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Resumo 

Objetivou-se com este trabalho relatar os prejuízos causados à fauna e flora a partir das 

instalações dos homens por meio do modelo de interferência mediatizado pelo capital, através 

das linhas de transmissão em algumas regiões do Brasil. Ainda, serão apresentados alguns dos 

impactos sociais e algumas das empresas encarregadas por distribuir esse modelo energético. 

Para o desenvolvimento do tema tomou-se como base para análise as atuais práticas do 

planejamento energético para geração e distribuição da energia elétrica em algumas regiões do 

Brasil, como a Norte Nordeste.  

Palavras chave: Planejamento energético, Prejuízos, Capital. 

 

1. Introdução 

Durante a construção de usinas hidrelétricas ocorrem grandes impactos gerados como, 

por exemplo, o barramento dos rios, mudanças no fluxo do rio, problemas relacionados a 

piracema e assoreamento de lagos. O que faz a população pensar nas usinas hidrelétricas 

somente como um empreendimento impactante no que se refere ao meio ambiente.  

Alguns dos problemas ambientais, como o do desmatamento e as questões sociais como 

a migração de população para o local de empreendimento e a criação de linhas de transmissão 

que conectam as usinas aos centros de distribuição, são necessárias para a compreensão do 

assunto, pois são com elas que se entende sobre esse modo de implantação de energia.  

Com base nas indagações acima, como a dos impactos ambientais, esse artigo busca 

relatar alguns impactos ambientais causados pelas linhas de transmissão com alta tensão no 

Brasil. 

 

2. Referencial teórico 

 Uma rede pode se enquadrar em duas grandes matrizes: a que apenas considera a sua 

realidade material, e uma outra, onde é também levado em conta o dado social. A primeira 

atitude leva a uma definição formal que N. Curien (1988, p. 212) retrata: "toda infraestrutura, 

permitindo o transporte de matéria, de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um 
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território onde se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus 

arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação". 

A divulgação de energia elétrica no território nacional leva, num primeiro momento, à 

construção de sistemas técnicos independentes, chamados a atender às necessidades locais. 

Mais tarde, a ocupação e a urbanização do território, o processo de industrialização, o 

aperfeiçoamento das técnicas de geração e transmissão e a organização centralizada do setor 

em torno da Eletrobrás, convergem para interligar boa parte dos sistemas isolados. Essa 

unificação decorre também de uma tendência à unicidade das técnicas no período 

contemporâneo (SANTOS,1996). 

A abertura, construção e permanência destas estruturas causam diversos impactos à 

natureza. Impactos ambientais são as consequências das atividades humanas na natureza e eles 

afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis (BRITO,2018). Segundo 

o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: 

● A saúde, a segurança, e o bem-estar da população; 

● As atividades sociais e econômicas; 

● A biota; 

● As condições estéticas e sanitárias ambientais; 

● A qualidade dos recursos ambientais" 

 

 

3. Material e métodos 

Para se entender os fatores em questão e seus reais impactos causados no ambiente a 

partir da instalação de linhas de transmissão de energia, além do levantamento bibliográfico 

foram descritas as áreas impactadas por meio de imagens, análises e relatórios de campo. 

 

4. Resultados e discussão 

4.1 Linhas de transmissão de energia 

Existem diversos impactos causados pelas linhas de transmissão energética no Brasil. 

Alguns deles são a perda de área e a remoção de indivíduos de espécies de flora. Além de uma 

desintegração de áreas de vegetação nativa, alteração do número de indivíduos da fauna no 
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entorno das torres de alta tensão, assim como, acidentes na fauna terrestre e interferências em 

áreas de conservação. 

Reunindo o mais completo equipamento em subestações e a maior densidade de linhas 

de alta-tensão, as regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil comandam as interconexões e 

participam ativamente da unificação do sistema técnico.  

São os estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Maranhão que abrigam a 

maior extensão de redes troncais do sistema (500 quilovolts), enquanto Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná concentram a maior capacidade instalada de subestações. 

São Paulo detém a primazia, agrupando as infraestruturas específicas da circulação da energia 

produzida, isto é, estações abaixadoras, subestações de distribuição, elevadoras-usinas, 

elevadoras-abaixadoras, subestação de manobra, invasoras e conversoras. (OLIVEIRA,2001). 

A forte demanda energética do sudeste e no sul, causada por uma industrialização 

concentrada e, ao mesmo tempo, o começo dos modelos globais de aproveitamento hidrelétrico 

e a crise do petróleo nos anos 70 foram decisivos para assegurar o processo de substituição da 

energia térmica pela hidroeletricidade. Os macrossistemas técnicos que possibilitam a produção 

hidrelétrica de em grande escala implantam-se primeiro no sudoeste, onde a capacidade 

instalada aumenta de 1.427.083 quilowatts em 1950, para 22.042 milhões de quilowatts em 

1922 e, por último, na região norte do país. O complexo binacional Itaipu contribui com 5,98% 

da capacidade nacional instalada nas subestações e alimenta as regiões sul e sudeste 

(SANTOS,2006). A dependência de geração hidrelétrica é hoje relevante, uma vez que esse 

tipo de energia abastece 96% do consumo nacional. 

 

Atualmente, após um grande consumo das regiões sudeste e sul, suas bacias já foram 

altamente exploradas, restando um potencial pequeno se comparado as bacias do Tocantins-

Araguaia e do Amazonas, as mais utilizadas no setor hidrelétrico nos últimos tempos, que 

possuem como função o abastecimento de suas regiões e também a do centro-sul. 

 

4.2 O planejamento e as ações governamentais para a eletrificação da Amazônia na última 

década. 

Nos últimos 10 anos, o setor de energia elétrica nacional passou por profundas 

transformações com relação a sua estrutura, regulamentação e a participação de novos agentes. 

Tais transformações resultam em diferentes tratativas no planejamento e implantação de novos 

empreendimentos, inclusive no que tange às questões socioambientais. A seguir, serão 
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apresentadas quadros, com as ações previstas nos últimos planos plurianuais para o Setor 

Elétrico na Amazônia, de acordo com Garcia (2012, p.6). 

 

Quadro 1 - Plano para o Setor elétrico na Amazônia 1996-1999 
PPA 1996-1999 - Plano Brasil em Ação – Fernando Henrique Cardoso 

● UHE Tucuruí II 

● UHE Samuel 

● UHE Lajeado 

● UHE Serra quebrada  

● Termelétrica – Gás Natural de Urucu 

● Linhas de Transmissão Guri (Interligação Brasil-Venezuela) 

● Linhas de Transmissão de Tucuruí-Oeste do Pará  

Fonte: Marcia Feitosa Gárcia, 2012; Organização: Amanda Hösel, 2019 

 

Quadro 2 - Plano para o Setor elétrico na Amazônia 2000-2003 
PPA 2000-2003-Plano Avança Brasil- Fernando Henrique Cardoso 

● Sistema de Transmissão Acre- Rondônia 

● Sistema de Transmissão associado a Tucuruí (Pará e Maranhão) 

● Duplicação da Interligação Norte/Sul 

● UHE Belo Monte 

● UHE Tucuruí (ampliação) 

● UHE Serra Quebrada 

● UHE Santa Isabel 

● UHE Estreito 

● UHE Tupiratins 

● UHE Lajeado 

● UHE Peixe Angical 

● UHE São Salvador  

Fonte: Marcia Feitosa Gárcia, 2012; Organização: Amanda Hösel, 2019 
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Quadro 3 - Plano para o Setor elétrico na Amazônia 2004-2007 
PPA 2004-2007- Plano Brasil de Todos – Luiz Inácio Lula da Silva 

● UHE Peixe Angical 

● UHE Tucuruí  

● UHE Belo Monte  

● Linhas de Transmissão Jaurú(MT)- Vilhena (RO) – Jó Paraná(RO) 

● Linha de Transmissão Tucuruí – Macapá – Manaus 

● Linha de Transmissão Norte/Sul (3 circuito ) 

● Linha de Transmissão Miracema- Imperatriz 

● Linha de Transmissão Marabá – Açailândia 

● Expansão do Sistema de Transmissão do estado do Pará associado a Tucuruí 

● Interligação Elétrica do Sistema Isolado do Acre – Rondônia á rede Básica Nacional em Mato Grosso 

● Expansão do Sistema de Transmissão Acre – Rondônia 

● Interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Rio Branco (AC) 

● Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus, Rondônia,Roraima e Amapá    

Fonte: Marcia Feitosa Gárcia, 2012; Organização: Amanda Hösel, 2019 

 

Tabela 4 - Plano para o Setor elétrico na Amazônia 2014-1018 
Plano de Expansão e Melhorias do Setor Elétrico do Estado do Amazonas período de 2014-2018- Eletrobrás 

● Melhorar o suprimento de energia elétrica no Estado do Amazonas, com investimentos em obras de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

● Proporcionar à população da capital e do interior do Estado o acesso à energia elétrica com qualidade e 

confiabilidade. 

● Aprimorar a gestão da Eletrobrás Amazonas Energia, modernizando seus processos e garantindo um 

atendimento de qualidade a todos os seus consumidores. 

● A partir de 2016 e até 2018 , a Eletrobrás Amazonas Energia deverá envidar todos os esforços para 

começar a interligar ao SIN (Sistema Interligado Nacional)  as cidades de Rio Preto da Eva , Parintins, 

Itacoatiara e Silves. 

Fonte: ELETROBRÁS, 2019; Organização: Amanda Hösel, 2019. 
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4.3 Implantação das linhas de transmissão e os impactos ambientais 

 Os impactos ocorrem normalmente em áreas extensas, como por exemplo na Amazônia, 

como foi apresentado nos quadros, onde possui uma grande quantidade de unidades de energia  

anteriores com seus planos plurianuais, para o setor elétrico, ou seja, elas se diferenciam de 

empreendimentos, como plantas industriais localizadas especialmente em um único ponto. 

Porém, se destaca também que os sistemas de transmissão são compostos também de substações 

que também causam impactos ambientais. Dentre os maiores impactos Garcia (2012, p. 7) cita 

estes apresentados nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Na fase de implantação 
● Erosão dos solos 

● Contaminação de cursos d’água 

● Destruição ou fragmentação de habitats naturais e da vegetação  

● Interrupções de tráfego 

● Poluição sonora e visual 

Fonte: Marcia Feitosa Gárcia,2012; Organização: Amanda Hösel, 2019 

 

Tabela 6 - Na fase de operação 
● Restrição do uso do solo  

● Moradia 

● Transporte público  

● Plantio de certos tipos de culturas  

● Manutenção da vegetação de grande porte 

Fonte: Marcia Feitosa Gárcia 2012; Organização: Amanda Hösel, 2019 

 

4.4- Estudo de Caso 

 Apresenta-se nesta parte do trabalho, imagens, relatos e alguns registros fotográficos, 

com intuito de demonstrar tais impactos. No mapa da figura 1 percebe-se  as principais linhas 

de transmissão existentes e as que ainda estão em fase de implantação do sistema Eletrobras no 

Brasil.  
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Figura 1-Principais Linhas de transmissão Sistema Eletrobras 

 

Fonte: Eletrobras (2018) 

 

Nas imagens das figuras 2 e 3 estão os impactos causados por esse modelo de 

transmissão de energia elétrica, sendo ele, as linhas de transmissão de alta tensão. 

Na figura 2, na cidade de Brumado, no estado da Bahia, está demonstrado o impacto 

ambiental causado pela erosão do solo que se trata de um processo de desgaste, transporte e 

sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação dos agentes, tanto como 

a água e o vento, e no caso da imagem , o ser vivo.  

O processo de desagregação das partículas de rochas, é causado pelo intemperismo, que 

consiste em um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam o desgaste 

dos solos e rochas . No caso da imagem, ocorre uma erosão acelerada, onde envolve as 

atividades humanas e que costuma resultar na rápida destruição ou danificação dos solos. 

Também pode-se observar uma grande devastação na vegetação, o qual consiste em uma 

retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado local. 
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Figura 2-Impactos ambientais causado em Brumado-BA 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Na figura 3 , pode-se observar os impactos causados durante a implantação de torres de 

alta tensão na cidade de Santa Fé do Araguaia no estado do Tocantins. 

Como a poluição hídrica, a qual corresponde ao processo de poluição, contaminação ou 

decomposição de rejeitos na água dos rios, lagos, ou córregos, nascentes, mares e oceanos, 

causada pela atuação indevida das práticas humanas, que pode gerar impactos sobre as especies 

e provocar a escassez desse recurso natural. O qual se trata de um problema socioambiental de 

elevada gravidade, pois embora a água seja um recurso renovável, ela pode se tornar escassa, 

tendo em vista que apenas água potável é própria para o consumo. 

