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Nós membros da Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade do Estado de 
Goiás – REPEC, constituída por professores da Universidade Federal 
de Goiás – UFG, da Universidade Estadual de Goiás – UEG e Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, alunos de graduação e pós-
graduação dessas universidades e professores de Geografia da Rede Estadual de 
Goiás, apresentamos a vocês esse material de uso escolar. Sua primeira edição 
foi publicada anteriormente, e agora estamos apresentando essa nova edição, 
revisada e atualizada. 
A ideia de investir nossos esforços na construção desse material, no formato de 
fascículos didáticos, surgiu da nossa aposta na fecundidade de um relacionamento 
mais estreito e colaborativo entre professores da universidade e da escola. 
Entendemos, aliás, que essa relação de integração deve fazer parte das políticas 
e metas mais amplas das instituições envolvidas e dos projetos pedagógicos dos 
cursos de formação de professores e das escolas. 
A equipe se propôs a elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região 
Metropolitana de Goiânia e sobre Goiás acreditando ser esse um caminho para 
aprimorar o trabalho docente com a Geografia Escolar e para estreitar os vínculos 
entre os professores da escola e os professores da universidade. Um princípio 
orientador desses fascículos é o de que se a cidade é o lugar da vida cotidiana de 
professores e alunos, ela deve ser uma referência espacial importante na formação 
escolar e cidadã, especialmente no ensino de Geografia, que está voltado para a 
formação do pensamento geográfico. 
Estabelecemos como eixo principal desse trabalho a Região Metropolitana de 
Goiânia e o Estado de Goiás e, a partir daí, foram produzidos alguns fascículos 
com temáticas relevantes para o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. 
Os temas são abordados de modo a possibilitar a construção de conhecimentos 
dos alunos, com atividades problematizadoras voltadas para seu cotidiano, para 
seu lugar de vivência mais imediato, ao mesmo tempo em que procura fornecer 
dados, informações e conhecimentos mais sistematizado sobre essa Região. 
Esperamos que façam bom proveito desse material nas aulas de Geografia; que ele 
possa contribuir com o seu trabalho, sendo incluído ao longo do ano, juntamente 
com outros materiais e atividades já planejados e que propicie boas reflexões e 
boas análises sobre o espaço urbano do território goiano.

Caros professores
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É com imensa satisfação que nós apresentamos a você essa coleção de 
fascículos que traz importantes conhecimentos, informações e atividades 
para que construa seus próprios conhecimentos sobre Goiás, Goiânia e sua 

Região Metropolitana. 

Cada fascículo dessa coleção aborda uma temática diferente, sendo apresentada 
em vários capítulos interdependentes. Esses capítulos estão organizados em 
cinco partes distintas, porém, complementares entre si, denominadas: Converse 
Comigo, Traços e Retratos, Mergulhando no Tema, O que foi que eu aprendi 
mesmo? Antenado com a realidade. 

Na primeira parte de cada capítulo você será convidado a conversar sobre o 
tema abordado e receberá as primeiras informações sobre ele. Na seção Traços e 
Retratos você começará a interagir com o assunto produzindo textos e desenhos 
sobre a sua realidade. No item Mergulhando no Tema será nossa vez de apresentar 
mais informações de maneira que você amplie seus conhecimentos sobre o tema 
tratado no capítulo. Na seção O que foi que eu aprendi mesmo?, você encontrará 
um resumo de tudo o que foi estudado. No final, para mostrar que está antenado 
à realidade, o desafio é relacionar ao seu dia-a-dia aquilo que você aprendeu em 
cada capítulo. 

Esse fascículo tem o objetivo de contribuir com o ensino de Geografia, 
especificamente com os conteúdos sobre o urbano, oferecendo material escolar 
que tem como base o cotidiano do aluno nas cidades de Goiás e, especialmente, na 
Região Metropolitana de Goiânia. Espera-se que ele ajude o professor a orientá-
los a compreender sua cidade e, com isso, elaborar seus próprios conceitos, além 
de desenvolver um pensamento geográfico referente a esse espaço. O fascículo 
está organizado em três capítulos. 

Esperamos que após o estudo dos conteúdos presentes em cada capítulo você 
seja capaz de compreender o tema abordado no fascículo. Então, mãos à obra e  
bom trabalho!

Caro aluno
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RELAÇÃO CIDADE-CAMPO
EM GOIÁS

1



O CAMPO E A CIDADE 

(UM RETALHO)

Gabriel Duarte, 

publicado em 9 de Outubro de 2006.

O homem do campo

com suas vacas, ovelhas,

macieiras, colheitas

e terras de semeadura,

olha para o céu e para as estrelas

para ver como vai estar o tempo.

O homem da cidade,

com ar condicionado no trabalho

e ruas com anúncios luminosos a piscar,

sonha com as férias, fins de semana,

e o automóvel do último modelo.

No corre corre, não olha para o céu,

olha para os outros e para as vitrines

para se ver ao espelho.

Converse
comigo!
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A visão do poema sobre o campo e a cidade se aproxima do que ocorre de fato na reali-
dade atual? Será que os automóveis do último modelo são usados apenas na cidade? 
Como são os automóveis modernos usados no campo? Será que a vida no campo 
ainda segue sem uso de tecnologias? Que tecnologias você conhece que são usadas 
no campo? E na cidade, será que todos têm acesso à tecnologia? Há produção agrícola 
na cidade? 

Observando o poema e, utilizando o homem como referência, para 
entender a cidade e o campo, você acha que é possível afirmar que as 
diferenças entre o homem da cidade e do campo estão bem representadas? 
Como é a vida na cidade e no campo?

A cidade e o campo são espaços complexos, possuem especificidades 
nos modos de vida e produção. Todavia, apesar de terem características 
próprias, o interessante é que sejam compreendidos também na relação 
que estabelecem entre si, pois eles compõem um “continuum”. O urbano 
não se restringe à cidade, bem como o rural não se limita ao campo. Mas 
afinal de contas, como definir cidade e campo, urbano e rural?

A temática nos instiga. Vamos conhecer e discutir um pouco sobre a 
relação cidade/campo em Goiás?

CIDADE/CAMPO: localidade, materialidade. Diferenciam-se na 
paisagem.

RURAL/URBANO: manifestações culturais, representações sociais, 
modos de vida. Sentido imaterial.
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Tracos
e retratos!

Como são as cidades e o campo no Estado de Goiás? Como é a distribuição da popu-
lação residente no campo e na cidade? É possível visualizar aspectos do rural nas cida-
des goianas? E o campo, pode-se dizer que ele é, de algum modo, urbano? Por quê?

O mapa de uso e ocupação do solo do Estado de Goiás (Figura 1) auxilia 
a elaborar respostas a essas questões sobre a cidade e o campo do estado, 
por meio da espacialização. 

Figura 1 – Mapa de uso e ocupação do solo do Estado de Goiás – 2013.
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Observem o mapa. Ele permite perceber que a área urbana apresenta-se 
de forma concentrada no formato zonal nas porções Central e Leste e de 
forma pontual e dispersa nas demais regiões. Na área central, situam-
se duas manchas urbanas: uma composta por Goiânia e sua região 
metropolitana e a outra por Anápolis. No Leste, situa-se a mancha urbana 
do entorno do Distrito Federal, com destaque para Luziânia e Águas 
Lindas. As áreas urbanas de formato pontual, cidades pequenas e médias, 
estão distribuídas em todo o território goiano. São exemplos de cidades 
pequenas, entre outras, Alto Paraíso e Formoso no Norte bem como Rio 
Quente, Indiara, e Goiandira no Sul. Já Rio Verde, Itumbiara e Catalão no 
Sul do território goiano são cidades médias.

O campo também é representado no mapa, constituído por áreas de 
agricultura, de pastagem e alguns trechos de vegetação nativa, ou 
remanescentes do Cerrado. No Estado de Goiás há uma expressiva 
produção de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas, além da cana-de-
açúcar e do algodão herbáceo. Tais produções serão abordadas no capítulo 
seguinte. O importante agora é compreendermos que essa produção 
agrícola é responsável pela diminuição das áreas do Cerrado e interferem 
nos modos de vida de povos tradicionais e grupos que residem nesses 
espaços há muitos séculos.

O Cerrado tem sua área contínua incidindo sobre os estados de Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além 
dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. É o segundo maior bioma 
da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do 
território brasileiro, e compreende três das maiores bacias hidrográficas da 
América do Sul (Araguaia/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta 
em um elevado potencial aquífero, favorecendo sua biodiversidade.

Em Goiás, o Cerrado tem grande importância social, território de muitas popula-
ções tradicionais que sobrevivem de seus recursos naturais. 
Essas populações, compostas por etnias indígenas, quilombolas, raizeiros, ribei-
rinhos, babaçueiras e vazanteiros, juntas, fazem parte do patrimônio histórico e 
cultural brasileiro, e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade.
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A partir do levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), são mais de 220 plantas de uso 
medicinal, 416 espécies que podem ser usadas na recuperação de solos 
degradados, proteção contra a erosão, ou para criar habitat de predadores 
naturais de pragas.

Dentre os frutos comestíveis consumidos pela população local e vendidos 
nos centros urbanos, pode-se destacar: Pequi, Buriti, Mangaba, Cagaita, 
Bacupari, Cajuzinho do Cerrado, Araticum e as sementes do Barú.

Por ser uma região rica também em recursos hídricos, o estado possui Usinas 
hidrelétricas (UHE) e Pequenas Usinas Hidrelétricas (PCHs) distribuídas pelo 
território goiano, de forma a atender as demandas de consumo nos diversos 
setores (Figura 2). Destacam-se as porções sul e sudeste do estado com a maior 
representação das usinas hidrelétricas, por estarem instaladas em importantes 
corpos d’água, como o Rio Parnaíba e seus afluentes. 

Figura 2 – Usinas Hidrelétricas em Goiás – 2015.
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A mineração também é uma atividade de intensa prática no cerrado 
goiano, principalmente nos municípios de Niquelândia, Alto Horizonte e 
Minaçú no Norte do estado, e, Catalão e Ouvidor no Sul. Amianto, níquel, 
ouro, fosfato e nióbio são os principais minérios explorados por esses 
municípios. O Estado de Goiás é o terceiro polo mineral do Brasil atrás 
apenas do Pará e Minas Gerais.

Desse modo, ao observarmos a dinâmica socioeconômica do Estado de 
Goiás, uma pergunta pode nos inquietar: de onde vem essa concepção 
de urbano e de rural e como é a distribuição da população residente no 
campo e na cidade, no Estado de Goiás? 

A cidade e o campo do ponto de vista oficial são as duas principias 
áreas que compõem os municípios brasileiros, que é a menor unidade 
administrativa do país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010) considera a sede do município como cidade e a população 
residente como urbana, enquanto a população que vive no campo é 
concebida como rural. 

Contudo, conforme pode ser observado no mapa de população residente 
nos municípios (Figura 3), a distribuição da população pelo estado não se 
dá de forma igualitária, mas sim em um padrão concentrado na região 
metropolitana e nas cidades médias, enquanto as cidades pequenas e o 
campo têm um padrão de baixa densidade demográfica. 

Segundo o IBGE (2016):

Conforme esclarecem os pesquisadores, Roberto Braga e Pompeu Carvalho (2004), 
Região Metropolitana pode ser entendida como sendo um aglomerado urbano 
composto por vários municípios administrativamente autônomos, mas integrados 
física e funcionalmente, formando uma mancha urbana praticamente contínua.

CIDADES PEQUENAS 

são considerados municípios com 
arranjos populacionais com menos 
de 100 mil habitantes.

CIDADES MÉDIAS 

são consideradas concentrações 
urbanas ou municípios isolados 
com arranjos populacionais entre 
100 mil e 750 mil habitantes.
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Figura 3 – Mapa de população residente 
nos municípios de Goiás – Censo demográfico 2010.

Observe o mapa e tente responder: o que explica essa baixa densidade demográ-
fica no campo e nas cidades pequenas em face do aumento de pessoas vivendo 
em cidades médias e grandes, principalmente, nas áreas metropolitanas? 

