  

Ao tratar do espaço público na cidade contemporânea, Angelo Serpa (2007) traça discussões 

acerca da acessibilidade aos espaços urbanos, a acessibilidade é então compreendida em sua dimensão 

simbólica, dessa forma um espaço público representa a essência de um espaço acessível a todos, seu 

significado deve ultrapassar o mero acesso físico aos espaços urbanos de uso coletivo. “Como explicar 

a apropriação seletiva e diferenciada de espaços, que, em tese, seriam – ou deveriam ser – acessíveis a 

todos?” (SERPA, 2007, p.16).  

Ao estudar o “desaparecimento do espaço público”, John Gulick (1998) discorre a existência de 

três conotações gerais para o termo “espaço público”, são elas: propriedade pública: Propriedade física 

de posse do Estado; Espaço semiótico democrático: Caracteriza uma parte do ambiente construído que 

possa ser sensivelmente experimentado sem envolver o processo formal de trocas de mercadorias;  e 

esfera pública (ARENDT, 1987; HABERMAS, 1996), um ambiente onde os membros da sociedade 

(cidadãos) se reúnem para se envolver em discursos políticos constitutivos e experimentais de 

solidariedade social.  

Compreendendo o conjunto de teorias apresentadas e a partir da análise de suas 

correspondências, foram identificadas cinco propriedades centrais que possibilitam a caracterização de 
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espaços efetivamente públicos, são elas: promoção da sociabilidade, convite à permanência e à 

apropriação, vitória do valor de uso sobre o valor de troca, acessibilidade generalizada a todas as 

parcelas da população e viabilidade de práticas políticas. 

Notas sobre a sociabilidade urbana 

O conceito de sociabilidade (Geselligkeit), foi criado originalmente no campo da sociologia, por 

Georg Simmel (1967, 2006), ao pensar sobre o termo o autor se indagava sobre “como a sociedade é 

possível?”, considerando que essa sociedade era continuamente construída pela interação dos usuários. 

A constituição da sociabilidade se dá, a partir do momento em que as interações sociais de sociação 

deixam de ser apenas o resultado de interações de comum interesse e passam a ser acompanhadas por 

sentimentos de compensação pela ação social de convivência. “[...] O ‘impulso de sociabilidade’, em 

sua pura efetividade, se desvencilha das realidades da vida social e do mero processo de sociação como 

valor e como felicidade, e constitui assim o que chamamos de sociabilidade” (SIMMEL, 2006, p. 64). 

Para Simmel (1967) a atitude blasé é a incapacidade do indivíduo de reagir às sensações com a 

energia esperada/apropriada. Em um ambiente – as grandes cidades – de constantes estímulos nervosos, 

o indivíduo cria mecanismos de resistência a relações com o outro, essa “atitude de reserva”, como 

Simmel (1967) a denomina, é um mecanismo de defesa criado em situações em que a relação de 

proximidade é imposta pelo convívio social. Essa atitude psicológica é gerada pela crença do indivíduo 

na “superficialidade” da vida metropolitana. 

Louis Wirth (1976), preocupou-se em caracterizar a cidade enquanto entidade social, de acordo 

com as formas de ação e organização social dos agrupamentos. Segundo Wirth (1976), as formas de 

sociabilidade variam conforme a localidade e o tipo de comunidade nas quais está inserida. Esse 

pensamento conduziu a um conjunto de proposições sociológicas associando a quantidade da população 

(número de habitantes), a densidade populacional e a heterogeneidade habitantes e da vida social. 

De acordo com essa linha de raciocínio, quanto maior o número de habitantes de uma 

comunidade mais especializados e segregados os grupos sociais se tornam, visto que a tendência é que 

os habitantes se segmentes em grupos menores, e limitem a sociabilidade a esse grupo, a densidade 

atuaria como um agravante deste aspecto. Os grupos heterogêneos possibilitam um crescimento na 

mobilidade - entre grupos - dos indivíduos, aspecto que, em parte amplia as possibilidades de 

sociabilidade, mas ao mesmo tempo pode dificultar a continuidade dessas relações, visto que, “o local 

de residência, o local e a característica do emprego, a renda e a receita, flutuam, e o trabalho de manter 

juntas as organizações e de promover relações de amizade íntimas e duradouras entre os membros é 

difícil” (WIRTH, 1976, p. 104).  

Dessa forma é possível compreender porque as tendências urbanas contemporâneas, 

relacionadas as trocas sociais, assolam mais intensivamente metrópoles e cidades de grande porte. O 

espaço urbano contemporâneo, é um produto em constante mudança, fruto das contínuas transformações 

políticas, econômicas, culturais e sociais, e um novo período de compreensão do tempo-espaço. No que 

se refere à sociabilidade não é diferente, as relações sociais refletem diretamente a dinâmica dos locais 

onde são estabelecidas, na forma com que as pessoas convivem, socializam e se associam na cidade. 

Considerações finais 

Os modos de interpretação do tempo e do espaço afetam a maneira com que os indivíduos, 

grupos ou coletividades interpretam e agem sobre o mundo, o que torna as relações humanas, assim 

como a percepção tempo-espaço característica a um dado espaço e momento histórico. Aliadas à 

complexidade da sociabilidade, algumas tendências urbanas contemporâneas, como o modelo de 

circulação que privilegia a velocidade, o sistema econômico e político que submete a cidade à lógica do 

valor de troca, o processo acelerado de construção e transformação da paisagem urbana e as 
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transformações no comportamento ligadas às inovações tecnológicas, afetam diretamente a relação dos 

usuários entre si, com a cidade, e consequentemente nas formas de experimentar os espaços públicos.  

Cabe destacar a associação da chamada “crise no espaço público” com o esmaecimento das 

relações sociais na cidade. Entender que o espaço transforma o homem, da mesma forma com que o 

homem transforma o espaço permite a compreensão que essa forma, a “crise” não é um evento isolado, 

intrínseco ao espaço, ela acompanhou um conjunto de mudanças sociais que afetaram e transformaram 

as formas de convivência, interação, socialização e associação entre indivíduos, grupos e coletividades 

no espaço urbano. 

Dessa forma, é instigante ponderar de que maneiras a efetivação dos espaços urbanos em 

espaços efetivamente públicos – que promovam a sociabilidade: possibilitando a diversidade de 

vivências, e das formas de pensar e compreender o mundo coletivas; que convidem à permanência e a 

apropriação: aproximando o usuário do espaço; que valorize as relações de uso acima das relações de 

troca: onde as trocas monetárias não são necessárias para que o usuário permaneça no local; que garanta 

a acessibilidade generalizada a todas as parcelas da população: em um espaço acessível a toda 

população, inclusive à marginalizada, sem que existem barreiras físicas e ideológicas que inibam ou 

promovam algum tipo de vigilância regulatória sobre o espaço; que viabilize as práticas políticas: 

permitindo a comunhão entre os usuários e a esfera política – podem atuar na construção ou na 

reconquista de formas de sociabilidade urbana. 
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O DISTRITO DE LAGOLÂNDIA FRENTE AO ATUAL PROCESSO DE 

URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS 

 Leiliane Alves Trindade1 

Introdução 

O Município de Pirenópolis/GO, fica localizado a 150 km de Brasília, cerca de 120 km de 

Goiânia, e foi fundado no período da mineração, na primeira metade do século XVIII, com o nome de 

Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Atualmente possui um conjunto arquitetônico, 

urbanístico, histórico e paisagístico, tombados como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo 

IPHAN, mantendo preservados casarões e igrejas do século XVIII.  

A cidade atualmente é um destino turístico consolidado, atraindo inúmeros visitantes ano após 

ano, e isso ocasiona uma intensa valorização imobiliária, e faz com que os moradores acabem 

procurando outros locais de moradia ou para se refugiar em finais de semana e feriados, quando a cidade 

aumenta o fluxo de visitantes. 

Pirenópolis possui no seu território um Distrito, Lagolândia, e nove povoados que são: Capela 

do Rio do Peixe, Bom Jesus, Caxambu, Goianópolis, Índio, Jaranápolis, Placa, Radiolândia e Santo 

Antônio. No presente trabalho abordaremos apenas o Distrito de Lagolândia, que é uma divisão 

administrativa do município de Pirenópolis, possuindo cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas, 

com inclusive documento constante a divisão geográfica do lugar. Já os Povoados são pequenas 

aglomerações urbanos, e na maioria das vezes, são áreas consideradas rurais. 

O Distrito de Lagolândia, possui uma festa de romaria, que atrai para seu território no mês de 

julho, inúmeros visitantes, em louvor a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e ao Divino Pai Eterno, 

também conhecida como a festa do doce, devido à distribuição de grande quantidade de doces. Tal festa 

se iniciou por influência de Benedita Cipriano Gomes, conhecida como Santa Dica, que possuía poderes 

considerados messiânicos, e foi uma liderança influente para o lugar, conseguindo inclusive que na 

década de 60, o mesmo fosse emancipado, para alguns anos depois, retornar como Distrito. 

Por atrair inúmeras pessoas, Lagolândia, começou a ter suas áreas rurais do entorno loteadas, 

para pessoas construírem casas que na maioria, são ocupadas apenas no período dos festejos no mês de 

julho, ou se tornam casas de veraneio, sendo ocupadas pouquíssimas vezes no decorrer do ano, em finais 

de semana e feriados principalmente, nos dias atuais, com a facilidade de acesso, é possível morar, nos 

povoados ou no Distrito, e trabalhar na cidade. 

Os Aumentos de moradias urbanas, as expansões territoriais, sem planejamento, voltaram o 

olhar para o Plano Diretor da cidade, que é datado de 2002, com revisão em 2005, que não considera 

essas áreas como urbanas ou centros urbanos, e sim como áreas rurais, e que atualmente, estão sendo 

fracionadas, e loteadas, sem planejamento ou saneamento básico adequado, em frações de terreno 

compatíveis com áreas urbanas e não respeitando medidas tais como o módulo rural. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, “[...] o que continua até 

hoje definindo a área urbana do município é a Lei do Perímetro Urbano, de competência exclusiva 

municipal, servindo tanto para fins urbanísticos quanto tributários.” (IBGE, 2001, p.116), ou seja, cabe 

ao poder executivo, juntamente com o poder legislativo do município, estar efetuando a regulamentação 

dessas áreas. 

 

                                                             
1 Bacharel no curso de Direito pelo Centro Universitário UniEvangelica – Anápolis/GO 



 

199 

 

 

Desenvolvimento 

Em sua obra, Curado (2011), demonstra  que o desenvolvimento da rede urbana em Goiás e em 

Tocantins, são fatores históricos e geográficos ligados a garimpagem de ouro no período colonial do 

século XVIII, como o Povoado de Santo Antônio, que fica distante em vinte e quatro quilômetros da 

cidade de Pirenópolis, às margens da BR-070 (Brasília-Cuiabá), no período colonial possuía uma via 

que dava acesso a Meia Ponte, hoje Pirenópolis, e próxima a cursos de água, que possibilitaram a 

exploração aurífera, e o surgimento do núcleo urbano. 

Com o esgotamento das minas, a agropecuária tradicional tomou o lugar da mineração, 

proporcionando a manutenção de tais núcleos urbanos, e a implantação das rodovias também 

contribuíram para o surgimento de cidades e de pequenos núcleos urbanos, como é o caso dos Povoados 

de Jaranápolis e Índio, que estão localizados a margem da BR-153. 

Nucada (2010), também afirma que a ocupação do Estado de Goiás se deu no início do século 

XVIII, com a mineração, que com a estagnação após o fim da prospecção aurífera, os aglomerados 

urbanos, foram desaparecendo, e deixando apenas as ruínas como prova de que um dia o local outrora 

foi habitado.  

Em Pirenópolis, essa decadência não acarretou no desaparecimento dos núcleos urbanos que 

foram formados, pois são presentes na estrutura geográfica do município até os dias atuais, porém, não 

há uma definição ou delimitação dos espaços que os mesmos ocupam. 

O Plano Diretor do município de Pirenópolis/GO, é datado de 2002, com uma revisão em 2005. 

A nova revisão do Plano Diretor vem se arrastando já por alguns anos, porém, ainda não há nada 

concreto para que haja uma nova delimitação territorial de áreas urbanas, semiurbanas e rurais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pelo que é apresentado no Plano Diretor de 2002, Lei Complementar nº 002/002 de 12 de 

dezembro de 2002, e pela Lei Complementar nº 007/05, que dispõe sobre o ordenamento territorial, 

definindo as zonas urbanas, de expansão urbanas e rural do município de Pirenópolis, não há qualquer 

menção de qual seria a situação do Distrito de Lagolândia ou do Povoado da Capela do Rio do Peixe. 

A falta de uma definição jurídica concreta, acarreta em uma função social, que pode se chamar 

de híbrida, pois ora é tido como espaço urbano, requerendo serviços de infraestrutura básicos, típicos de 

cidade, ora é rural, com moradores trabalhando no campo, e necessitando de benefícios, previdenciários 

na maioria, que são concedidos para pessoas que habitam em área rural. 

Até o presente momento, a revisão do Plano Diretor não aconteceu, e uma necessidade iminente 

é a regularização jurídica desses núcleos urbanos, se serão considerados como tal, ou se ainda irão 

permanecer em áreas consideradas rurais, o que vem dificultando o acesso da população que ali residem, 

a água tratada por exemplo. 

Além da falta de acesso a água tratada, há também a falta de regularização em termos de 

expansão, já que áreas rurais ao redor vão sendo fracionadas e se tornando loteamentos irregulares, e 

em muitos casos, sem infraestrutura básica, sem estudo de impacto ambiental, e o que agrava, sem a 

devida fiscalização do Poder Público.  

Um outro ponto é a função social, que por serem núcleos urbanos com falta de regularização, 

os mesmos não atendem o que é definido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, § 2º - “A 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor”. 

Por não serem nem mencionados no atual Plano Diretor, que está em processo de revisão, seria 

necessário a análise desses núcleos territoriais urbanos, de forma a possibilitar uma regularização 

jurídica, para então, o Poder Público instituir as diretrizes de desenvolvimento, voltadas a habitação, 

saneamento básico e transporte, para de fato, essas regiões exercerem a função social que lhes é devida 

e proporcionar o bem estar de seus habitantes, que faz parte do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 
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A delimitação no Plano Diretor, de tais regiões como núcleos urbanos, como de fato são, irá 

proporcionar a população que ali vive, uma qualidade maior de vida, sem se falar, que ajustaria, de 

forma legal, o que já é previsto na Lei Municipal de parcelamento do solo, Lei nº 141/82 de 20 de 

dezembro de 1982, que prevê a forma de se lotear, Distrito e Povoados, porém, não há a previsão de tais 

áreas serem urbanas, o que leva a questionar, um possível conflito jurídico, pois o módulo rural em 

Goiás, tem sua fração mínima de parcelamento em 20 mil metros quadrados, ou 2,0 ha., ou seja, se não 

são áreas consideradas urbanas, e sim rurais, como parcelar o solo com o módulo rural menor do que o 

permitido? Tal questão leva a questionamentos como: qual o melhor caminho, seria utilizar da revisão 

do atual plano Diretor que está em andamento, para que Distrito e Povoados sejam considerados como 

núcleos urbanos? Como o poder Judiciário poderia agir na solução destes conflitos? 

O imóvel rural, assim como o imóvel urbano, são bens individuados e caracterizados, possuindo 

características e função social próprias, seja físicas, como a localização, área, limites, confrontações, ou 

as jurídicas, que se referem a matrícula, registro, ou transcrição, que são feitos no Cartório de Registro 

de Imóveis. 

O Estatuto das Cidades, tem previsão Constitucional, e é incumbido da regulamentação e 

subsídios de políticas que ordenem o crescimento urbano com fins de preservação da função social da 

cidade, e coloca o Plano Diretor como instrumento básico de uma política urbana que vise a busca ao 

acesso igualitário de todo cidadão a cidade, de forma que o Plano Diretor defina formas de garantir a 

função social da propriedade urbana, um meio ambiente equilibrado, e disponibilize instrumentos de 

uso e ordenação do solo rural e urbano. 

Considerações Finais 

Alguns dos núcleos urbanos que se formaram na área considerada rural do município de 

Pirenópolis, vêm desde o período da mineração – século XVIII -, porém, ainda não são legalmente 

reconhecidos como áreas urbanas pelo Plano Diretor. Por não serem mencionados no atual Plano 

Diretor, que está em processo de revisão, seria necessário a análise desses núcleos, de forma a 

possibilitar uma regularização jurídica, para que o Poder Público institua diretrizes de desenvolvimento, 

voltadas a habitação, saneamento básico e transporte, para de fato, essas regiões exercerem a função 

social que lhes é devida e proporcionar o bem estar de seus habitantes. 

A função social do que é área urbana, está descrita no Plano Diretor, o que nessas regiões, fica 

impossível o seu cumprimento, já que não há previsão de sua tipificação, e como áreas rurais, também 

não cumprem o que é previsto no inciso I, artigo 4º da Lei nº 8.629/93 que define o que é imóvel rural: 

“ Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine 

ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”. 

É preciso planejar o crescimento não só da cidade, mas de toda aglomeração populacional que 

o município de Pirenópolis possui. Para Mota (2003), o planejamento territorial embora seja atribuição 

municipal, que no caso de Pirenópolis, a esperança vem na revisão do atual Plano Diretor, não deve se 

limitar ao espaço da cidade, devendo se vincular ao meio rural e à escala regional, tentando focar em 

possíveis problemas que toda a região possa ter em um futuro, por uma ocupação desordenada, e que 

cada vez mais adentra e parcela áreas rurais. 