Percebe-se também a  devastação da vegetação tal como na figura 2. 
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Figura 3-Impactos ambientais em Santa fé do Araguaia- TO 

 

Fonte: Arquivo do autor (2007) 

 

5. Considerações finais. 

Conforme observa-se no trabalho, os registros de usinas hidroelétricas na Amazônia 

geram novas demandas para conectá-las via redes de transmissão do Brasil e isso beneficiou o 

Brasil no que tange a produção de energia, mas, ao mesmo tempo, impactou os ambientes 

percorridos de diversas formas. Desta forma é necessário a criação de novas formas de geração 

de energia, que gerem baixos níveis de impacto e consequentemente minimizem os problemas 

ambientais. 

Assim, entende-se todos os efeitos que esse gênero de energia pode provocar, e seus 

danos na natureza, tanto em sua fauna e flora, como também na vida humana, além disso, pode-

se relatar os progressos energéticos que esse modelo promove, como a melhoria da implantação 

do fornecimento de energia elétrica.  

Também constata-se a estimulação da economia local, onde a obra para a construção 

será instalada, pois ocorre um aumento de habitantes na região, causando uma migração de um 

estado para outro. 

Do mesmo modo, a criação de expectativas favoráveis para a população, como por 

exemplo a ampliação de vendas nos comércios locais, ocorrendo um aumento da oferta de 

trabalho, gerando assim, um aumento do tráfego de veículos e embarcações ,em regiões onde 

se é utilizado balsas, como em Barra na Bahia. 

Assim como, aumentando a pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais locais, 
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como empreiteiras de concreto, causando uma interferência no uso e ocupação da terra e, por 

fim, provocando uma alteração da paisagem local, tanto na forma material, como visual, além 

disso, ocasionando vários impactos no meio ambiente, como início e/ou aceleração de processos 

erosivos no solo, e a interferência em área de patrimônio paleontológico ou alteração da rede 

de drenagem. 
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Resumo 

A discussão sobre o conceito paisagem tem um dos seus campos mais abundantes na Geografia, 

variando em significados e aplicações, que seguem uma gama teórica e prática em natureza 

epistemológica proposta pelas mais variadas Escolas de Geografia ao longo do tempo. Nesta 

perspectiva buscou-se enfatizar a vasta tradição da Escola Russo-Soviética de Geografia na 

aplicabilidade de estudos envolvendo as paisagens enquanto complexos naturais, passando, 

obviamente, a um dos paradigmas da geografia mundial, a origem do conceito de geossistema 

proposto por Viktor Borisovich Sochava em 1963. O estudo do geossistema tornou-se um 

objeto fundamental para a Geografia Física, provocando um relevante debate teórico-

metodológico, sobretudo no que tange aos estudos de caráter integrado (natureza e sociedade). 

Por conseguinte, o trabalho tem como propósito realizar um breve resgate, a partir de revisão 

bibliográfica de livros e artigos científicos, sobre o conceito de paisagem e seu aporte 

substancial para origem do geossistema, sob a perspectiva da Escola Russo-Soviética de 

Geografia. 

Palavras chave: Ciência da Paisagem, Teoria dos Geossistemas, Complexos 

Geográficos, Cartografia de Paisagens. 

 

1. Introdução 

A Geografia acadêmica surgiu em meados do século XIX, dando origem a duas 

grandes vertentes, sendo a visão de mundo naturalista e a antropogeografia 

(RODRÍGUEZ e SILVA, 2013). Consequentemente, essas vertentes, conforme eram 

incorporadas às diferentes Escolas da Geografia e suas realidades distintas, iam também 

adquirindo concepções diferenciadas. A respeito disso, Zacharias (2008), reconhece dois 

exemplos, o da concepção de Alexander von Humboldt, que enfatizada o aspecto natural 

das paisagens (paisagem natural) e a concepção de Carl Sauer, preocupado com a tríade: 

natural (paisagem natural), social (paisagem social) e cultural (paisagem cultural). 

A paisagem enquanto conceito da Geografia (e o principal conceito da Geografia 

Física) expandiu as possibilidades para soluções de problemas intradisciplinares, como a 

interação entre natureza e sociedade e sua a organização e planejamento. Posteriormente, 

o embasamento teórico oriundo da abordagem sistêmica constituiu a estrutura para a 
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integração de diferentes elementos (físicos e humanos) resultando num dos principais 

paradigmas1 da Geografia, o geossistema. Que, por fim, dá origem também a uma das 

teorias mais importantes da Geografia moderna, a Teoria dos Geossistemas proposta por 

Viktor Borisovich Sochava no ano de 1978 (SOCHAVA, 1978a) 

 

2. O princípio da paisagem para a Geografia 

O termo paisagem surgido na Alemanha como landschaft, embora há séculos atrás 

fosse carregado de confusões em seus significados no discurso alemão, se tornou a palavra mais 

importante da linguagem geográfica, sendo um dos principais conceitos da Geografia, e o mais 

importante para a Geografia Física (HARTSHORN, 1951). O termo paisagem tem muitos 

significados. Apenas na Alemanha (a landschaft), possui mais de 20 significados. Mas mesmo 

que este conceito tivesse apenas um significado, a definição de paisagem, neste caso, se difere 

muito entre si (RICHLING, 1999; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). 

Em uma discussão sobre o desenvolvimento deste conceito e sua inserção na Geografia 

Física, Vitte (2007, p.72) corrobora com Hartshorn (1951) ao reconhecer que a paisagem na 

geografia “acumula ao longo dos tempos uma série de polêmicas envolvendo uma enorme 

diversidade de conteúdos e significados”. Mas em se tratando especificamente da Geografia 

Física, o autor reconhece que a paisagem está inserida no debate sobre a complexidade da 

abordagem integrada entre a natureza e a sociedade. 

A paisagem é entendida em diferentes sentidos e mesmo dentro da geografia apresenta 

uma diversidade de significados e conceitos. A paisagem pode ser concebida, por exemplo, 

como um complexo natural, como uma combinação de unidades espaciais integradas, como um 

território sob a influência de indivíduos, como espaços com relevos bem definidos, como uma 

paisagem no sentido estético, como um lugar e ainda como um espaço percebido 

(KHOROSHEV, 2017). 

Antes disso, Humboldt (1875) tratou da natureza como uma composição de diversos 

fenômenos, além de enfatizar em seus estudos o aspecto natural das paisagens, fato que reflete 

até os dias atuais no estudo das paisagens. 

 
1 “Paradigmas são considerados como realizações científicas, aceitos de forma universal que, por um tempo, 

fornecem à comunidade científica problemas e soluções, é um modelo que pode atrair adeptos cujo pensamento 

científico seja convergente. São um conjunto de premissas teóricas e metodológicas que determinam a investigação 

científica concreta e se baseiam na prática científica em uma determinada etapa” (RODRÍGUEZ, 2015b, p. 41, 

tradução nossa). Na ciência, a definição mais comum de paradigma foi dada por Kuhn (1962, p. 33, tradução 

nossa), que estabelece que paradigmas são: “realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante certo 

tempo proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade científica”. 
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Por conta de sua formação inicial como naturalistas, os geógrafos alemães da segunda 

metade do século XIX tinham uma visão "global" do ambiente natural (ou da natureza). Fato 

semelhante ocorre na própria Rússia (ainda como Império, antecedendo a União Soviética), 

quando Vasily Vasili'evich Dokuchaev tratou das “zonas da natureza”, descrevendo uma 

ciência que lida com relações entre fenômenos que constituem o maior e mais importante 

fascínio da ciência natural. 

Mesmo que Dokuchaev (1883; 1899) ainda não utilizasse os termos “geografia” e 

“paisagem”, sua concepção de um complexo envolvia a interação entre clima, água, vegetação, 

solo, substrato rochoso e as atividades do homem, independentemente do tamanho da área. 

Dessa maneira, Lev Semyonovich Berg, na antiga União Soviética sugeriu a continuidade dos 

princípios de Dokuchaev, aplicando-os na Geografia e no estudo das paisagens. Os esforços de 

Berg permitiram que o estudo das paisagens iniciasse um amplo desenvolvimento ao longo de 

novos caminhos no Geografia, a ponto de o autor citar em suas obras, repetidamente, que 

Dokuchaev era o fundador da geografia moderna (BERG, 1929; 1947; 1962; YEFREMOV, 

1961; SOCHAVA, 1971; ISACHENKO, 1977). 

As primeiras afirmações do alemão Humboldt junto aos trabalhos do russo Vasily 

Vasili'evich Dokuchaev (no século XIX) foram consideradas as primeiras formulações sob a 

visão de aspectos integrados dos fenômenos naturais do espaço geográfico. “De fato, os 

naturalistas materialistas espontâneos, principalmente na Rússia e na Alemanha, mesmo a partir 

do início do século XX, conceberam a paisagem como uma totalidade natural, a partir de uma 

interpretação eminentemente empírica” (RODRÍGUEZ e SILVA, 2005, p. 56). 

 

3. A paisagem como objeto da Geografia Russo-Soviética 

Diante disso, as reflexões iniciais sobre a paisagem como objeto verdadeiramente 

geográfico de estudo do meio nascem na forma da ciência da paisagem ainda durante o Império 

Rússia, no final do século XIX, a partir das obras de Vasily Vasili'evich Dokuchaev2. 

Contribuíram para a formação da ciência da paisagem Russo-Soviética, fatores como a 

necessidade de inventar meios eficazes para se estudar as grandes extensões do território que 

eram pouco habitadas, a participação ativa dos militares e engenheiros nas investigações 

geográficas, as perturbações políticas, a influência da ideologia marxista do século XIX e, 

sobretudo a inspiração dos naturalistas russos do século XIX pelas ideias da Natur Philosophie. 

Com isso, no início do século XX, a paisagem passou a representar uma categoria quase 

 
2 Considerado também o “pai” da pedologia (ciência do solo) e responsável por constatar a estrutura vertical dos 

solos, constituída de camadas horizontais e denominada de perfil do solo. 
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universal e muito utilizada pelos geógrafos russos. Deste modo, a compreensão da paisagem 

como um sistema (ou complexo territorial natural) na escala regional3 foi amplamente 

disseminada pela ciência da paisagem, a partir do final do século XIX (FROLOVA, 2007). 

Antes disso, na Escola Russo-Soviética, Berg (1915; 1947) definia a paisagem como 

uma combinação ou agrupamento de objetos e fenômenos nos quais as peculiaridades do relevo, 

clima, água, solo, vegetação e fauna e, até certo ponto da atividade humana, se combinam em 

um único conjunto harmonioso, tipicamente integrado sobre unidades.  

Os geógrafos da antiga União Soviética passaram a estudar a morfologia, a tipologia, 

a estrutura e a dinâmica da paisagem. Entre os séculos XIX e XX, pesquisadores desta Escola, 

influenciados principalmente por Dokuchaev, Passarge, Berg e seus seguidores, passaram a 

compreender que as unidades naturais formam complexos de diferentes níveis hierárquicos e 

que esses complexos estão subordinados uns aos outros. Lev Semyonovich Berg é reconhecido 

como o fundador da ciência da paisagem russa, tendo seu mérito advindo da terceira edição de 

seu trabalho “Zonas Geográficas da União Soviética”, publicado em 1947, explicitando a 

compreensão do termo paisagem geográfica. Cabe ressaltar que as contribuições de Berg 

elevaram a então moderna geografia soviética – e o estudo das paisagens – a um novo patamar, 

lançando a noção de inter-relação dos elementos que compõem as paisagens, a respeito da 

influência de seus elementos formadores com relação à estrutura da paisagem4. O período entre 

as décadas de 1975 a 1990 foi marcado pelo avanço dos estudos de paisagens na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e países da Europa Central5. Não obstante, as 

primeiras obras a terem sido elaboradas sobre o estudo das paisagens no contexto de complexos 

naturais, na Rússia, são de autorias de professores da Universidade Estatal de São Petersburgo, 

a respeito de análises regionais das paisagens da URSS (BERG, 1947; SOCHAVA, 1971; 

 
3 Os geógrafos soviéticos determinaram as seguintes categorias da Geografia: 1) Complexos territoriais naturais; 

2) Complexos territoriais produtivos; 3) Complexos territoriais socioeconômicos; 4) Sistemas naturais-

econômicos. Dessa forma, os soviéticos e posteriormente os russos não assumiam conceitos como o de paisagem 

cultural, lugar ou mesmo o território como um conceito geopolítico. Por outro lado, esta Escola deu uma atenção 

especial para categorias formadas a partir das noções de complexo e de sistema, se comparados com os de outras 

Escolas ocidentais de Geografia (RODRÍGUEZ, 2015a). 

4 Estas ideias dotadas de uma forte concepção “sistêmica”, foram colocadas por Lev Semyonovich Berg (1922) 

com relação ao estudo das paisagens, antes mesmo da publicação da teoria geral dos sistemas de Ludwig von 

Bertalanffy (1968) e de seu pressuposto sobre os sistemas, em que “as partes afetam o todo”. 