O Brasil e o Estado de Goiás são urbanos, isto é, a maior parte da população 
vive em cidades, especialmente concentrada nas cidades médias e grandes. 
Assim, conhecer o processo de urbanização articulado com a migração 
campo/cidade e cidade/cidade é importante.

Em 2014, 54% da população mundial vivia em cidades. No Brasil, desde 
a década de 1970 foi diagnosticado que a maior parte da população vive 
em cidades. O gráfico 1, a seguir, oferece uma síntese da evolução da 
população rural e urbana no país, segundo os dados apresentados pelo 
Censo Demográfico de 1960 a 2010.
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Gráfico 1 – Evolução da população rural e urbana no Brasil.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (1960 – 2010).

No Estado de Goiás a população urbana também sofreu um acréscimo 
em contraposição à população rural. Entre as décadas de 1970 e 1980, 
a população urbana passou de 42,1% do total de habitantes em Goiás 
para 62,2%. Essa mudança foi causada, principalmente, pelos processos 
migratórios estadual e interestadual (campo-cidade). O gráfico 2 representa 
o aumento da população urbana em Goiás, entre as décadas de 1960 e 2010, 
bem como a inversão da população urbana entre as décadas de 1970 e 1980.

A temática referente a fluxos migratórios faz parte das discussões atuais, que, 
por sua vez, são cobradas em provas de processos seletivos universitários. EX: 
questão 56, prova amarela, ENEM – 2017.

Gráfico 2 – Evolução da população rural e urbana em Goiás – 1960 a 2010.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (1960 – 2010).
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Mas, qual o significado e os motivos do aumento populacional nas 
cidades? Quais os impactos causados no campo e na cidade pelos diversos 
movimentos migratórios?

Para entender esse processo no campo e na cidade é necessário 
compreender alguns elementos básicos que estabelecem a comunicação 
entre os espaços rural e o urbano. 

Motivado, entre outros fatores, pela modernização do campo brasileiro, 
os trabalhadores rurais partiram para as cidades médias e grandes, a fim 
de garantir sua existência. Conforme destaca o geógrafo Denis Castilho, 
esse processo (de modernização do campo) foi realizado em um modelo 
concentrador de renda. Tal modelo inviabilizava a atividade produtiva 
nas pequenas e médias propriedades rurais impulsionando ainda mais 
essa migração. Porém, ainda que tenha ocorrido com esse movimento o 
“esvaziamento” do campo, é importante não contrapor de maneira linear 
diferenciações rigorosas entre o campo e a cidade, nem afirmar que o 
campo está “desaparecendo”, haja vista que no espaço rural ainda reside 
uma parcela importante da população do país, além do fato de a produção 
econômica transitar livremente entre esses dois espaços conforme os 
seus interesses estratégicos. Portanto, campo e cidade estão em constante 
relação nos aspectos econômicos e também nos aspectos socioculturais.

O processo de modernização da produção, por meio da industrialização 
na cidade e no campo, é o ponto que marca a urbanização da sociedade.  
Assim, cresce a demanda de mão de obra para a indústria e os setores 
econômicos a ela relacionados como os serviços, o comércio, o marketing, 
a produção agrícola e o extrativismo da matéria prima. 

ELEMENTO RECORRENTE: processos migratórios que estão associados 
a condicionantes econômicos e sociais. 

PORQUE ISSO OCORRE?  Pelo fato de que muitos brasileiros migram 
de um lugar para o outro em busca de um novo emprego, melhores 
salários, estudos e qualidade de vida, para si e suas famílias.
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Há também a criação de paisagens específicas para essa produção, a 
exemplo dos parques industriais na cidade e dos complexos agroindustriais 
no campo. 

Na verdade, a paisagem da cidade e do campo como um todo é transformada 
com esse processo, pois a modernização da produção promove mudanças 
nos modos e formas de moradia, de consumo e de circulação das pessoas 
tanto na cidade quanto no campo. 

Articulado com esse processo produtivo, o modo de vida em sociedade 
assume novas dinâmicas e mantêm outras. Assim, as relações sociais 
que movimentam e dão sustentação para a vida na cidade e no campo 
compõem respectivamente os espaços urbano e rural. 

Em Goiás o complexo agroindustrial é a expressão máxima da presença 
das marcas do urbano no campo. No complexo agroindustrial, a produção 
agropecuária necessita de um lado da indústria de insumos, que fornece 
as sementes, sêmens, agrotóxicos, maquinários etc., e de outro lado 
da agroindústria, que faz o processamento e circulação dos produtos 
agropecuários. As agroindústrias situadas no território goiano beneficiam 
grãos, cana-de-açúcar e carnes.

É possível visualizar nas cidades aspectos do mundo rural? E no campo, quais 
aspectos urbanos estão mais aparentes?

São exemplos de processamentos 
de produtos agropecuários em Goiás: 
n  No processamento de grãos o destaque é da Cargill S/A (Figura 4, página 18); 

Caramuru Alimentos S/A; COMIGO (Cooperativa Mista dos Produtores do 
Sudoeste Goiano Ltda – Figura 5, página 18) e Coimbra S/A; 

n O processamento das carnes bovina, suína e aviária, são realizados em agroin-
dústrias como a JBS S/A, Perdigão Agroindustrial S/A, sendo destaque os muni-
cípios de Rio Verde e Mineiros; 
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Em função da industrialização do campo, algumas cidades se modificam. 
Elas passam a oferecer uma rede de serviços para acatar as demandas 
do campo e também têm sua malha urbana expandida, em função do 
crescimento populacional proveniente da migração campo/cidade. Esses 
migrantes são atraídos pela oferta de trabalho no campo, e também na 
cidade, em função do campo. 

Surgem, assim, ao mesmo tempo as periferias urbanas destinadas à 
moradia dos trabalhadores que recebem salários mais modestos e os 
bairros nobres e condomínios fechados destinados aos proprietários 
agrícolas (fazendeiros), aos trabalhadores mais especializados do campo 
e também aos proprietários de empresas urbanas e os trabalhadores 
urbanos mais abastados. O fato é que, na atual dinâmica moderna do 

n A cana-de-açúcar é processada por mais de 42 usinas no Estado de 
Goiás, destacando-se a Usina Boa Vista S/A (grupo Ometo-São Marti-
nho), Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda (grupo Farias), Caçú 
Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda (grupo Engebanc), Destila-
ria Serra do Caiapó S/A (grupo Souza), Goiasa Goiatuba Álcool Ltda (grupo 
Construcap), e Cosan Centroeste S/A – Açúcar e Álcool (grupo Cosan).

n Há também a mineração, que por sua vez é feita pelas mineradoras, Voto-
rantim Metais (NIquelândia-GO), Anglo Gold (Crixás-GO), Cleveland Mining 
(Crixás-GO) e Mineração Serra Verde (Minaçu-GO).

Figura 4 – Entrada da empresa Cargill em Rio Verde
Fonte: Trabalho de campo (REPEC, 2017).

Figura 5 – Centro tecnológico COMIGO – Rio Verde
Fonte: Trabalho de campo (REPEC, 2017).
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campo como lugar de produção voltada para o lucro, áreas de moradia 
têm sido reduzidas, pois a quase totalidade da área é utilizada para as 
lavouras e pastagens que, por sua vez, são constantemente irrigadas de 
forma aérea ou terrestre por agrotóxicos. 

Assim, tanto os proprietários quanto os trabalhadores têm vivido na 
cidade e se deslocado para o campo apenas durante o período do trabalho, 
que pode ser diário ou sazonal por temporadas de plantio, colheita, safra 
e entressafra. Dentre os trabalhadores do campo de caráter sazonal, 
destacam-se os cortadores de cana-de-açúcar, que persistem até hoje, que 
fazem o deslocamento regional no Brasil, isto é, muitos dos que atuam 
no Estado de Goiás, por exemplo, vêm das regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. 

Por outro lado, em Goiás, há também as áreas de campo que ingressaram 
no processo de modernização, mas que continuam sendo lugar de moradia, 
que preservam muitos hábitos e marcas da cultura do campo. Nelas, 
situam-se boa parte das propriedades familiares voltadas, principalmente, 
para a produção de leite, suínos, aves e gado, que se utilizam dos insumos 
agrícolas e enviam seus produtos para as agroindústrias. As moradias 
do campo hoje possuem energia elétrica, eletrodomésticos e tecnologias 
da comunicação e informação, essas últimas integram os moradores e a 
produção do campo às temporalidades globais do consumo, da cultura e 
do capital. Assim, viver e trabalhar no campo hoje não é sinal de atraso 
tampouco de retrocesso. Nesse contexto, os movimentos de luta pela 
terra, organizados e realizados por coletivos de trabalhadores urbanos, 
são cada vez mais fortes em Goiás e no Brasil.

Nas cidades de Itaberaí e Goiatuba, por exemplo, esses trabalhadores residem 
em moradias coletivas, durante a temporada da colheita, e vão e voltam diaria-
mente para o campo. As condições físicas corporais a que esses trabalhadores 
se submetem são desumanas. Eles trabalham muito e recebem o pagamento 
por produção. As condições de alimentação e sanitárias no meio das lavouras 
também não são as mais adequadas. De qualquer modo, esses trabalhadores 
não são favoráveis à mecanização do corte da cana-de-açúcar, pois a concen-
tração da renda e da produção leva à redução da oferta de trabalho tanto no 
campo quanto na cidade.
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Conforme o geógrafo Milton Santos (1996, p.12) 
o Espaço Geográfico figura “um conjunto indis-
sociável de sistemas de objetos e de sistemas de 
ações”. Seu entendimento é de que cada lugar 
no espaço tem sua história, e é produzido articu-
lando a sociedade e os objetos produzidos ou da 
natureza. 

Com base nisso, vamos estudar a urbanização 
do Estado de Goiás por meio de um recurso cha-
mado “imagens históricas”, do software Google 
Earth, que reúne imagens de satélite do globo 
terrestre provenientes de diversas fontes de ima-
gens, em datas distintas, a partir do ano de 1984. 

Como vimos no início deste capítulo, a urbani-
zação goiana se deu de forma desigual pelo seu 
território. Agora, através das imagens reunidas 
no software, conseguiremos visualizar como esse 
fenômeno ocorreu em diferentes cidades e mo-
mentos históricos. Poderemos visualizar o pro-
cesso de  urbanização, pela evolução da mancha 
urbana facilmente identificada nas imagens. Para 
isso, analisaremos a mudança do espaço geográ-

fico de três cidades goianas, de populações dife-
rentes, seguindo as categorias: pequenas, médias 
e grandes. Você pode pesquisar na internet essas 
categorias e suas cidades correspondentes, mas, 
aqui sugerimos: Alto Paraíso; Rio Verde e Apareci-
da de Goiânia, respectivamente.

Como aprenderemos mais adiante, o processo de 
urbanização do estado sofre a influência de diver-
sos fatores que vão motivar esse adensamento 
populacional em proporções e cidades diferen-
tes. Então, para que alcancemos uma compreen-
são desse fenômeno em sua totalidade, faremos 
o exercício de buscar elementos do espaço que 
podem ser identificados nas imagens históricas de 
cada cidade. Dentre eles podemos citar: o relevo; 
o sentido da expansão urbana (Norte, Sul, Leste 
e Oeste); a vegetação; os rios; os tipos de uso e 
ocupação do solo (plantações, criações, indústria 
etc..); a zona rural, as áreas de preservação am-
biental etc. 

As imagens podem nos mostrar muito mais sobre 
o espaço do que imaginamos! 

A espacialização urbana 
do território goiano

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 

O objetivo desta atividade é compreender como 
a urbanização do Estado de Goiás se espacializa, 
a partir do adensamento das cidades (pequenas, 
médias e grandes) num dado recorte temporal.
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VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1.  Faça o download do software Google Earth na web. 

2.  Inicie o programa e no campo de busca, localizado na parte superior esquerda, digite o nome 
da cidade e clique em “Pesquisar”.

3.  A cidade será localizada no globo digital. Após isso, selecione na porção superior central a 
opção “Mostra imagens históricas” – simbolizada por um relógio conforme a figura 06. 

4.  Deslize o cursor e veja a evolução espaço-temporal do processo de urbanização das cidades 
conforme figura 07.

5.  Elabore um texto que caracterize o processo de urbanização de cada cidade, considerando a 
sua relação com os elementos espaciais que vocês conseguiram identificar nas imagens -os 
quais citamos no enunciado da atividade.