Desse modo, a população dessas localidades, fica a mercê da vontade do poder público para 

efetuar serviços e reparos, como por exemplo o recapeamento das ruas, que a atual gestão alega não 

poder fazer nada a respeito, já que as localidades não contribuem com o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana (IPTU). 

Huffner e Oliveira (2017), afirmam que o Plano Diretor “precisa ser conduzido na escala 

macrorregional”, ou seja, deve tentar abranger o máximo de possibilidades, urbanas e rurais que o 
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território de um município pode abarcar, para que os recursos e as políticas públicas sejam planejadas, 

de forma a minimizar impactos ambientais e sociais. 
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O ESPAÇO EM QUE SE SEPARA – IDENTIDADE E ALTERIDADE NA 

DIVERSIDADE DA FRONTEIRA 

Sarah Cabral1 

Ademir Luiz2 

Introdução 

De modo a se compreender os movimentos internos existentes entre diferentes indivíduos e as 

formas com que se relacionam, faz-se necessário uma visão de território mais pessoal, em que o mesmo 

não é tido como um local unicamente geográfico na superfície terrestre, mas como um ambiente em que 

se articula processos sociais; em que se habita, vive e intervém no espaço, criando e ordenando afim de 

se estabelecer um território. 

O território se torna um ambiente resultante do relacionamento que uma sociedade tem com o 

espaço em que ela se estabelece, portanto deixa de ser um espaço associado somente a critérios físicos, 

passa-se a ter também a ideia de um local simbólico, em que está vinculado ao imaginário que um povo 

tem sob seu território. E, é através da formação tida por processos econômicos, políticos e culturais que 

se cria uma materialidade e que é reproduzida por meio da apropriação concreta do espaço e da 

dominação afetiva do mesmo (MORARES, 2002). Sendo assim, o território de um determinado grupo 

não é um espaço qualquer, mas um local de relação entre o homem e a terra; o indivíduo e seu território 

e, é neste contexto em que se dá o surgimento da fronteira; o local do “início” de um território e do 

“final” de outro.  

O coletivo que é circundado por “fronteiras”, torna-se um grupo de sujeitos que se expressão 

em comum uma língua, uma cultura, uma política, uma economia. Passasse a ter, então, dois tipos 

diferentes de fronteira; a do aspecto natural e físico e, a fronteira do aspecto simbólico, que é marcada 

pela soberania de um Estado organizado a partir do grupo coletivo dos habitantes de um mesmo território 

(RADDATZ, 2013). 

Desenvolvimento 

O limite entre o “eu” e o “outro” 

O pensamento de MARTIN (1994), torna-se relevante na condição de se estabelecer as 

diferenças entre o “eu” e o “outro”, o autor propõe distinguir o limite e a fronteira, sendo o limite 

reconhecido como uma linha, que não poderia, portanto, ser habitado. Enquanto a fronteira acontece em 

uma faixa constituída como zona, um local vastamente ocupado por habitantes de Estados vizinhos que 

desenvolvem um intercâmbio de suas vivências. Com isso, a fronteira envolve uma relação entre pessoas 

e identidades distintas que retoma a noção de ser um local em que se é natural de se estabelecer 

diferenças. 

A fronteira é essencialmente o lugar da alteridade... é o lugar do encontro dos que por diferentes 
razões são diferentes entre si... a fronteira é um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 

Não só o desencontro e o conflito decorrente das diferentes concepções de vida e visões de 

mundo de cada grupo humano. O desencontro de temporalidades históricas, pois cada grupo 

está situado diversamente no tempo da História (MARTINS 1997, p. 150). 

A fronteira é um local de efervescência intensa, um espaço de acolhimento do outro; do 

diferente; do estranho e, ao mesmo tempo, como um local de dor profunda, da violência, mas também 

                                                             
1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado na Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). Graduada em Arquitetura pela UEG. E-mail: sarahcabral.arq@gmail.com. 
2 Docente do Curso de História na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Doutor em História pela UEG. E-mail: 
ademir.hist@bol.com.br 
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da recriação da vida. Em que as diferenças se tencionam e produzem o novo (MONTEIRO, 2004). Como 

uma confluência do que um dia já foi, do que hoje está sendo e do que em algum momento possa vir a 

ser, a fronteira abriga as diversas relações sociais que ocorrem na mesma, e tudo o que tais relações de 

troca e conhecimento possam vir a proporcionar ao se construir o novo; o diferente (GONÇALVES, 

2011). 

A fronteira é, a um só tempo, área de separação e aproximação, linha de barreira e espaço 
polarizador. É, sobretudo, um espaço de tensões, de coexistência das diferenças e do 

estabelecimento de novas realidades socioculturais. (CASTELLO, 1995, p. 18 apud 

RADDATZ, 2004, p.04). 

Portanto, a fronteira se torna local de relações complexas, nas quais culturas e identidades 

distintas propiciam condições para se produzir e reproduzir relações que irão reafirmar a diferença 

existente entre os indivíduos fronteiriços. RAFFESTIN (2005), conforme referenciado por 

GONÇALVES (2011), faz um diálogo com a noção de que a fronteira é um fato social, que nasce por 

meio da diferença e da delimitação de “um pra cá” e “outro pra lá”, na qual não se separa, mas estabelece 

distinções através das formas de se organizar o território. 

A zona de “fronteridade” se torna um espaço propício de gerar raízes e diferentes identidades, 

devido ao fato de haver um perceptível encorajamento de se construir novas identidades nesse ambiente, 

desde o momento em que se afirma as diferenças em relação aos outros grupos , até o momento em que 

os indivíduos utilizam a afirmação de sua identidade para distinguir o “eu” do “outro” e assim criando 

assim elementos para a construção e reconstrução da identidade de fronteira (GONÇALVES, 2011). 

O indivíduo que habita a fronteira encontra-se entre duas identidades; a sua natural e a “outra”, 

sendo essa a que poderá ser apropriada ou incorporada à sua original. É construído, então, uma relação 

de “entrelugares”, como é salientado por HALL (2003 apud GONÇALVES, 2011, p.06), quanto por 

BHABHA (1998 apud GONÇAVELS 2011, p.06).  

Concebido como um terceiro espaço, como um ambiente híbrido, o entrelugar possibilita 

adentrar em outros posicionamentos, como na constituição de novos sujeitos oriundos do “eu” do 

“outro”. O novo espaço gerado na fronteira se torna um local em que não se configura somente como 

ambiente de dominação, mas também de trocas, sejam elas individuais ou coletivas, nas quais anseios e 

signos de valores culturais são negociados. 

A identidade territorial se dá como uma identidade em movimento, um processo contínuo de 

mutação em que passar por momentos de reinvenção, de adaptação, conforme as novas relações são 

construídas por discursos e por diferentes sujeitos que há pouco eram desconhecidos. Sendo assim, a 

identidade está associada as relações que ocorrem na especificidade do território. Torna-se difícil afirmar 

que o território de fronteira irá submergir uma nova identidade, mas a força cultural e política dos grupos 

coletivos em suas relações sociais, dentro desse espaço, vai reproduzir e propiciar um estímulo de se ter 

uma identidade específica do território.  

[...] como não encaramos a identidade como algo definido de forma clara, mas como um 

movimento, trata-se sempre de uma identificação em curso e por estar sempre em 

processo/relação ela nunca é uma, mas múltipla. Toda identidade só se define em relação a 

outras identidades, numa relação complexa de escalas territoriais e valorações negativas e 
positivas (HAESBAERT, 1999, p.175 apud GONÇALVES, 2011, p.03). 

A identidade territorial, é definida, portanto, a partir de relações que são construídas em um 

determinado território, sendo uma identidade que se expressará dentro da noção de pertencimento de 

um grupo a partir do limite de uma escala territorial de referência identitária e, tornar-se-á carregada de 

subjetividade, mas também objetividade dentro de um espaço que tem como papel estrutura identidades. 

O processo de construção e reconstrução de identidade territorial de fronteira ocorre assim com 

contradições, ambiguidades e complexidades que passam a ser influenciadas pelas condições sociais do 

local em que essa identidade se estabelece. 
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As fronteiras, sejam elas naturais, míticas ou filosóficas, proporcionam ao sujeito a oportunidade 

de transcende-las, de adentrar o desconhecido e despertar o desejo de conhecer e também transformar 

esse espaço em uma área sem limites. A fronteira passar a ser ao mesmo tempo um estímulo para o 

desenvolvimento humano, mas também para preservação de tradições. 

Frequentemente tida como um obstáculo, a fronteira é vista como um empecilho até que se atinja 

o “lado de lá”. Como local que, muitas vezes, guarda marcas de guerra; de conquista de limites que em 

determinadas situações inibe os indivíduos que ali chegam, pois tornam-se sujeitos vistos com 

desconfiança e de intenções duvidosas. No entanto, ela também pode ser tida como local de fuga; o 

paraíso; o descanso e, até mesmo um local de liberdade. 

Segundo MARTINS (1997) a fronteira também é tida como o limite do humano, como uma 

fronteira da humanidade em que além dela se tem o natural; o animal; o não humano. A concepção de 

fronteira do humano surge a partir do momento que entende-se que ela possui dois lados e não somente 

um, que supostamente tende a ser o lado da civilização em que o “eu” costuma se conhecer 

intrinsicamente. 

Pensando como um espaço de relações, percebe-se que este local de “limites” ocorre de modo 

não fixo, devidos os sujeitos serem oriundos de Estados, culturas e identidades diferentes e, nesse 

encontro de diversidade torna-se possível que o indivíduo assuma uma relação de alteridade com o outro 

lado da fronteira que é essencial nas configurações das relações sociais que ali ocorrem. 

Determinadas identidades ou, caso se preferir facetas de uma identidade, manifestam-se em 

função das condições espaço temporais em que o grupo está inserido. Finalmente, a(s) 

identidade(s) implica(m) uma busca de reconhecimento que se faz frente à alteridade, pois é no 

encontro ou no embate com o outro que buscamos nossa afirmação pelo reconhecimento 

daquilo que nos distingue e que, por isto, ao mesmo tempo, pode promover tanto o dialogo 

quanto o conflito com o outro (HAESBAERT, 1999, p. 175 apud GONÇALVES, 2011, p.09). 

Segundo MORAES (2002), a noção de “civilização” que servia como papel catalisador cumpriu 

para a antiga mentalidade o que posteriormente seria ocupado pelo conceito de modernização. Com isso, 

o “outro” da fronteira, deixa de ser apenas a noção do homem civilizado frente ao “não humano”, e 

passa a ser ocupado então pelo conceito de modernização. Do encontro ao moderno, de um “entre lugar” 

em que o atraso se dá em um lado e o progresso em outro lado. 

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando os tempos se fundem, 
quando a alteridade original e mortal dá lugar a alteridade política, quando o outro se torna a 

parte antagônica do nos. Quando a história passa a ser a nossa história, a história da nossa 

diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque somos antropofagicamente 

nós e o outro que devoramos e nos devorou (MARTINS,1997, p.134). 

Considerações Finais 

Durante um longo período foi pensado a fronteira como um limite, pensada apenas como algo 

que se separa, porém a definição de fronteira deixa de ser uma divisória, e se torna uma condição que 

propicia configurar relações sociais que ocorrem dentro desse território.  

Considerando a fronteira como um ambiente em que se encontra relações e identidades 

diferentes, a alteridade se torna presente, a ideia da diferença entre o “eu” e o “outro”, pois nesse 

contexto não há como abordar as relações que ocorrem em uma zona fronteiriça sem considerar as 

identidades e diferenças de ambos os lados. 

As pessoas somente sobrevivem porque se complementam, as divisões sociais do trabalho 

consolidam e respaldam os motivos de viver de cada um; as cidades também somente existem 

porque se complementam com outras cidades no palco da divisão territorial do trabalho. 

Todavia, na fronteira existe algo mais... separam línguas e formas culturais de agir, fazendo 

com que o rigor destes marcos imponha uma preocupação cotidiana para as forças sociais 

daquele meio-geográfico: preservar a jurisdição de seu lado, e transpor a jurisdição do outro 

(OLIVEIRA, 2005, p. 360 apud GONÇALVES, 2011, p.10). 
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Com diferentes aspectos linguísticos, culturais e identitários, a fronteira se torna propícia às 

diferenças, considerando também por ela ser originária de um território em que se há a esperança de 

mudanças, de movimentos, manutenções marcadas por distintas referências em que o mesmo local 

abriga.  

A fronteira é nitidamente um local de alteridade, em que se afirma as diferenças entre o “eu” e 

o “outro”, identidades distintas se encontram no mesmo local, abarcando sujeitos que constroem uma 

noção de identidade orientada pelo outro. Portanto, a alteridade e a identidade se tornam “padrão” para 

a fronteira, devido ambas influenciarem e até mesmo definirem as relações fronteiriças.  
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O LUGAR VIVIDO EM DESLOCAMENTO: IDENTIDADE E IMAGINÁRIO DOS 

CAMPONESES DE INHUMAS (GO) 

Rodrigo Emídio Silva1 

Introdução  

Este trabalho busca compreender como homens e mulheres do campo do município de Inhumas-

Go, especialmente no Margoso, na Pedra Branca e Serra Baixo, respectivos distritos deste município, 

constroem afetividades e sentimentos de pertencimento em seus lugares. Trata-se de uma pesquisa que 

procura explorar as experiências dos camponeses que permanecem no campo enquanto os 

deslocamentos rurais-urbanos são fenômenos marcantes nas percepções camponesas de Inhumas. 

Nesses dilemas dos movimentos migratórios, identifica-se, também, que as dinâmicas urbanas criam 

novos ritmos, signos e símbolos que são acomodados nos modos de vivências camponesas. Aos olhos 

da pesquisa, o campo não é visto apenas pelo movimento das saídas, mas também pelas chegadas. Em 

síntese, a mão que afaga a terra manuseia um smartphone. 

Antes de um mergulho subjetivo, a pesquisa sente a necessidade de uma objetividade tátil 

descritiva do objeto.  O município de Inhumas localiza-se na mesorregião do Centro Goiano, sua 

extensão territorial corresponde a 613, 3 km², a estimativa populacional do Censo é que Inhumas tenha 

53000 habitantes e com uma porcentagem populacional urbana de 96 %. Neste espaço, o comércio local, 

o setor financeiro, a prestação de serviços, uma indústria sucroalcooleira e o polo têxtil definem as 

relações econômicas.  

Os outros 4% da população moram no campo, que se compõe por minifúndios e pequenas 

propriedades. De acordo com o Incra, um módulo rural na cidade de Inhumas corresponde a 24 hectares 

e são produtoras de hortifrutigranjeiros e as relações de trabalho são familiares.  A pecuária de gado de 

corte ocorre nas médias e grandes propriedades, nesse caso, as relações de trabalho ocorrem entre 

agregados e proprietários. Outro traço marcante nos espaços agrícolas é o arrendamento das terras 

agricultáveis para o cultivo de cana-de-açúcar. 

Nos últimos 30 anos, a migração rural-urbana tornou-se um movimento recorrente nos espaços 

rurais de Inhumas, isso é demonstrado na pequena porcentagem da população camponesa. O desejo de 

morar na cidade instalou-se nos jovens camponeses, que não veem outra solução a não ser partir. Estudar 

e trabalhar são as justificativas mais recorrentes para a saída do campo.  

Os camponeses que permanecem são sujeitos que abdicam do convívio dos filhos, netos e 

sobrinhos pelo convívio com a terra. Ficar, enquanto os outros partem, nos parece uma relação de 

cumplicidade, um sentimento de pertencer ao campo. Os lugares vividos carregam um emaranhado de 

experiências, mas, sobretudo, são lugares vívidos porque os sujeitos depositam esperanças e sonhos.  

Homens e mulheres que sempre esperam chuvas antecipadas, que sofrem pela mingua das águas e ficam 

apreensivos com o emagrecimento dos animais. Eles são invadidos por uma adimensional esperança 

quando os primeiros ventos úmidos avisam que as chuvas estão próximas. 

Os elos entre os camponeses e seus espaços de vivências alteram ao longo de variáveis históricas 

e culturais. As experiências e as subjetividades podem mudar com a saída de familiares ou com a 

chegada de objetos antes vistos apenas nas cidades. Entre eles, por exemplo, as torres e antenas, cada 

vez mais populares, para disponibilizar internet para telefones celulares, computadores.  

Esta pesquisa, portanto, propôs mergulhar no universo material e imaterial dos camponeses e 

diante da saída de familiares e com a chegada de eletrodomésticos, motocicletas, carros e, claro, os 

                                                             
1 Docente da rede municipal educação de Goiânia. 
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telefones celulares. Nessa dinâmica de saídas e chegadas, acreditamos que as noções de ruralidade estão 

mais próximas de urbanidade.   

O lugar e a paisagem: o campo da perspectiva da percepção 

A ruralidade, enquanto modo de vivência do campo, possui dinâmicas pertinentes no 

contemporâneo, que se distingue da urbanidade nas suas especificidades sócio-espaciais. O campo é 

uma totalidade parcial, pois envolve todas as dimensões da existência, desde a materialidade à 

imaterialidade, nos processos objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Assim, a ontologia do ser 

geográfico consiste nos elos que são criados nas experiências espaciais, das paisagens e dos lugares.   