5 Cabe aqui esclarecer que a Escola Russo-Soviética foi caracterizada por assumir dois conceitos, a saber, o 

entendimento da natureza como um todo, usado como sinônimo do conceito de espaço natural. E a dicotomia 

exagerada entre a Geografia Física (compreensão das leis naturais) e a Geografia Econômica e Social 

(compreensão dos fenômenos sociais e econômicos). Somente, após os primeiros 40 anos do poder soviético é que 

surgiram os conceitos integrados, modo a unir estas duas visões. Além disso, as abordagens iniciais quanto aos 

complexos e, posteriormente aos geossistemas, foram concebidas para regiões com populações muito baixas, 

assumindo-se a priori que as paisagens estudadas eram naturais (FROLOVA, 2006; 2018; RODRÍGUEZ e 

SILVA, 2013). 
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MURZAYEV, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000; SHAW e OLDFIELD, 

2007; RODRÍGUEZ e SILVA, 2002; 2013). 

É importante ressaltar ainda, que Berg foi um dos primeiros geógrafos (se não o 

primeiro) a perceber que a geografia não deveria se preocupar com componentes individuais 

(partes) do ambiente, mas com complexos naturais (posteriormente complexos territoriais 

naturais) ou paisagens (antecedendo a abordagem sistêmica de Bertalanffy e geossistêmica de 

Sochava). Berg expressou esta ideia, em 1913, prosseguindo com sua elaboração, a ponto de 

influenciar muitos outros geógrafos contemporâneos, sobretudo a partir do primeiro volume de 

sua obra sobre zonas geográficas da paisagem da URSS. Baseando-se nos princípios de V. V. 

Dokuchaev, o autor expõe seu ponto de vista sobre uma teoria da paisagem geográfica 

(landshaftovedenie). Esta é uma concepção geográfica que supõe a divisão da terra em zonas 

(unidades) ou paisagens integradas, que a partir dela desenvolveram-se os objetivos básicos da 

Geografia Física e da Ciência da Paisagem (landshaftovedenie)6, ambas consideradas como 

ramos da Geografia para a Escola Russo-Soviética (MARKOV, 1977; SAUSHKIN, 1977; 

SMALLEY et al., 2010; FROLOVA, 2018). 

 

4. Dos complexos naturais aos geossistemas 

A ciência da paisagem incluiu não apenas os complexos naturais, mas também os 

antroponaturais7 (Figura 1), já que o termo paisagem na Escola Russo-Soviética é geralmente 

acompanhado por definição, que indica se é uma paisagem natural ou antroponatural. Sendo 

assim, a chamada ciência da paisagem armazenou considerável conhecimento sobre os sistemas 

(e posteriormente os geossistemas), sem o qual seria impossível resolver os problemas de cunho 

geoecológicos. Além disso, seus interesses de estudos estão voltados para a divisão espacial 

(zoneamento), para as relações mútuas, o inventário de unidades morfológicas, as classificações 

das paisagens, o estabelecimento de relações hierárquicas, níveis de distribuição espacial e a 

interação de seus componentes, formando a estrutura das paisagens (BERUTCHACHVILI e 

CLOPÉS, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000; CAVALCANTI, 2017). 

 

 

 
6 Frolova (2018, p. 3, tradução nossa) lembra que foi a partir dessa concepção que “o conceito de geossistema 

tornou-se parte fundamental da ciência da paisagem nos anos 60”. 

7 A paisagem antropogênica é a paisagem natural alterada, até certo ponto, pelos homens, transformadas 

principalmente por atividades econômicas (VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). Rodríguez, Silva e 

Cavalcanti (2010) explicam que as paisagens naturais são aquelas de aspecto primitivo com interferência humana 

nula ou muito baixa, as paisagens antroponaturais, geralmente em zonas rurais, são transformadas pelo homem, 

mas mantém elementos naturais em sua estrutura e, por fim, as paisagens antropogênicas onde predominam uso e 

cobertura da terra urbano ou industrial. 
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Figura 1 – Os geossistemas 

 
Fonte: Adaptado de Berutchachvili e Mathieu (1977). 

Organização: Dos autores, 2019. 

 

No ano de 1963, na antiga URSS, Sochava (então diretor do Insituto de Geografia da 

Academia de Ciências em Novosibirsk, na Sibéria, Extremo Oriente) desenvolveu inicialmente 

a concepção dos geossistemas e a introduziu no meio científico, aplicando-a aos complexos 

naturais, embasada pela formulação sistêmica da paisagem. O termo geossistema foi citado pela 

primeira vez por Sochava (1963) no trabalho intitulado “A definição de alguns conceitos e 

termos na geografia física”. Posteriormente, em 1978 elabora de forma detalhada, o paradigma 

do sistema das paisagens através da teoria dos geossistemas, onde foram expostas suas 

considerações (SOCHAVA, 1963; SOCHAVA, 1978a; VOLKOVA, ZUCHKOVA e 

NIKOLAEV, 2000; SEMENOV e SNYTKO, 2013; RODRÍGUEZ, 2015a). 

Antes mesmo da proposta da teoria dos geossistemas ser concluída por Sochava (1978a), 

o mesmo autor já havia considerado os geossistemas como fenômenos naturais, mas que 

incluíam também todos os fatores econômicos e sociais que influenciavam sua estrutura e 

peculiaridades espaciais. As paisagens chamadas de antropogênicas na Geografia Russo-

Soviética eram entendidas como “estados variáveis de geossistemas naturais, podendo ser 

referidos à esfera de estudo do problema da dinâmica da paisagem” (SOCHAVA, 1977, p. 7). 

Os principais fatores formadores das paisagens, estão associados às propriedades de sua 

estrutura, ou seja, em características de unidades multiestruturais compostas por elementos de 

cunho espacial e temporal distintos, a exemplo das rochas, solos, climas, vegetação, a interação 

com a fatores antrópicos etc. 

Neste contexto, Nikolayev (1979) e Isachenko (1991) chegaram a definir a paisagem 

como um próprio geossistema. Isachenko (1991) a entendendo como um geossistema 

geneticamente uniforme, homogêneo zonal e azonalmente, incluindo a inter-relação de seus 

elementos. Nikolayev (1979) entendendo como um geossistema natural em escala regional, 

consistindo em elementos locais, inter-relacionados e geneticamente funcionais. 
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Para Solntsev (1949; 1962; 1981) e Volkova, Zuchkova e Nikolaev (2000) a paisagem 

é um complexo territorial natural e sua estrutura consiste em atributos homogêneos podendo 

ser definidos pela geologia, ações do clima ao longo do tempo, pedologia, vegetação, formas 

do relevo, etc., formando um conjunto de relações dinâmicas, regularmente recorrentes nessa 

paisagem. De maneira sintética, Ferreira et al. (2001, p. 160) afirmam que é conveniente 

considerar a paisagem como um geossistema, “um sistema dinâmico com trocas de massa e 

energia com o exterior”. 

A estrutura caracteriza a forma de organização interna e a relação dos componentes que 

formam as paisagens e as unidades de paisagens de hierarquia inferior. Para analisar e 

determinar a estrutura das paisagens se faz necessário conhecer a sua essência, que reflete os 

padrões organizacionais existentes entre os componentes e elementos do sistema formador das 

paisagens. Assim, a análise estrutural das paisagens consiste em explicar a combinação de seus 

componentes (atributos) formadores das relações integradas, e a organização estrutural do 

sistema paisagístico como um todo. 

“Para entender a esfera da paisagem, é essencial a classificação de suas subdivisões. No 

momento atual, se fundamenta nos indicadores morfológicos e funcionais, e também na 

subdivisão dos geossistemas” (SOCHAVA, 1978a; RODRÍGUEZ e SILVA, 2019, p. 34). 

A compreensão da paisagem como um sistema consiste em complexos naturais 

integrados (inter-relacionados) e assim pode-se considerar que toda paisagem é individual, no 

entanto, todas as paisagens podem ser tema de uma classificação tipológica. Especialmente a 

Escola Russo-Soviética, direciona a definição de paisagem como um complexo territorial 

natural em nível regional. Podendo ser de qualquer tamanho ou um grupo de complexos com 

características similares, sendo que ambos são considerados como paisagens (VOLKOVA, 

ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). 

Desta maneira, pode-se entender os geossistemas – ou unidades de paisagens – como 

áreas individuais em que a estrutura geológica, vegetação, solos, dentre outros elementos, são 

homogêneas entre si, se diferenciando de outras unidades na qual confrontam seus limites. 

 

5. A estrutura da paisagem e a representação dos geossistemas 

A identificação da tipologia (distribuição geográficas das unidades de paisagens) da 

estrutura da paisagem e sua determinação no mesmo nível hierárquico se moldam sob a 

influência de vários fatores e se desenvolveram sob a preocupação com as representações 

cartográficas de diferentes regiões, conforme a cartografia de paisagens Russo-Soviética 

(SUVOROV e KITOV, 2013). “As paisagens tipológicas são definidas pelos valores que 
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tomam as variáveis utilizadas em sua definição, um mesmo tipo de paisagem pode ser 

observado em lugares distintos” (FUSALBA, 2009, p. 142, tradução nossa). Estas 

representações das unidades de paisagens têm sido úteis para avaliar o estado das zonas 

terrestres, monitorar o território e otimizar as práticas de manejo da natureza (SUVOROV e 

KITOV, 2013). 

A Geografia Russo-Soviética se dedicou profundamente à cartografia de paisagens. Esta 

Escola considerou – e continua considerando – que a cartografia de paisagens está relacionada 

com as investigações geográficas complexas, tendo como objetivo de pesquisa os geossistemas, 

relacionando-se com seus elementos. A representação desses complexos exige esclarecimentos 

de sua essência e funcionamento (RODRÍGUEZ, 2015a), tendo a cartografia de paisagens sido 

responsável pela representação dos geossistemas e compreensão das paisagens sob abordagens 

integrativas, ao passo que paralelamente a estas funções, se tornou um instrumento para o 

planejamento ambiental e territorial. 

A ideia de planejamento da paisagem tem sido fundamental uma vez que considera a 

paisagem como o complexo de componentes naturais de forma sistêmica, sendo tratados como 

sistemas naturais ou antroponaturais. Cabe aqui mencionar, as recentes contribuições que a 

geoinformação tem viabilizado para a representação de fenômenos complexos, a exemplo dos 

geossistemas (BRAZ et al., 2015, BRAZ, OLIVEIRA e CAVALCANTI, 2019). 

É importante ressaltar que esta noção de planejamento da paisagem, assim como a 

ciência geográfica, foi originalmente estabelecida na Alemanha e depois na Rússia (ainda como 

Império Russo), sendo entendida como parte de uma disciplina de planejamento. Todavia, nos 

anos seguintes o planejamento da paisagem embasou a formulação de políticas e práticas 

relevantes e tornou-se um instrumento importante e amplamente reconhecido para a 

conservação da natureza e aproveitamento dos recursos naturais (ANTIPOV, KRAVCHENKO 

e SEMENOV, 2006). 

Desse modo, a cartografia de paisagens está preocupada com a representação de 

complexos naturais (unidades de paisagens/geossistemas). Estes complexos compreendem 

áreas naturais resultantes da interação entre os elementos da natureza (relevo, solos, vegetação 

etc.)8, influenciados em maior ou menor grau pela sociedade e pela dinâmica da Terra. O 

interesse primário da cartografia de paisagens está na fisionomia das camadas (das paisagens), 

 
8 “Geomorfologia e vegetação foram sempre considerados dois constituintes fundamentais das paisagens terrestres; 

mas inicialmente eram tomados apenas os aspectos fisionômicos, em detrimento da dinâmica e das interações” 

(FERREIRA et al., 2001, p. 159). 
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isto é, seu aspecto visível e secundariamente interessa o funcionamento e o desenvolvimento 

das paisagens. (CAVALCANTI, 2014; 2018). 

Sob a égide da representação de geossistemas em diferentes hierarquias, é possível 

compreender a natureza não apenas por seus componentes, mas principalmente pelas conexões 

entre eles. Pois assim, não se corre o risco de restringir-se apenas à morfologia da paisagem e 

suas subdivisões, mas prioriza-se também a análise de sua dinâmica e principalmente suas 

conexões e suas estruturas funcionais (SOCHAVA, 1978a). 

Cabe elucidar que se entende unidades de paisagens como sinônimo de geossistemas, 

complexos naturais ou antroponaturais (um “todo hierárquico”). Logo, é o conceito 

fundamental para o estudo das paisagens e sua representação cartográfica9. Conforme explicado 

por Zonneveld (1989), esta circunstância é consequência de uma hipótese principal de que a 

paisagem pode ser considerada como um sistema que consiste em conjuntos hierárquicos (como 

toda a natureza), sob uma abordagem holística (Figura 2). 

 

Figura 2 – Relação entre os conceitos de paisagem e seus elementos, nas abordagens de Dokuchaev, Berg e 
Sochava 

 
Fonte: Adaptado de Frolova (2007; 2018). 