6.  Divirta-se aprendendo.

No caso de falta de acesso à internet durante a aula, o seu professor pode tirar printscreem 
dos passos indicados e projetar na sala de aula.

Figura 6 – Recurso “Mostra imagens históricas”

Fonte: Imagem do Google Earth, 2017.
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Figura 7 – Evolução da mancha urbana do município de Rio Verde-GO

Fonte: Imagem do Google Earth, 2017.
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Mergulhando
no tema!

Os espaços rural e urbano foram, ao longo dos anos, analisados por 
pesquisadores de modo separado. Mas, devemos entender que eles são 
espaços complementares.

As análises separadas dos espaços rurais e urbanos, predominantemente, 
eram feitas apenas pelo viés da produção em si, sem considerar os modos 
de vida neles constituídos. Atualmente, essa não é a forma de análise consi-
derada mais adequada, pois compreende-se que tanto o rural quanto o 
urbano não se expressam apenas como modelo de produção econômica, 
mas também pela forma de seus sujeitos se relacionarem e se estruturarem.

Conforme autores da geografia, entre esses espaços – rural e urbano – 
ocorrem relações que vem se desenvolvendo no Brasil desde os períodos 
da colonização com a construção de arraiais, vilas e cidades. As cidades 
goianas, por exemplo, nascidas de arraiais que viraram vilas que com o 
tempo ganharam formas e sedes administrativas, geralmente tinham seu 
início a partir da construção de uma casa ou outra, ou de uma fazenda, 
que ao ceder terra para a construção de uma capela e uma praça, em regra 
geral, promovia novas povoações.

Contudo, apesar de ser uma origem comum à grande parte das cidades 
brasileiras, é importante lembrar que ainda que haja áreas urbanas que se 
firmaram com a modernização agrícola, como é o caso de parte dos muni-
cípios do Estado de Goiás, a assimilação das novas funções do espaço, seja 
ele rural ou urbano, ocorre de forma distinta em cada região. Desse modo, 
suas estruturas e funcionalidades não se mostram homogêneas. 

Mais recentemente, com as novas atividades não agrícolas, que passa-
ram a ocorrer no campo no decorrer do século XX, novas funções foram 
se estabelecendo, como, por exemplo, o caso de famílias que passaram a 
ocupar espaços rurais com: pousadas, pesque-pagues, comércios e fábri-
cas, alterando as paisagens naturais e solidificando neste espaço, ativi-
dades antes julgadas como urbanas. Nesse contexto, grande parte da 
população também foi se modificando e se movimentando, uns saindo 
do campo rumo à cidade, outros fazendo o sentido inverso.
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Esses grupos acabaram influenciando a realização das novas ativida-
des e nas estruturas urbanas locais. Dessa forma, a partir do desen-
volvimento capitalista, foi-se introduzindo em Goiás novas formas de 
utilização do território. 

Contudo, com uma distribuição heterogênea dos migrantes oriundos 
principalmente da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, o Estado 
de Goiás acompanhou significativa reestruturação demográfica de seu 
espaço, consequência também da desindustrialização e desconcentração 
industrial no contexto de Brasil. A partir da disseminação da moderni-
zação, intensificação da urbanização e distribuição de emprego, o estado 
com suas características econômicas ligadas à pecuária extensiva e agri-
cultura de subsistência foi se modernizando e a partir de então se comu-
nicando com outras regiões do Brasil.

Em tempos atuais, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), que apre-
senta mais de um terço da população goiana, de acordo com o Censo (2010), 
não é uma região com elevados níveis de produção agropecuária, mas tem 
parcela da população vivendo em pequenas propriedades com forte ligação 
com a cidade. Sendo assim, é interessante perceber que a região metropoli-
tana ainda apresenta municípios que se destacam na produção de produtos 
rurais, como é o caso do alho em Nerópolis, do tomate em Goianápolis e do 
rebanho bovino de Trindade (o maior da região). A avicultura é destaque 
nos municípios de Goiânia, Nerópolis e Hidrolândia.

Dessa forma, apesar das grandes influências da expansão urbana, resul-
tante das alterações e concentrações de atividades de produção tipica-
mente urbanas, pode-se concordar com a afirmação de Chaveiro et. al. 
(2009, p. 34): “A urbanização acelerada não elimina a tradição rural. Pelo 
contrário, é obrigada a inseri-la nos seus quadros e em suas modalidades 
em forma de conflito, convergência ou de adaptação”. Tal entendimento 
requer novas interpretações do território goiano, uma vez que, como dizem 
os autores, urbano e rural cada vez mais se mostram interdependentes.

Essas novas relações entre campo e cidade vão se efetivando e passando a 
ser essenciais para a proposição de políticas adequadas tanto para o rural 
quanto para o urbano. Esse comportamento no Estado de Goiás pode ser 
percebido a partir dos novos papéis também presentes na área urbana e 
na capital.
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A urbanização do Estado de Goiás segue a lógica 
da produção econômica territorial como pudemos 
observar no decorrer de nossos estudos e ativida-
des. As modificações nas relações de trabalho e de 
produção potencializaram o êxodo rural, resultando 
no inchamento das cidades e, consequentemente, 
no esvaziamento do campo. A força de trabalho mi-
gra e se modifica, contudo, os modos de vida não 
seguem sempre essa lógica. Eles acompanham os 
sujeitos e se perpetuam em suas existências – seus 
modos de se relacionar com os diferentes espaços 
que eles vivenciam. 

Não é incomum notar práticas rurais na cidade e 
vice-versa. Na verdade, como vimos anteriormente, 
os modos de vida urbano e rural coexistem numa 
relação que ultrapassa a interdependência da pro-
dução econômica. Na perspectiva que acreditamos 
– o “continuum”: as espacialidades contêm aspec-
tos que remetem às suas especificidades, porém, 
em alguns aspectos, eles se misturam. Assim, em 

busca de aclarar essa ideia, as relações entre ci-
dade e campo, é que desenvolveremos a próxima 
atividade, usando as redes sociais. 

As redes sociais ocupam um lugar de destaque 
na vida social contemporânea. O que vocês não 
sabiam é que podemos utilizar suas informações 
e recursos para compreendermos o espaço que 
nos cerca e refletir sobre ele. Nesta atividade, uti-
lizaremos a rede social facebook, mas poderíamos 
utilizar também outras mídias como o Instagram e 
o Twitter com a mesma finalidade. Utilizaremos as 
hashtags para pesquisarmos fotos que demons-
trem o fim dessa dicotomia. Para começar nossa 
reflexão, pensemos nos seguintes exemplos: No 
campo temos a industrialização, a modernização 
explícita nos modos de vida (acesso à internet, ser-
viço de TV, automóveis, comércio) etc. E, na cidade, 
temos as hortas urbanas, as pequenas criações de 
animais e o modo de vida campesino coexistindo 
com o urbano.

O mito da dicotomia 
entre a cidade e o campo 

O objetivo desta atividade é identificar o 
“continuum” urbano e rural através das 

postagens de fotos nas redes sociais.

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 
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VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1.  Através do seu perfil no “Facebook”, pesquise na caixa superior de busca “hashtags” que 
abordem a temática: campo e cidade. Exemplos: #cidade #campo #urbano #rural #trabalho 
#descanso #produção #lugar.

2.  Durante a pesquisa selecione fotos de publicações nas quais você identifique elementos do 
“urbano” no “rural” e vice-versa.

3.  Após a seleção e análise das fotos, redija um texto explorando os elementos encontrados na 
perspectiva de “continuum” abordado no texto.

Nesse capítulo você teve a oportunidade de conhecer um pouco das relações estabelecidas 
entre cidade/campo e compreender que ambas possuem especificidades, diversidades e modos 
de vida particulares, contudo entrelaçados. 

Também percebeu como é o uso e ocupação do solo em Goiás, sendo as terras mais de uso ao 
campo, ou seja, em Goiás a concentração de terras ao solo urbano é menor que a concentração 
de terras destinadas ao campo. Em contrapartida ao uso da terra também aprendemos que o 
contingente populacional urbano cresceu nas últimas décadas, devido à modernização do campo. 
Também aprendemos a diferença de cidades médias e cidades pequenas e a conceitualização 
de metrópoles no Brasil segundo o IBGE. Percebemos que em Goiás existe uma significação da 
mineração em alguns municípios, que desencadeia a atração de empresas, assim como a cadeia 
agroindustrial, que demanda um complexo de serviços no campo, atraindo e configurando rela-
ções urbanas no campo. Tudo isso entrelaçado e agregado aos fatores econômicos e sociais, pois 
desencadeiam mudanças de trabalho e moradia, assim como novas redes e fluxos. 

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??
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Antenado
com a realidade

Você já ouviu falar nos Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIGs)? O geógrafo Paulo Roberto Fitz (2008) 
conceitua SIG como um conjunto de programas 
computacionais que integra dados, equipamentos e 
pessoas com objetivo de coletar, armazenar, recupe-
rar, manipular, visualizar e analisar dados espaciais 
georreferenciados em um sistema de coordenadas 
conhecido. Existem, hoje, softwares desenvolvidos 
especialmente para esse tipo de ação, com o obje-
tivo de gerar produtos (mapas) que traduzam os inú-
meros fenômenos espaciais (que acontecem no es-
paço). E existem também os mais complexos como 
Qgis (é um software livre que conta com uma multi-
plataforma de sistema de georreferenciamento (GIS) 
e que provê visualização, edição e análise de dados 
georreferenciados).

Aqui, para produzirmos nosso mapa temático em am-
biente SIG, utilizaremos o Google Earth novamente. 
Ele possui elementos básicos para a manipulação de 
dados espaciais e elaboração de mapas, tais como: 
legenda; base cartográfica; escala; norte geográfico; 

inserção de títulos e informações; etc. Além da base 
cartográfica que ele possui – imagens de satélite do 
globo terrestre numa rede de coordenadas, a ferra-
menta conta com a opção de inserir camadas de da-
dos em sua interface. Essas extensões são os arqui-
vos em formato KMZ (formato de arquivo usado para 
exibir dados geográficos em um navegador terrestre, 
como Google Earth, Google Street View e Google 
Maps). Esses arquivos são encontrados facilmente na 
web, em diferentes sítios. 

Os dados do último censo do IBGE de 2010 demons-
tram que 90% da população do Estado de Goiás é 
urbana – vive em cidades. O estado abriga 246 muni-
cípios/cidades goianas, mas, como aprendemos, essa 
urbanização e as relações urbano/rural estabelecidas 
se dão de formas desigual nos diferentes municípios. 
Assim, afirmar que a população goiana é 90% urbana 
não significa elimar o modo de vida rural. Com a ativi-
dade proposta, a configuração demográfica do nosso 
Estado poderá ser entendida.

Mapas temáticos de cidades pequenas,
médias e grandes em Goiás

O objetivo desta atividade é compreender as 
diferenças na apresentação da malha urbana 
em Goiás, pensando em como elas conferem ao 
estado um caráter fortemente rural, mesmo com 
a elevada taxa de urbanização do mesmo.
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Figura 8 – Camada de dados “Municípios – 2016” – GO

Fonte: http://www.sieg.go.gov.br/.  Imagem do Google Earth, 2017.

VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1.  Acesse o endereço eletrônico do Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG): http://
www.sieg.go.gov.br/.

2.  Na lateral esquerda, você verá a opção “Google Earth – KML/KMZ”, clique e baixe as seguintes 
extensões: “localidades” e “Municípios – 2016”.

3.  Abra o Google Earth e simplesmente arraste os arquivos que você baixou soltando-os em cima do 
globo terrestre interativo. Pronto! A camada com os dados que selecionamos já estará disponível 
para a visualização no globo e para a edição na barra de ferramentas à esquerda, conforme a 
figura 8.

4.  Deixe a camada municípios ativada para que você possa visualizar os limites e um resumo das 
características de cada cidade. Na camada localidade, clique duas vezes no símbolo do Google 
Earth e aparecerá uma pasta chamada “feições”. Nela você poderá selecionar os municípios que 
comporão o seu mapa temático. Agora, mobilizaremos o que aprendemos neste capítulo sobre a 
relação cidade-campo em Goiás, destacando a forte urbanização do estado.