Os sujeitos desta pesquisa são os camponeses que permanecem no campo, mas, suas despedidas 

compõem subjetividades e ressignificam experiências e lugares. O estudo da permanência, contudo, só 

é possuidor de sentido quando os deslocamentos e as partidas tornam-se evidências. Sair e permanecer 

são experiências opostas do mesmo movimento: a migração rural-urbana. Quando Sayad (2005) aborda 

os descolamentos, não se restringe aos aspectos econômicos, mas evidencia os aspectos e as tensões 

político-culturais. Todo migrante carrega em sua existência as experiências da partida e da chegada, e 

elas são indissociáveis. O migrante é um ente ausente para os que permanecem e um estranho para as 

pessoas do lugar de chegada.  

Esses deslocamentos reverberam e possibilitam novas experiências e percepções dos homens e 

mulheres que mantêm uma relação orgânica com o campo. Essas partidas trazem uma maior 

aproximação com os valores urbanos e dão novos signos que constroem corporeidades na percepção do 

lugar. De acordo com Chaveiro (2005 p. 53), “a modernização, apesar de ser avassaladora e hegemônica, 

não erradicou a tradição; e, embora resistindo, não se impõe. Mesmo que não se imponha, ora converge, 

ora conflita, ora se adapta aos novos signos modernizantes”. Os sentidos e sentimentos de ausência, 

talvez, sejam preenchidos por novas presenças materiais. 

Em Inhumas, engendrou-se a mecanização do campo, especialmente, pelo cultivo da cana-de-

açúcar; médias e grandes propriedades agrícolas foram cooptadas pelo setor sucroalcooleiro. Nesse 

cenário, em algumas áreas, a diversidade fisionômica do campo foi suprimida pela composição 

homogênea dos canaviais. Houve um recuo drástico das vegetações do Cerrado, por consequência, uma 

redução de biodiversidade.  

O campo, enquanto espaço de vivências e sentimentos, tem acepção das mais profundas raízes 

de sentido de lugar: a roça é lar e não meramente residência. Para seu morador, esse substantivo feminino 

transmite sentido de proximidade, abrigo, proteção e útero, talvez, uma maternidade espacial. Nessas 

experiências camponesas com o mundo objetivo, o ser toma consciência espacial e assume uma 

condição terrestre. Nesse sentido, Dardel (2015) define que a realidade geográfica é resultado das 

interações dos arranjos vegetais, das cores e dos odores do solo com todos estados afetivos e com as 

ideias. O ser na terra cria uma geograficidade, a terra é a base para toda existência humana e o despertar 

da consciência de ser nos indivíduos. 

Na convergência de Besse (2014), esses elementos estão abertos aos cinco sentidos, à emoção 

e a um tipo de geografia afetiva que repercute os poderes de ressonância que possuem os lugares sobre 

a imaginação. Portanto, a relação humana com mundo sensível é dada por encontros pessoais e, 

sobretudo, íntimos. Nessa perspectiva, Tuan (1985), numa dimensão topofílica, assevera que a visão, 

audição, olfato, o paladar e o tato possibilitam que os indivíduos percebam e decodifiquem as 

imensidões do mundo. Afirmar que os sentidos são processos, apenas biológicos, proporciona uma visão 

reducionista das ações humanas. Os sentidos humanos são aguçados nas práticas culturais, ou seja, é a 

cultura, nas suas manifestações, que molda os sentidos humanos. 

 Na convergência das argumentações anteriores, o ritmo cíclico do clima traz uma percepção 

temporal no elo entre ser humano e o meio. O chão seco sendo rasgado pelas lâminas do arado de boi 
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ou pelo trator, a terra fofa é a cama preparada para o deitar e escorrer das águas.  Em setembro e outubro, 

as folhas secas no chão modificam as paisagens, a morte que espera o retorno da vida. As flores 

desabrocham nas mangueiras, nos abacateiros e nas jabuticabeiras, ali a vida desafia a morte pois o 

florescer é o anunciar da esperança. As primeiras chuvas chegam, esperança renovada, a fertilidade se 

veste de verde.  Nesse ciclo, plantar a vida também é esperar a morte, a colheita é necessária. O alimento 

maduro precisa ser guardado.  

No permeio das possibilidades teóricas da percepção, a categoria de lugar surge em primeira 

grandeza. Os lugares intermediam a relação indivíduo e mundo. Na mesma perspectiva, afirma Tuan 

(1984) que as escalas de lugares variam entre os espaços íntimos, que consistem numa experiência 

direta, ou uma grande região ou espaço-estado nação. Estes estão além da experiência direta, mas, 

através do meio simbólico da arte e educação, tornam-se lugares. 

O camponês experimenta o espaço e pode (re)vivê-lo de forma intensa. O mundo das vivências, 

das rotinas diárias, estes ritmos perfazem um mundo subjetivo. Sobre as considerações da geografia e 

da fenomenologia na categoria de lugar vivido, Buttimer (1985, p.180) considera que “mundo vivido 

diário, visto sob o ponto de vista vantajoso do lugar, poderia ser compreendido como uma tensão 

(orquestração) de forças estabilizantes e invocativas, muitas das quais não poderiam ser conscientemente 

apreendidas (...)”. Os elos subjetivos entre os homens e o campo se dão quando o segundo é apropriado 

e praticado pelo primeiro, entretanto, o primeiro demarca, identifica, e dá significados ao segundo. 

Então, existem, a partir dessas mútuas relações, elos subjetivos entre os homens e os espaços.  

No prisma de Buttimer (1985), a rotina cotidiana, com ritmos permeáveis, que oscila de forma 

expressiva nas redes de interação social, representa os vínculos humanos. Ou seja, as pessoas se ajuntam 

e se distanciam, surgem então as demarcações de espaço. Para Tuan (1985), a categoria de lugar vivido 

no espaço é demarcada nas experiências, nos comportamentos, nas formas de habitar. Em outras 

palavras, o lugar vivido é demarcado pela presença da vida no espaço. 

Os indivíduos vivem os espaços de forma mais profunda, sentem-nos em dimensões psíquicas. 

Segundo Tuan (1985, p.05), a sensação, a percepção e concepção projetam o homem no mundo e o 

mundo no homem, assim, nasce a experiência; o pensamento dá colorido a toda experiência humana, 

inclusive às experiências primárias. O mundo externo não é captado pelos indivíduos, em sua totalidade, 

ao contrário, ele é percebido em nexos parciais ou fragmentários. A captação do mundo externo é feita 

pelos sentidos.    

As diversas temporalidades influenciam o florescer perceptivo e subjetivo acerca do espaço 

geográfico. De acordo com Dardel (2015, p.46), “a geografia como realidade terrestre é ‘lugar’ da 

história, uma persistência que ultrapassa o acontecimento”. Os indivíduos podem praticar e viver o 

mesmo espaço materializado com formas e funções subjetivas distintas, na medida em que, neles, 

existem constantes alternâncias cósmicas e rituais do tempo. Este processo catártico é muito 

influenciado pelas dinâmicas cotidianas das práticas do espaço. Assim sendo, nas leituras geográficas 

acerca das percepções, o tempo não pode estar dissociado do espaço.                                                            

A paisagem apresenta-se para esta pesquisa como uma categoria auxiliar, uma fisionomia dos 

lugares como define Relph (2014).   Os camponeses criam suas relações com o meio, nesse ensejo, a 

agricultura e a pecuária são as técnicas que intermediam os elos homem e terra. As dinâmicas das 

paisagens ajudam a entender as experiências que os camponeses estabelecem com meio e possivelmente 

o nascimento do lugar vivido.   

Nessa perspectiva, Bonnemaison (2002, p. 107) admite que “a paisagem é, muitas vezes, o lugar 

de encontro e de uma emoção entre homem e terra”. Um encontro moldado historicamente entre as 

singularidades humanas e singularidades do campo. A conjunção entre os modelos de vidas e os aspectos 

rurais das paisagens podem inferir nas dimensões socioculturais das paisagens. O passado, o presente e 

o desejo do futuro trazem interações entre significados residuais e emergentes nas paisagens.    



 

209 

 

 

No entremeio da discussão teórica, na roça existe uma representação fiel do devir de um espaço 

vivido. Nos espaços desenrolam-se histórias de vidas e de mortes, a roça como lugar é o lugar da família, 

por essência é um lar com raízes existenciais profundas. Então, um grupo vive um espaço, entretanto, 

as emoções, as vontades se dão de formas particulares, ou seja, o campo torna-se um lugar da ausência 

para os jovens, mas é o lar dos camponeses que mantêm as vivências. 

Representar essas dinâmicas dos lugares vividos é, ao mesmo tempo, penetrar uma imensidão 

íntima da relação homem e terra. Aos olhos da pesquisa, compreender essas afetividades corresponde a 

explorar e cristalizar experiências duráveis que se contrapõem aos ritmos efêmeros.    

Os novos ritmos do campo 

O deslocamento é uma experiência dualizada pelos que migram e, também, pelos que 

permanecem. Esses sujeitos comungam, por ângulos distintos, os sentimentos de incompletude e 

ausência. No entanto, códigos e estratégias são criados e aproximam camponeses da cidade. Quando a 

saudade bate e o campo torna-se um espaço da ausência incontida, os pais visitam os filhos e vice-versa, 

esses movimentos apresentam os objetos e as tecnologias para os camponeses. Os filhos, agora, 

entusiasmados com a vida citadina fazem a publicidade da necessidade de produtos para facilitar a vida 

no campo. E, muitas vezes, ensinam como manusear aqueles amedrontadores aparelhinhos, os celulares. 

Alguns fragmentos de vida urbana são absorvidos, acomodados e rearranjam a percepção de lugar. 

As casas apresentam, em geral, engenharia modesta e, quase sempre, são baixas, algumas ainda 

com paredes de adobe, desenham uma paisagem descascada, são solitárias e distantes umas das outras. 

Nos baixos telhados, as antenas parabólicas apontam para o infinito do céu. Os televisores trouxeram, 

para os camponeses, paisagens de lugares além dos seus horizontes, contudo as parabólicas 

potencializaram a definição e nitidez das imagens. As taperas, hoje muitas, murmuram um ermo 

lamento. Na tentativa de explorar essa imagem, o campo de Inhumas é o resultado do entremeio do 

arcaico e seminais elementos modernos.  

O campo é a saudade sentida pelos que partem e pelos que ficam. Os filhos depositam suas 

esperanças em outros espaços e apostam na partida. Os pais, inundados de lembranças, põem suas vidas 

no sentido da existência, entendem que os espaços urbanos são um novo ao qual eles não pertencem.  A 

cidade então assume uma pujança de jovem e com expectativas de uma vida mais fácil.  

Essas dinâmicas alteram ritmos e práticas festivas rurais, as festas, hoje, se estruturam num 

movimento relacional entre os festeiros camponeses e aqueles oriundos da cidade. Pessoas da cidade 

que, de forma direta ou indireta, possuem ligação com o campo. É pertinente ressaltar que esses 

momentos promovem o (re)encontro dos que partiram e dos que permanecem. Nessa dinâmica, a saída 

permanente converge para um retorno temporário. 

Os elos entre homem-meio e toda cosmogonia que surge em suas experiências ensejam um 

debate sobre sujeitos que, de certa forma, não foram captados na totalidade pelas dinâmicas espaciais 

urbanas. Portanto, os modos de vivências rurais passam por mudanças e, a partir dessa compreensão, a 

premência de discutir as percepções e as representações culturais dos homens e mulheres que 

permanecem no campo.  
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O MOSAICO SERTÃO VEREDAS-PERUAÇU COMO CAMINHO 

METODOLÓGICO PARA COMPREENSÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 

Josy Dayanny Alves Souza1 

Introdução 

O Mosaico de Unidades de Conservação Sertão Veredas-Peruaçu (figura1), sancionado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria nº 128, de 24 de abril de 2009, dividido em três 

núcleos territoriais denominados: Sertão Veredas, Pandeiros e Peruaçu, localiza-se geograficamente nas 

regiões norte e noroeste de Minas Gerais e sudoeste baiano. A configuração do Mosaico abrange a 

sociobiodiversidade no sertão de Minas Gerais da seguinte maneira:  

 Núcleo Sertão Veredas: Parque Estadual Serra das Araras, Parque Nacional Grande Sertão 

Veredas, Estação Ecológica Estadual de Sagarana, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

Veredas do Acari, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Arara Vermelha e RPPN 

Veredas do Pacari, Associação de Bordadeiras de Rurais da Serra das Arraras, Ponto de Cultura Seu 

Duchim, Cooperativa Sertão Veredas, Cresertão, Copabase, Central Veredas Artesanato, Fiandeiras 

do Urucuia, Associação de Artesãos do Urucuia, Comunidade Quilombola Barro Vermelho;  

 Núcleo Pandeiros: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Rio Pandeiros, Área de Proteção Ambiental Estadual dos Rios Cochá e Gibão e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN) Porto Cajueiro, Quebradeiras de Coco, Cooperativa de Pequenos 

Agricultores Agroextrativistas de Pandeiros (Coopae), Comunidade Gaim, Comunidade Olaria, 

Cooperuaçu, Ponto de Cultura Centro de Artesanato da Região de Januária, e;  

 Núcleo Peruaçu: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Parque Estadual Veredas do Peruaçu, 

Parque Estadual da Mata Seca e Área de Preservação Ambiental (APA) Cavernas do Peruaçu, Aldeia 

Sumaré I, Aldeia Barreiro, Aldeia Caatinguinha.  

Figura 01: Mosaico de Unidades de Conservação - Sertão Veredas-Peruaçu 

 
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Ministério do Meio Ambiente 

                                                             
1 Doutoranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Socioambientais, na Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: jdgeografa@gmail.com  
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Propomos neste texto uma análise dialógica em que a diversidade biológica e a diversidade 

cultural atuam como perspectivas para compreensão da sociobiodiversidade. Para isso, consideramos o 

Mosaico de Unidades de Conservação Sertão Veredas-Peruaçu como lócus para análise da 

sociobiodiversidade, a partir das relações estabelecidas entre biodiversidade e sociodiversidade.  

Os conceitos utilizados na pesquisa são: território e sociobiodiversidade. Escolha que se 

fundamenta: no ponto de vista teórico abordado por Marcelo Lopes de Souza (2013), em que o autor 

considera a importância de se designar um conceito como ferramenta para a pesquisa sócio-espacial; no 

reconhecimento do Mosaico de Unidades de Conservação Sertão Veredas-Peruaçu como um núcleo 

territorial; e, na busca pela compreensão da sociobiodiversidade, discutida em Antonio Carlos Santana 

Diegues (2002, 2005).   

Desenvolvimento 

A busca por narrativas relacionadas ao sertão, passa pelo que Melo (2011) nos apresenta, é 

“bastante difundida nas imagens do senso comum, dos saberes populares, das ciências, das artes verbais, 

da literatura, do cinema, das artes plásticas, da música, dentre muitos outros saberes (p. 4). A literatura 

de João Guimarães aciona o dispositivo de um imaginário que elabora referências do devir sertão -o vir 

a ser-, a poética da narrativa projeta paisagens, identidades, modos de vida, imagens que ficam marcadas 

nas relações de conflitos e encantamentos do sertão. 

Brandão (2009), ao narrar a visita de um antropólogo à geografia, propõe viver um tempo, 

habitar um espaço, para isso, textualiza sua experiência à beira do Rio São Francisco, em Pirapora-MG. 

Ao apresentar uma concepção de leitura sobre o sertão, Brandão expõe a seguinte da cantiga de roda:  

Esta casa não tem nome 

Pois agora eu vou por 

Com licença da senhora 

Ela chama “linda flor”. 

Morena tem dó de mim (refrão)2 

o autor argumenta que na  

inocência rústica de uma quadra de cantiga de roda, pode estar contido um dos 

princípios essenciais de tudo que abarca a presença, as interações, as ações e os 

sentidos dados pelos sujeitos como nós, das espécie humana, a si mesmos (no singular 

e no plural), às vidas que vivem e aos mundos que criam para viver e compartir 

natural-e-culturalmente as suas vidas (BRANDÃO, 2009, p. 15).  

a cantiga apresenta elementos da vida cotidiana que propiciam diálogos acadêmicos e 

complexos. Ao corporificar o diálogo da cultura com a geografia e do espaço com a antropologia, 

Brandão, também convida para a conversa o personagem Rioboldo, voz narradora na obra Grande 

Sertão: Veredas, de João Guimaraes Rosa3, a linguagem utilizada nesta obra, ainda que não esteja 

inserida no contexto de uma referência acadêmica, representa uma linguagem complexa de dizeres-

saberes-fazeres constituídas no território sertanejo, perspectiva que expõe a aproximação dialógica entre 

literatura, ciência e diversos dizeres-saberes-fazeres, sem as interferências da hierarquização de 

conhecimentos.  

A complexidade do sertão está geo-grafada em seu estado de literatura, de dizeres-saberes-

fazeres, da ciência e em todas as formas de leituras possíveis, a complexidade é referência intrínseca ao 

sertão, o que se altera são as lentes para leituras e análises deste território. As considerações 

                                                             
2 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Viver um tempo, habitar um espaço - a visita de um antropólogo à Geografia. In: “No rancho fundo”. 

Espaços e tempos no mundo rural. Uberlândia: EDUFU, 2009, p. 15-31.  
3 Romance publicado em 1956.  
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fragmentárias referentes ao que se denomina como simples, acadêmico e complexo podem afugentar as 

diversas possibilidades de adentramento aos grandes temas propagados pela ciência. 