Organização: Dos autores, 2019. 

 

Desse modo, entende-se que, tanto a dinâmica, como a estrutura das paisagens são 

heranças dos processos naturais e das diversas influências antropogênicas, além da 

superposição de ambos. Dentre os processos naturais (aqueles que estão, principalmente, fora 

 
9 Martinelli (2018) partindo do princípio da cartografia de síntese, utiliza a terminologia “tipos de ambiente”. Além 

de adotar o termo “cartografia ambiental” para definir uma cartografia de síntese e das paisagens. Zonneveld 

(1989) também adotou um termo diferente ao geossistema ou unidades de paisagens. O autor denominava de 

“unidade terrestre” (land unit) a integração de elementos que compõem paisagens e que são objetos de uma 

cartografia de síntese. 
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do controle humano) incluem-se, por exemplo, os movimentos neotectônicos, mudanças 

climáticas, sucessões de vegetação etc. Quando da superposição das tendências naturais e dos 

impactos humanos, tem-se o fortalecimento dos últimos, ou seja, resultando em paisagens sob 

influências antropogênicas. O caráter e a intensidade dos impactos humanos sobre as paisagens 

ao longo dos períodos históricos foram causados, em geral, por fatores econômicos, sociais, 

políticos e étnicos. Estes complexos influenciam no uso e cobertura da terra e no seu manejo. 

Assim, a análise integrada das condições socioambientais atuais é dificultada sem estudos que 

envolvam as paisagens – e suas conexões (ISACHENKO, 1995). 

As consequências a médio e longo prazo de qualquer alteração antrópica sobre a 

natureza são diferenciadas em conformidade com as unidades de paisagens, de acordo com suas 

condições reginais ou tipológicas, por características da estrutura geológica, geomorfológica, 

vegetacional entre outros elementos que compõem uma paisagem (ISACHENKO, 1995). 

 

6. Considerações 

A paisagem na Escola Russo-Soviética é, portanto, amplamente concebida como um 

complexo (natural e antroponatural). Esta noção de complexos é a mesma a influenciar, mais 

tarde, na elaboração do conceito e da teoria dos geossistemas de Sochava (1978a), regendo as 

técnicas para sua representação, a partir da cartografia de paisagens. 

Cabe mencionar que os geossistemas são compreendidos, até os dias atuais, como um 

esforço para a integração de diferentes esferas do “natural” e facilitar a relação com os fatores 

sociais, fato também reconhecido por Monteiro (2001). 

Além disso, os geossistemas representam um relevante esforço de V. B. Sochava para 

avançar, com relação à teoria geral dos sistemas de L. von Bertalanffy, e lançar na Geografia 

uma teoria (geo)sistêmica genuinamente geográfica. Tal esforço é reconhecido, quando se 

compreende que o geossistema tornou-se um dos principais objetos da Geografia Física, além 

ser considerado como um paradigma para esse ramo da Geografia. 

A relevância desse trabalho se dá, ao reconhecer que o estudo das paisagens pela 

perspectiva da Escola Russo-Soviética de Geografia, tem apresentado dificuldades de aceitação 

e difusão no Brasil, enfrentando uma disseminação de ideias incorretas ou superficiais sobre os 

geossistemas. A barreira idiomática, a influência da Escola Francesa sobre a Geografia 

brasileira e os poucos textos clássicos traduzidos para o Brasil podem ser apontados como 

consequência de relativa desvalorização da importância dessa teoria no Brasil, salvo 

importantes exceções no contexto nacional. 
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Resumo 

 

Planejar o espaço urbano das cidades brasileiras é fundamental, pois são estratégias que 

promovem um maior desenvolvimento para o meio urbano. Com a criação do Estatuto das 

Cidades em 2001, começou uma nova era do planejamento urbano no Brasil em termos de 

legislação. Porém, o modelo capitalista vigente e a negligência de políticas públicas por parte 

dos gestores no planejamento urbano das cidades, fazem os cidadãos sofrerem graves 

consequências. O estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico, que 

possibilitou alcançar o objetivo proposto de uma reflexão sobre o atual momento do 

planejamento urbano brasileiro, que não está atingindo os resultados esperados. Deste modo, 

as precárias infraestruturas de algumas cidades brasileiras e a segregação socioespacial, 

ocasionam sérios problemas no espaço urbano, onde atinge a mobilidade dos cidadãos, 

prejudicando principalmente aquelas pessoas de renda mais baixa. O planejamento urbano 

brasileiro evoluiu na legislação, mas ainda não conseguiu criar estratégias eficazes para 

combater as desigualdades. 

Palavras-Chave: Planejamento, Cidades, Desigualdades. 

 

2. Introdução 

A institucionalização do planejamento urbano das cidades brasileiras ganhou destaque 

a partir da década de 2000. Com o acelerado crescimento do espaço urbano, o planejamento das 

cidades tem sido cada vez mais recorrente no Brasil e mundo. Desta forma, o planejamento visa 

atender e tentar resolver os problemas das cidades, como a falta de infraestrutura, segregação 

socioespacial, acessibilidade, mobilidade urbana entre outros desafios.  

A insatisfação da população brasileira com o Estado, o agente responsável de organizar 

e instrumentalizar as políticas públicas necessárias dos processos urbanísticos é evidente. Pois, 

a desigualdade no Brasil é cada vez mais visível, neste sentido Camara e Moscarelli (2016, p. 

2) corroboram que: 

Uma vez que as desigualdades se tornam mais acentuadas, o crescimento da 

informalidade e das ocupações irregulares ameaçam os espaços públicos e de proteção 

ambiental, perturbando assim cultura, tradição, patrimônio construído e natural. Além 
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disso, as áreas urbanas informais têm sido especialmente vulneráveis devido à sua 

infraestrutura pobre, localização precária e altas densidades. 

 

O descaso do Poder Público com os processos de produção do espaço das cidades não é 

raro, vem desde a constituição das cidades. Com isso, cidades brasileiras que foram planejadas, 

atualmente não estão conseguindo comportar o grande crescimento urbano, tornando-se 

espaços segregados.   

Desta forma, o objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre o planejamento urbano 

das cidades. Para tal, partiu-se de um levantamento bibliográfico fazendo dialogar conceitos 

discutidos ao longo do artigo, como cidade, produção do espaço urbano e planejamento destacando 

as questões de segregação socioespacial e mobilidade. 

 

3. A Cidade e Planejamento Urbano 

Na geografia urbana, existem várias definições de cidade, não é uma palavra de fácil 

conceituação, pois pode ser entendida por múltiplos caminhos. Assim, Lencioni (2008, p. 115) 

afirma que: 

A cidade, não importando sua dimensão ou característica, é um produto social que se 

insere no âmbito da “relação do homem com o meio” – referente mais clássico da 

geografia. Isso não significa dizer, todavia, que estabelecida essa relação tenhamos 

cidades. Não importando as variações entre cidades, quer espaciais ou temporais há 

uma ideia comum a todas elas, que é a de aglomeração. 

 

Desta forma, quando “ao falarmos em cidade no Brasil estamos nos referindo a um 

aglomerado sedentário que se caracteriza pela presença de mercado (troca) e que possui uma 

administração pública” (LENCIONI 2008, p. 115). 

As cidades são as relações entre a sociedade, natureza e o capital, ou seja, é o modelo de 

produção capitalista, deste modo, segundo Manfio e Benaduce (2019, p. 191):   

A cidade é um espaço construído a partir dos interesses e relações dos atores sociais 

e capitalistas. Assim, a cidade é o concreto, mas por trás dessa materialidade existem 

desejos, história, modos de vida e relações que impregnam o espaço urbano de uma 

imaterialidade, sendo, a cidade, portanto, o espaço concreto repleto de abstração. 

 

As cidades abrigam variados grupos sociais em um mesmo espaço, então a “ produção 

do espaço urbano fundamenta-se num processo desigual; logo, o espaço deverá, 

necessariamente, refletir contradições” (CARLOS, 2008, p. 50). As desigualdades 

sócioespaciais são cada vez mais presentes no ambiente urbano, desta forma, o espaço é 

fragmentado, gerando assim, problemas sociais. É neste momento que o Poder Público tem a 

função de implementaras políticas públicas necessárias para que não aconteça as contradições 
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e desigualdade desse espaço, deste modo, é necessário ter construído um planejamento para a 

cidade e executá-lo.   

O Planejamento urbano é uma política pública de estruturação e apropriação dos 

processos de produção do espaço das cidades, onde os gestores planejam em conjunto com a 

sociedade civil e desenvolvem soluções para melhorar a qualidade de vidas dos cidadãos. De 

acordo com Camara e Moscarelli (2016, p. 5), o planejamento das cidades deve ser um 

processo: 

[...] benéfico e compartilhado por todos. Projetos setoriais fragmentados ou isolados 

comprometem os objetivos do desenvolvimento sustentável, pois não integram 

espaços e geram conflitos uma vez que, estes, precisam de harmonização e 

coordenação de planos territoriais e setoriais. Estratégias e políticas urbanas que 

promovem a compacidade e conectividade, produzem formas urbanas mais 

sustentáveis, ou seja, reduzem o uso de automóveis, podem melhorar a mobilidade 

através do uso de bicicletas ou transporte coletivo, apresenta espaços acessíveis, a 

baixa emissão de carbono e são mais humanizados entre inúmeros outros benefícios. 

 

Villaça (1999) expõe que ocorreram três períodos do planejamento urbano no Brasil, o 

primeiro período foi de 1875 a 1930 onde estão inseridos os planos de melhoramento e 

embelezamento. No segundo período, de 1930 a 1992, está subdividido em três outros: o 

primeiro de 1930 a 1965 quando começa a surgir as expressões como urbanismo e plano diretor.  

A Segunda subdivisão foi de 1965 a 1971 período conhecido como super planos e a terceira 

subdivisão é conhecido como plano sem mapas. A terceira fase do planejamento foi de 1992 a 

2001 quando se inicia a retomada das reformas urbanas, com a promulgação do Estatuto das 

Cidades. Na perspectiva de Villaça (1999), pode pensar que surge um quarto período do 

planejamento urbano no Brasil, com a aprovação do Estatuto das Cidades. 

O Estatuto das Cidades foi criado em 2001, veio como um instrumento de política urbana 

brasileira obrigatória, para os municípios com mais de 20.000 mil habitantes. A lei 10.257 de 

10 de Julho de 2001, traz no parágrafo único do Art. 1º “[...] normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2008). 

A criação do Estatuto das Cidades foi um instrumento importante para a legislação 

brasileira, pois as cidades não tinham ferramentas legais para cumprir a sua função social. 

Porém, somente a lei 10.257 não é capaz de resolver todas as questões sociais das cidades. É 

preciso do apoio dos gestores dos municípios brasileiros para efetivamente cumprir o que está 

descrito na lei do Estatuto das Cidades.  

Apesar do Estatuto das Cidades ser ferramenta fundamental para um bom planejamento 

urbano das cidades, não está sendo executado de maneira satisfatória. E desse modo, atualmente 

as cidades brasileiras vem enfrentando diversos problemas em relação a falta de planejamento, 
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pois os gestores responsáveis por executar as políticas, não a implementa, ou seja, o 

planejamento está somente no discurso dos governantes. Segundo Ferrari Júnior (2004, p. 18) 

O Planejamento Urbano no Brasil foi pautado em instrumentos urbanísticos, tendo 

nos Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo seus representantes mais 

pragmáticos, que se tornaram “opções” mais que perfeitas para solucionar as mazelas 

sociais.  Contudo, muitos desses planos só tiveram a   pretensão de guiar a orientação 

ao ambiente construído não enfrentando as questões sociais. Além dos planos urbanos, 

como condutores da organização   do espaço, existe uma ampla legislação urbanística, 

que oferece aos governos um imenso leque de possibilidades em promover o 

melhoramento das cidades   como: a ampliação de recursos, regularização do mercado, 

regularização de   áreas privadas ocupadas irregularmente, preservar o patrimônio 

cultural, arquitetônico, urbano e ambiental e promover o desenvolvimento 

sustentável. 

 

A produção do espaço está ligada diretamente com os jogos de interesse, entre os 

agentes produtores do espaço. Nos últimos anos presenciamos na mídia grandes desastre nas 

cidades brasileiras como Rio de Janeiro (Fotos 1 e 2), São Paulo, Teresina entre outras. Esses 

desastres acontecem pela ineficiência por parte do poder público com o espaço urbano. 

 Foto 1 – Temporal arrasta carros no RJ                        Foto 2 – Mulher tenta atravessar alagamento nas ruas do RJ 

                             
Fonte: G1, (2019).                                                                      Fonte: G1, (2019). 