5.  Vocês terão dois mapas e depois poderão comparar o resultado deles. No primeiro, irão 
selecionar somente as pastas de municípios que agrupem os municípios acima de 50 mil 
habitantes – as chamadas “cidades médias e grandes” e, no segundo, selecionarão as pastas 
com um quantitativo de habitantes menor que 50 mil habitantes – as “cidades pequenas”.

7.  Com base nos dois mapas e no que aprendemos sobre a relação cidade-campo (no processo de 
urbanização em Goiás) desenvolva uma análise comparativa e discuta com os colegas.

8.  Divirta-se aprendendo!
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MODERNIZAÇÃO E  
INDUSTRIALIZAÇÃO 

EM GOIÁS

2
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TRASTEVERE

Milton Nascimento

A cidade é moderna

Dizia o cego a seu filho 

Os olhos cheios de terra

O bonde fora dos trilhos 

A aventura começa no coração dos navios

Pensava o filho calado

Pensava o filho ouvindo

Que a cidade é moderna

Pensava o filho sorrindo

E era surdo e era mudo

Mas que falava e ouvia

Converse
comigo!
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Você conhecia essa música? Ela traz uma interpretação e uma crítica importante sobre 
o que é moderno para a maioria das pessoas. Nesse sentido, estabeleça qual a crítica 
presente na canção. Por que a cidade é moderna na concepção do pai? Como o filho se 
relacionou com a visão do pai sobre o que é moderno?

 

A canção de Milton Nascimento traz questionamentos importantes para 
pensar a relação cidade-campo. A princípio podemos compreender que 
quando o pai “cego” diz a seu filho que a cidade é moderna, o autor da 
canção chama a atenção para o fato de que essa afirmação pode estar 
baseada apenas no que vemos ou reproduzimos, sem uma reflexão 
necessária sobre os sentidos que essa palavra traz. A ideia de moderno está 
vinculada ao ideal do progresso e do desenvolvimento, cuja tecnologia é 
a expressão mais visível desse aspecto, como por exemplo: smartphones, 
aviões, metrôs, computadores, grandes empreendimentos imobiliários, 
outros aparatos tecnológicos. Sendo assim, a expressão do moderno pode 
estar nas transformações dos objetos e do espaço. 

Porém, o moderno é compreendido também pela sua dimensão espacial, 
que se evidencia pelas redes técnicas, a exemplo dos transportes, energia 
e comunicação. A concretização dessas redes é consequência de um 
processo que envolveu diversos fatores e ações, seja do estado ou das 
grandes corporações, em busca de interesses políticos e econômicos. Por 
isso, chamamos esse processo de modernização, o qual se dá de forma 
desigual no contexto regional, estadual, nacional e mundial.

Portanto, seria prudente considerar que o campo também é moderno, haja 
vista que está inserido nos sistemas de redes, um aspecto fundamental de 
sua relação com a cidade.

Diante do que abordamos, podemos levantar um questionamento: que 
fatores contribuíram para o processo de modernização no Estado de Goiás?
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Tracos
e retratos!

Para compreender os fatores que contribuíram para o processo de 
modernização em Goiás, é importante considerar que esse processo é o 
resultado de ações anteriores, no qual o estado, ou as grandes corporações, 
tiveram um papel fundamental. Em suma, concordando com o geógrafo 
Denis Castilho (2014), consideramos três eventos históricos importantes 
para a integração desse processo:

• A construção da estrada de ferro, entre final do século XIX e meados 
do século XX.

• A reestruturação produtiva do território brasileiro entre as décadas 
de 1960 e 1970, especialmente na região centro-sul de Goiás. Nesse 
contexto são importantes a expansão da fronteira agrícola, com 
destaque para a produção de cana-de-açúcar e soja.

• A consolidação do processo de globalização mais evidenciada a 
partir da década de 1990, cujo impacto, de forma significativa, pode 
ser observado no aumento das redes de comunicação e energia.

O impacto desses eventos foi significativo para o crescimento econômico 
do Estado de Goiás, atraindo uma grande quantidade de migrantes e 
de infraestrutura para atender à demanda desses investimentos. Tal 
fato nos ajuda a entender, por exemplo, como na atualidade as redes de 
transporte, energia e comunicação, que aqui chamamos de redes técnicas, 
se intensificaram em maior ou menor quantidade em algumas porções de 
Goiás. Podemos entender um pouco dessa dinâmica nas figuras 9, 10 e 11.

Quando observamos a arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) ligada diretamente ao setor de comunicação, 
podemos entender que a concentração da renda, que por sua vez é a 
expressão dos serviços oferecidos dentro desse setor, segue a mesma 
lógica das demais redes.
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Figura 9 – Malha viária do Estado de Goiás – 2014

Figura 10 – Linhas de transmissão de energia elétrica do Estado de Goiás – 2015

Fonte: http://www.sieg.go.gov.br/.  Imagem do Google Earth, 2017.

Fonte: http://www.sieg.go.gov.br/.  Imagem do Google Earth, 2017.
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Figura 11 – Arrecadação de ICMS – Comunicação (R$ MIL) no Estado de Goiás – 2016

Fonte: http://www.sieg.go.gov.br/.  Imagem do Google Earth, 2017.

As informações expressas nos mapas 9, 10 e 11 levam-nos à conclusão de 
que, embora a modernização possa chegar a todos os lugares, ela pode 
variar de intensidade, que, como já falamos, se consolida conforme a ação 
e interesse de diversos atores e agentes ao longo do tempo e no espaço. 
Uma primeira aproximação da análise revela-nos que a concentração da 
malha rodoviária e das linhas de transmissão de energia intensifica-se nas 
regiões do Centro e do Sul Goiano (figuras 12a e b), tendo como exemplos 
os municípios de Rio Verde e Catalão. 

Figura 12 – Central de distribuição de energia elétrica – Rio Verde (a),  Malha rodoviária – Catalão (b).
Fonte: Trabalho de campo (REPEC, 2017).
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Outra observação permite-nos entender que nessas regiões também 
encontram-se os maiores PIBs em relação às demais, somadas elas 
representam mais de 80% da economia do estado (tabela 1). Adiante, 
percebemos que há uma relação direta entre essas redes técnicas e o 
desenvolvimento da economia nessas regiões, ou seja, quanto maior 
a economia de uma determinada região, maior o desenvolvimento das 
redes técnicas, e vice e versa. Esse é um elemento visível do processo de 
modernização territorial no Estado de Goiás.

Tabela 1 – Estado de Goiás: Participação do Produto Interno Bruto  
das Mesorregiões/Estado – 2009/2010 – 10(%)

Mesorregião 2010 2011

001 Noroeste Goiano 2,75 2,56

002 Norte Goiano 4,67 3,98

003 Centro Goiano 53,38 54,01

004 Leste Goiano 9,52 9,31

005 Sul Goiano 29,69 30,14

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações 
Socioeconômicas– 2014.

Entretanto, se pensamos que a intensificação das redes técnicas estabelece 
uma relação com a economia, quais são as atividades econômicas 
que se destacam? Como esses fatores ajudam a explicar o processo de 
modernização? Como esse fenômeno é importante para compreender a 
relação cidade/campo?
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Seguindo os passos abaixo você irá visualizar, por 
imagens de satélite, o mapa: “Luz Noturna do Cer-
rado” (1992 – 2010). Atente-se somente para o Es-
tado de Goiás. 

Observe e interprete o mapa, respondendo às se-
guintes questões: Onde estão localizados os pon-
tos luminosos em Goiás? Quais cidades apresen-

tam pontos de média ou alta luminosidade e em 
qual mesorregião do estado estão localizadas? Por 
que o adensamento se dá nesses locais? Qual a 
relação disso com a representatividade econômi-
ca dessas cidades em suas mesorregiões, no es-
tado e até mesmo no Brasil? Como se apresenta a 
malha de transportes rodoviários próxima a essas 
cidades?

Análise do mapa 
de pontos luminosos

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 

VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1. Acesse o “Mapa interativo” da plataforma digital do Laboratório de Processamento de 
Imagens e Geoprocessamento (LAPIG/UFG): https://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/;

2. Desative a camada “Biomas do Brasil”;

3. Deixe ativa a camada “Limites Estaduais do Brasil”;

4. Habilite como “Mapa Base” o “Google Roadmap”;

5. Clique em “Camadas” ( );

6. Digite em “Pesquisar Por:” o nome da camada: “Luz Noturna do Cerrado”;

7. Clique em “Visualizar;

8. Divirta-se aprendendo!

O objetivo desta atividade é compreender o 
porquê do adensamento da rede de energia 

elétrica (representada pelos pontos luminosos) em 
determinadas localidades, destacando a relação 
entre elas e a rede de transportes rodoviários.
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Mergulhando
no tema!

Figura 13: Atividades econômicas no Estado de Goiás

No Traços e Retratos você observou alguns dados do PIB do Estado de 
Goiás. Das atividades econômicas que são destaque no Estado de Goiás, 
o setor de serviços é o que concentra maior porcentagem do PIB para o 
ano de 2013, conforme os dados do IMB (2016), sendo de 61,8%, seguido da 
indústria com 25,8% e agropecuária com 12,3%.

A partir desses dados, podemos observar que existem diferenças 
significativas entre municípios e regiões, diferenças que se expressam 
nas atividades produtivas realizadas nos diferentes setores produtivos, 
na arrecadação, no PIB, e até mesmo na modernização do território.

Observe o mapa das atividades econômicas fudamentais no Estado de 
Goiás (figura 13), considerando os setores centrais ligados a agropecuária, 
indústria e serviços:
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De que modo você pode relacionar os dados apresentados no mapa com o 
processo de modernização do território?

Podemos observar que a região Sul goiana destaca-se quanto à produção, 
além do tomate, de commodities: cana-de-açúcar, soja, milho, sorgo, e 
algodão (figura 14a e b). Esses produtos são em grande parte exportados e 
seu modelo produtivo é baseado no agronegócio, ou seja, utiliza grandes 
extensões de terra, maquinários para plantio, irrigação e colheita e 
emprega pouca mão de obra, que geralmente é uma mão de obra mais 
especializada. O município de Rio Verde é um exemplo da expansão do 
agronegócio e da inserção de alta tecnologia no campo e na cidade, com a 
presença das indústrias e empresas agropecuárias.

 

 

Ao observarmos outros municípios do Estado de Goiás, no que concerne 
à produção agrícola, o Centro Goiano sobressai-se pela produção de 
mandioca, melancia e banana, com destaque para Inhumas, Bela Vista 
de Goiás e Uruana. A porção Leste do estado sobressai-se pela produção 
de batata-inglesa (município de Cristalina) e feijão. No Norte e Noroeste 
Goiano está a maior parte das lavouras de arroz do Estado de Goiás, com 
referência ao município de São João da Aliança. 

COMMODITIES é um termo em inglês e significa mercadorias. É utilizado para 
designar produtos de origem primária e de comercialização mundial, negocia-
dos nas bolsas de valores.

Figuras 14a e b – Cultivo de milho e cana-de-açúcar em extensas áreas no município de Rio Verde.
Fonte: Trabalho de campo (REPEC, 2017).
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Nesse sentido, o que pode-se dizer sobre essas regiões (Norte e Nordeste) 
é que, embora elas apresentem um desenvolvimento econômico menor, se 
compararmos com o PIB da mesorregião Sul, são elas as que empregam 
uma quantidade de mão de obra significativa no campo, visto que 
geralmente o modelo produtivo desses alimentos baseia-se na agricultura 
familiar, caracterizada pelo trabalho coletivo e com menos uso de 
maquinários quando comparado ao agronegócio. Além disso, o plantio 
é feito em propriedades familiares ou em cooperativas, de modo que o 
latifúndio não consiste em um fator dominante nesse caso.

Com relação à produção pecuária, a tabela 2 mostra que a dinâmica se 
concentra principalmente nas regiões Sul e Centro goiano, com a criação 
de suíno e aves, respectivamente, com destaque para os municípios de Rio 
Verde, Urutaí e Buriti Alegre. No Sul e Noroeste goiano se destacam a criação 
de gado bovino, tendo como destaque os municípios de Mineiros e Jaraguá.