Diante da complexidade do sertão, o diálogo com Diegues (2002, 2005), entrelaçado aos 

dizeres-saberes-fazeres dos povos e comunidades tradicionais, aciona o fio condutor para reflexão do 

conceito sociobiodiversidade. A biodiversidade reconhece o meio natural como campo de preservação 

e manutenção das espécies, no entanto,  

o que é menos conhecido é que o Brasil é também um país de megadiversidade sócio-cultural, 

representada por 215 povos indígenas diferentes, com mais de 170 línguas diversas, além de 

uma dezena de populações tradicionais, fruto da miscigenação entre índios, colonizadores e 
negros, com línguas e quase dialéticos distintos (caipira, caiçara, sertanejo, caboclo ribeirinhos, 

entre outros). Essas populações distribuídas em todo território nacional tem um conhecimento 

aprofundado do mundo natural, conhecendo e manejando um grande número de espécies da 

flora e fauna. Sem esse conhecimento seria impossível sobreviver em ambientes complexos e 
distintos como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, rios e mares (DIEGUES, 

2005, p. 306-307). 

Neste sentido, o conceito sociobiodiversidade pode ser considerado uma conexão entre o 

conhecimento produzido a partir de dizeres-saberes-fazeres oriundos das relações estabelecidas entre 

povos e comunidades tradicionais e a natureza. As técnicas de domesticação e de usos da/na natureza 

atuam como ferramentas para realização de diferentes modos de vida. Considera-se que a realização 

destes modos de vida não significa que, povos e comunidades devem ser mantidos isolados do acesso e 

da melhoria da qualidade de vida, em que o discurso de uma natureza estética, que predomina o “mito 

moderno da natureza intocada” (DIEGUES, 2002) se sobreponha as condições existência da vida.  

 Souza (2013), ao cunhar a questão “Por que razões se deseja territorializar um espaço e manter 

o controle sobre ele?” (p. 88), argumenta que existem significados culturais, de cobiça por recursos 

naturais, de valor estratégico-militar, de ligações afetivas e de identidade que são atribuídos ao controle 

de um espaço, o território é forjado na concepção política, de poder, no entanto, não exclui sua dimensão 

cultural, simbólica, tecida ao longo de sua constituição. Santos (2013), entrecruza essas dimensões ao 

argumentar que,  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um 

conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. 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 de trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida, sobre os quais ele 
influi (p. 96). 

Ao considerar o território como espaço de poder, de re-construção e re-afirmação da identidade, 

de trocas materiais e imateriais entre povos e comunidades tradicionais a natureza, reconhece-se que a 

sociodiversidade e a biodiversidade constituem-se elementos fundamentais para pensar a conceituação 

sociobiodiversidade. Significa considerar a existência da pluralidade de linguagens, o texto, a memória, 

a oralidade, a literatura, a ciência e os dizeres-fazeres-saberes como fios condutores na produção de 

conceituações, conhecimentos e epistemologias. 

Considerações finais 

A própria configuração do Mosaico de Unidades de Conservação Sertão Veredas-Peruaçu, 

dividida em núcleos territoriais, geo-grafada no discurso da sociobiodiversidade, por meio de 

sancionamentos legais, provoca outras formas de relações materiais e imateriais entre povos e 

comunidades tradicionais e a natureza, e este movimento torna-se fonte substancial para compreender 

como, ao longo do tempo, atravessando os conflitos pela terra, a sociodiversidade, ou seja, os dizeres-

saberes-fazeres, re-existem no sertão.  
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O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO FRENTE ÀS TRANSFORMAÇÕES DO 

ESPAÇO RURAL EM PIRENÓPOLIS/GOIÁS 

Isis Lôbo de Oliveira1 

Tereza Caroline Lôbo2  

Introdução 

 O típico papel do Poder Judiciário é a resolução dos conflitos submetidos à sua apreciação, 

mediante o emprego do direito às situações que chegam ao seu conhecimento. Busca, desta maneira, 

promover a pacificação e a estabilidade das relações sociais (PUCCINELLI JÚNIOR, 2014, p. 625). 

 A condução de um processo judicial envolve, ainda, a observância dos princípios que regem as 

relações do tutelado com o meio em que está inserido, ou seja, nos seus arranjos socioespaciais. Assim, 

a Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana, estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, além de se comprometer com a redução das desigualdades sociais, regionais e a promoção do 

bem-estar de todos (VANNUCHI, 2010, p. 16). É válido afirmar que sempre que um direito é violado, 

rompe-se a unidade e todos os demais direitos são comprometidos (VANNUCHI, 2010, p. 16). 

 Quando o judiciário é instado a conduzir e julgar aparente conflito de direitos, em que de um 

lado se busca a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida (art. 225 CF), bem como o cumprimento da função social da terra 

(art. 5º, XXII e XXIII, CF); e do outro o acesso à moradia (art. 6º CF), diante de fatores sociais, espaciais 

e econômicos, que ensejam a redução da garantia deste direito à população socialmente vulnerável, é 

que se propõe – contrapondo questões agrária, ambientais e habitacionais - discutir o dilema territorial 

que coloca o Poder Judiciário goiano  frente a garantia basilar de um espaço de moradia tendo por  

recorte o fenômeno da urbanização do meio rural em Pirenópolis. 

Desenvolvimento 

 Nas últimas duas décadas do século XX, as peculiaridades naturais, geográficas, culturais, 

arquitetônicas e históricas de Pirenópolis, município surgido em 1727 no período da mineração em 

Goiás, têm atraído grande número de visitantes, empreendimentos turísticos e população flutuante. Essa 

“descoberta” de Pirenópolis como destino turístico provocou na comunidade local importantes 

transformações econômicas, sociais e espaciais. Dentre as consequências trazidas pela exploração 

turística, observa-se o enobrecimento das áreas urbanas do município, que tem provocado um fenômeno 

de expulsão da população “nativa” para áreas periféricas ou rurais. Seguindo a lógica das dinâmicas 

territoriais do mundo contemporâneo, tal fenômeno da modernidade urbana, segundo PAES (2017), foi 

conceituado por Ruth Glass, em estudo realizado para descrever e analisar as desigualdades e segregação 

urbana. 

 A população local financeiramente hipossuficiente, constatado pelo Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDHM) em 2010 de 0,693, que segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) coloca o município abaixo do índice nacional e da Unidade Federativa (UF). 

E, diante da atividade imobiliária especulativa na área urbana do município, ansiando por exercer o seu 

direito social à moradia, os mais pobres financeiramente – são, segundo dados do poder público 

municipal e de associações de moradores consultados oralmente, cerca de 1000 (mil) famílias sem casa 

própria - se tornaram alvo de proprietários de terras da região, os quais, vislumbrando a possibilidade 

                                                             
1 Bacharel em Direito Unievangélica, Mestranda em Direito Agrário PPGDA/UFG. E-mail: isis.lobo.oliveira@gmail.com 
2 Doutora em Geografia IESA/UFG. E-mail: terezacarolinelobo@gmail.com 
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de auferir lucro financeiro, fracionaram suas fazendas e chácaras, oferecendo a este grupo socialmente 

vulnerável a possibilidade de aquisição de pequenos lotes de terras rurais a preços mais acessíveis. 

 Essas ocupações, caracterizadas pelo esfacelamento do solo em unidades inferiores ao mínimo 

módulo rural de 20.000 m² para a região (IE INCRA n.º 50/97) são tratadas pelo poder público como 

ilegais e causadoras de impacto ambiental, ensejando, nos últimos dez anos, a propositura de dezenas 

de ações civis púbicas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, sendo, nos anos de 2018 e 2019, o 

ajuizamento de, pelo menos, oito – Gamela (processo n.º 5453049.23), Barro Branco (processo n.º 

5471967.75), Caxambu (processo n.º 5500848.62), Campina do Ibitinga (processo n.º 5052413.59), 

Fogaça (processo n.º 5434292.78), Bom Jesus ou Jaicós (processo n.º 5490425.77), Boa Vista (processo 

n.º 5577743.98) e Mar e Guerra (processo n.º 5471655.02) –, em  desfavor dos loteadores e dos 

adquirentes desses lotes, afetando, diretamente, cerca de cem pessoas, contadas a partir das que foram 

colocadas no polo passivo das ações, objeto direto de nossa verificação. 

 O plano diretor, lei municipal n. º 02/02, pode ter contribuído com o problema, já que reduz a 

oferta por moradia regular, por ter deixado de prever no bojo de seu texto as áreas de expansão urbana. 

O Plano Diretor do município, em vigor desde 12 de dezembro de 2002, não sofreu revisão, tendo 

mantido o mesmo traçado urbano, desde então, o que impossibilitou a expansão das zonas urbanas. As 

tentativas de revisão fracassaram por serem regadas por disputas espaciais e de interesses individuais de 

determinadas classes envolvidas com uma economia ligada à agropecuária e a extração do quartzito 

micáceo (pedra de Pirenópolis), e a partir da última década do século XX a chegada do turismo. Tais 

atividades têm relações diferentes e conflituosas com o espaço. 

 As questões relacionadas ao meio ambiente, que são peculiares do município de Pirenópolis, 

podem também contribuir para a contenda, na medida que as possibilidades de regulamentação do 

crescimento urbano são reduzidas por fatores físicos e imateriais que, se modificados, poderão ocasionar 

a transformação da identidade local e a alteração cultural, caras para os moradores e para o turismo. 

 O Ministério Público, ao ajuizar as ações civis públicas, buscou tutelar este direito difuso. 

Enquanto os moradores dos mencionados loteamentos, foram relegados às margens da lei e da cidade. 

 Ao Poder Judiciário restou a árdua missão de buscar a solução. Diante disso, é relevante que a 

compreensão da relação do ser humano, dotado de direitos sociais, culturais e econômicos, com a terra 

e o meio ambiente em que está inserido, seja de suma importância para aplicação da justiça no caso 

concreto. 

 Em vista destes fatos é que o presente projeto questiona: “o Poder Judiciário goiano será capaz 

de exercer o papel de defensor dos direitos humanos do cidadão e fomentador de justiça social ao julgar 

as ações civis públicas afetas ao fenômeno da urbanização do meio rural em Pirenópolis, causado, dentre 

outros, pelas atividades turísticas a partir de 2010? ” 

 As premissas sobre as quais se pretende fundamentar a pesquisa são as de que o direito à moradia 

digna, corolário do direito à terra e à propriedade, se inserem no rol das normas dos direitos humanos e 

gozam de proteção internacional. Uma das possíveis teorias que se aplica é a de que a moradia digna 

decorre, em parte, de fatores sociais, econômicos, culturais e ecológicos, conforme comentários de 

Gilbert (2013). Para o autor, a falta de acesso à terra colide fundamentalmente com a implementação do 

direito à moradia adequada. 

 Partindo deste pressuposto e tomando-se por exemplo o município a ser estudado, que sofre 

evidente crise quanto à adequação das moradias elegidas pelas pessoas em estado de vulnerabilidade 

financeira, requer a análise dos fatores que permeiam sua qualidade, sob o aspecto ambiental e cultural, 

a partir de teóricos como Lôbo (2001-2006), Curado (2011), Batista (2003) e Luz (2005), que 

desenvolveram pesquisas sobre a relação do pirenopolino com o espaço e a cultura local, fazendo 

contraponto com a teoria de Ribas (2015), sobre a proteção ao meio ambiente.  
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 A elucidação da dimensão espaçotemporal, partindo da ciência do espaço, e tomando caminhos 

múltiplos apresenta-se como cadinho na análise dos valores éticos e estéticos de uma comunidade que 

passa pelo processo de desterritorialização e que por isso tem que trama as permanências de suas 

tradições ao mesmo tempo que produz novas sociabilidades e afetividades. Trabalhos sobre as 

espacialidades e as territorialidades desenvolvido por ALMEIDA (2018) permitirão uma costura 

subjetiva na compreensão do fenômeno estudado. 

 Ainda, sobre o percurso histórico descrito em Arrais (2016a) a partir, em princípio, da 

construção da cidade de Goiânia e, posteriormente, com a transferência da capital federal para o 

território goiano, que culminou no fenômeno percebido na atualidade, face ao crescimento demográfico 

que impactou diretamente a dinâmica espacial, cultural e socioeconômica da região, lugar em que se 

insere o município objeto deste estudo. 

 Para além de uma análise formalista, há de se debater sobre as transformações do mundo 

contemporâneo nos termos ainda propostos por Arrais (2016b) quando discorre sobre a realidade 

heterogênea dos espaços rurais contemporâneos no Estado de Goiás e sobre suas (re)funcionalidades. 

Considerações Finais 

 Diante da dificuldade posta ao Poder Judiciário, é que surge a necessidade de estudar, sob o 

aspecto da legislação vigente, se a legitimação dessas propriedades, através da aplicação da Lei 

13.465/2017, garante moradia digna, eis que a referida lei guarda em seu bojo a polêmica de não 

priorizar o princípio da dignidade da pessoa humana, mas o locus, eis que revoga a legislação sobre 

regularização fundiária construída sob princípios que orientavam a conservação da vitalidade e 

diversidade do planeta, considerando a terra como um meio de utilidade social e põe em vigor um texto 

legal, cujas justificativas remetem à colocação da terra como mercadoria. 

 A desarmonia e o descompasso na atuação dos órgãos que compõem o Poder Público no 

município de Pirenópolis contribui para ocorrência dos problemas fundiários, sociais e ambientais 

observados na região, pois, a defasagem do plano diretor, a desídia em sua reformulação e a ausência 

de planejamento turístico constituem estímulo para o crescimento desses núcleos urbanos informais 

(parcelamentos clandestinos) na área rural do município, bem como para a degradação do meio 

ambiente. Sua revisão poderia reduzir os impactos ambientais, as desigualdades sociais e promover a 

cidadania. 

 A regularização fundiária da propriedade que cumpre sua função social, em benefício da 

população de baixa renda, é pautada nos princípios democráticos e participativos e reduz as 

desigualdades sociais da gentrificação provocada pelo turismo e pelo desenvolvimento urbano. 

 Assim, ao traçar um paralelo entre os direitos sociais e ambientais que permeiam as ações civis 

públicas ajuizadas contra os moradores dos loteamentos estudados, será possível identificar qual é o 

bem juridicamente tutelado na solução desses conflitos e se há justiça social. 

 Pretende-se, desse modo, mapear as regiões de incidência dos conflitos, com escopo de fornecer 

dados sobre as características sociais e ambientais que ensejaram a propositura de tantas ações, pois 

parte da sociedade pirenopolina foi impulsionada aos loteamentos urbanos na zona rural, sendo, agora, 

processada por descaracterização do solo rural, degradação da vegetação nativa e danos à produção 

agrícola. Espera-se que o Poder Judiciário solucione o seu “problema” de moradia. Aguardemos os 

próximos capítulos! 
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“O QUEIJO QUE MINHA MÃE FAZIA”: IDENTIDADE AGROALIMENTAR E 

REPRODUÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BELO MONTE/AL 

José Natan Gonçalves da Silva1 

Sônia de Souza Mendonça Menezes2 

Introdução 

A produção, distribuição e consumo de alimentos no espaço rural apresentam interfaces que, 

não raro, conjugam saberes, objetos e conteúdos técnicos fundamentados na dimensão econômica e 

cultural dos territórios. Enquanto isso, os consumidores, mesmo inseridos em uma lógica de alimentação 

globalizada, têm adotado critérios na escolha do alimento que se pretende comer. Consequentemente, 

consolidam-se discussões sobre sistemas de produção agroalimentar alternativos e contra-hegemônicos, 

referenciados pela qualidade de origem e pela relação que o alimento assume na construção das 

identidades individuais e coletivas. 

Antevendo a relação das atividades agroalimentares na configuração social, econômica e 

cultural do espaço apropriado e conformado em território, este artigo tem como objetivo analisar a 

relação da identidade nos processos de produção do queijo coalho caseiro no município de Belo Monte, 

sertão de Alagoas. 

A metodologia apresenta perfil qualitativo, embasado em revisões da literatura e trabalho de 

campo. A amostragem foi definida mediante o uso da técnica snowball (VINUTO, 2014) e entrevistas 

semiestruturadas aplicadas junto a 20 produtores e produtoras do queijo caseiro. Logo, as atividades 

intrínsecas a produção desse alimento estão associadas a um sistema agroalimentar, especialmente, por 

dispor de um conjunto de saberes, fazeres, práticas tradicionais e formas de organização difundidas por 

redes de proximidade e alicerçadas no território. 

Queijo Coalho Caseiro: Persistência e Legitimidade Identitária 

A concentração de unidades de produção agroalimentar do leite no município de Belo Monte/AL 

nos remete às abordagens dos Sistemas Agroalimentares Localizados (SIAL), sobretudo por agregar na 

sua cadeia produtiva características locais, pertinentes à cultura alimentar e a economia territorializada. 

Apesar de não ter analisado o recorte geográfico desta pesquisa, Requier-Desjardins (1999; 2013) e 

Requier-Desjardins, Boucher e Cerdan (2006) contribuem para essa discussão ao afirmar que os 

produtos do SIAL são referenciados pelo território, fato que introduz a ideia de qualificação dos bens 

alimentares mediante a ancoragem territorial dos diferentes elementos que compõem o sistema.  