 

A falta do planejamento traz consequências desastrosas para a vida da população de uma 

cidade e, isto, pode intensificar as desigualdades já pré-estabelecidas ao longo das relações 

capitalista, ou seja, a qualidade de vida dos cidadãos é gravemente prejudicada pela falta de 

implementação das políticas pública pelo o Estado. 

 

4. Segregação Socioespacial e a Mobilidade do Espaço Urbano  

O espaço urbano pode ser entendido como o conjunto de manifestações das diferentes 

paisagens, neste contexto: 

A paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”, manifestação formal do 

processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente do 

imediato. O que importa considerar é como essa forma será compreendida e, 

consequentemente, analisada. Uma vez que o aspecto fenomênico coloca-se como 
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elemento visível, como a dimensão do real que cabe intuir, analisar e compreender 

(CARLOS, 2008 p. 44) 

 

De acordo com Roma (2008, p.36) os espaços urbanos “são produzidos por agentes 

sociais e, nesse processo de produção, alguns segmentos obtêm vantagens locacionais enquanto 

outros, não, resultando daí a diferenciação social e espacial, que intensifica os conflitos sociais”. 

Ainda nesta perspectiva, Manfio e Benaduce (2011, p. 74) apontam que “pelo fato da cidade 

ser a relação do homem com a natureza e com os outros homens ela não é igual a todos, havendo 

desigualdades fortemente visíveis”, isto é, os atores da construção de uma cidade articulam e 

estruturam para obter os privilégios de acordos com seus interesses. 

A segregação socioespacial nas cidades vem desde os primórdios da constituição das 

cidades. Segundo Freitas e Fonseca (2015, p. 1): 

As cidades, em sua maioria, não conseguiram prever o deslocamento tão expressivo 

da população e a falta de planejamento urbano acabou por gerar modelos de ocupação 

do espaço diferenciados. Somada à problemática da ocupação desordenada, ainda há 

a questão da oferta desigual de infraestrutura ao longo do território das cidades, 

priorizando certas regiões e ocasionando a desvalorização de outras. 

 

O fracasso da política urbana é evidente, vem a cada ano aprimorando-se mais este 

descaso, implicando limites e transformações a grupos humanos de baixo poder aquisitivo. A 

segregação social é uma característica do modelo urbano atual. De acordo com Rodrigues 

(2007, p. 74) 

A desigualdade socioespacial é expressão do processo de urbanização capitalista, um 

produto da reprodução ampliada do capital que se perpetua como condição de 

permanência da desigualdade social. A luta pelo direito à cidade mostra as agruras e 

dificuldades da maioria. É contraponto a essa condição de permanência da 

desigualdade e do ideário dominante. Pretende que o espaço segregado, condição de 

permanência na mesma situação de vida, se transforme em condição de mudança. A 

desigualdade socioespacial exprime formas e conteúdos da apropriação e da 

propriedade, da mercadoria terra e das edificações, da cidade mercadoria, da 

exploração e da espoliação da força de trabalho, da acumulação desigual no espaço, 

da presença e da, aparentemente paradoxal, ausência do Estado capitalista no urbano. 

   

A segregação socioespacial acontece muito por questões econômicas, pois as classes 

dominantes se instalam no espaço urbano e pelo seu poderio econômico tem a acumulação do 

capital. Um exemplo é capital do Brasil, a cidade de Brasília onde não tendo acomodações para 

classe de trabalhadores que construíram a cidade, criou-se novos espaços fora do Plano Piloto 

para abrigar essa população, as cidades satélites. Segundo Negri (2008, p. 135) “A segregação 

não é simplesmente e somente um fator de divisão de classes no espaço urbano, mas também 

um instrumento de controle desse espaço”. 

Ainda Negri (2008, p. 136) corrobora que para as pessoas:  

Morar num bairro periférico de baixa renda hoje significa muito mais do que apenas 

ser segregado, significa ter oportunidades desiguais em nível social, econômico, 

educacional, renda, cultural. Isto quer dizer que um morador de um bairro periférico 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 34 

pobre tem condições mínimas de melhorar socialmente ou economicamente. Implica, 

na maioria dos casos, em apenas reproduzir a força de trabalho disponível para o 

capital. Mas por que isso acontece? Acontece porque a maioria dos investimentos 

públicos é voltada para os bairros da classe de mais alta renda e, como os bairros da 

classe de baixa renda localizam-se em sua maioria longe do centro e das classes altas, 

os investimentos públicos acabam chegando – quando chegam – de maneira bastante 

precária. E isto se reflete nos índices de instrução, de saúde, entre outros. 

 

A mobilidade urbana é a forma de deslocamentos das pessoas, seja aquelas que envolve 

a migração de longas distancia, rural/urbano ou a mobilidade pendular. Para Gaudemar (1976) 

apud Souza (2005, p. 120), “a mobilidade é introduzida como condição da força de trabalho se 

sujeitar ao capital e se tornar mercadoria cujo consumo criará valor e, assim, produzirá o 

capital”. O planejamento da mobilidade na cidade é essencial para que todas as pessoas se 

desloquem de forma seguras e tranquila, evitando os conflitos dos diferentes modos de 

transporte, porém, não é isto que acontece nas cidades brasileiras, que nas últimas décadas vem 

enfrentando inúmeros transtornos. 

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana está instituído na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012, que estabelece princípios, diretrizes e instrumentos 

para orientar os municípios a planejar o sistema de transporte e de infraestrutura viária para 

circulação de pessoas e cargas, capaz de atender à população e contribuir para o 

desenvolvimento urbano sustentável (BRASIL, 2012). 

As pessoas têm a necessidade de movimentar-se nas cidades, ir à escola, trabalho, 

supermercados, hospitais, igrejas, shoppings entre outros lugares. E segundo Souza (2005, p. 

120), “os motivos para os usos dos sistemas de circulação são os mais variados, no entanto boa 

parte da população se movimenta com mais dificuldade devido às más condições financeiras”. 

Assim, a mobilidade urbana planejada, é de suma importância para que a cidade possua 

transportes públicos de qualidade, para atender as demandas necessárias de transporte para 

todos os cidadãos. Pois, muitas pessoas não possuem automóveis particulares e usam o 

transporte coletivo. Uma boa mobilidade urbana, também ajuda a diminuir o fluxo de carros na 

cidade colaborando com um meio mais sustentável. 

Souza (2005, p. 120) apresenta que: 

Os usuários dos ônibus detêm menor mobilidade devido às poucas opções de 

itinerários, custos e horários, efeito esse válido tanto para idosos e crianças, quanto 

para mulheres e homens. Portanto, a renda torna-se um dos principais elementos para 

a avaliação das condições da mobilidade. A mobilidade está vinculada ao nível de 

renda e o acesso aos diversos meios de transportes. 

 

Segunda Souza (2005) não é somente com implantação de mais ônibus e vias para os 

mesmos percorrerem, que se conseguirá resolver os problemas de mobilidade, que as cidades 

brasileiras enfrentam, pois também é um problema social. Porém, a mobilidade poderá ser 
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alcançada quando a boa qualidade do transporte público for aliada às melhores condições 

socioeconômicas da população. 

A partir do modelo capitalista vigente a urbanização brasileira vem sofrendo 

contradições em suas paisagens. Neste contexto, pode constatar-se que bens e serviços são 

segregados e com isso, as necessidades básicas como moradia, segurança, saneamento básico e 

mobilidade são intermediadas pela renda das pessoas. 

 

5. Considerações finais 

O planejamento urbano no Brasil, evoluiu com o Estatuto das Cidades criado em 2001, 

porém as ausências do poder público e de políticas pública eficazes para combater as 

desigualdades, tornaram o espaço urbano ineficiente para aqueles que mais necessitam. As 

cidades brasileiras passaram grandes transformações, que ainda estão ocorrendo em seus 

espaços. Com isso, planos urbanos que já estão sendo executados e não prevêm as necessidades 

que as cidades estão enfrentando, causam grande desconforto para a população, pois não 

comportam mais a realidade em que foram planejados. O planejamento eficaz é primordial para 

construir uma sociedade mais justa é igualitária, perfazendo uma a acessibilidade e mobilidade 

universal.  

O planejamento é essencial para o espaço urbano, pois assegura as cidades o 

desenvolvimento do solo urbano, os serviços básicos, infraestrutura adequada, a acessibilidade, 

mobilidade, entre outros. Todos esses serviços planejados compõem o mecanismo de 

sustentação eficiente para as cidades. Porém, o planejamento urbano brasileiro está em 

decadência, muito por razões dos gestores que não investem de maneira adequada nas cidades, 

ou quando realizam os investimentos atendem as demandas das elites e grandes corporações. 

Uma das razões para a falta do planejamento urbano que atinge as cidades, e/ou sua ineficiência, 

é consequência do modelo econômico e político brasileiro. 

6. Agradecimentos 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). 

7. Referências  

BRASIL. Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. Estatuto das Cidades, [2008] - Disponível 

em: 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 36 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70317/000070317.pdf?sequence=6%20

Calizaya. Acesso em: 26 ago. 2019. 

BRASIL. Lei nº 12.587 de janeiro de 2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana, [2012] 

- Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12587.htm. Acesso em: 5 mar. 2019. 

CAMARA, I. N.; MOSCARELLI, F. O planejamento urbano como instrumento para cidades 

inteligentes. In. 5º Seminário de Construções Sustentáveis, 2016, Passo Fundo/RS. Anais. 

Passo Fundo/RS: IMED 2016. Disponível em:  

https://www.imed.edu.br/Uploads/5_SICS_paper_105.pdf >. Acesso em: 5 set. 2019. 

CARLOS, Ana Fani A. A cidade. 8.ed. - São Paulo: Contexto, 2008.  

FERRARI JÚNIOR, José Carlos. Limites e potencialidades do planejamento urbano. Uma 

discussão sobre os pilares e aspectos recentes da organização espacial das cidades brasileiras. 

Estudos Geográficos, Rio Claro: 2004. Disponível em: 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/planejamento/arquivos/ferrari_junio

r_jose_carlos.pdf. Acesso em: 3 set. 2019.  

FREITAS, A. P. O.; FONSECA, H. A. M. Loteamentos residenciais, mobilidade urbana e 

segregação socioespacial: o caso de Itabira. In: 20° Congresso Brasileiro de Transporte e 

Trânsito, Santos – SP, 2015. Disponível em:  http://files-

server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2015/06/15/984B0956-9F15-4FAE-

BBEC-028FE553C220.pdf. Acesso em: 5 ago. 2019. 

LENCIONI, S. Observações sobre os conceitos de cidade e urbano. GEOUSP, v. 24, p. 109-

123, 2008.  Disponível em: http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74098/77740. 

Acesso em: 28 jun. 2019. 

MANFIO, V.; BENADUCE, G. M. C. A (re) estruturação urbana e o desenvolvimento local 

da pequena cidade de Nova Palma/RS. Revista GEOMAE, Campo Mourão, v. 2, n. 1, p. 71-

82, jul/dez. 2011. Disponível em: 

http://www.fecilcam.br/revista/index.php/geomae/article/viewFile/144/pdf_28. Acesso em: 27 

jun. 2019. 

MANFIO, V.; BENADUCE, G. M. C. A produção do espaço da pequena cidade de Nova 

Palma (RS), Brasil. A produção do espaço da pequena cidade de Nova Palma (RS), Brasil. 

COLÓQUIO, v. 16, n. 1, p. 189-203, 2019. Disponível em: 

https://seer.faccat.br/index.php/coloquio/article/view/1206/783. Acesso em: 27 jun. 2019. 

NEGRI, S. M. Segregação Sócio-Espacial: Alguns Conceitos e Análises. Coletâneas do 

Nosso Tempo, Cuiabá, v. 8, n. 08, p. 129-153, 2008. Disponível em: 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/coletaneas/article/view/108/99. Acesso em: 

5 set. 2019. 

RODRIGUES, A. M. Desigualdades socioespaciais -A luta pelo direito à cidade. Cidade, 

v.4, n.6, 2007, p. 73-88. Disponível em: 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/view/571/602.  Acesso em:  14. 

Ago. 2019. 

ROMA, C. M. Segregação socioespacial em cidades pequenas. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2008. Disponível 

em:https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/96712/roma_cm_me_prud.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y. Acesso em 27 jun. 2019. 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 37 

SOUZA, M. T. R.  Mobilidade e Acessibilidade no espaço urbano. Sociedade e Natureza. 

Uberlândia, v. 17, n. 33, p. 119-129, dez. 2005.  