 

Quanto à participação da indústria no processo de produção, no Estado 
de Goiás, temos os polos Industriais. Destacam-se nessa área o polo 
Agroindustrial de Anápolis, localizado na mesorregião do Centro Goiano. 
Este polo tem se consolidado uma vez que se situa estrategicamente entre 
dois eixos rodoviários (BR-153 e BR-060), além da ferrovia que liga o eixo 
Norte e Sul e o Porto Seco Centro-Oeste. O polo concentra um total de 

Tabela 2: Produção agropecuária das mesorregiões do Estado de Goiás – 2015

MESORREGIÃO 

TONELADAS CABEÇAS 

Cana-de-
açúcar Milho Soja Aves Suínos Bovinos

1 Sul Goiano 10.461.958 2.278.987 5.002.525 27.298.550 865.055 7.705.380

2
Centro 
Goiano

6.934.763 387.478 117.915 10.658.315 352.155
3.930.470

3
Leste 
Goiano

1.611.950 468.329 633.300 3.369.290 126.330
2.206.590

4
Noroeste 
Goiano

10.860 44.868 74.757 584.440 101.645
4.579.950

5
Norte 
Goiano 30.019 117.531 189.222 578.350 71.100

2.224.170

Fonte: Instituto Mauro Borges, (2015).
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140 empresas (IMB, 2016), com destaque para o setor alimentício, agrícola, 
máquinas e equipamentos, artefatos de madeira, confecção, farmacêutico, 
químicos, cosméticos e metalurgia. Outros polos como os de Aparecida de 
Goiânia, Goianira e Senador Canedo, inseridos nessa mesorregião, agregam 
dinamismo e diversidade aos setores de produção. A região Sul do estado 
onde se localizam os polos de Catalão (Figuras 15 a e b) e Itumbiara, destaca-
se com a produção, nos setores automotivos, agrícola, artefatos de cimento, 
alimentício, de embalagens de plásticos, papelão e madeira.

No Norte goiano onde se encontra o polo industrial de Uruaçu, tem-se 
o destaque dos setores de alimentos, laticínios, automotivo, artefatos 
de borracha/concreto, confecção, estruturas metálicas, marmoraria e 
pré-moldados.

Nas demais mesorregiões têm-se implantados os polos com menor 
expressão, contudo, os setores de alimentos, pré-moldados e agrícolas 
predominam. É importante destacar que a concentração das redes 
técnicas acompanha a localização dos diferentes polos agroindustriais 
com maior diversidade no seu sistema produtivo, dando suporte para o 
funcionamento e a fluidez do território. 

O setor de serviços tem uma relação muito próxima com os setores da 
indústria e agropecuária, os quais tem se expandido para atender às 
demandas em seus diferentes segmentos e da própria população. Os 
subsetores da administração pública e autárquica e o comércio varejista 
no Estado de Goiás apontaram no ano de 2015 a maior concentração 
de vínculos formais, atingindo respectivamente 30,54%, e 23,05%. 

Figura 15 a e b – Mitsubishi e empresa mineradora Anglo American no município de Catalão – GO
Fonte: Trabalho de campo.
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Figura 16 – Cachoeira Paraíso do Cerrado em Damianópolis – GO
Autor: Costa, J. V. S. (2017).

Estabelecimentos prestadores de serviços que se destacam de maneira 
geral, são os de saúde e serviço social, seguido de alojamento e alimentação, 
em todas as mesorregiões, considerando sua proporcionalidade. 

Podemos destacar alguns serviços: instituições de ensino superior como 
a UFG (Goiânia), UEG (Anápolis), CESUC (Catalão), com seus campi 
distribuídos pelas mesorregiões, com uma concentração maior nas 
mesorregiões Centro e Sul goiano. Já a porção Leste goiana apresenta uma 
demanda de serviços em decorrência da proximidade com Brasília. No 
Centro Goiano, municípios como Jaraguá destacam-se como principal polo 
de confecção. O turismo é outro fator propulsor da dinâmica econômica 
no Estado de Goiás, pelo potencial físico-natural, com cachoeiras (figura 
16), rios caudalosos como o Corumbá, Rio Meia Ponte, Rio Vermelho e 
Araguaia. Caldas Novas é conhecida pelas suas águas termais. Patrimônios 
históricos como Pirenópolis a Cidade de Goiás, antiga capital, localizada 
no setor Noroeste goiano atraem em todos os meses do ano visitantes de 
diversas regiões do país e do exterior. Trindade é outro município que se 
caracteriza pelo turismo religioso, com a presença da Basílica do Divino 
Pai Eterno, considerada a única do mundo.
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Diante de todas essas explanações, podemos questionar se a modernização é 
um processo que privilegia as demandas sociais ou as demandas econômicas, 
pois ao compararmos os dados já mencionados, fica evidente que as redes 
técnicas na porção Sul são mais desenvolvidas do que nas mesorregiões 
Norte e Noroeste, por exemplo, e isso ocorre pelo fato de que essas redes são 
construídas visando atender aos interesses dos grandes grupos empresariais.

Assim, podemos ponderar que a modernização não se dá de forma 
homogênea, já que seus efeitos se expressam de maneiras diferentes no 
território goiano, conforme percebemos a partir das informações sobre suas 
mesorregiões. Logo, a modernização é um processo desigual e contínuo e, 
portanto, um dos fatores que levam à diferenciação do território. 

 
Modernização do território goiano: 
a mudança da capital

Um acontecimento marcante no processo de modernização do território 
goiano foi a mudança da capital da Cidade de Goiás para Goiânia, que 
ocorreu em um contexto de demanda da ocupação do interior do território 
brasileiro, política resultante do governo de Getúlio Vargas, conhecida 
como “Marcha para o Oeste”. Nesse sentido, a mudança da capital, 
considerada como um dos símbolos da Marcha para o Oeste, possibilitou 
o avanço capitalista para o interior do país, e consiste em um marco para 
o desenvolvimento de Goiás a partir dos anos 1930. 

A construção de Goiânia esteve ligada a estratégias de poder, que foram 
movidas pelas seguintes intenções: buscar a articulação das regiões 
produtivas do Estado de Goiás; fim da concentração política das antigas 
oligarquias familiares; e adequação do país a um novo ritmo de produção 

A partir dessas reflexões responda: Quais os principais fatores nos permitem falar de 
modernização em Goiás? 
Dê exemplo de convivências sua, da sua família, da sua comunidade que exemplifi-
quem o jeito goiano de se modernizar.
Exemplifique um município que expressa esse jeito goiano de se modernizar.



A RELAÇÃO CIDADE-CAMPO NO TERRITÓRIO GOIANO 43

capitalista. A modernização do território está relacionada desde suas 
origens ao processo de consolidação do capitalismo, conforme discutimos 
anteriormente, de modo que no Estado de Goiás não seria diferente: é 
visando atender às demandas das classes dominantes que a modernização 
começa a ser implementada.

Para a inserção de Goiás na economia capitalista em curso, e consequente 
modernização territorial, a articulação entre agricultura, indústria e cidade 
foi tomada como base. A construção de Goiânia possibilitou a abertura da 
fronteira agrícola no Oeste goiano, de modo que a rápida urbanização levou 
a transformações no mundo agrário a partir da rearticulação da agricultura 
com a indústria e a cidade, além dos mercados internos e externos.

Ações do governo federal realizadas na região Centro-Oeste e intensificadas 
por meio de políticas públicas e programas como o POLOCENTRO 
(Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e PRODECER (Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos Cerrados), 
implementaram o projeto de expansão da Fronteira Agrícola e 
modernização do campo, consequências da Revolução Verde. Uma 
das principais ações estratégicas do Estado de Goiás, e das instituições 
privadas que aplicaram recursos nesses programas, foi o investimento 
em estradas de ferro, rodovias e energia elétrica, já que a infraestrutura 
consiste em um aspecto fundamental para a modernização.

Nesse processo ocorre a articulação entre campo e cidade, haja vista 
que o esvaziamento do campo consiste em uma consequência inerente à 
modernização capitalista, e foi nesse contexto que Goiás passou de uma 
população majoritariamente rural para uma maioria urbana, conforme 
foi discutido no capítulo anterior.

É importante ressaltar que este é um processo segregador, pois uma 
parcela significativa das pessoas que se dirigiam à cidade não conseguiam 
se integrar aos setores superiores da economia, tendo que buscar 
alternativas no trabalho informal ou subempregos. Assim, temos em 
Goiânia o crescimento de setor de serviços, sobretudo aqueles ligados ao 
comércio informal sendo que o comércio de confecções em feiras se torna 
expressivo, como ocorre na feira Hippie e nas imediações da Avenida 
44. Esse fenômeno deve ser compreendido a partir da análise do campo, 
pois embora a modernização do Estado de Goiás tenha se dado pela 
agropecuária, ela vai impulsionar consideravelmente o terceiro setor da 
economia, acompanhando as tendências de ponta da economia brasileira.
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Para realizar essa atividade, formem grupos e leiam 
as orientações a seguir: 

Utilizando o software “Google Maps” você mapeará 
as principais indústrias, agroindústrias e empresas 
de Goiás com relação a sua contribuição para o PIB 
do Estado. Durante a atividade busque responder as 
seguintes questões: Onde estão essas empresas e a 
qual mesorregião do estado elas pertencem? Qual a 

densidade da rede rodoviária de transportes próxi-
ma às indústrias e/ou empresas mapeadas? Elas são 
polos de atração de trabalhadores? Com a chegada 
delas nos municípios, houve mudanças migratórias?

Após o trabalho no grupo, apresentem aos colegas de 
sala o mapa elaborado por vocês e as conclusões a 
que chegaram no final da atividade.

Indústrias, agroindústrias e empresas:  
polos de atração de trabalhadores

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 

O objetivo desta atividade é identificar as principais 
agroindústrias e empresas e os polos de atração 
de trabalhadores no Estado de Goiás, bem como 
compreender sua importância no contexto de 
produção e desenvolvimento no estado.

Distrito industrial de Anápolis
Fonte: CODEGO, 2017.
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VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1.  Após listar as principais indústrias, agroindústrias e empresas de Goiás, com relação à sua 
contribuição para o PIB do Estado localize, através do aplicativo (no smartphone) ou do site 
(no computador), no “Google Maps”, as indústrias, agroindústria e empresas – utilizem, se 
preciso, o “Google Street View” para confirmar;

2.  Marque a sua localização com o “alfinete” - clicando no ponto marcado, você visualizará o 
endereço e a opção “salvar”;

3.  Clique na opção “salvar”. Você poderá escolher salvar aquela localização (indústria ou 
agroindústria ou empresa) como: “Favoritos”; “Quero visitar”; “Lugares com Estrela” ou criar 
“Nova lista” –nessa opção poderá colocar o nome da empresa;

5.  Ao final, aumente a escala do mapa e observe as mesorregiões do estado e as respectivas 
indústrias, agroindústrias e empresas. Identifique, também, o município ao qual ela pertence.

6.  Com base no mapa formado, elabore um vídeo caracterizando as atividades industriais dos 
municípios do Estado de Goiás, destacando a sua relação com as cidades próximas a elas, 
além de outros fatores de análise já citados.

7.  Formem grupos de trabalho e interpretem o mapa, respondendo às questões propostas e 
outras que acreditarem serem pertinentes. A partir disso, produzam um vídeo curto (média 
de 5 min.), apresentando o que compreenderam com o estudo feito. O professor preparará 
uma aula de apresentações dos vídeos. Com isso, o professor e os alunos escolherão o 
melhor vídeo para postarem no canal do “YouTube” criado pela sala.

8.  Os critérios de avaliação do vídeo podem ser escolhidos pelos alunos e mediados pelo 
professor, sendo os próprios alunos avaliadores. Sugere-se critérios como: criatividade, 
conteúdo e dinamicidade. Divirta-se aprendendo!