Dentre as unidades de produção do SIAL do leite destacam-se as queijarias caseiras 

especializadas na produção artesanal de queijo coalho. Em conformidade com as abordagens de 

Menezes (2009; 2015) acerca da produção do queijo artesanal no sertão sergipano, observa-se que no 

município de Belo Monte/AL a elaboração do queijo coalho é realizada, predominantemente, em 

pequenos estabelecimentos agropecuários, quase exclusivamente com o leite oriundo da unidade de 

produção familiar, fato que caracteriza as queijarias pela produção em pequena escala (Tabela 01). 
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2 Professora do PPGEO/UFS. E-mail: soniamendoncamenezes@gmail.com 
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Tabela 01. Produção de queijo coalho caseiro – Belo Monte/Alagoas – 2020 

Número de unidades de produção identificadas 20 

Área dos estabelecimentos agropecuários (média ha) 23,03 

Volume de leite diário (média litros) 52 

Produção de queijo diário (média kg) 5 

Fonte: pesquisa de campo, 2020. Elaborada pelos autores. 

O queijo caseiro, em média 5 kg por unidade de produção, é comercializado junto aos 

consumidores locais, nas feiras-livres e/ou aos atravessadores, que distribuem o alimento em mercearias, 

padarias e mercados públicos dos centros urbanos do sertão, agreste e litoral alagoano. No tocante a sua 

elaboração é perceptível à manutenção de técnicas e de instrumentos artesanais arraigados à dinâmica 

produtiva desempenhada pelos antepassados dos produtores(as) como a elaboração manual, o uso de 

formas de madeira e o emprego da técnica de “apurar o queijo na salmora”. Esse procedimento consiste 

na salga e conserva do queijo no próprio resíduo (soro) eliminado durante a maturação. O processo de 

apuração do queijo transcorre por uma semana em estruturas de armazenamento denominadas cubas 

(caixas plásticas ou de cerâmica). Tal prática dispensa a refrigeração em freezer e geladeira, 

equipamentos que, na concepção dos produtores e consumidores, alteram o sabor e a consistência do 

queijo.  

No tocante aos espaços de difusão e reprodução dessas atividades, Andrade (2011[1968]) ao 

reportar sobre o desenvolvimento da pecuária no sertão nordestino já mencionava que a família do 

vaqueiro encarregava-se da fabricação, por processos rotineiros, do queijo e da coalhada. Andrade 

(2011[1968]) não deixa explícito, quais membros da família do vaqueiro eram responsáveis pela 

elaboração do queijo. Entretanto, por consistir uma atividade às margens do domínio da pecuária e por 

ser incorporada no discurso patriarcal como um “afazer” doméstico era executado pelas mulheres. 

A despeito das atividades queijeiras no sertão sergipano, Menezes (2009; 2015) reporta as 

relações de gênero ancoradas nas dimensões do cotidiano e do trabalho. Conforme a autora em diferentes 

temporalidades a elaboração do queijo restringiu-se ao interior da residência, especialmente, a cozinha. 

Ao limitar-se aos ambientes de manipulação e cozimento dos alimentos, território não controlado pelo 

homem, o trabalho historicamente consistiu uma incumbência das mulheres. 

Restrito ao ambiente imediato da casa, a elaboração do queijo está entremeada aos espaços 

domésticos e de vivência, que para Collignon (2010) configuram espaços antrópicos, diferenciados, 

apropriados, organizados, do corpo humano e das primeiras experiências, onde as normas são regidas e 

transmitidas por meio das relações constituídas naquele espaço e no seu entorno. Os saberes na produção 

do queijo, associado às dinâmicas funcionais da casa, são preservados, reinventados e transmitidos 

mediante regras sociais e culturais situadas na dimensão do cotidiano. 

Esses saberes foram transmitidos nas diferentes gerações e as atividades associadas à produção 

do queijo coalho caseiro, além de configurar uma estratégia ou territorialidade, podem ser definidas 

como marcadores identitários dos grupos sociais residentes no sertão das Alagoas. Esses marcadores 

estão relacionados à produção e ao consumo do queijo de coalho, alimento ingerido diariamente. Ao 

discutir o conceito de identidade, Castells (1999) menciona que a mesma é resultado de um processo de 

construção de significados mediante um conjunto de experiências e atributos culturais, que prevalecem 

sobre outras fontes de significados. Para o autor, mesmo que a identidade configure um mecanismo de 

legitimidade, diferenciação e integração do grupo social, a sua definição envolve processos de 
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individualização e autoconstrução. Desse modo, nota-se que os símbolos que perfazem os territórios 

queijeiros atribuem significados e identificações simbólicas diferentes aos atores pertencentes ao grupo.  

O processo de construção das identidades, conforme apontado por Castells (1999), sempre 

ocorrerá em um contexto de relações de poder, cuja origem e distinção resumem-se basicamente em três 

formas: identidade legitimadora, reproduzida por entidades dominantes da sociedade, que tem como 

objetivo expandir as relações de dominação aos atores sociais; identidade de resistência, desempenhada 

por atores situados em posições e condições desfavoráveis e/ou estigmatizadas; e identidade de projeto, 

construída por meio de um material cultural e/ou ideológico capaz de redefinir posições dominantes na 

sociedade.  

Para além das discussões então realizadas, pode-se afirmar que a manutenção das atividades 

atreladas a produção do queijo artesanal estão intrínsecas a consolidação de uma identidade de 

persistência, ou seja, que resulta de processos endógenos, situados na dimensão do pertencimento e cuja 

legitimidade decorre das práticas culturais e rotineiras do cotidiano, sem que haja, necessariamente, uma 

pauta de reivindicações e um conjunto de símbolos definidos e orientados por movimentos sociais, 

culturais e segmentos políticos exteriores ao território.  

Nos relatos dos produtores rurais, especialmente, das mulheres produtoras do queijo coalho 

caseiro, sobressaem discursos que evidenciam a relevância das atividades queijeiras na definição do eu, 

do ser social. O queijo representa superação diante das dificuldades vivenciadas no sertão, consiste a 

autonomia na aquisição de renda responsável pela reprodução social da família e compreende a memória 

carregada de lembranças dos antepassados que, por meio das redes de reciprocidade e convivência, 

permitiram a propagação dos saberes em torno da elaboração do queijo. Com base nas leituras realizadas 

por Penna (1992), é possível afirmar que a identidade desses grupos sociais foi relativamente construída 

mediante a intensidade das experiências vivenciadas no campo de reprodução das atividades queijeiras.  

No processo de definição das identidades, Almeida (2009, p.308) também considera que será 

importante “a singularidade das relações de cada indivíduo com o espaço”. A autora enaltece que a soma 

das experiências configura uma pluralidade particular, que reforçam a multiplicidade de relações de 

pertencimento. No mundo marcado pela intensificação da mobilidade e definição de novas 

temporalidades, verifica-se a construção de práticas individuais e coletivas, que traduzem as múltiplas 

combinações de inter-territorialidades e intra-territorialidades.  

Os referenciais territoriais legitimados e reivindicados são apropriados diferentemente pelos 

atores sociais, fato que evidencia a multiplicidade e flexibilidade das identidades sociais. Para Penna 

(1992), a definição de múltiplas identidades pelos indivíduos decorre também da sua maleabilidade no 

tempo e no espaço, sendo alteradas pelo indivíduo a partir das circunstâncias recorrentes. Ao discutir as 

noções de hierarquização e delimitação das identidades, ela menciona que é possível construir diversas 

identidades, situadas dentro de uma hierarquia, ou seja, algumas serão mais amplas e são capazes de 

englobar outras mais exclusivas. 

A relação de pertencimento e a construção de identidades entre os indivíduos de um território, 

conforme ressaltado por Bassand (1990, apud ALMEIDA, 2008, p. 320), pode ser classificada através 

de cinco tipologias: os apáticos e os resignados, indivíduos passivos e não engajados nos interesses 

locais e territoriais; os migrantes potenciais, que não identificam no território perspectivas de realização 

dos seus projetos sociais e econômicos e buscam estratégias para migrarem; os modernizadores, formado 

pelos bem sucedidos na política e economia local, geralmente, depreciadores do patrimônio e que 

visualizam as tradições como um conjunto de práticas obsoletas e retardatárias, que dificultam o 

desenvolvimento das ações de modernização; os tradicionalistas, que se autorreconhecem a partir de 

uma identidade histórica e patrimonial e que reivindicam um projeto territorial de manutenção e 

reconstrução das práticas socioeconômicas e culturais legitimadas historicamente pelo grupo social; e 
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os regionalistas, que desconsideram a centralidade estatal na transformação socioeconômica da região e 

assumem uma atitude autônoma de desenvolvimento. 

 Considerando as tipologias supracitadas e os relatos obtidos no município de Belo Monte/AL 

observa-se que as mulheres produtoras de queijo podem ser classificadas como tradicionalistas, tendo 

em vista, que reivindicam o reconhecimento das atividades atreladas a elaboração desse alimento 

essencial na manutenção do patrimônio local e vinculado a identidade territorial. 

Considerações Finais 

Na atualidade a produção de alimentos artesanais/tradicionais configura-se como uma contra-

tendência à padronização dos processos produtivos massificados nas cadeias longas atrelados ao 

paradigma da produção de alimentos difundido pelo capital. Paradoxalmente, os alimentos tradicionais 

dinamizados por redes de proximidade, conformadas por produtores, comerciantes, atravessadores e 

consumidores, inseridos no mercado informal são procurados pela qualidade de origem e por agregar 

confiança e comprometimento com a manutenção dos saberes tradicionais. 

A produção do queijo coalho caseiro figura como uma das atividades intrínsecas ao Sistema 

Agroalimentar Localizado do leite no município de Belo Monte/AL, está ancorado na tradição e na 

cultura, mas, paralelamente ocorrem processos de inovação. A reinvenção das práticas mediante a 

adesão de especializações e de novas técnicas de produção tem como propósito fortalecer os mecanismos 

de competitividade no mercado de produtos agroalimentares. Esse cenário não reduz a importância do 

referencial identitário agregado ao alimento, tendo em vista, que na produção agroalimentar localizada 

os padrões de inovação geralmente estão associados à manutenção do know-how.  

A manutenção da produção do queijo de coalho caseiro configura como uma territorialidade ou 

estratégias de reprodução social, que possibilita aos agricultores e agricultoras familiares pertencentes 

ao território do sertão alagoano a sua reprodução social. Essa atividade está enraizada na identidade de 

homens e mulheres transmitida por diferentes gerações e alicerçadas em um mercado consumidor que 

demanda o produto artesanal. 
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O SER CIGANO, VIA OBSERVAÇÃO DE UMA COMUNIDADE CIGANA EM 

TRINDADE-GO 

Wilker Lopes Vieira1 

Maria Geralda de Almeida2 

Introdução 

Diversas concepções sobre ciganos permeiam seus costumes, suas expressões, suas festas, 

danças, roupas. Algumas concepções distorcidas se dão em grande parte devido às escassas produções 

científicas, estudos acadêmicos existentes que tentem narrar a trajetória deste povo. 

O presente estudo é uma abordagem preliminar sobre a comunidade no município de Trindade-

Go, que representa um dos maiores grupos étnicos sedentários de ciganos do estado. O objetivo é 

compreender este grupo étnico, de enorme representação nesse município. Nesse resumo são 

apresentados a história dos ciganos no Brasil sobretudo sua chegada em Goiás; uma atividade de campo 

realizada permitiu embasar um esboço de discussões sobre as percepções das manifestações culturais 

dessa comunidade.  

No dia 05 de fevereiro do corrente ano, foi realizado uma atividade no Colégio Estadual 

Esmeraldo Monteiro, setor Samarah em Trindade-Go. Ela aconteceu na turma do 6º ano C do turno 

vespertino. A sala é composta por alunos da faixa etária entre 10 e 13 anos, predominantemente 

moradores do setor do colégio e em setores vizinhos também por alguns alunos ciganos. 

Ciganos em Trindade-Go e suas trajetórias e abordagens na geografia 

A busca incessante pela compreensão do ser humano exigiu das ciências um empenho profundo 

para compreender os significados dos indivíduos e suas representações. Um esforço completamente 

embasado na ciência foi fundamental para obter os resultados que ajudam a compreender os homens. 

Um olhar sobre a cultura que perpassasse todos os sentidos empíricos e descritivos tomou força e nesse 

cenário a geografia foi inserida.  

A trajetória da chegada dos ciganos ao Brasil é incerta. Alguns autores trabalham com a 

perspectiva que vieram fugidos da Europa, rotulados como “ladrões de cavalos”, “trapaceiros”, 

“gambireiros” e outros termos pejorativos de acordo com Teixeira (2008). Também conhecidos como 

“nômades”, suas origens na maioria das vezes, estão pautadas em lendas, mitos e poesias e na oralidade 

da própria etnia ou por meio da visão e das interpretações que deles são feitas. 

São esses desconhecimentos ligados à sua cultura, valores, comportamentos sociais e políticos, 

e principalmente nos seus hábitos e expressões desta gente, que se criam estereótipos generalizados. 

Eles se diferem pela forma como vivem da e devido a isso estão sujeitos à discriminação, xenofobia, 

segregação, dentre outros problemas.  

Um dos motivos da inexistência de documentação comprobatória de suas origens, e de registros 

históricos se dá devido sua cultura ser pautada na oralidade e poucos pesquisadores se interessam pelo o 

tema. De acordo com Teixeira (2008), a documentação conhecida aponta que o início da sua história no 

Brasil se deu por volta de 1574. Posteriormente, em torno de 1718, a presença de ciganos é notada no 

estado de Minas Gerais vindos da Bahia, uma vez que foram deportados de Portugal. Os grupos ciganos 

estão historicamente divididos e distribuídos no Brasil.  
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A cultura cigana na Geografia ainda é pouco abordada e poucas contribuições foram feitas sobre 

o assunto. A falta de contribuições e material produzidos por geógrafos sobre ciganos, impedindo assim 

uma reflexão mais precisa e completa sobre expressões baseadas numa análise espacial. 

No que se refere à trajetória do grupo de ciganos do grupo étnico Calón, residindo no município 

de Trindade, Mota (2015), teve início com a romaria do Divino Pai Eterno. Um grupo foi atraído e se 

estabeleceu em Trindade cerca de 60 anos atrás. O grupo predominantemente Calón, recém chegado à 

cidade instalou suas barracas no setor localizado na região norte do município conhecido como Vila Pai 

Eterno. 

O município de Trindade está localizado na região metropolitana de Goiânia, a exatos 18 km 

da capital, com uma população estimada de 139. 847 habitantes de acordo com o Censo do IBGE de 2010.  

A partir do início do século XX, com o período festivo de romaria em devoção do Divino Pai Eterno, 

moradores de fazendas próximas, outros municípios e também estados, foram motivados pela 

peregrinação religiosa a migrar para o Arraial, que logo após foi elevado a Distrito e posteriormente por 

meio da Lei Estadual nº 825, de 20 de junho de 1927, Rodrigues (2005) a categoria de cidade. 

Alguns estigmas a respeito dos ciganos foram criados no município. Por exemplo quando um 

morador da cidade se refere á Vila Pai Eterno, citam “Lá nos ciganos” ou “do outro lado do asfalto’’. 

Nestes termos, é possível notar marcas de um espaço segregado, um dos últimos setores a receber 

asfalto, água tratada e toda sorte de infraestrutura. 

Os ciganos em Trindade estão ligados ás atividades econômicas de venda de mercadorias. 

Algumas famílias trabalham com artefatos de cobre, são conhecidos na cidade como os ciganos 

tacheiros, devido aos tachos, panelas e outros utensílios que vendem em pequenas lojas instaladas às 

margens da rodovia GO 060. É possível encontrar na rodoviária da cidade alguns ciganos vendendo 

celulares, relógios e pulseiras, anunciados como artigos de ouro. Outros parte dos ciganos vivem de 

troca de mercadorias, como animais, automóveis e móveis. Esta atividade na linguagem popular é 

chamada de “gambira” ou “gambiragem”, atividade esta muito comum nos grupos ciganos de quaisquer 

especificidade espalhados pelo mundo.  

Ciganos em Trindade-GO 

A atividade para apreender a percepção dos alunos sobre os ciganos teve início com uma breve 

apresentação pessoal e os objetivos daquela aula. O primeiro questionamento feita aos alunos foi o que 

gostavam ou acham mais atrativos no setor, uma tentavida de problematizar com a finalidade de chegar 

ao tema do grupo de ciganos. As respostas que surgiram apresentavam as brincadeiras de rua, a quadra 

esportiva, a praça, a igreja evangélica e até mesmo a própria escola.  

Em seguida, para a questão sobre o que mais tinha no setor ou que eles mais encontravam, os 

alunos que responderam a pergunta citaram a existência de uma comunidade cigana. Portanto, é possível 

notar a presença de um território cigano no município de Trindade-Go.  

Com o reconhecimento do cenário, questionou-se  como os alunos compreendiam os moradores 

como ciganos e as respostas apresentadas eram pela forma de falar e de vestir. Nesse momento os alunos 

da turma se apresentaram como ciganos e as perguntas foram direcionadas para eles. Os mesmo se auto-

identificaram afirmando  que eles são exibidos, gostam de som alto, festas, carros e que eram 

preguiçosos.  

A afirmação  que os ciganos eram conhecidos como preguiçosos, demandou a curiosidade sobre 

suas atividades de trabalho. Os alunos ciganos disseram que suas mães trabalham na confecção de 

enxovais, vendem em feiras e nos bairros e seus pais se encarregam da gambiragem nas ruas do próprio 

bairro e na comunidade ou atulizavam seu tempo com ocupações não rentável. Nessas expressões de 

como vivem em Trindade,  dos sujeitos da pesquisa, percebe-se a relação da espacialidade dos ciganos 

de Trindade. E para reforçar essa constituição dessa espacialidade Costa (2014), afirma que: 
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a espacialidade é explicada por intermédio da organização dos grupos sociais onde se destaca 

as características de um modo de vida específico. Seguramente, resultante de articulações 

representados nos lugares, como criações de sujeitos que construíram os seus territórios em 

função de suas necessidades, interesses ou preferências. (COSTA, 2014, p. 113). 