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: 

DEÁK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (org.) O processo de urbanização no Brasil. São 

Paulo: EdUSP, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 38 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM JATAÍ/GO: O CASO DO 

BAIRRO ESTRELA D’ALVA 
 

Josy Carla da Silva Pena (a), Elyandro Antonio Ramos (b) 

 

(a) Estudante do curso de Licenciatura em Geografia. Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos – 

UFG/Regional Jataí, drajosycarla@gmail.com  

(b) Elyandro Antonio Ramos, Estudante da Pós-Graduação em Geografia, Unidade Acadêmica Especial de Estudos 

Geográficos, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, elyandro_15@hotmail.com  

 

Resumo 

O objetivo do presente artigo é tratar da segregação socioespacial do Bairro Estrela D’alva 

situado em Jatai-Go, demonstrando os processos históricos sofridos pelo bairro desde sua 

implantação que ocorreu na década de 1990 até a atualidade.  Sua localização é afastada do 

centro da cidade, situada em região periférica às margens da BR-364, resultando uma 

segregação socioespacial dos moradores que ali residem. 

Palavras chave: cidade; geografia urbana; segregação 

 

 

1. Introdução 

A ocupação da microrregião Sudoeste de Goiás, se iniciou com a chegada de fazendeiros 

oriundos de Minas Gerais e São Paulo, a partir da terceira década do século XIX, e se 

intensificou na primeira metade do século XX, com a chamada “Marcha para o Oeste” no 

governo Vargas. (SECRETO, 2007) 

Nos anos 70, a mecanização da agricultura, alia-se às vastas áreas de chapadões do 

sudoeste, e ainda aos estímulos governamentais para a ocupação das regiões menos povoadas 

do país como no caso do Centro-Oeste e do Norte. Isso faz com que a região se consolide como 

um importante polo agrário contando com imensas áreas de agricultura e pecuária. 

Na microrregião do Sudoeste de Goiás está localizado o município de Jataí, cuja 

população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, era de 88006 habitantes, possuindo 

88 bairros e 118 distritos censitários. (IBGE, 2010). Sua população atual, é estimada em, 

aproximadamente 95998 habitantes. (IBGE, 2017). 

O município de Jataí é atualmente um dos maiores produtores de grãos do País, tendo 

representação tanto nacional, como internacionalmente. Sua economia se destaca dentro do 

Estado de Goiás com destaque para a Agropecuária, que se intensificou bastante após a 

modernização do campo, após a década de 1970 na região com a chegada de maquinários 

agrícolas que deram uma nova configuração para a cidade. 

Com a tecnificação nos modos de produção capitalista, o espaço jataiense é incorporado 

ao circuito produtivo A falta de planejamento e o crescimento rápido das cidades também 

impulsionaram essa segregação socioespacial. 
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“O primeiro modelo de segregação foi formulado por J. G. Kohl em 1841, geógrafo 

alemão. Segundo este modelo, a cidade se caracterizava por estar dividida em anéis, onde a 

classe alta habitava o centro enquanto na periferia viviam os pobres.” (NEGRI, 2008, p. 131).  

Na década de 1920 surge um segundo modelo formulado por E. W. Burgess, que é o oposto 

do primeiro. “As camadas mais ricas passam a viver nas periferias em busca de qualidade de 

vida e segurança, enquanto as camadas mais pobres migram em direção ao centro da cidade em 

busca de minimizar as distâncias do trabalho.” (NEGRI, 2008, p. 131). A cidade de Jataí segue 

o primeiro modelo de segregação, apesar que o segundo modelo passa a ser uma tendência nas 

cidades médias.  

 

 

2. Segregação socioespacial em Jataí: bairro Estrela D’alva 

A cidade de Jatai se originou em 1836, a partir da busca de novas áreas para pecuária e 

agricultura. A partir de 1970, com a mecanização agrícola, a região tornou-se muito importante 

para a economia do Estado (Silva, 2005). 

De acordo com Filho (2015), a segregação é um dos temas mais discutidos nas ciências 

sociais, originado com a formação do gueto de Veneza, onde judeus ficaram reclusos em uma 

ilha cercada por muros, tornando-se sinônimo de área segregada.  

A segregação socioespacial se dá principalmente pela questão econômica com o espaço 

se tornando um fator condicionante das condições sociais, diferenciando os ricos dos pobres a 

partir da porção urbana em que cada um se encontra. 

Historicamente, a pressão socioeconômica produzida no ambiente urbano conduz os 

pobres de forma quase espontânea aos ambientes com piores condições de vida. Pode-se afirmar 

que a distribuição e a localização da população na área urbana descrevem sua própria 

diferenciação social.  

Muitos dos elementos que caracterizam essa diferenciação social não podem ser 

percebidos num primeiro olhar, tornando necessária uma análise mais profunda e criteriosa para 

o conhecimento do arranjo urbano. 

O fortalecimento ou enfraquecimento das relações no espaço urbano se dá de forma 

natural sendo que o ambiente possui variáveis que interferem nas dinâmicas da sociedade o que, 

consequentemente, também pode afetar tais relações. 

Levando em conta a realidade de cada localidade, deduz-se que os bairros com melhor 

infraestrutura atraem pessoas de maior poder aquisitivo fazendo com que eles sejam mais 

valorizados. Como consequência, ocorre a concentração da população mais pobre em áreas 
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marginalizadas e distantes dos centros que concentram os serviços e o comércio das cidades. 

Fechando o ciclo da dinâmica da segregação, as pessoas que vivem nos locais 

segregados, estão condicionadas a frequentar as escolas e instituições mais próximas ao seu 

local de domicílio, onde justamente por conta dessa segregação socioespacial em que estão, as 

levam a locais próximos aos pontos de violência e mais afastados da variedade de oportunidades 

e do mercado de trabalho do centro urbano. 

O bairro Estrela D’alva em Jatai-GO, é um bairro deslocado do centro urbano que se 

está localizado na região Sul da BR 364, o que o leva a se configurar como um bairro segregado. 

Faz-se necessário levar em consideração todos os aspectos que circundam o bairro Estrela 

D’alva para se fazer uma análise mais próxima a realidade daquele local. 

Podemos levar em consideração que o bairro se encontra em uma área marginalizada e 

de difícil acesso, ocasionando maior segregação social e cultural. Rocha Silva (2016) vem 

relatar sobre os desafios econômicos e financeiros que essa população enfrenta, por ser um 

ambiente com pessoas predominantemente de baixa renda. 

A seguir, na Figura 1, tem-se os mapas de localização referente ao estado de Goiás, 

munícipio de Jataí, perímetro urbano de Jataí e localização do bairro Estrela D’alva: 
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Figura 1 – Mapa de localização do bairro Estrela D’alva 

 

FONTE: NATALLI, 2016 ORGANIZAÇÃO: AUTORES, 2019 

 

O bairro foi implantado no município de Jataí, no ano de 1991, a partir de uma parceria 

da prefeitura local e da Caixa Econômica Federal. Foram construídas 496 casas compostas de 

um cômodo e banheiro, construídas em alvenaria, porém sem reboco nas paredes, e somente no 
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contrapiso, com ruas sem asfalto e rede de esgoto. (SILVA; RODRIGUES; SILVA, 2016) 

Desde sua criação, o bairro Estrela D’alva tinha como público a classe trabalhadora, 

devido a valores dos imóveis/lotes. A segregação socioespacial se torna mais evidente pela sua 

localização: às margens da BR 364, separando o bairro do restante da cidade. (SILVA; 

RODRIGUES; SILVA, 2016). A localização do bairro Estrela D’alva, aliada a falta de 

mobilidade urbana da cidade de Jataí dificulta o acesso de seus moradores aos bens de consumo 

e aos meios de trabalho e produção, tornando seus moradores excluídos do restante da cidade. 

Atualmente o bairro possui serviços considerados básicos para sua população, com o 

Colégio Municipal Professor Luziano Dias de Freitas que se encontra em funcionamento desde 

1993, uma praça de lazer com academia pública, um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI), e um posto de saúde (UBS), proporcionando serviços básicos para que sua população 

que não necessite buscar em outros bairros da cidade esses serviços básicos. Também está sendo 

construída uma passarela que atravessa a BR 364, conectando o bairro ao restante da cidade. 

Na imagem 1, possível observar a unidade de saúde instalada no bairro para atender a 

população. 

Imagem 1 – Unidade Básica de Saúde 

 

FONTE: RAMOS, 2017 ORGANIZAÇÃO: AUTORES, 2019 
 

 Além de possuir uma unidade básica de saúde, o bairro ainda contempla de uma Escola 

Municipal Luziano Dias, como pode ser observado na imagem 2. 
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Imagem 2 – Colégio Municipal Luziano Dias 

 

FONTE: RAMOS, 2017 ORGANIZAÇÃO: AUTORES, 2019 

 

 Para maior comodidade e evitar que pessoas que assim residem no bairro, foi iniciado 

as obras para a construção de uma passarela, cortando a BR 364, para assim chegar-se ao centro 

da cidade. A imagem 3 nos mostra a passarela ainda em construção.  

Imagem 3 – Passarela do Bairro Estrela D’alva  

 

FONTE: RAMOS, 2017 ORGANIZAÇÃO: AUTORES, 2019 

 

3. Considerações finais. 

O bairro Estrela D’alva, é um local de segregação socioespacial no município de Jataí. 

Isso se evidencia ao observarmos sua localização em área afastada e sem mobilidade urbana 

adequada para atender os moradores. O bairro foi instalado nesta região para abrigar parte da 
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população de baixa renda da cidade que não possuía moradia. Uma parte dele é resultado de 

processo de invasão. 

O bairro, apesar de sofrer segregação socioespacial, possui algumas instalações 

consideradas importantes para sua população, como posto de saúde, CMEI, escola, praça 

esportiva, água tratada e atualmente está recebendo a construção de uma passarela que travessa 

a BR-364 parque que a população possa se locomover para o centro da cidade de forma mais 

segura, pois também possui a presença constante de crianças no bairro que arriscavam suas 

vidas atravessando a rodovia sem nenhuma proteção. Assim, será uma forma de diminuir 

acidentes naquela área. 

O bairro Estrela D’alva não foi um bairro onde ocorreu um planejamento de ocupação 

e moradia, sendo uma área de invasão e consequentemente residido por pessoas de baixa renda, 

que se perpetuam até hoje no bairro, a prefeitura com o auxílio da caixa econômica federal fez 

seu papel de administração onde construiu diversas casas para aquela população que ali reside. 

Por ser um bairro afasto do centro da cidade, assim sendo segregado e configurado por pessoas 

de classe baixa que ali residem acabam cada vez mais se segregando nesse modo de produção 

capitalista das cidades. 
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Resumo 

As transformações na paisagem urbana é exemplo das mudanças de modo de vida que vêm 

ocorrendo nos últimos tempos. Nesse contexto, o presente trabalho tem como foco identificar 

as rugosidades presentes na paisagem urbana da cidade de Jataí – GO, tendo como metodologia 

a pesquisa de referenciais teóricos, trabalho de campo com coleta de dados e registros 

fotográficos, análise e interpretação dos dados coletados e a construção do trabalho final.  

Observou-se que há diversidade de contrastes arquitetônicos dos tempos passados e de 

construções consideradas modernas em uma mesma paisagem. Espera-se que esta pesquisa 

possa contribuir com os estudos urbanos da cidade de Jataí, bem como servir como importante 

fonte de conhecimento acerca do presente tema. 

 

Palavras chave: Paisagem Urbana. Rugosidades. Jataí (GO).   

 

1. Introdução 

O presente trabalho tem como foco identificar as rugosidades presentes na paisagem 

urbana da cidade de Jataí – GO. Esta, por sua vez, possui 124 anos e está localizada na 

microrregião Sudoeste de Goiás, situando-se a aproximadamente 320 km da capital Goiânia. O 

espaço urbano jataiense teve crescimento considerável a partir da década de 1970, a qual, 

iniciava-se a exploração do Cerrado para que fosse desenvolvida a agricultura capitalista, 

juntamente com a pecuária. Nos dias atuais, a cidade segue recebendo migrantes, não só pelo 

fato da expansão agrícola, como também, por ter o número de três instituições de ensino 

superior públicas, o que atrai um público grande de pessoas ligadas ao ensino, tais como 

estudantes, professores e técnicos, contribuindo para o crescimento populacional e para a 

expansão da área urbana. 

Como metodologia, a pesquisa foi estruturada em quatro etapas, sendo elas: Pesquisa 

bibliográfica – discussão do referencial teórico de autores que abordam as temáticas sobre 

paisagem, urbano e rugosidade; trabalho de campo – observação da paisagem no setor central 

de Jataí – GO, registros fotográficos do local e coleta dados; análise e interpretação dos dados 

coletados; e, por fim, a construção do artigo final.  
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Após essa coleta de dados e análise dos mesmos observou-se que, de fato, a paisagem 

se transforma de acordo com as necessidades da sociedade. As funções dos lugares também se 

modificam do mesmo modo. A diversidade de contrastes arquitetônicos dos tempos passados, 

ocupando o mesmo espaço de construções consideradas modernas na cidade de Jataí é 

perceptível e essas memórias do passado devem ser preservadas e sempre lembradas pelo fato 

de sua importância para a construção da história do espaço urbano. 