FICA A DICA: para elaborarem o vídeo façam “sobrevoos” no mapa criado, 
dando zoom e utilizando recursos como o “Google Street View”. Para gravar 
“esse sobrevoo” utilize programas de gravação de tela como CamStudio, 
Jing, Krurt, Ezvid (com a possibilidade de upload  para o “YouTube”).
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Este é aquele momento em que está chegando ao fim do texto e paira uma pergunta em sua 
mente: o que eu aprendi com este capítulo? Fiz minhas pesquisas sobre itens que gostaria de 
conhecer melhor ou anotações complementares com conhecimentos prévios ou complemen-
tares que tive?

A investigação do Produto Interno Bruto (PIB) levou-nos a conhecer quais são as mesorregiões 
que apresentam maior e menor produção em Reais. Observamos que os maiores PIBs estão loca-
lizados nas mesorregiões Centro e Sul, já os menores na microrregião do Vão do Paranã. Com 
isso, quando interligamos os mapas da rede de transportes rodoviários, que fizemos na atividade 
“traços e retratos”, com o mapa de pontos luminosos que representa a rede de energia, observa-
mos que elas estão densamente presentes nas porções Centro, Sul e Sudeste do Estado. 

Compreendemos que a modernização das redes de transporte, comunicação e energia surgem 
como uma consequência das ocupações das atividades econômicas de maior expressividade 
(mineração, plantio de soja,...) e que são desenvolvidas no Sul e Sudeste do estado. Assim, nota-
mos que o jeito goiano de modernizar é desigual e movido, comumente, pelo interesse econô-
mico e tendo como objetivo, em grande parte, suprir a necessidades de empresas privadas. 
Além das concessões e incentivos fiscais que o Estado faz. Sendo uma forma de atrair empre-
sas transnacionais ou grandes empresas nacionais, que exercem influências tanto nas cida-
des quanto nos campos goianos. Usa-se, normalmente, como justificativa a suposta geração 
de novos empregos e sem balizar os possíveis impactos dessas empresas no âmbito ambiental 
(sociedade e natureza).

Para a nossa atividade, vamos iniciar com este questionamento para reflexão sobre como você 
leu esse capítulo: quais foram às anotações que fiz sobre o texto? Elas revelam as partes chaves 
para o entendimento do processo de modernização na relação cidade-campo em Goiás? Fiz 
buscas e pesquisas complementares sobre questões que me despertaram curiosidades ou 
mesmo anotações complementares com conhecimentos prévios que já tenho?

Ter deixado as suas marcas pelo processo de escrita é essencial para que você desenvolva o seu 
mapa conceitual sobre “modernização na relação cidade-campo em Goiás”. Como sugestão temos 
o app “Goconqr” para a criação do mapa conceitual dos alunos. Com ele é possível que o aluno 
tire fotos ou faça upload de fotos que achar relevantes para a fixação de seu aprendizado. Tanto 
professor quanto alunos poderão estar interligados pelo login feito pelo Facebook ou Google e 
compartilhando o seu mapa e o conhecimento construído.

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??
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Usando o aplicativo “Go Conqr” você 
fará um Mapa Conceitual para siste-
matizar as ideias tratadas no capítu-
lo 2 conforme exemplo da figura 17.

Sistema conceitual

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 

VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1. Baixe o App “Go Conqr” pela “Play Store” para Android ou pelas “Apple App Store” para iOS;

2. Poderá entrar pelo “Facebook”, conta do “Google”, ou criando um perfil;

3. Clicando no “lápis” no canto superior direito será aberta a aba “O que você gostaria de 
criar”;

4. Você escolherá “Mapa Mental” e instalará essa extensão;

5. Aparecerá “Criar um novo Mapa Mental”, você preencherá o “Conteúdo” e as “Permissões”;

6. Crie o seu mapa conceitual com o máximo de criatividade e visando a fixação do seu 
aprendizado.

7. Divirta-se aprendendo!

Observação: O professor poderá criar um grupo de estudos para compartilharem os mapas 
conceituais e esquemas de estudo produzidos durante o ano letivo.

Objetiva-se com esta atividade,  
elaborar um mapa conceitual para sistematizar 

as ideias relacionadas à modernização e 
industrialização cidade-campo em Goiás.

Figura 17: Exemplo de 
Sistema conceitual
Fonte: Elaborado por Mateus Andrade
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Antenado
com a realidade

No dia a dia nos encontramos em constantes infor-
mações, seja sobre um amigo que mora na cidade 
ou no campo, notícias que ouvimos no ônibus em 
conversas casuais, ou em conversas com amigos e 
os noticiários da TV. Percebemos que com a rápida 
frequência de informações também existem opiniões 
formadas com velocidade e que se tornam públicas 
por meio das redes sociais. 

As redes são um importante veículo de conteúdos 
e informações, e percebemos que saber consultar e 
dominar assuntos são relevantes nos debates, nas re-
lações e até mesmo nas avaliações nacionais que você 
pretenda concorrer. Em síntese: argumentar e opinar 
tem se tornado um recurso de uso cotidiano, então 
por que não falarmos da relação cidade-campo? 

A cidade e o campo são uma percepção e referência 
relevante para compreender as dinâmicas do espaço 
geográfico. Durante a leitura deste fascículo você per-
cebeu que a cidade e o campo não são apenas paisa-
gens ou localidades diferentes, um não é o oposto do 
outro, o campo e a cidade relacionam-se de forma in-
tegrada, considerando os diferentes aspectos, sociais, 
econômicos, políticos, culturais e ambientais. Logo, 
você também pôde compreender que as discussões 
e conteúdos sobre essa temática não acabam aqui, 
não é!? É por isso que vamos sugerir algumas fontes 
de informações para ampliar suas discussões…

No site de vídeos youtube encontramos uma repor-
tagem veiculada em telejornal da TV Serra Dourada 
(SBT), intitulada “Relação do campo com a cidade” e 
um comercial da rede Globo de Televisão intitulado 
“Agro: a indústria-riqueza do Brasil”, e está vinculado 
a campanha Agro: a indústria-riqueza do Brasil. Anali-
sando os dois vídeos, responda:

a) Nos dois vídeos sugeridos percebemos que exis-
tem dois modos de produção diferentes no campo, 
no vídeo 01 a produção do pequeno agricultor e no 
vídeo 02 a produção do Agronegócio, levando em 
consideração essas afirmativas responda: 

• Qual o destino final da produção do pequeno 
agricultor e qual o destino final da produção do 
grande agricultor ou também conhecido como 
agronegócio?

• A função do campo é apresentada de modo dis-
tinto nos dois vídeos. Entendendo isso, elabore 
uma carta de opinião ao jornalista do vídeo 01 ou 
do publicitário do vídeo 02 sugerindo informações 
extras que caracterizam a relação cidade/campo. 

Quais os impactos econômicos e sociais desses dois 
tipos diferentes de produção? 
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MODO DE RESISTÊNCIA

3
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QUANDO 

PELA GARGANTA 

Paulo Colina

Quando pela garganta

desce abrupta mão,

nenhum punho fechado pode

transmutar nosso canto livre

Em grito

Há sede é verdade,

esse ardor pelo espaço usurpado

e nervos

sem declinar de qualquer sentimento gentil

salvo a palavra bruta.

Tudo o que transporta o ar,

nós revelamos.

Sonhamos coisas que existirão,

ainda que você sempre duvide.

Nem todo o privado de visão é cego;

quem rala a alma pelo lado de fora

sim.
Ventre armazenado de calor.

Negro, a cor de princípios.

Converse
comigo!
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O que esse poema representa? Que tipo de discussões mobiliza? Como você pode 
caracterizá-lo? Ele faz parte do seu cotidiano? Qual é a relação com o tema que estamos 
abordando neste fascículo?

Bom, conforme verificamos e discutimos neste fascículo, a cidade e o 
campo, ao longo do tempo, têm provocado alterações no modo de vida do 
trabalhador. Essas alterações têm mudado o comportamento, as relações 
de trabalho, o cotidiano das pessoas.

O campo e a cidade diante das transformações que se processam, 
apontam múltiplas realidades, com diferentes contrastes, manifestações 
e resistências, elementos estes que estão diretamente interligados. Assim, 
quando falamos em contrastes, por exemplo, nos vem em mente a relação 
do tecnológico x rudimentar; lugar agitado x pacato, etc... Isso tudo 
mobiliza pessoas, ações e a dinâmica do próprio território, provocando 
resistências de pessoas e grupos sociais, a partir de uma perspectiva 
cultural, social, política e econômica.

Mas o que significa resistência? 

RESISTÊNCIA: Ato ou efeito de resistir; Recusa de submissão à vontade de 
outrem; oposição, reação; Luta que se mantém como ação de defender-
se; Defesa contra um ataque; Reação a uma força opressora; Qualidade 
de quem demonstra firmeza, persistência.

• Que tipo de resistências tem relação direta com o campo e a cidade?

• Resistir a que? A quem? Para quê? Para quem? E por que resistir?

• No Estado de Goiás quais movimentos de resistência você conhece? 

• Você participa de algum grupo ou movimento de resistência na sua 
comunidade?
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Até o presente momento identificamos vários movimentos dos agentes 
do capital e da produção do espaço, que constituem a relação cidade/
campo. Neste capítulo, conversamos inicialmente, que o campo e a 
cidade apresentam diversas formas de resistência às transformações 
impulsionadas e impostas pelos agentes da sua produção. Nesse sentido, 
torna-se de suma importância conhecer quem são esses agentes e quais 
razões, os motivos e a importância de se resistir. 

Procurando problematizar esses questionamentos, identificamos nesse 
texto algumas formas de resistir, como exemplo as imagens no início 
deste capítulo, identificando nos motivos centrais dessas expressões de 
resistência algumas categorias: resistência política e resistência cultural.

Resistência política, social e cultural

Podemos dizer que a resistência política busca pensar uma outra lógica 
de produção e vivência, diferente daquelas que são impostas pelo 
capitalismo e seus agentes na atualidade. Esses agentes podem ser, por 
exemplo, as grandes corporações, companhias e empresas, que aliadas 
ao Estado, legitimam desapropriações indevidas, expulsões, assassinatos, 
para garantir a expansão dos seus negócios. Essas ações acentuam no 
campo a expansão do agronegócio e a proletarização do camponês e 
também o processo de concentração fundiária. Sobre esse último processo 
(a concentração fundiária) é importante ressaltar que a Lei de Cessão de 
Terras de 1850 permitia o acesso a terras apenas por meio de pagamento 
em dinheiro. Considerando a situação do negro naquele momento, pode-se 
dizer que esse condicionante limitava ou até impedia o acesso a terras para 
os trabalhadores escravos que conseguiam liberdade naquele período. 

É pertinente sempre questionar: resistência a quê? A quem? Para quê? Para 
quem?

Tracos
e retratos!
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A temática referente à resistência faz parte das discussões atuais, que, por sua 
vez, são cobradas em provas de processos seletivos universitários. EX: questão 
63, prova amarela, ENEM - 2017.

Na cidade, as ações do governo e das imobiliárias resultam em expulsão 
da população de baixa renda para as áreas mais distantes da cidade, 
deixando áreas mais vazias e abandonadas como reserva de valor possível 
para especulação, reforçando a segregação socioespacial. Esse processo 
gera movimento de resistência.

Podemos dizer então que as bases que sustentam a resistência política, é o 
ideal de uma sociedade mais justa, pautadas na equidade e na distribuição 
das riquezas. Nessa direção, as pessoas que partilham desses mesmos ideais 
se organizam em grupos traçando estratégias (ocupações, manifestações, 
entre outros) para lutar por suas reivindicações. A princípio poderíamos 
identificar esses aspectos em alguns movimentos sociais que centralizam 
sua luta na busca desses elementos, como mostramos a seguir:

Tabela 3: Resistências políticas e sociais

Movimentos 
sociais

Resistência

A que? A quem? Para que? Para quem?