Foi apontado pelos  estudantes-participantes, também, o dialeto usado pelos ciganos e os 

mesmos começaram a proferir algumas palavras como; Gadjon, Jangalô. Perguntados como aprenderam 

essa língua, disseram que não se aprende mas ciganos já nascem sabendo. Os demais alunos da sala 

ficaram com algumas expressões de curiosidade e  um dos alunos da turma apontou nesse momento que 

queria ser cigano. De prontidão, o aluno cigano respondeu que isso poderia acontecer caso sua mãe 

casasse com cigano ou seu pai com cigana.  

É importante ressaltar que os ciganos predominantemente se casam entre membros da própria 

comunidade, pois os mesmos cumprem uma promessa que é feita ainda na adolescência. A mulher 

cigana nos mais tardios casos se casam aos 16 anos de idade. Houve ainda a explicação que caso ocorra  

um situação entre o cigano casar com uma não cigana a pessoa se torna Gadjon que disseram significar 

“morador’’e crianças ciganas relataram que nas suas famílias não possuem casos assim.  

Foi proposto para os alunos, após a socialização dos conhecimentos ligados á cultura cigana que 

os mesmo possuiam que desenhassem o que era ser cigano para eles. Nesta atividade participaram todos 

os alunos da turma. Durante a atividade os participantes diziam que iram retratar as festas, os carros e o 

casamento. Kozel (2007) afirma que:  

Os mapas mentais nesse aspecto podem ser considerados como aportes preciosos para o “fazer 

pedagógico”, sobretudo por oferecerem aos estudantes a interlocução como atores sociais e 

produtores do espaço geográfico. KOZEL, 2007, p.114). 

Alguns mapas foram selecionados para ser apresentados neste estudo. O primeiro desenho 

(figura 01) é da aluna Tawany Aparecida de 11 anos de idade, moradora do setor Samarah, mas que se 

identifica como não pertencente a comunidade cigana. No seu mapa mental produzido, retrata um casal 

usando roupas bem características dessa comunidade, a mulher trajada de vestido colorido com pulseiras 

e colar e o homem faz uso de chapéu e correntes. 

Figura 01 

 

Outro mapa (figura 02) selecionado retrata um costume bem marcante da comunidade cigana 

de qualquer lugar: a cerimônia de casamento. É ilustrado por Kaillany Facundes de 11 anos, moradora 

do setor Samarah que também se identificou como não pertencente a comunidade cigana. É reforçado 

na ilustração os aspectos bem coloridos das roupas. Os ciganos de Trindade especificadamente utilizam 

roupas coloridas, artigos de ouro, cabelos grandes e soltos. Os homens tem em comum o uso de botas 

de couro, camisas listradas ou xadrez, chapéu, colar de ouro, pulseiras, cintos com fivelas grandes. 
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Figura 02 

 

O casamento na comunidade cigana de qualquer lugar é dos elementos mais marcantes e que 

desperta a curiosidade. Esse acontecimento têm sido retrado inclusive por séries de televisão. O desenho 

acima justifica esse acontecimento como um dos mais importantes da cultura cigana e que se conserva 

por gerações. 

O aluno Kayck Gomide também de 11 anos morador do setor Samarah, pertencente a 

comunidade aponta em sua ilustração (figura 03) o que foi relatado pela turma durante o período a 

metologia de socialização. Caminhonete é o  modelo de meio de transporte muito comum de posse do 

grupo de ciganos da cidade.  

A outra imagem (figura 04) é a exposição feita por outro aluno da comunidade cigana Gabriel 

Pereira de Souza de 11 anos, na sua ilustração é presente o desenho da casa que aponta o processo de 

sedentarização ocorrido com o grupo de Trindade. A figura do cigano caracterizado com chapéu, botas 

e camisa se repete em todos os desenhos.  

                     Figura 03                                                          Figura 04 

 Outro elemento que compõe a representação feita por esse participante é a igreja que possibilita 

vislumbrar a relação existente entre os ciganos e a religiosidade, motivo esse que justifica a vinda dos 

ciganos para o município na década de 1950 e 1960, segundo mota (2015). 

A representação de ciganos dançando reforça um dos principais elementos da sua cultura que 

são as festas. Conhecidas por perdurarem por muitos dias. A casa é um elemento marcante, o exemplo 
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de moradia dos ciganos de Trindade que não residem mais em barracas,  e apesar de conhecidos como 

nômades passaram pelo processo de sedentarização. O dicionário Aurélio Online, em definição do termo 

“Cigano’’, explica a constituição de um povo como:  

Indivíduo de um povo Nômade, provavelmente originário da Índia e emigrado em grande parte 

para a Europa Central, de onde se disseminou, o povo esse que tem código ético próprio e se 

dedica música, vide de artesanato, de ler a sorte, cuidar de cavalos, etc. 

Essa metodologia de pesquisa para retratar os ciganos em Trindade se constituiu como 

instrumento essencial para verificar os conhecimentos dos alunos não ciganos, sobre  a cultura de um 

povo que reside em Trindade desde o processo de formação do município. A ação oportunizou também 

a valorização da cultura cigana que se esbarra nos esteriótipos construindo ao longo dos séculos.  

Considerações 

Em conclusão existe uma identidade no grupo de ciganos em questão que está expresso nas suas 

dimensões culturais. A partir da metodologia utilizada é possível notar a valorização da cultura pelos 

alunos pertencentes ao grupo cigano. Os mesmos retratam elementos importantes que os caracterizam 

como grupo étnico que conservam seus costumes e tradições em face as transformações ocorridas no 

mundo. Saliento que a compreensão deste grupo do município de Trindade extrapola o apresentado neste 

procedimento feito com as crianças na escola. O que me motiva para a continuidade de futuras pesquisas, 

que abordem pontuais contribuições para o meio acadêmico, sobretudo pela geografia feita em Goiás.  
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OS CENTROS DAS CIDADES E SUAS IDENTIDADES 

Marlyene Ferreira Batista1 

Márcia Metran de Mello2 

Introdução 

Este trabalho realiza uma breve discussão acerca das diferentes visões do centro da cidade e sua 

importância histórica. Abordando a perda do fluxo de pessoas nos centros das cidades, devido ao 

surgimento dos novos centros urbanos, dos quais destaca-se os shoppings centers. Em sequência, 

adentra-se na monotonia e padrões que os centros turísticos estão adotando em busca de movimentar o 

comércio por meio do turismo, através da “disneyficação”, tal debate é realizado a partir do exemplo da 

cidade de Pirenópolis, localizada no estado de Goiás.  

Desenvolvimento 

Espaço físico e lugar são expressões com inúmeras possibilidades de significados, para este 

trabalho adota-se que espaço físico pode ser qualquer local que um ser vivo se situe, enquanto lugar tem 

relação às características sentimentais para uma pessoa: “O que começa como espaço indiferenciado 

transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (TUAN, 1983, p.6). 

A identidade é a sensação de pertencimento ao lugar, através do espaço vivenciado, que por meio de 

memórias e histórias deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um lugar. 

Em uma era marcada pela velocidade – século XXI –, o ser humano está sempre apressado. 

Anda pela cidade sem notar o seu redor, quase sempre dentro de um meio de transporte veicular, onde 

o espaço de tempo em que se passa por um ponto não o permite observa-la. Rotavi (2016) reforça a 

importância do ato de caminhar para a percepção das cidades, o autor relata o caso de uma garota 

brasileira, moradora da cidade de Florianópolis, que fora estudar em Buenos Aires a qual, para a 

realização de um trabalho, teve de se locomover a pé pela capital argentina. Ao observar vários edifícios 

alinhados formando um corredor (ver figura 01), começou a se indagar se Buenos Aires resumia à “ ‘fila 

interminável de edifícios uns colados aos outros’ que lhe lembrava o centro de Florianópolis”3 (ver 

figura 02). Todavia o autor, João Farias Rotavi, reforça que a estudante catarinense possuía a percepção 

de quem quase nunca caminhava pela cidade, sempre se deslocava dentro de algum veículo e só 

“Caminhava ‘pelo Centro’, quando ia ao Centro; ou ‘pelo campus’, quando ia à Universidade, ou ‘pela 

Lagoa’ e ‘pela praia’, quando ia à Lagoa da Conceição ou à praia. ”4, afinal, a cidade de Florianópolis 

não se concretiza em apenas edifícios enfileirados. Há, também, áreas verdes e zonas residenciais com 

casas térreas e áreas vazias, como se pode verificar na rua Jornalista Eugênio Lapagesse (ver figura 03). 
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Além da velocidade, que se vivencia atualmente, há a violência que fortalece o uso de 

automóveis para a locomoção dos habitantes pela cidade. Nas grandes cidades é comum, por exemplo, 

quando chega algum conhecido com a intenção de conhecer o município, que o morador local o leve ao 

shopping center mais conhecido da cidade. Como reforça Rotavi (2016), ao relatar a queixa de uma 

estudante vinda da Argentina que realizava um intercâmbio em Porto Alegre: 

Discretamente, queixou-se da família que a acolhia: “eles nunca caminham pela 

cidade” e sempre “me convidam para ir ao mesmo lugar, a algum shopping center”. 

Contou-me que, certa vez, foi desencorajada a visitar um parque localizado “a três 

quadras” da sua residência porque, diziam seus anfitriões, “era longe” e “perigoso de 

visitar a pé”. (Rotavi, 2016, p. 73) 

Os shoppings ampliam seus serviços cada vez mais, com uma grande variedade de lojas, 

restaurantes e cafeterias. Como é o caso do shopping Flamboyant, localizado na cidade de Goiânia – 

GO, que concentra um grande conjunto de lojas com os mais diversificados tipos de produtos – desde 

papelarias, lojas de departamento à grandes grifes, fast foods e atividades de entretenimento, tais com: 

cinema, sorveteria, espaços abertos a atividades itinerantes como a feira do livro e às piscinas de bolinhas 

que atraem as crianças. Para manter os consumidores no local por mais tempo, o shopping tem investido 

em uma grande variedade de restaurantes de grandes nomes como: o L’Entrecôte de Paris, Pobre Juan, 

Coco Bambu, Kanpai e Outback, dentre outros. Tal variedade de atividades e serviços disponíveis 

colaboram para que os espaços urbanos se esvaziem e os shoppings sejam atraentes para os mais 

diversificados tipos de público, se tornando os novos centros urbanos. 

O centro das cidades é um local onde pode ser observado um fluxo de pessoas locomovendo-se 

a pé, permitindo com que vivenciem e observem o local. Todavia é um lugar de sentimentos ambíguos, 

há quem se sinta seguro, quem o ache um local perigoso ou que o vê de forma indiferente. Para o morador 

de rua o centro da cidade é um local seguro, pois aos olhos do fluxo contínuo de pessoas é mais difícil 

que alguém faça algo contra eles, além disso tem o fato de quase ninguém se sentir dono do centro, 

talvez pelo fato da maioria dos edifícios serem comércio, diferente de um bairro com residências de 

Fonte: Google, street view. 

Figura 02: Rua Emilio Lamarca - Buenos Aires 

Fonte: Google, street view. 

Figura 02: Rua Altamiro Guimarães – Florianópolis 

Fonte: Google, street view. 

Figura 03: Rua Jornalista Eugênio Lapagesse - Florianópolis. 
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classe alta ou média, em que as pessoas se sentem donas do espaço público, ficando o morador de rua 

mais propício a ataques. Já os centros tombados das cidades turísticas se diferenciam das demais, devido 

ao fato de criarem uma “identidade simbólica”5 por meio da patrimonialização e da museificação, que 

estão diretamente relacionados ao turismo (Peixoto, 2001). A fonte supracitada5 demonstra que durante 

a década de 90 houve um grande salto na média de patrimonialização, sendo que em paralelo, nos anos 

80 as cidades começaram a “ser redescobertas com fins turísticos”6. 

Essas cidades vendem uma imagem “disneyficada”, como é o caso da cidade, goiana, de 

Pirenópolis que segundo o IPHAN (2014), teve seus edifícios e ruas do centro tombados no ano de 1990. 

Quem caminha como turista por essa cidade não enxerga os problemas, pois o turismo se localiza no 

pequeno centro de Pirenópolis com ruas cercadas por belas casas coloridas, isenta de lixos, sem a 

presença de moradores de ruas, rodeado de restaurantes sofisticados, vendendo-lhes a sensação de 

segurança, de uma cidade perfeita e sem problemas (ver figura 03). Os distúrbios estão distribuídos por 

uma cidade desconhecida, construída através da gentrificação do morador local. 

A patrimonialização do centro, de Pirenópolis, ocasionou a falta de identidade da população 

local com o mesmo. As casas foram tornando-se inviáveis para a moradia, pois a museificação do 

edifício impediu com que os residentes executassem modificações para que ficassem confortáveis de 

acordo com a década em que viviam. A população que antes não era acostumada com os burburinhos, 

ao anoitecer, se deparou com o grande fluxo de carros e pessoas circulando, devido ao atrativo turístico 

que a cidade se tornou. Atualmente, os restaurantes localizados no centro histórico oferecem uma grande 

variedade de culinária, sendo que a maior parte do cardápio são produtos sofisticados, que não fazem 

parte da gastronomia típica do local, possuem pratos como: risotos, pratos elaborados com frutos do 

mar, comidas italianas, comida como as que podem ser encontradas em qualquer outro restaurante 

sofisticado do país. Com a crescente do turismo o comércio localizado no centro fora tendo os preços 

dos produtos elevados, fazendo com que a população local não conseguisse mais frequentar, com a 

mesma frequência que antes, tais locais 

                                                             
5 Peixoto (2001). 
6 Dietvorst, 1994, p.69 Apud Peixoto, 2001, p. 173. 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 03: Rua da cidade de Pirenópolis 
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Os fatos exemplificados, através da cidade de Pirenópolis, fazem com que o morador nativo não 

se identifique com o local, a cidade perde sua própria identidade para o turismo, pois é interessante que 

a cidade se preocupe em ser atraente para o mercado turístico. Ruas limpas e coloridas, pratos 

sofisticados, lugares que não demonstram problemas, muito menos desigualdade. Mas é só ir além do 

centro histórico para presenciar a gentrificação: o morador local afastado do polo turístico, em casas 

nem tão bonitas e muitas vezes de classe baixa, as mercearias mais simples em que frequentam ou o bar 

da esquina onde a cerveja não é tão cara.  

Considerações Finais  

Os centros das cidades sempre tiveram um grande potencial indenitário, com histórias 

preservadas através de edifícios e marcos. Há diferentes tipos de centros e visões sobre cada um deles. 

Um mesmo centro pode ser considerado um local agradável, seguro ou medonho, depende da 

perspectiva, história e valores de quem o olha. Com a crescente do turismo as histórias dos centros 

começaram a serem reinventadas, de acordo com o que se vendia, sendo que muitas delas passaram por 

um processo de “disneyficação” e/ou “musieficação” se tornando cidades artificiais. É necessário que 

as cidades valorizem suas próprias histórias, ao invés de copiarem modelos, como a Disney, ou padrões 

estéticos europeus, para que tenhamos urbes que valorizem seus moradores locais, que possuem histórias 

diferentes, uma história própria. 
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QUINTAIS COMO TERRITÓRIOS DE SABERES DAS MULHERES ASSENTADAS 

DE MAMBAÍ E POSSE(GO) 

Lívia Aparecida Pires de Mesquita1 

Maria Geralda de Almeida2 

Nos assentamentos do município de Mambaí e Posse, estado de Goiás, os quintais, que possuem 

como principal característica a localização próxima à casa, estão presentes em todos os lotes. Alguns 

mais exuberantes com uma imensa variedade de plantas alimentícias, ornamentais e medicinais, outros 

menores com uma quantidade mais reduzida de espécies. Dessa forma, os quintais e as atividades que 

são ali desenvolvidas fazem parte da realidade cotidiana das famílias assentadas. 

A lógica do trabalho nos assentamentos rurais visa atender as necessidades dos membros 

família, dessa forma as atividades no lote são realizadas por todos e divido de acordo com o sexo e a 

idade. A divisão sexual do trabalho, orientada de acordo com uma cultura patriarcal que prega a 

superioridade masculina, atribui papéis diferenciados para cada um dos sexos e dicotomiza os espaços 

nos assentamentos rurais. Às mulheres é reservada a esfera do privado e as atividades reprodutiva, 

associadas aos cuidados com a casa e a família, nos espaços domésticos. Já para os homens é relegada 

a esfera pública e as atividades produtivas, nos espaços fora da casa. 

As atividades no quintal, por ser um espaço próximo à casa, é uma tarefa caracterizada como 

feminina. As mulheres são as principais responsáveis pelo plantio e manutenção das plantas e, também, 

pelo cuidado dos animais presentes nesse espaço. Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo é analisar 

o trabalho das mulheres assentadas nos quintais e a importância desses espaços para a reprodução das 

famílias nos assentamentos de Mambaí (GO) e Posse (GO). 

Para alcançar o objetivo proposto foram realizadas pesquisa teórica sobre: relações de gênero, 

trabalho feminino no meio rural, quintais entre outros. E pesquisa de campo, com observação dos 

quintais e aplicação de roteiros de entrevistas com mulheres dos assentamentos Agrovila, Cynthia Peter, 

Mambaí, Paraná e Capim de Cheiro, no município de Mambaí e no assentamento Nova Grécia no 

município de Posse, estado de Goiás. 