 

2. Paisagem e Paisagem Urbana na Geografia 

Por ser um tema amplo e com várias interpretações, a paisagem não é uma categoria 

exclusiva da Geografia, porém, sempre teve relevância na pesquisa científica geográfica. Antes 

de iniciar a discussão acerca desse tema, é importante lembrar que na Geografia tradicional 

positivista, o que se levava em consideração no conceito de Paisagem era a questão natural, que 

não havia intervenção humana. Para Luchiari (2001, p. 16) as análises da paisagem nesse 

contexto “sempre estiveram expostas à objetivação analítica do tipo positivista, o que 

comprometeu, durante muito tempo, uma explicação cultural mais aprimorada”. 

Nesse sentido, observa-se que a Geografia Tradicional prioriza estudos com 

abordagem de hipóteses e de valores matemáticos quantitativos, fazendo com que a questão das 

relações sociais, como um todo, fosse quase que desprezada. Com as constantes transformações 

no mundo, houve a necessidade de estudar o meio social e os impactos que este causava/causa 

no ambiente. Por isso, os estudos sociais começaram a ganhar espaço na academia, inserindo 

aqui a Geografia. Essa visão crítica na ciência geográfica trouxe consigo uma abordagem do 

método dialético, enfatizando os contextos sociais e deixando um pouco de lado o método 

quantitativo.  

Lembrando que, o que aconteceu foi que os estudos sobre a sociedade começaram a 

ser valorizados, e talvez isso seja interpretado como “exclusão” do tradicionalismo geográfico, 

o qual contribuiu muito para a consolidação dessa ciência, além de ser utilizado até os dias de 

hoje pelos pesquisadores. Dessa forma, é possível salientar que, atualmente, a paisagem na 

Geografia é abordada pelos geógrafos de acordo com seu método de pesquisa, ou seja, cabe ao 

pesquisador definir os elementos da paisagem que irá compor em seu trabalho, sejam eles 

aspectos físicos ou sociais. De acordo com Pereira (2013, p. 36) 

Há na Geografia um tratamento dicotômico sobre o conceito de 

paisagem, apesar de se tentar unir as duas grandes áreas dessa ciência, 

quais sejam: a Geografia Física e a Geografia Humana. Alguns 

geógrafos tendem a trabalhar a paisagem do ponto de vista natural; já 
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outros a discutem a partir da ação antrópica nesse quadro natural, quer 

dizer, levam a cultura em consideração ao se trabalhar com esse tema. 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a paisagem se destaca na ciência geográfica 

desde seus primórdios, e, ao longo dos anos, vem sendo uma categoria de análise que contém 

variadas formas de estudo. Para Venturini (2008, p. 49) 

O termo paisagem e suas derivações (unidade de paisagem, domínio de 

paisagem, paisagem antropizada, cultural, entre outras) tem sido 

utilizado com uma certa facilidade, sendo bastante frequente nos 

trabalhos de pesquisa em Geografia. Essa facilidade advém do fato de 

haver diversas definições de paisagem, o que atribui ao termo uma certa 

flexibilidade. É um termo maleável e polissêmico cujo significado pode 

sem maiores problemas caracterizar qualquer área de estudo em 

qualquer escala de trabalho, obviamente dentro de um 

dimensionamento territorial aceito pela Geografia. 

 

A partir de uma visão crítica acerca do espaço, pode ser afirmado que a paisagem não 

é composta apenas por aquilo que está à frente dos olhos, ou tudo aquilo que se vê, mas também 

pelo que se esconde na sua essência. Segundo Souza (2013, p. 46) “a paisagem é uma forma. 

Uma aparência. O conteúdo por trás da paisagem pode estar em consonância ou em contradição 

com essa forma e com o que ela, por hábito ou ideologia, nos sugere”. 

Nessa perspectiva, para escolher a paisagem como principal categoria para a pesquisa, 

é necessária ter a consciência de que se trata de uma abordagem dinâmica, com diversas escalas 

de tempo e de níveis de observação. Para Santos (2007, p. 54) 

[...] a paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade 

passa por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e 

políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma 

coisa acontece em relação ao espaço e à paisagem que se transforma 

para se adaptar às novas necessidades da sociedade. 

  

Dessa forma, a paisagem configura-se em um espaço dinâmico, que, conforme for 

evoluindo os tempos, se transforma de acordo com as necessidades da sociedade. Todavia, é 

relevante dizer também que tal paisagem possui, em um único espaço, contradições, tempos, 

formas, cores e aparência em geral diferentes. Luchiari (2001, p. 19) ressalta que a paisagem é, 

ao mesmo tempo, “ancorada no solo, modelada pelas transformações naturais e pelo trabalho 

do homem, e, acima de tudo, objeto de um sistema de valores construído historicamente e 

apreendido diferentemente no tempo e no espaço, pela percepção humana”. 
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Seguindo essa concepção, é pertinente dizer que estudar a paisagem é um desafio que 

irá abranger a compreensão das transformações ocorridas no espaço, bem como sua 

dinamicidade. Nesse sentido, usando a perspectiva crítica da categoria paisagem, pode-se 

afirmar que ela configura-se como dinâmica, e, de acordo com Melo (2001, p. 32), numa 

concepção da Geografia cultural, para analisar a paisagem é preciso que os geógrafos procurem 

“referência nas humanidades, adotando como base as filosofias do significado, especialmente 

a fenomenologia e o existencialismo”.  

A partir dessa afirmação sobre a paisagem e sua dinâmica, é imprescindível citar a 

paisagem urbana como exemplo das transformações espaciais que vêm ocorrendo nos últimos 

tempos. Para Carlos (2009, p. 38) “a paisagem não é só produto da história, como também 

reproduz a história, a concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do trabalhar, do 

comer e do beber, enfim, do viver”. 

A paisagem urbana reflete um conjunto de objetos que têm idades diferentes, mostrando 

a heterogeneidade do espaço que se encontra a cidade. Na cidade, encontram-se diferentes 

construções, espaços públicos, comércios, bairros, dentre outras características que são visíveis 

na paisagem. Carlos (2009, p. 35) aponta que 

[...] podemos perceber que essas construções não são iguais do ponto de vista 

arquitetônico, datam de tempos diferentes. Há bairros mais novos e mais 

velhos. Há prédios de pastilha, outros envidraçados. A dimensão de vários 

tempos está impregnada na paisagem da cidade. É o ritmo de vida. O modo de 

expressão da vida na cidade. Ruídos diversos.  

 

 A diversidade no espaço urbano é resultado das ações humanas diante de suas 

necessidades. Em um mesmo espaço, é possível observar uma paisagem contraditória e 

complexa, onde bairros “pobres” e “ricos” são separados por um muro, ou uma rua. Construções 

modernas ao lado de construções do século passado. Diversas formas e funções dos locais de 

comércio.  

Na paisagem urbana tudo é construído conforme as necessidades da sociedade e, tais 

construções, são registros importantes para desvendar o passado e compreender o futuro. Carlos 

(2008, p. 49) destaca sobre a dinâmica da paisagem, que, “dependendo da hora do dia, ou do 

dia da semana, a observação de uma determinada paisagem vai mostrar um determinado 

momento do cotidiano da vida das pessoas que moram, trabalh am e se locomovem num 

determinado lugar. É o tempo da vida”. Conforme vai passando o tempo, e o modo de viver da 

sociedade se modificando, a paisagem ganha novas cores e matizes, novos elementos e é 
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reproduzida de acordo com as necessidades humanas (CARLOS, 2009). Tal paisagem urbana 

pode nos mostrar sua aparência, e, ao mesmo tempo, “esconder” sua essência.  

Nesse contexto diversificado, é importante ressaltar os elementos da paisagem urbana. 

Para Carlos (2009, p. 40), observar a paisagem urbana “depreende-se dois elementos 

fundamentais: o primeiro diz respeito ao ‘espaço construído’, imobilizado nas construções; o 

segundo diz respeito ao movimento da vida”. Além das estruturas arquitetônicas, é pertinente 

colocar em questão o fluxo de pessoas, pois este também faz parte da paisagem. Por exemplo, 

uma avenida é bastante movimentada durante o dia e à noite ela é praticamente vazia. Temos, 

então, diferentes paisagens a serem observadas. Claro que este é um dos tantos exemplos que 

poderiam ser citados também.   

 Essa dialética que compõe a paisagem do espaço urbano é surpreendente. Os contrastes 

do “novo” com o “velho” em um mesmo espaço, o fluxo de pessoas que muda com o passar 

das horas, os diferentes modos de viver e as diferentes necessidades dos indivíduos, enfim. A 

cidade é essa heterogeneidade. Conforme Santos (2014, p. 73) “uma paisagem é uma escrita 

sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos 

diferentes momentos”.  

 Nesse sentido, Damiani (2002, p. 161) afirma que “é preciso incorporar ao espaço 

urbano a crítica da vida cotidiana, que põe acento na reprodução das relações sociais”. Ou seja, 

para compreender a paisagem urbana, é preciso também analisar as relações sociais que estão 

configuradas naquele espaço. É a união dos contrários, presente no mesmo espaço que resultará 

a complexidade da cidade.  

 Tudo aquilo que se vê na paisagem pode ser interpretada de diferentes formas pelos 

indivíduos. Segundo Santos (2014, p. 68), nossa tarefa é a de “ultrapassar a paisagem como 

aspecto para chegar ao seu significado”. Dessa forma, a paisagem das cidades se modifica 

conforme a necessidade da sociedade, por isso, é preciso ir além da forma e aparência da 

paisagem e, assim, alcançar na sua essência, a contradição e o movimento que estão por trás.  

 

3. As rugosidades presentes na paisagem urbana de Jataí (GO) 

Antes de iniciar a discussão dos resultados deste trabalho, é importante ressaltar o uso 

do termo “rugosidades” para aqueles locais do passado que foram, de certa forma, preservados 

e se configuram na paisagem urbana do tempo presente. O conceito de rugosidade tem como 

base as obras de Milton Santos, o qual destaca que em cada lugar o tempo atual se defronta com 

o tempo passado, cristalizado em formas (SANTOS, 2014). Dessa forma, Santos (2014, p. 140) 

destaca o seguinte:  
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chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço 

construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os 

lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como 

arranjos.  

 

 As rugosidades mostram parte do que era composto no passado e revelam combinações 

que eram características em certo tempo e lugar. Nessa perspectiva, analisar a paisagem das 

cidades é uma importante forma para estudar as transformações socioespaciais de um 

determinado local.  

 Pensando em tais rugosidades é que a presente pesquisa foi feita, a fim de identificar 

que elas estão presentes na paisagem da cidade de Jataí, principalmente no setor central, visto 

que, essa área da cidade foi onde ocorreu as primeiras ocupações, o que justifica a presença de 

construções de tempos passados.  

Com 124 anos, a cidade de Jataí está localizada na microrregião Sudoeste de Goiás 

(conforme o mapa 1), situando-se a aproximadamente 320 km da capital Goiânia. O espaço 

urbano jataiense teve crescimento considerável a partir da década de 1970, a qual, iniciava-se a 

exploração do Cerrado para que fosse desenvolvida a agricultura capitalista, juntamente com a 

pecuária. Nos dias atuais, a cidade segue recebendo migrantes, não só pelo fato da expansão 

agrícola, como também, por ter o número de três instituições de ensino superior públicas, o que 

atrai um público grande de pessoas ligadas ao ensino, estudantes, professores e técnicos, 

contribuindo para o crescimento populacional e para a expansão da área urbana. 
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Mapa 1 – Localização da área urbana de Jataí (GO). 

 
Fonte: SIEG, 2018. Prefeitura Municipal de Jataí, 2018. Organização: JÚNIOR, V. S. Q, 2018. 

 

 

Ao longo dos anos, houveram diversas transformações na paisagem da cidade, pois, 

tudo se modifica de acordo com as necessidades da sociedade. Para Santos (2008, p. 36) “o 

espaço, considerado como um mosaico de diferentes eras sintetiza, de um lado, a evolução da 

sociedade e explica, de outro lado, situações que se apresentam na atualidade”.  

Nesse sentido, o presente estudo foi realizado por meio de trabalho de campo para 

identificar a presença de algumas rugosidades na cidade de Jataí (conforme mapa 2). É 

importante ressaltar que, durante a coleta dos dados foram observados vários aspectos que 

compõem a paisagem no qual estão inseridos esses contrastes do “velho” com o “novo”, como 

por exemplo, como são as construções, as ruas e o fluxo de veículos e pedestres, na área de 

estudo. Também foi investigado sobre o histórico da funcionalidade dessas construções.  
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Mapa 2 – Localização dos pontos coletados na Área Urbana de Jataí (GO). 

 
Fonte: IBGE, 2012. SIEG, 2012. SIEG, 2017. Organização: MORAIS, B. de L, 2019. 