MST – 
movimento dos 
trabalhadores 
sem terra

Ao latifúndio e à 
monopolização de terra

Grandes 
latifundiários
Ao agronegócio

Lutam pela 
reforma agrária, 
democratização da 
terra e da produção 
de alimentos

Pequenos 
produtores 

MTST – 
movimento dos 
trabalhadores 
sem teto

A ação do estado e dos 
agentes imobiliários 
na regularização e 
supervalorização do solo 
urbano

Imobiliárias
Estado

Um modelo de 
cidade mais justa 
e pelo direito a 
moradia

Para os 
trabalhadores 
e sociedade em 
geral

MAB – 
movimento dos 
atingidos por 
barragens

A desapropriação 
e expulsão dos 
agricultores para a 
construção de barragens

Companhias 
geradoras de 
energia
Estado

Garantir reparos 
aos danos causados 
pela construção de 
barragens

Para os 
trabalhadores e 
agricultores
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O grafite e pichação 
como forma de resistência

A resistência pode ser manifesta de várias formas, algumas delas podem 
ser o grafite e a pichação. O grafite é uma arte que nos últimos tempos 
vem ganhando notoriedade principalmente nos espaços urbanos. 

Num passeio pela cidade, é muito comum encontrarmos estas expressões 
comunicativas, assim, o grafite pode ser entendido como forma de 
expressão artística contemporânea que incide no espaço urbano. 

A linguagem grafítica serve para expressar sentimentos, atitudes, desejos, 
ações, protestos etc. Assim, ela pode ser útil para também dar visibilidade às 
muitas resistências, estas podem ser representadas por imagens que expres-
sam perseguição, corrupção, xenofobia, discriminação, homofobia, tortura etc.

Movimentos 
sociais

Resistência

A que? A quem? Para que? Para quem?

Pastoral da 
terra

As condições de trabalho 
análogas à escravidão.
A desapropriação 
e expulsão dos 
trabalhadores das terras 
onde trabalhavam.
Ao desmatamento 
indiscriminado, 
queimadas e ao uso de 
agrotóxicos

Aos grileiros e 
latifundiários de 
terra.

Conquista dos 
direitos da terra, 
resistência da terra 
e de produção 
sustentável (familiar, 
ecológica, apropriada 
às diversidades 
regionais)

Posseiros e sem 
terras. De forma 
geral para os 
povos das terras 
e das águas 
para estimular 
e reforçar seu 
protagonismo
Para a reforma 
agrária.

Movimento 
defesa do 
cerrado

À destruição do cerrado 
nas suas dimensões físi-
co naturais e culturais.

Ao estado e 
aos agentes do 
agronegócio que 
impulsionam a 
deterioração do 
cerrado

Para a preservação 
do cerrado, berço 
das águas e de uma 
diversidade da fauna 
e da flora, bem 
como da cultura 
presente através 
das comunidades 
tradicionais como os 
Kalungas e os Avá 
canoeiros.

Para as 
comunidades 
tradicionais e a 
população em 
geral

Fonte: Elaborada por Manoel Victor Peres Araújo e Maria Eduarda Andrade de Faria, (2017).



A RELAÇÃO CIDADE-CAMPO NO TERRITÓRIO GOIANO 55

A seguir, vemos imagens grafitadas e pichadas na figura 18, que expressam 
não só a arte, mas principalmente a crítica como forma de resistência. 
Vejamos:

O Brasil visto como o país do futebol mascara uma dura realidade vivida 
pelos mais pobres, principalmente os negros da periferia. Ter um negro 
como seu maior ídolo do futebol mundial revela um contraste social 
inimaginável, pois são estes os mais afligidos pelas baixas qualidade e 
expectativa de vida no Brasil. A violência urbana é outra triste realidade 
que assola os mais pobres. A presença da polícia nem sempre é sinônimo 
de segurança, principalmente em momentos de confrontos com marginais, 
quando crianças que brincam na rua ou mesmo no pátio de escolas são 
vítimas fatais de “balas perdidas”. A cor da pele não é critério para 
qualquer tipo de (pré) julgamento, pois caráter, honestidade e honra não 
possui condição social, muito menos cor de pele. 

Conforme se percebe, o grafite representa inúmeras resistências no 
espaço urbano. Ele é a expressão dos grupos sociais que visam contestar a 
ordem social vigente. Resistir a tudo isso também é uma arte. O grafite e a 
pichação são resistências que denunciam e alertam a todos sobre qualquer 
forma de exclusão e repressão. 

Vários espaços da cidade são utilizados para o grafite e pichação, como muros, 
fachadas, painéis, paredes, calçadas, asfaltos, viadutos, dentre outros espaços 
tanto públicos como privados.

Figura 18: A arte e a crítica como forma de resistência

Fonte: http://cdn-03.independent.ie/incoming/article30294139.ece/06aa8/AUTOCROP/w620/foot.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zimMXuoKweM/Uo-vLlKvD_I/AAAAAAAAAZA/Gra_eXft3Bk/s1600/Banksy.jpg
http://olheosmuros.com.br/fotos/por-uma-vida-sem-catracas/
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Resistência cultural

CARRO DE BOI
Tonico e Tinoco

Meu véio carro de boi, /pouco a pouco apodrecendo
Na chuva, sor e sereno,  sozinho, aqui desprezado
Hoje ninguém mais se alembra / que ocê abria picada
Abrindo novas estrada, /formando vila e povoado.

Esse trecho da canção “carro de boi” interpretado pela dupla Tonico e 
Tinoco é um lamento ao esquecimento de um transporte muito utilizado 
no campo, mas que entrou em desuso em função da modernização e da 
agilidade dos meios de transporte na atualidade. Ainda sim, em alguns 
lugares pelo interior do Estado de Goiás e do Brasil, é possível observar 
pessoas utilizando carros de boi e cavalos como meio de transporte, 
utilizando conhecimentos das raizeiras e das benzedeiras para fins 
medicinais, e cultivando tradições religiosas e culinárias. 

Esses são alguns exemplos de resistências culturais, que se configura como a 
luta para a preservação da identidade de um determinado povo. Identidade 
essa que está expressa nas suas práticas e nas suas tradições. Como exemplo 
dessa resistência, podemos utilizar algumas comunidades tradicionais que 
estão no Estado de Goiás como os Kalungas e os Avá canoeiros.

As comunidades Kalunga são constituídas por remanescentes de 
quilombolas associados aos descendentes de escravos presentes no 
nordeste de Goiás nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina 
de Goiás. Estão inseridos no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, 
criado em 1991 pela Lei Estadual Complementar 11.409.

 

Os Avá-Canoeiros é uma comunidade indígena brasileira. Essa tribo possui uma língua 
própria pertencente ao tronco linguístico dos tupis. Passou por intenso processo de 
massacre e quase extinção do seu povo. Atualmente os Avá-Canoeiros estão distribuí-
dos em duas famílias no Estado de Goiás, entre os municípios de Minaçu e Colinas do 
Sul, e no Tocantins.
Fonte: Silva (2010).

Fonte: Bueno, 2016.
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Como estudamos, vimos que as relações no campo 
e na cidade estão em constantes mudanças e têm 
provocado alterações nos comportamentos, nos co-
tidianos e nas relações de trabalho das pessoas que 
integram esses espaços. 

Outro fator é que as maneiras de resistência vão 
para além das resistências formais, por meio de 
movimentos sociais, apesar da sua importância. 
Existem formas de resistência que estão atreladas 
à cultura, à economia e até, em certa medida, com 
influências políticas. Assim, observamos uma reali-
dade com diversos contrastes, diferentes manifes-
tações e resistências que podem estar relacionadas 
a questões nostálgicas e/ou sentimentais. Contudo, 
sabemos que não é possível recriar o campo tal 
como ele era ou tal como ele é no ambiente da ci-
dade, mas é possível ver indícios de uma lógica que 
nos remete ao campo em certa medida.

A nossa atividade fará com que você preste mais 
atenção na paisagem que o cerca no caminho da 
casa à escola, para identificar traços do campo na 
cidade ou caso viva no campo traços da cidade no 
campo, e você verá que muita coisa passa “batido” 
na rotina cotidiana. 

A partir da identificação, você produzirá um mapa 
das representações culturais, políticas, sociais e 
econômicos do campo na cidade ou caso viva no 
campo traços da cidade no campo no caminho casa/
escola. É essencial que você mostre a sua leitura e 
interpretação das imagens, ressaltando o “onde”, 
“como é esse lugar”, “por que nesse lugar” e justi-
fique o por quê, para você, aquela paisagem é uma 
representação geográfica da presença do campo na 
cidade ou da cidade no campo. 

Paisagem e a relação 
cidade/campo/campo/cidade

O objetivo desta atividade é identificar  
por meio da observação da paisagem, traços do 
campo na cidade e traços da cidade no campo, 

elaborando, posteriormente, um mapa das 
representações que considera significativa.

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 
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VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1.  Identifique em seu caminho casa/escola elementos do rural na cidade e do urbano no campo 
– conforme abordamos durante o texto. Se possível tire fotos ou acesse o Google Street View 
e tire print screen das imagens.

2.  Acesse Google Maps pelo aplicativo em seu celular ou pela internet em: https://www.google.
com.br/maps

3.  Se você já tem uma conta do Google faça login em ou crie uma conta para logar. Esse passo 
é de extrema importância para que seus pontos marcados fiquem salvos.

4. Insira os “alfinetes” marcando os locais onde você identificou o(s) elemento(s) citados acima;

5. Após marcar o ponto, clique na parte de baixo para visualizar informações sobre o local (as 
coordenadas geográficas); para a possibilidade de ver o local através do Google Street View, 
de “salvar”e de “adicionar etiqueta” ao local.

6. Adicione as etiquetas e nomeie-as segundo a presença dos elementos do rural na cidade e/
ou do urbano no campo;

7. Repita o processo com todos locais identificados;

8. Depois de ter marcado todos os locais, tire um print screen do mapa criado e elabore um tipo 
de mini atlas sobre a presença do campo na cidade e/ou a presença da cidade no campo o 
seu caminho casa/escola; 

FICA A DICA: Você poderá criar um mapa que mostre primeiro o seu 
caminho, depois um mapa com a presença do campo na cidade e/ou a 
presença da cidade no campo e relacionar as imagens obtidas pelo Google 
Street View com os prints e/ou as fotos tiradas pelo seu celular. Relembre 
os elementos de um mapa para utilizar em seu atlas. Como a escala, fonte, 
título (apresentando o recorte temático, espacial e temporal) e não se 
esqueça de “nortear” ou “sulear” o seu mapa. Interprete os seus mapas e 
redija pequenos textos explicativos e/ou ampliadores dos temas tratados 
pelos mapas do seu atlas. Caso tenha dúvidas de como é um atlas pesquise 
na internet pelo atlas do IBGE; pelo Atlas do Estado de Goiás (IMB); pelos 
Atlas do LEPEG (UFG).

9.  Em sala compartilhe com seus colegas o que apresenta o seu atlas e quais as suas experiências 
durante essa atividade. 

10. Divirta-se aprendendo. 

OBSERVAÇÃO: O/a professor/a poderá realizar uma feira de exposição dos 
atlas criados pelos alunos.
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Mergulhando
no tema!

No contexto do capitalismo mundializado, onde as mudanças ocorrem 
em ritmo acelerado, com proposições e ferramentas que tornam-se 
rapidamente obsoletas; (re)pensar e (re)construir as relações de produção 
no campo nos coloca a necessidade de compreender e superar a visão 
espacial dicotômica, na qual o campo é analisado independentemente da 
cidade. A partir de tal compreensão é possível apreender os processos de 
territorialização a partir das diferentes análises e sentidos da propriedade 
privada e as relações envolvidas no processo produtivo.

Sabe-se que em uma dimensão macro, o Estado de Goiás não foge às 
manifestações de apropriação do território desigual e desenvolvimento 
contraditório brasileiro, baseado na concentração da propriedade 
privada da terra. Ocasionando uma valorização fundiária que torna 
quase impossível ao trabalhador rural ter acesso a terra e um poder 
desmensurado nas mãos dos proprietários de terra que desconsidera a 
função social da mão de obra que se torna excedente. História comum 
aos negros, índios, caboclos e outros povos que historicamente foram 
defrontados com a apropriação da terra.

Com a concentração das terras há uma consequente monopolização do 
território que assegura a transferência de renda a setores capitalistas e 
exploração da mais valia, o que diferencia da relação econômica desenvolvida 
na propriedade camponesa. Na propriedade camponesa se visa a 
sobrevivência familiar – o que não implica negar sua capacidade de acumular, 
haja vista que grande parte das culturas que compõem a alimentação básica 
da população, de modo geral, são desenvolvidas por camponeses.