Localizados no Nordeste Goiano, os municípios de Mambaí e Posse integram a microrregião do 

Vão do Paranã. Mambaí situa-se a nordeste da capital do Estado, Goiânia, distando aproximadamente 

509km desta e a 301km a nordeste da capital do país, Brasília. Possui uma área de 880,624Km², com a 

presença de 6.871 habitantes, destes 2.069 estão no meio rural (IBGE, 2010). No município há sete 

projetos de assentamento, dos quais cinco têm seus moradores(as) estudados(as) presentemente: 

Agrovila, Capim de Cheiro, Mambaí, Paraná e Cynthia Peter. 

O município de Posse está localizado a 418km de Goiânia, capital do estado, e a 256km de 

Brasília, capital do país. Posse possui uma área de 2.024,537Km², ocupada por uma população de 31.419 

habitantes: 23,939 vivem no espaço urbano e 7.480 no espaço rural (IBGE, 2010). O município de Posse 

possui em seu território apenas um assentamento: o PA Nova Grécia. 

Nos assentamentos de Mambaí (GO) e Posse (GO), os quintais possuem uma grande diversidade 

de plantas, as quais são de muita utilidade e importância para as famílias. A produção de frutas, verduras 

e grãos como banana, laranja, limão, goiaba, manga, maracujá, acerola, caju, jaca, mamão, batata-doce, 

abóbora, mandioca, milho, café, feijão entre outros; a criação de pequeno animais (suínos e galináceos) 

que fornecem carne, banha e ovos, são importantes fonte de nutrientes e proteínas, que enriquecem a 
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refeição diária da família. As plantas medicinais (alecrim, boldo, alcanfor, hortelã, erva cidreira, capim 

de cheiro), são frequentemente usadas pelas(os) assentadas(as), para curar dores, infecções e resfriados.  

Os quintais contribuem para a segurança e a qualidade alimentar da família assentada, além de 

possibilitar que as famílias assentadas se tornem menos dependentes do mercado, de produtos 

industrializados e de medicamentos. Ressalta-se também a importância dos quintais enquanto 

conservador da biodiversidade e da qualidade ambiental da fauna e da flora do Cerrado, uma vez que 

não há a utilização de produtos químicos e apresentam uma grande diversidade de espécies. 

Com a divisão sexual do trabalho e dos espaços nos assentamentos, as mulheres passam a maior 

parte do sua dia na casa e no quintal. Dessa forma, a vivência das assentadas nos quintais faz com que 

elas saibam as características de cada espécie, o melhor momento para plantar e para colher determinado 

alimento, a utilização de cada planta, seus benefícios e malefícios.  

O quintal torna-se, dessa forma, um território de saberes, é nele que as mulheres reproduzem 

seus conhecimentos sobre o solo, as plantas e os animais. Conhecimentos e experiências que são 

transmitidas de geração em geração e adquiridos por meio das vivências cotidianas, das tradições e da 

cultura que há em cada região.  

Nos assentamentos rurais, os quintais também abrigam atividades de socialização e lazer das 

famílias. As mulheres assentadas destacam o prazer em descasar sob a sombra de uma árvore e a 

liberdade que os(as) filhos(as) possuem para brincar ao ar livre nos quintais. 

Nessa perspectiva, concordamos com Quaresma (2015) e Almeida (2016) que os quintais são 

espaços singulares nos quais, por meio das diversas atividades desenvolvidas e das relações neles 

estabelecidas, se produz vida. São nesses espaços que também se revelam mecanismos sociais de 

produção e reprodução da família assentada no meio rural. 

O quintal é um espaço de produção e reprodução familiar, de saberes e fazeres. Dessa forma, a 

sua manutenção, assim como a valorização e o reconhecimento do trabalho das mulheres nesses espaços, 

pode contribuir para a reprodução social e cultural das famílias assentadas e, também para a conservação 

do Cerrado local. 

Referências 

ALMEIDA, M. G. de. Comunidades tradicionais quilombolas do nordeste de Goiás: quintais como 

expressões territoriais. Confins [Enligne], n. 29, 2016, Disponível em: 

<http://confins.revues.org/11392>. Acesso em: 14 março de 2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Cidades, 2010. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em: 18 fev. 2016. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃOO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. 

Assentamentos - Informações Gerais, 2015. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/reforma-

agraria/rela-o-de-benefici-rios-rb-da-reforma-agr-ria>.  

QUARESMA, A. P. Mulheres e quintais agroflorestais: a “ajuda invisível” aos olhos que garante a 

reprodução da agricultura familiar camponesa amazônica. In: HORTA, Karla; REZENDE, Marcela; 

MACEDO, Gustavo (Orgs.). Coletânea sobre estudos rurais e gênero: Prêmio Margarida Alves. 4. ed. 

Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2015, p. 35-43. 



 

235 

 

 

SUDOESTE DE GOIÁS: TERRITÓRIO PANARÁ DESTERRITORIALIZADO 

Eduardo Ferraz Franco1 

Introdução 

Os conhecimentos sobre as culturas, saberes e territórios dos povos originários que ocupavam 

os interiores do espaço que a ocupação colonial denominou Brasil foram deliberadamente apagados da 

nossa memória histórica. Possuímos pequenos fragmentos e registros de onde e como viviam as 

populações originárias, na maioria das vezes relatos do ponto de vista europeu ou de quem acompanhava 

a invasão europeia pelos interiores e Sertões. 

Alguns desses fragmentos nos permitem entrever que quando da penetração da ocupação 

colonialista nos Cerrados do espaço geográfico que hoje chamamos de Sudoeste de Goiás viviam os 

povos Panará, que ficaram conhecidos pelos colonizadores como Kayapó do Sul2. 

O viajante naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire esteve em Goiás em 1819 e relatou que 

a porção Sudoeste era, na ocasião, território Kayapó do Sul, parcela da província que ainda não havia 

sido apropriada pela colonização, porque havia, segundo ele, uma “guerra entre os aventureiros paulistas 

e os índios Caiapós, que habitam ao sudoeste da província vastas solidões ainda quase desconhecidas” 

(1937, p. 105). 

Saint-Hilaire não conheceu o território Kayapó do Sul, mas conviveu com eles no aldeamento 

de São José de Mossâmedes, a instituição colonizadora que penetrava mais a sudoeste da província de 

Goiás naquele período3. Mossâmedes era destinada a “amansar” povos originários e torná-los “aptos 

para a civilização”. Esse contato foi suficiente para que soubéssemos se tratar, os Kayapó do Sudoeste 

de Goiás, de população Panará: 

Os portugueses deram, não sei porque, o nome de Coiapós ou Caiapós a esses índios. 

Pelo que me disseram, parece que aqueles dentre os seus que ainda vivem nas matas, 

não tendo na vizinhança nenhum outro povo indígena, não têm nome de nação, mas 

servem-se da palavra Panariá para se distinguirem” (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 113; 

os grifos são meus). 

 Atualmente os povos Panará têm seu território demarcado entre os municípios de Guarantã 

(MT) e Altamira (PA). No século XIX foram tradicionais habitantes das cercanias de onde hoje 

chamamos serra do Caiapó, divisor de águas do Alto Araguaia com o rio Paranaíba – Sudoeste de Goiás. 

Foram constantemente desterritorializados e obrigados a migrar, estabelecendo-se nas zonas de 

transição entre o Cerrado e a floresta Amazônica. Na segunda metade do século XX, como consequência 

da abertura da BR-163 entre o Mato Grosso e o Pará, os Panará foram removidos do seu território mais 

uma vez, e transferidos para o Parque Nacional do Xingu, por estarem em risco eminente de serem 

exterminados (ARNT et al, 1998). 

O longo e doloroso processo culminou na reterritorialização dos Panará em sua Terra Indígena 

atual, resultado da Resistência inaudita deste povo que, tendo seu território constante e extremamente 

cobiçado para a agropecuária capitalista, não se deixou exterminar e continua a resistir e defender seu 

território. 

                                                             
1Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Jataí-Goiás – UFJ. 
2De acordo com Teixeira Neto (2002, p. 13), por conta do “grande alinhamento sudoeste-nordeste constituído pelas serras do Caiapó, 

das Divisões ou de Santa Marta e Pirineus, poder-se-á dizer que o sul-sudoeste do território goiano era o habitat preferido dos índios 

Kayapó” (p. 13) 
3São José de Mossâmedes “foi posicionado no território dos Kayapó, de maneira a proteger vila Boa de Goiás dos ataques indígenas, 
[...] expandido assim a área de disputa para dentro do território Kayapó” (DIAS, 2017, p. 62). 
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Nosso objetivo, com esse escrito, é apontar para a possibilidade de se fazer uma leitura 

descolonizadora dos processos de desterritorializações e reterritorializações dos povos Panará, a partir 

de relatos de sua histórica presença na atual Região Geográfica Intermediária de Rio Verde, ou 

Microrregião Sudoeste de Goiás.  

Desenvolvimento 

O ensaio de Walter D. Mignolo (2007), intitulado La Idea de América Latina – La herida 

colonial y la opción Decolonial, apresenta uma contundente interpretação crítica da modernidade e pós-

modernidade a partir da opção Decolonial. Segundo o autor, não é honesto considerar a modernidade 

sem o conceito correlativo de colonialidade. A existência das colônias é condição necessária para o 

advento das potências europeias da modernidade no século XV e XVI, bem como do despontar dos 

Estados Unidos como superpotência hegemônica no século XX. A pós-modernidade, enquanto tributária 

da tradição e do pensamento europeu não supera o colonialismo. 

A hierarquização racial e epistêmica foi uma invenção europeia para justificar a colonização. A 

imposição cultural de uma série de conversões foi e é meio para a realização do projeto colonialista de 

modernidade. Desde o século XVI impõe-se um processo de ocidentalização cultural da América (o 

nome do continente é parte da imposição europeia e os indígenas preferem denominá-lo Abya-Yala). A 

influência francesa na intelectualidade forjou, segundo Mignolo, o ideário da latinidade, que delegou às 

colônias uma hierarquia que privilegia aqueles que se consideram herdeiros da cultura latina, que este 

autor chama de crioulos ou mestiços de descendência europeia, bem como os imigrantes europeus, que 

se instauraram como elite local em um processo de eugenia, oprimindo etnias que se distanciavam do 

ethos europeu e obstruindo suas culturas. 

Por outro lado, em uma escala global, a elite latino-americana, formada por descendentes de 

europeus mestiços com mouros, não raras vezes com alguma ascendência indígena ou africana, nunca 

foi vista como branca para as elites hegemônicas, o que justificaria a subserviência dos países latino 

americanos à Europa e Estados Unidos. 

Este autor afirma que é crescente nos países tidos como de Terceiro Mundo os movimentos de 

descolonização da geografia e da epistemologia. Uma mudança de ponto de vista se faz necessária para 

que esses países e seus povos recuperem sua autoestima e autonomia. Os movimentos de descolonização 

consistem em pensar as localidades a partir dos diferentes sujeitos que os compõem, evidenciando as 

relações de poder que estratificam a sociedade, objetivando um pensamento emancipado, consciente das 

constantes alienações, conversões e imposições a que foram e são submetidas as intelectualidades da 

parte colonizada do mundo. Substituir as categorias europeias do pensamento por outras que valorizem 

a sabedoria indígena e africana, dentre outras, como tão importantes quanto a europeia e crioula na 

formação cultural dos povos.  

Produzir novas interpretações a partir dos problemas locais que nos levem a pensar significa, de 

acordo com Mignolo, “adotar um ponto de vista novo, desligar-se das categorias que impõem a 

modernidade do Ocidente” (MIGNOLO, 2007, p. 131). O ponto de vista novo estaria em dar um caráter 

de centralidade à geografia e à biografia dos sujeitos de conhecimento como determinantes no modo de 

considerar a realidade, para deixar de enquadrar todo pensamento a partir do homem branco euro 

centrado. 

Para levar a cabo a tarefa de explicitar as imposições colonialistas que impuseram um modo de 

pensar e ver o mundo a partir dos olhos dos hegemônicos, e, mais do que isso, resgatar novas 

possibilidades de interpretação do mundo que valorizem e considerem o saber e a visão dos povos 

colonizados, uma categoria da Geografia é a mais adequada: a categoria de Território. 

Segundo Souza (2013, p. 78; grifos do autor), o território é “um espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder”. O autor faz questão de distinguir o território e o substrato material 
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constante em um espaço geográfico. O espaço torna-se território de algum grupo ou é disputado por 

grupos que almejam o controle territorial por conta, muitas das vezes, do substrato material ali contido 

que pode ter uma representação simbólica, cultural ou econômica para os grupos sociais, mas o território 

não é o espaço geográfico e sua materialidade, mas o campo ou os campos de força que o(s) controla(m). 

Porto-Gonçalves (2009, p. 29) aproxima o conceito de território da perspectiva decolonial, derivando 

sua definição não de uma tradição europeia, mas de pensadores de localidades com a “experiência 

colonial” necessária para que se entenda os prejuízos oriundos da imposição epistêmica colonizadora. 

Nas palavras deste geógrafo, “território é, assim, natureza + cultura, como insistem o antropólogo 

colombiano Arturo Escobar (1996) e o epistemólogo mexicano Enrique Leff (2004), e a luta pelo 

território se mostra com todas as suas implicações epistêmicas e políticas”. 

Desterritorializar um povo é apagar a simbologia cultural criada sobre um espaço geográfico, e 

ressignificá-lo com o olhar do conquistador. Descolonizar a produção teórica sobre o processo de 

ocupação do Sudoeste de Goiás, perpassa pelo resgate da memória da presença dos povos Panarás 

naquele que foi seu território tradicional durante séculos. Há de se conhecer suas estratégias de 

resistência e seus modos próprios de apropriar do espaço. 

Resgatar a participação das populações originárias no processo de formação cultural e 

populacional é despertar para uma nova consciência, de acordo com Mignolo (2007, p. 159), 

denominada Consciência Crítica  Mestiça, que surge a partir de uma dupla descolonização: do 

conhecimento e do ser. “Descolonização do conhecimento porque a base filosófica da modernidade se 

organizou com um sujeito do conhecimento construído a partir do protótipo do homem branco, 

heterossexual e europeu”, e descolonização do ser porque a imposição de um único modelo de sujeito, 

“com seu eurocentrismo implícito, permite justificar  a inferioridade de todos os sujeitos de 

conhecimento que não são brancos, heterossexuais, homens, europeus (ou descendentes de europeus)”. 

Valorizar as contribuições daqueles que foram historicamente relegados para uma posição de 

inferioridade na conceituação da formação cultural do Brasil demanda profundas transformações 

epistemológicas. De acordo com Mignolo (2007, p. 32), “o que conta é que a necessidade de narrar a 

parte da história que não se contava requer uma transformação na geografia da razão e do 

conhecimento”. Para o Sudoeste de Goiás, as fontes sobre a participação das populações originárias na 

formação dos saberes são raras, resultado de um processo de silenciamento radical, acompanhado da 

violenta desterritorialização. 

Considerações finais 

De acordo com Porto-Gonçalves (2006, p. 42), Portugal e Espanha foram inventores da ideia 

moderno-colonial de estado territorial. Nas Cruzadas medievais os cristãos da Península Ibérica 

perseguiram as culturas ocupantes daqueles territórios que se recusavam a converter, promovendo uma 

“limpeza religiosa” que, segundo este autor, “nos dá conta da intolerância que esteve subjacente à 

constituição desses primeiros estados territoriais e, de certa forma, se fará presente enquanto 

colonialidade do saber e do poder na conformação dos mais diferentes estados territoriais”. 

A lógica da limpeza religiosa também esteve presente no Brasil,  em toda a colonização, e pode 

ser notada, sobretudo, nas designações relativas às populações originárias. Gentio, por exemplo, 

conforme explica Karasch (2008, p. 105), é como foram designados os povos não convertidos ao 

cristianismo, o termo surgiu durante as Cruzadas. No Brasil, de acordo com esta pesquisadora, as 

populações originárias “se recusavam a converter-se; logo, os portugueses as designaram como ‘gentios’ 

ou ‘nações de gentios’. De fato, esta prática foi tão comum que o termo ‘gentio’ foi muitas vezes 

preferido à ‘índio’”. Os sertões do Brasil Central eram tidos como zonas dominadas por Gentios, 

obstáculos para a expansão do estado territorial. “Sertão do Gentio Kayapó” era a denominação dada ao 

Sudoeste de Goiás. 
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Porto-Gonçalves (2009, p. 29-30) assinala que um espaço é apropriado, torna-se território de 

um grupo social, principalmente a partir da ação de nomear. Para o autor, é “pelo nome que se atribui 

aos rios, às montanhas, aos bosques, aos lagos, aos animais, às plantas” que dá identificação de um 

grupo ao espaço que ocupa, “tornando seu um espaço – um território”. A ampliação do estado territorial 

português para os interiores do Brasil se deu com a desterritorialização dos povos originários. A 

proibição das línguas e nomenclaturas  originárias foi parcela importante desse processo.  

O Diretório dos Índios, em vigor em Goiás  a partir de 1758 é um bom exemplo. Se prescrevia 

o convívio pacífico com os povos originários, era desde que fosse “sem atenção nos nomes bárbaros que 

têm atualmente; dando a todas as ditas aldeias a forma de governo civil, que devem ter, segundo a 

capacidade de cada uma delas” (DIRETÓRIO apud ALENCASTRE, 1979, p. 132). 