A luta pela autonomia do trabalho e a posse de terra, mesmo que precária, 
torna-se perceptível em lutas travadas no século XX, como as inúmeras lutas 
ocorridas no Estado de Goiás. Lutas como a dos camponeses em Trombas 
e Formoso (Norte do Estado de Goiás), que segundo Souza (2010, p.66) 
“existiam fundamentalmente para a produção de subsistência e passaram 
a existir na região devido à incapacidade da fronteira econômica absorvê-
los”, eram homens e mulheres de diversas regiões do Brasil que viam na 
posse da terra o fim das humilhações impostas por latifundiários, para 
quem trabalhava. 
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A resistência pode ser entendida como uma mobilização coletiva destinada a 
combater um poder abusivo e opressor. Comportamento comum às cidades 
como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Coletivo Tarifa 
Zero, Secundaristas em luta, e ao campo como o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), Centro de Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos 
Trabalhadores sem Terra (MST), Movimento Terra Livre (MTL), entre 
outros, criados como medidas de proteção e luta de determinados grupos 
que sofrem um deliberado cerceamento da liberdade.

Cerceamento da liberdade? Sim, a diminuição, restrição, privação da nossa 
liberdade. Assim, resistir significa não aceitar que a nossa liberdade seja 
cortada rente a raiz! A resistência quando organizada em grupos faz com 
que os movimentos ganhem força e possam atingir os objetivos pelos 
quais lutam. E por falar em objetivos, no campo ou na cidade os coletivos 
reivindicam diferentes demandas, mas que de modo geral tem o mesmo 
sentido. Por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 
reivindicam o direito à moradia, lutam pelo direito a cidade, já o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), lutam pelo acesso à terra no 
campo, para morar e produzir. Se algum movimento está mais focado no 
campo ou na cidade, outros lutam tanto por reforma agrária quanto pela 
reforma urbana, como acontece no Movimento Terra Livre, que tem como 
pauta também o controle dos meios de produção pelos trabalhadores.

Quando as pessoas se organizam a fim de modificar a realidade que 
os incomodam, demandas vão surgindo e também estratégias de 
resistências, pois há muitos fatores que podem levar à desmobilização e 
desarticulação dos movimentos sociais, sendo a repressão policial a mais 
conhecida delas, mas há também o assédio moral, descrença, cansaço. 
Viu só a quantas coisas resistir? Mas muitas pessoas têm coragem para 
enfrentar seus medos e estresses, e por isso dedicam seu tempo, ou parte 
dele a lutar pela liberdade.

Foi o que fez um grupo de estudantes secundaristas de escolas públicas 
do Brasil que eram contra a precarização da educação. No Paraná cerca de 
850 escolas foram ocupadas e em todo o Brasil mais de 1100 instituições 
de ensino foram ocupadas em 22 estados no final de 2015 e início de 2016. 
Nesse caso, a ocupação foi realizada como uma estratégia de resistência, 
ou seja, grupos de estudantes secundaristas permaneceram nas escolas 
e desenvolveram ali atividades políticas, artísticas, esportivas, musicais 
entre outras, com o intuito de não permitir aulas e tarefas administrativas 
e que os estudantes continuassem vivendo seus cotidianos normais, sem 
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perceberem que direitos estavam sendo tirados, como por exemplo o 
direito à merenda.

No Estado de Goiás, os estudantes foram contra a implementação de 
Organizações Sociais (OS) na gestão do ensino e à militarização das 
escolas. O total de escolas ocupadas chegou a 28 em janeiro de 2016 e após 
alguns meses de ocupação conseguiram temporariamente, barrar o projeto 
idealizado pelo Governador Marconi Perillo e então Secretária da Educação 
Raquel Teixeira, que representava um risco à qualidade da educação e 
acesso a uma formação de qualidade.

Voltando a falar sobre as diferentes pautas que motivam as pessoas a lutar, 
o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é formado por pessoas 
que tiveram de sair de suas terras, geralmente no campo ou vilarejos e até 
cidades devido a construção de hidroelétricas e os impactos ambientais 
que estas causam. O MAB luta em defesa dos direitos dos atingidos e 
atingidas, mas também em defesa da água e da energia e por um Projeto 
Popular para o país. 

Outro movimento, o Coletivo Tarifa Zero, relacionado ao Movimento 
Passe Livre (MPL), possui representantes em diferentes estados brasileiros 
e lutam pelo direito de ir e vir pela cidade com qualidade, segurança 
e conforto. Em Goiás, no ano de 2014 houve revolta pelo aumento da 
passagem de ônibus e uma das estratégias encontradas foi a de ir para as 
ruas se manifestar, outra estratégia consistiu na paralização de terminais 
de ônibus, muitas vezes ocorridas de forma espontânea pelos passageiros 
e passageiras. 

De maneira geral, os movimentos sociais no campo lutam pelo acesso à 
terra, enquanto na cidade as demandas são mais heterogêneas, podendo 
estar relacionada à luta pela moradia, educação, mobilidade, entre outras. 
Porém, o que há em comum é a resistência às condições precárias e de 
exploração da vida.

Mas não só os movimentos sociais são modos de expressar resistência, 
consideramos que algumas práticas culturais são resistências devido ao 
seu caráter tradicional, como as raizeiras e benzedeiras, as festas de folia 
de reis, entre outras. Também práticas como o veganismo, a agroecologia, 
podem ser consideradas formas de resistência, pois levam as pessoas a 
terem atitudes diferentes àquelas que são comuns ao nosso dia a dia, e que 
são reproduzidas cotidianamente, sem muita reflexão. 
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Que caminhada já fizemos até aqui, não é? Neste 
momento você já deve estar preparado para a última 
atividade de geotecnologias do fascículo. Por isso, ela 
será um pouco mais elaborada. Você produzirá seu 
primeiro mapa temático sobre o Estado de Goiás!

Para a Geografia, a Cartografia é considerada uma 
linguagem expressiva para a análise dos fenômenos 
espaciais. O mapa, seu principal produto, pode re-
presentar somente a base cartográfica de alguma 
localidade, mas, também, fatos e conceitos acerca 
de diferentes características do território. Sua im-
portância ao conhecimento geográfico reside na 
interpretação das informações contidas no mapa, 
sendo ele veículo para a visualização e compreen-
são dos fenômenos espaciais apresentados nele.

Nesse sentido, para que o mapa cumpra seu obje-
tivo, algumas normas e convenções devem ser res-
peitadas. Existem alguns elementos básicos para a 
produção de um mapa que devem ser observados. 
Os principais são: escala; título; legenda; orienta-
ção geográfica; coordenadas geográficas e fonte. 
Pensando na integridade desses elementos, em 
busca de uma maior veracidade, surgem alguns 
softwares ou sistemas de informações geográfi-
cas (SIGs), que vão editar as imagens de satélite 
de forma mais precisa, gerando mapas temáticos 
diversos. Dentre os existentes, utilizaremos o soft-
ware livre Quantum Gis (qGIS), que trabalha com 
arquivos no formato shapefile (pesquise na inter-
net sobre esse formato de arquivo).

Você produzirá um mapa temático das terras indíge-
nas remanescentes no Estado de Goiás. 

Mapa temático das terras indígenas 
remanescentes do Estado de Goiás

O objetivo desta atividade é elaborar  
um mapa temático, representando as terras 

indígenas do Estado de Goiás.

VAMOS TRABALHAR MAIS UM POUCO?! 
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Figura 19

VAMOS LÁ! SIGA AS INSTRUÇÕES...

1. Baixe o software livre qGIS, disponível na web;

2. Acesse o endereço eletrônico do Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG): 
http://www.sieg.go.gov.br/rgg/apps/siegdownloads/index.html.

3. Baixe os seguintes arquivos em formato shapefile:

• Na pasta “Base Cartográfica” o arquivo “Limite do Estado de Goiás e Distrito Federal”

• Na pasta “Áreas especiais” o arquivo “Terras indígenas”

4. Abra o qGIS, e “arraste” as pastas do download para o campo em branco de inserção de 
camadas na lateral esquerda do software (Ver figura 19);

5. Na barra de ferramentas selecione a opção “Novo compositor de impressão”. Nomeie o 
mapa que está sendo produzido e o compositor do mapa abrirá;

6. Na barra de ferramentas, na lateral esquerda, selecione a opção “Adicionar novo mapa”. 
Após isto, selecione no projeto o tamanho do mapa. O mapa aparecerá no editor. Ainda 
nessa barra, selecione opção “legenda” e “escala”, posicionando no projeto o local para elas.

7. Agora você pode acrescentar os outros elementos do mapa (caixa de texto para título e 
fonte, orientação, coordenadas geográficas etc.) na barra de ferramentas da lateral direita 
selecionando a opção “composição”.

8. Você pode assistir alguns tutoriais no YouTube para uma melhor utilização do software!

9. Após concluir as etapas, seu mapa temático estará pronto e o melhor, sem distorções com 
a realidade em consonância com a data da obtenção da imagem de satélite que gerou os 
arquivos shapefile. Isso não é legal?! 

10.  A partir do seu mapa, reflita sobre a localização e a densidade das terras indígenas em 
Goiás. Para complementar sua análise, pesquise na internet como era essa configuração 
espacial à décadas atrás e o que mudou até os dias de hoje. Reforce, em sua análise, a 
necessidade depolíticas públicas que repensem a importância cultural desses povos para o 
nosso estado, e o papel dessas resistências nesse contexto.

11. Divirta-se aprendendo!



A RELAÇÃO CIDADE-CAMPO NO TERRITÓRIO GOIANO64

Vimos que resistir é ir contra ou lutar contra algo ou algum ponto de vista que se acha injusto.  
A resistência pode ser entendida como uma resposta do oprimido para o opressor. Com a necessi-
dade de dar tais respostas, surge então os movimentos sociais que lutam pelos direitos de todos, 
por isso, procuram se manifestar em grandes centros urbanos, para chamar a atenção da socie-
dade como um todo. Mas além dos movimentos sociais, foram se encontrando outras formas de 
resistência, o que caracterizamos aqui como culturais, podendo-se citar as hortas urbanas, os 
grupos de catira e viola, entre outros costumes herdados de nossos antepassados, herança essa 
que sobrevive até hoje batendo de frente com nosso modelo social. 

Para ficar mais fácil a compreensão, trouxemos um sistema conceitual para lhe auxiliar a lembrar 
o tema estudado (Figura 20)

Figura 20 – Sistema conceitual

 Fonte: Elaborado por Maria Eduarda Andrade de Faria

Atuação no Campo
Produção: Agroecologia – 

Centros de formação política

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??
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Como visto neste fascículo, você percebeu que o campo e a cidade possuem semelhanças em muitos aspec-
tos, como também nas lutas e resistências, seja por razões da terra, dos recursos de vida para a população 
ou razões culturais. São diversos os tipos de resistências que durante a espacialização de uma determinada 
população em um determinado espaço de tempo ocorreram. Visto isso, que tal pensarmos em propostas que 
podem ajudar a compreender e solucionar os embates de resistências, ajudar na luta dessa causa, ou, melhorar 
a existência cultural de aspectos no campo nas cidades? Vamos lá...

Nome: _________________________________________________________________________________________________________________

Quando surgiram e Onde existem? __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Motivos da existência: 

A: ______________________________________________________________________________________________________________________

B: ______________________________________________________________________________________________________________________

C: ______________________________________________________________________________________________________________________

Escolha um destes exemplos: a) exemplo de resistência no campo, b) resistência na cidade ou c) aspecto cultural 
do campo na cidade, e pesquise sobre isso na sua cidade. 

Caso sua escolha seja um grupo de resistência ou movimento social nos diga: se pudesse estar presente em 
uma reunião desse grupo de resistência junto com a corporação ou ente estatal escolha uma delas e responda: 
quais seriam suas propostas para ajudar na solução do problema ou no reforço da luta desta população? Por 
quê?

Escolha uma fotografia deste grupo ou aspecto cultural de domínio público na internet e cole neste mural, essa 
foto deve ser emblemática, ou seja, deve representar bem o que você escolheu. Em seguida na legenda deve 
colocar o motivo do por quê escolheu este grupo ou aspecto para essa atividade. 

Antenado
com a realidade
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