O povoamento moderno do Sudoeste de Goiás é oriundo do que Ribeiro (1996) chamou de 

“frente de ocupação agropastoril”, que se estabeleceu naquela região na segunda metade do século XIX. 

Às frentes de ocupação agropastoris não interessam a integração com as comunidades originárias, 

atuando desde o princípio para a expulsão ou extinção dos habitantes originais da localidade. Elas “agem 

diante do índio movidas essencialmente pela contingência de limpar os campos dos seus habitantes 

humanos para entregá-los ao gado e evitar que o índio, desprovido de caça, a substitua pelo ataque aos 

seus rebanhos” (RIBEIRO, 1996, p. 272). 

O sudoeste de Goiás, território milenar de povos originários, conforme comprovam as pinturas 

rupestres grafadas em suas rochas e sítios arqueológicos, que atestam a presença de grupos humanos 

desde há onze mil anos, com continuidade até o período colonial (BARBOSA et al, 2014), já não mais 

possuía povos originários vivendo em seus territórios no início do século XX. De acordo com Ribeiro 

(1996, p. 90), relembrando um topônimo atribuído pelos colonizadores ao Sudoeste de Goiás quando 

guerreavam com os Panarás, e que atualmente é o nome de um município da região, “hoje, toda a 

Caiapônia é deserta de índios e só recorda seus antigos habitantes no nome dos acidentes geográficos: 

‘serra dos Caiapós’, ‘rios Caiapó-grande e Caiapozinho’”. São nomes coloniais, mas lembram da 

veemência em que se combateu e ignorou os saberes originários, e também da resistência dos 

desterritorializados, os guerreiros Panará, reterritorializados, por meio de muita luta, no norte do Mato 

Grosso e sul do Pará. 

Referências 

ALENCASTRE, J. M. P. de. Anais da Província de Goiás. Goiânia: SUDECO, 1979. 

ARNT, R; PINTO, L. F.; PINTO, R. Panará: a volta dos índios gigantes. São Paulo: Instituto Sócio 

Ambiental, 1998. 

BARBOSA, A. S; SCHMITZ, P. I; TEIXEIRA NETO, A; GOMES, H. O piar da juriti pepena – 

narrativa ecológica da ocupação humana do cerrado. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2014. 

DIAS, T. C. O “língua” e as línguas: aldeamentos e mestiçagens entre manejos de mundo indígenas 

em Goiás (1721-1832). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2017. 

KARASCH, M. Quality, nation, and Color: Constructing Identities in Central Brazil 1775-1835. In: 

Estudios Interdisciplinarios da América Latina y el Caribe. vol.19 - nº 1, 2008. 

MIGNOLO, W. D. La Idea de América Latina: La herida colonial y la opción Decolonial. Barcelona: 

Editorial Gedisa, 2007. 

PORTO-GONÇALVES, C. W. De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da 

experiência Latino-Americna. In: Geographia. Vol. 8, nº 16, 2006. P. 37-52. 

PORTO-GONÇALVES, C. W. Entre América e Abya Yala – tensões de territorialidades. In: 

Desenvolvimento e Meio Ambiente. Nº. 20, 2009. P. 25-30. 



 

239 

 

 

RIBEIRO, D. Os índios e a civilização – A integração das populações indígenas no Brasil moderno. 

São Paulo: Companhia das letras, 1996. 

SAINT-HILAIRE, A. de. Viajem às nascentes do rio S. Franscisco e pela província de Goyaz. Tomo 

segundo. São Paulo: Companhia editora Nacional, 1937. 

SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da Pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2013. 

TEIXEIRA NETO, A. O território goiano: formação e processo de povoamento e urbanização. In: 

ALMEIDA, M. G. (Org.). Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na 

contemporaneidade. Goiânia: IESA, 2002. 



 

240 

 

 

TERRITÓRIOS ALIMENTARES NA FOLIA DO DIVINO, PIRENÓPOLIS/GO 

João Guilherme da Trindade Curado1 

Maria Idelma Vieira D’Abadia2  

Alexandre Francisco de Oliveira3  

 

 

Introdução 

Propomos enquanto contribuição para os estudos relacionados aos Territórios em crise no 

mundo em transição, as perspectivas identitárias e culturais, realizando um recorte espaço-temporal que 

abarca a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Patrimônio Cultural do Brasil desde 2010 

(IPHAN, 2017), no que contempla as territorialidades ritualística ou não do ato de comer na Folia do 

Divino Tradicional, com observações provenientes de dois projetos: “Arte e saberes nas manifestações 

católicas populares” que contou com o apoio da Fapeg, conforme Chamada Pública nº 05/2012 e em 

especial de “Os Gostos do Divino: a comensalidade nas festas do Divino Espírito Santo em Goiás”, 

ambos coordenados pela professora Maria Idelma Vieira D’Abadia. 

A análise apresentada é parte de resultados obtidos que foram metodologicamente embasados 

em pesquisa de campo participante (BRANDÃO; STRECK, 2006), no que se refere à manifestação da 

Folia do Divino Espírito Santo, presente a quase dois séculos na cultura pirenopolina e que antecede as 

comemorações de Pentecostes em Pirenópolis. Os foliões percorrem parte do espaço rural do município, 

realizando Pouso de Folia também em alguns dos povoados, como Caxambu, sobre o qual faremos 

apontamentos das territorialidades destinadas ao ato de comer durante o Pouso. 

Para embasamento teórico, autores da Geografia que abordam o Território como categoria de 

investigação e obras de Geografia Cultural que possuem por temática as diversas manifestações da 

cultura e religiosidade popular. 

A contradição que direciona o estudo em tela é: no mundo atual as transições acontecem em 

vários espaços, o que não é diferente nas festas populares; no entanto, na Folia do Divino Espírito Santo 

de Pirenópolis/GO a comensalidade possuía, até bem pouco tempo atrás uma territorialidade bem 

definida, cujas fronteiras vêm se diluindo nas últimas décadas. A questão é: podemos entender as 

transições da territorialidade da comensalidade como reflexo de crises ou como responsáveis pela 

consolidação de outras territorialidades comensais que passaram a contribuir, inclusive, com novos 

rituais? 

Desenvolvimento  

Em quase dois séculos de existência, a Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis passou a 

ser designada com Folia Tradicional, uma vez que posteriormente a ela duas outras surgiram: a Folia da 

Rua, que gira pela cidade e recentemente a Folia do Padre, uma tentativa da Igreja em manter o controle 

da manifestação festiva, tendo por trajeto a área rural, estrategicamente pensada para gerar embate com 

a Folia Tradicional, realizando, inclusive, pousos espacialmente muito próximos, apesar de ocorrer 

temporalmente antes. Tal perspectiva aponta para uma luta por territórios festivos ao mesmo tempo em 

que a Política Cultural da Igreja, acaba por ampliar o calendário festivo pirenopolino, possibilitando aos 

foliões a participação nas duas Folias, por não serem concomitantes.  

                                                             
1 Doutor em Geografia (IESA/UFG) – SEDUC/GO; E-mail: joaojgguilherme@gmail.com. 
2 Doutora em Geografia – TECCER/UEG; E-mail: cerradocorumba@hotmail.com. 
3Mestrando – TECCER/UEG; E-mail: xandepiri_95@hotmail.com.  
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O roteiro do giro da Folia ocorre a partir de uma programação ampla, que geralmente ocorre ao 

longo do ano e leva em consideração alguns interditos, como, por exemplo, iniciar a folia sempre no 

sentido poente, retomando à cidade pela nascente. Seguindo tal premissa os alferes (encargo máximo de 

uma folia) agenciam como os fazendeiros as paradas, denominadas por Pouso de Folia, onde os símbolos 

rituais, materializados pelas bandeiras, pernoitam. É quando os foliões são recebidos, alimentados e toda 

uma estrutura ritual precisa ser realizada. Algumas localidades são recorrentes na promoção de pousos 

anualmente. 

O recorte espacial proposto para nossas reflexões será o povoado de Caxambu, onde a cada ano 

é realizado um pouso, sendo que excepcionalmente, até dois pousos são ali realizados em determinados 

anos. O povoado surgiu em 1948, pela devoção de Venâncio Rosa Moreira ao Divino Pai Eterno, quando 

o fazendeiro doa terra e elevam uma capela ao Pai Eterno, celebrado a cada julho (BUENO; CURADO, 

2018). No entanto, a Folia do Divino Espírito Santo pernoita no povoado por ocasião das festividades 

de Pentecostes.  

A ocupação inicial do território, às margens do Rio Caxambu, teria ocorrido no final do século 

XVIII com a formação do Engenho de São Joaquim, propriedade de Joaquim Alves de Oliveira, atual 

Fazenda Babilônia, da qual as terras de Caxambu foram, tempos depois desmembradas (CURADO; 

CARDOSO JÚNIOR, 2018), chegando à configuração territorial atual, como um povoado que abriga 

menos de duas centenas de pessoas e que por ocasião do Pouso de Folia recebe, temporariamente, cerca 

de 5000 partícipes. 

A localização mais ao sul de Pirenópolis é realizada pela GO-431, distando em 27 Km, por via 

asfaltada, o que facilita os deslocamentos festivos por ocasião do Pouso de Folia, que se configura como 

um atrativo não só para moradores de Pirenópolis, mas para pessoas que moram nos povoados do Índio, 

Jaranápolis e Radiolândia, assim como de municípios vizinhos, com destaque para Anápolis. 

Um Pouso de Folia exige significativa logística de preparação, assim como de execução e de 

finalização e perceber tais instantes é o exercício proposto por meio da investigação sobre território, 

identidade e cultura, sendo as territorialidades alimentares o foco da proposta. Inicialmente é preciso 

salientar que o povoado passa, temporária e simbolicamente, por ocasião do Pouso de Folia, ao domínio 

do Divino Espírito Santo, representado pelas duas bandeiras. O que não significa exclusão dos poderes 

institucionais constituídos que colaboram na realização da manifestação. 

As concepções referentes ao território desenvolvias por Haesbaert (2007) auxiliam para melhor 

compreensão da dinâmica territorial presente em um Pouso de Folia. Segundo o autor “o território nasce 

com uma dupla conotação, material e simbólica” (p. 20). Em escalas distintas, o povoado passa a abrigar 

o sagrado materializado pelas bandeiras e diversos rituais se espalham pela localidade. A casa, residência 

particular, passa a ser o espaço público de devoção, indo ao encontro de que “o território é sempre 

múltiplo, ‘diverso e complexo’” (HAESBAERT, 2007, p. 21), talvez por isso, também, facilmente 

apropriado pela festa.  

Outra contribuição vem “daquilo que podemos denominar multiterritorialiade em um sentido 

mais tradicional, resultante de uma sobreposição lógica de territórios, hierarquicamente articulados, 

‘encaixados’"(HAESBAERT, 2007, p. 35), onde o espaço cotidiano é alterado por outras lógicas 

necessárias à preparação, realização e desmanche do Pouso de Folia. A “sobreposição lógica de 

territórios” de que fala o autor pode ser percebida pelas territorialidades alimentares, quando no quintal 

da casa é providenciada uma cozinha temporária; no pasto destinado ao gado é montado um 

acampamento efêmero em que comidas são preparadas e na praça central há ocupação de vendedores 

temporários de variadas comidas visando o próprio lucro e não o institucional como nas quermesses 

ainda muito constantes junto as capelas de povoados. 

Medeiros (2018, p. 2018) afirma que “o território também pode ser um lugar de ritos, 

expressando valores e confrontando crenças. Ele é o mais imediato dos ritos”, o que é bastante 
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significativo no Pouso de Folia, com todo arcabouço ritualístico e devocional, presente especialmente 

nos momentos ao redor da mesa, quando o alimento configura a comunhão entre os foliões. 

Assim como o Pouso de Folia, as territorialidades alimentares que ali ocorrem encaminham para 

a perspectiva de que “o território é relacional no sentido de incluir processos sociais e espaço material, 

mas também é movimento, fluidez” (ALMEIDA, 2008, pp. 186-187). A “cozinha do Pouso” se 

materializa temporariamente no quintal da casa que recebe as bandeiras, mas outras cozinhas tantas 

aparecem nos acampamentos dos foliões ao redor do povoado de Caxambu ou são trazidas e improvidas 

em comércios temporários que também percorrem os Pousos. Destarte, “os territórios [alimentares] 

tornaram-se práticas passageiras de indivíduos que por eles transitam” (ALMEIDA, 2008, pp. 189). 

Bonnemaison (2012, p. 287) ao afirmar que “a territorialidade se situa na junção dessas duas atitudes; 

ela engloba simultaneamente aquilo que é fixação e aquilo que é mobilidade – dito de outra maneira, os 

itinerários e os lugares” nos relembra que durante o trajeto do giro, o itinerário, existe alimentação, por 

meio de farofas e outras comidas secas, geralmente acondicionadas em capanga, embornais ou junto aos 

arreios em bruacas e que são compartilhadas entre os foliões; além, é claro, das bebidas alcoólicas. 

Se antes o território alimentar era restrito da cozinha e mesa do Pouso de Folia em que janta, 

café da manhã e almoço eram servidos aos partícipes, com a ampliação do número de pessoas que se 

fazem presentes atualmente, a maioria delas sem envolvimentos ritualísticos, a dinâmica alimentar 

passou por rearranjos. É significativo o número de cozinhas nos acampamentos dos foliões, o que limita 

a participação dos mesmos nos momentos ritualísticos, mas gera comodismo e possibilidades de receber 

parentes e amigos no acampamento, criando territórios delimitados pelas “turmas” como são designados 

grupos de foliões amigos. 

A presença do comércio de alimentos e de bebidas na festa, antes basicamente inexistentes, se 

fez necessário no transcorrer do tempo, quando houve intensa ampliação de participantes na 

manifestação. Os comerciantes possuem logísticas que percorrem quase todos os Pousos de Folia e cada 

qual traz alimentos específicos e os mais variados, sendo possível encontrar a recorrência de 

churrasquinhos, pasteis, caldos e até mesmo empadão e pamonha, além de sanduiches e alguns tira-

gostos. Tal interpretação vai ao encontro das indagações de Pires do Rio (2010, p. 17) para quem, 

“mesmo reconhecendo-se a possibilidade de deformações, as estruturas econômicas, espacialmente 

organizadas, trazem em si a tensão entre passado e futuro, valores patrimoniais acumulados no tempo e 

no espaço, de um lado, e criação de valor, de outro”. Valor necessário as partícipes que não se envolvem 

nos momentos ritualísticos, mas que chegam por volta das 22 horas e ficam no “forró” até ao amanhecer 

e movimentam os comércios alimentares temporários. 

Diante das territorialidades alimentares em um Pouso de Folia, como o realizado em Caxambu, 

povoado de Pirenópolis/GO, é possível relacionar a manifestação com as observações realizadas por 

Saquet (2008, p. 88): “nas territorialidades, há continuidades e descontinuidades no tempo e no espaço; 

as territorialidades estão intimamente ligadas a cada lugar: elas dão lhe identidade e são influenciadas 

pelas condições históricas e geográficas de cada lugar”. As cozinhas, oficial, comerciais e dos 

acampamentos se adaptam às condições de cada fazenda. As cozinhas destinadas ao comércio em um 

Pouso de Folia consideram as localidades e proximidades com o final de semana para a efetivação, sendo 

que em alguns pernoites poucos são os comerciantes que se dispõem a vender alimentos ou bebidas, 

devido ao conhecido baixo fluxo de pessoas. 

Compartilhamos com Hall (2003, p. 8) para quem: “as identidades modernas estão sendo 

‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. No Pouso de Folia o alimento não é mais algo 

agregador e ritualístico necessário. Nas percepções atuais o estar ali se faz imperativo para os foliões 

que demarcam o território festivo do Divino, mas o alimentar não é mais essencial ou elemento fundante 

da festa, mesmo com os agradecimentos e benditos de mesa se perpetuando. Destarte, 
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uma das características mais importantes da identidade territorial, correspondendo ao 

mesmo tempo a uma característica geral da identidade, é que ela recorre a uma 

dimensão histórica, do imaginário social, de modo que o espaço que serve de 

referência ‘condense’ a memória do grupo (HAESBAERT, 2013, p. 239). 

A memória atual, como constatado nos trabalhos de campo dos mencionados projetos do qual 

deriva esta proposta, não indicam a territorialidade alimentar ritualística como a única presente no 

território do Pouso de Folia, existem outras, como as produzidas pelos foliões em acampamentos em 

que compartilham alimentos com amigos e companheiros de peregrinação em homenagem ao Divino. 

Existe, ainda, uma terceira territorialidade alimentar, também montada provisoriamente, considerando 

parceria entre moradores de Caxambu e organizadores da Folia que propiciam a presença da 

comercialização de alimentos. 

Considerações Finais 

Duas afirmativas condensam as perspectivas aqui trilhadas: “não há como definir o indivíduo, 

o grupo, a comunidade, a sociedade sem ao mesmo inseri-los num determinado contexto geográfico, 

‘territorial” (HAESBAERT, 2004, p. 20), o que foi esboçado a partir das territorialidades alimentares. 

E ainda considerando que “a territorialidade é fortalecida pelas experiências religiosas coletivas ou 

individuais que o grupo mantém no lugar sagrado e nos itinerários que constituem seu território” 

(ROSENDAHL, 2013, p. 176), no caso festivo, como no Pouso de Folia do Caxambu. 

Sobre as territorialidades alimentares em Pouso de Folia do Divino, ou em outras 

festividades, há um vasto campo a ser percebido, investigado, saboreado e degustado.  

Sirva-se e bom apetite! 
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