 

Na Avenida Moisés Santana, no setor central da cidade, está situada a Academia 

Jataiense de Letras (fotografias 1 e 2). Este casarão, construído no final do século XIX, é uma 

das primeiras residências construídas em Jataí, a qual, pertenceu a José Manoel Vilella. Com o 

passar dos anos, sua função foi se modificando, além de casa, a construção também foi colégio 

e hoje em dia é a sede da Academia Jataiense de Letras. Nota-se que foram feitas adaptações 

em sua estrutura para poder preservar a construção. Uma observação interessante constatada é 

que as casas (conforme a fotografia 2) possuem uma estrutura voltada para a rua, sendo algo 

característico da arquitetura colonial, o que se destaca como diferencial entre as formas 

arquitetônicas da atualidade. 
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Fotografia 1 – Academia Jataiense                      Fotografia 2 – Vista parcial da Avenida 

             de Letras.              Moisés Santana. 

                 
Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                    Fonte: PAIVA, P. B, 2018. 

 

Na Rua José Manoel Vilella, também no centro da cidade, está situado um casarão 

(fotografias 3 e 4). Não existem muitas informações acerca desta construção, porém, ela possui 

traços das construções que eram feitas em épocas passadas. Percebe-se que a aparência do 

casarão está um pouco deteriorada. Não foram feitas adaptações, observa-se que a estrutura da 

mesma foi mantida. É importante ressaltar que há uma escola estadual em frente a esta 

construção, dando um contraste maior entre essas duas arquiteturas de épocas diferentes. Na 

fotografia 3, observa-se atrás da construção um edifício com características modernas, dando 

um contraste arquitetônico mais visível. 

 

Fotografia 3 – Casarão na Rua José                   Fotografia 4 – Vista parcial da Rua José Manoel 

             Manoel Vilella.                                             Vilella. 

                        
Fonte: PAIVA, P. B, 2018.     Fonte: PAIVA, P. B, 2018. 

                         

Na mesma rua, também está localizado o Museu Histórico de Jataí – Francisco Honório 

de Campos (fotografias 5 e 6), um importante edifício do ano de  1885. Este prédio era 

residência do Francisco Honório de Campos, que também foi um dos primeiros moradores da 

cidade, e com o passar dos anos, as funções foram se alterando. Este local já foi, além de casa, 

escola e espaço de cultura. Atualmente possui a função de Museu Histórico, e sua estrutura 

sempre passa por adaptações a fim de preservá-la, visto que, este casarão é considerado um dos 

mais importantes da cidade e o mais conhecido.  
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   Fotografia 5 – Museu Histórico de                   Fotografia 6 – Vista parcial da Rua José                                                                                                                                                                                                             

    Jataí Francisco Honório de Campos.               Manoel Vilella. 

                  
Fonte: PAIVA, P.B , 2018.                                  Fonte: PAIVA, P.B, 2018. 

 

            

 Na Avenida Brasil, está localizada a Escola Municipal de Música – Nestor Garcia de 

Assis (fotografias 7 e 8). Quando este prédio foi construído, no final do século XIX, nele 

funcionou a primeira sede da Prefeitura Municipal de Jataí, e hoje, é a Escola Municipal de 

Música. É pertinente lembrar que ela está localizada em uma importante avenida da cidade, 

onde existe forte uma influência do comércio.   

       
Fotografia 7 – Escola Municipal de            Fotografia 8 – Vista parcial da Avenida Brasil. 

            Música Nestor Garcia de Assis.    

                            
                           Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                           Fonte: PAIVA, P.B, 2018 

                   .                                          
Também situada na Avenida Brasil, está a Casa do Artesão (fotografias 9 e 10). Este 

prédio está localizado em frente à Escola Municipal de Música. Uma importante construção do 

ano de 1910 que tinha a função de residência de um farmacêutico, além de ser também uma 

farmácia e um laboratório. Atualmente, possui a função de Casa do Artesão, em que há venda 

de produtos artesanais feitos por artesãos da cidade de Jataí.  

Fotografia 9 – Casa do Artesão.                         Fotografia 10 – Vista parcial da Avenida Brasil.                                   
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Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                Fonte: PAIVA, P.B, 2018.  

 

Na Rua Castro Alves localiza-se o Museu de Arte Contemporânea de Jataí (fotografias 

11 e 12). Este edifício foi construído no ano de 1893, por um libanês chamado Alexandre 

Gabriel Alfaix, que era um importante representante comercial nesta época, a fim de ser uma 

loja para atender os fazendeiros da cidade e da região. Além disso, também se tornou moradia 

de sua família, e, atualmente, é um dos patrimônios da cidade sendo um Museu de Arte 

Contemporânea, o qual, faz exposições de artistas locais, regionais e nacionais, e diversos 

festivais e workshops para a população. Ao longo dos anos, são feitas adaptações em sua 

estrutura a fim de preservá-la. Este casarão é muito conhecido na cidade por ter uma localização 

que favorece sua visualização, visto que ele se encontra em um bairro próximo ao centro da 

cidade. 

 

Fotografia 11 – Museu de Arte                           Fotografia 12 – Vista parcial da rua Castro             

            Contemporânea  de Jataí.                                    Alves. 

                     
  Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                    Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                      

 

 

Após essa coleta de dados e análise dos mesmos observou-se que, de fato, a paisagem 

se transforma de acordo com as necessidades da sociedade. As funções dos lugares também se 

modificam do mesmo modo. Também é importante destacar que, conforme Pinto Júnior, 
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Menezes e Silva (2012, p. 41) “infelizmente, muitos desses edifícios foram demolidos ou 

descaracterizados profundamente”, pois, é possível verificar que existe certo descaso do poder 

público com essas grandes estruturas históricas na cidade, visto que, as transformações na 

paisagem acontecem de acordo com a demanda da necessidade do capital. 

Apesar desses impasses que essas construções de tempos passados enfrentam, é 

pertinente dizer que a diversidade de contrastes arquitetônicos dos tempos passados ocupando 

a mesma paisagem que as construções da era moderna e tecnológica, é exemplo de que essas 

rugosidades estão ali presentes, resistindo, em meio a tantas transformações da paisagem que 

vão surgindo conforme os anos vão se passando.   

 

4. Considerações finais. 

A paisagem urbana configura-se em um espaço dinâmico com vários elementos 

diferentes. Dessa forma, conforme for evoluindo os tempos, se transforma de acordo com as 

necessidades da sociedade. Todavia, é relevante dizer também que tal paisagem possui 

contradições, tempos, formas, cores e aparência em geral diferentes.  

Essa paisagem urbana serve como um grande exemplo das transformações espaciais que 

vêm ocorrendo nos últimos tempos, a partir dessa dinamicidade existente no espaço urbano é 

que se considera possível encontrar rugosidades, que são as construções de épocas passadas que 

ainda resistem ao tempo e estão presentes nessa paisagem que em seu entorno há construções 

que seguem outras formas arquitetônicas da atualidade. 

Desse modo, o presente artigo identificou a presença das rugosidades na paisagem 

urbana da cidade de Jataí, sendo elas memórias do passado que devem ser preservadas. Ao 

mesmo tempo em que o atual sistema capitalista incentiva, de certa forma, os processos de 

contato entre culturas e economias diversificadas, também contribui para o surgimento de 

diversas formas e funções de locais, e que muitas vezes resultam na construção de novas 

referências simbólicas ou mesmo da reelaboração de antigas. O que foi percebido durante a 

pesquisa, foram as adaptações na estrutura desses locais a fim de preservá-los mesmo sendo 

utilizados de formas diferentes do que era quando foram construídas nos tempos passados.  Por 

isso que a paisagem se modifica de acordo com as necessidades da sociedade, a qual está em 

constante movimento e transformação. 

É importante ressaltar também que essas rugosidades possuem ao redor construções 

antigas e modernas, e por estarem todas localizadas em bairros considerados como o centro da 

cidade, é notável que o fluxo de carros e de pessoas é constante, o que torna essas arquiteturas 

coloniais algo visível na paisagem.  
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Este artigo trouxe um pouco do que se pode encontrar na paisagem urbana a fim de 

contribuir para os estudos urbanos da cidade de Jataí – GO, bem como servir como importante 

fonte de conhecimento acerca do presente tema. 
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Resumo 

A discussão teórica sobre as classes socias que fazem parte do capitalismo perdura desde o 

surgimento deste sistema produtivo. Dentre elas, a classe camponesa tem sido interpretada de 

diferentes maneiras com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, em que 

tendencias e correntes apontam ora para o seu desaparecimento, ora para sua transformação em 

outra classe social (integração ao proletariado urbano ou em “agricultores familiares”), ou ainda 

que defendam a sua existência como classe. Deste modo, o presente trabalho objetiva introduzir 

teóricamente ao estudo do campesinato como classe social, abordando autores clássicos e 

contemporaneos da Questao Agraria. 

Palavras chave: Campesinato; Questão Agrária; Dialética; Geografia; 

 

1. Introdução 

O campesinato vem sendo objeto de pesquisa em diversas áreas do conhecimento que 

envolve a Questão Agrária, que procura responder as contradições do avanço do capitalismo 

sobre o campo. Este avanço proporcionou uma nova configuração na realidade camponesa e, 

em maior ou menor grau, demonstra suas faces de expropriação, exploração e subjugação desta 

classe social. 

Na Geografia, ciência pela qual se pretende realizar este estudo, de acordo com Stédile 

(2011) “é comum à utilização da expressão “Questão Agrária” para explicar a forma como as 

sociedades e as pessoas vão se apropriando da utilização do principal bem da natureza, que é a 

terra, e como vai ocorrendo à ocupação humana no território” (p. 15). 

Com isso, propõe-se percorrer pelos caminhos teóricos que construíram o conhecimento 

científico sobre esta temática sob os olhos da dialética, a fim de expressar o “estado da arte”, 

ou seja, nível mais alto de desenvolvimento alcançado para este conceito, 

Para isso, levar-se-á em conta o pensamento de Lefebvre (1986), que aponta que na 

construção do conhecimento de determinada ciência, verdade e erro estão constante relação 

dialética, ou seja, podem converter-se um no outro ou transformar-se. O que é verdade hoje 

pode ser erro amanhã, e vice e versa. Assim, toda verdade e todo erro são relativos e estão em 

constante transformação no movimento do pensamento. 

mailto:francozimarcos@gmail.com
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Tendo isso em vista, dividiu-se o trabalho em duas partes, onde na primeira buscou-se 

abordar as investigações teóricas consideradas clássicas para o pensamento, utilizando de 

autores como Kautsky (1980), Lênin (1980; 1985), Chayanov (1974) e Shanin (1980). Na 

segunda buscou-se evidenciar o pensamento contemporâneo sobre o tema, sempre tendo a 

dialética como “norteador”. Para isso foram utilizados autores como Ploeg (2008), Sabourin 

(2009), Martins (1979; 1981) e Oliveira (1981; 2001). 

 

2. Teóricos clássicos do campesinato 

Para um debate envolvendo o conceito de camponês é necessário antes de tudo 

posicionar-se dentro de uma das questões fundamentais que permeiam este conceito, que é a 

assunção ou não do camponês enquanto classe social. Para este trabalho e por convicção do 

pesquisador, concordando com Marx (1986),  

Os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e os 

proprietários da terra, cujas respectivas fontes de rendimentos são o salário, o 

lucro e a renda fundiária, portanto, assalariados, capitalistas e proprietários da 

terra, constituem as três grandes classes da sociedade moderna, que se baseia 

no modo de produção capitalista (MARX, p.317). 

 

Assim, a sociedade capitalista está fundamentada em três classes, o operariado, o 

campesinato e a burguesia. No entanto, é preciso considerar que nesses quase dois séculos após 

a afirmação de Marx, os camponeses e o campesinato se transformaram de acordo com o 

movimento do pensamento, com as correntes do pensamento, com o método utilizado, assim 

como a sociedade capitalista e as maneiras de exploração utilizadas pelo capital. 

Kautsky (1980), em meio as discussões que se travaram em torno do programa agrário 

elaborado em virtude das deliberações da Socialdemocracia alemã no congresso de Frankfurt 

no início do século XX, escreve seu estudo denominado “A Questão Agrária”. A tentativa de 

se estabelecer tendências de evolução da agricultura moderna concluiu que  

[...] a exploração camponesa se via ameaçada de um lado pela fragmentação, 

de outro, pela grande empresa. Portanto, o mesmo desenvolvimento, embora 

talvez sob forma diversa, se ·produzia na agricultura e na indústria - a 

proletarização num dos polos, no outro a marcha avante da grande exploração 

capitalista (KAUTSKY, 1980, p.06). 

 

Ou seja, a superioridade técnica imposta pelo capital e a sua decorrente produtividade, 

dariam apenas dois destinos aos camponeses. De um lado, os camponeses pobres que mal 

possuem suas terras e sua força de trabalho, proletarizar-se-iam no decorrer do movimento de 

apropriação do capital sobre a propriedade privada. No outro lado teríamos então aqueles 

considerados camponeses ricos que se tornarão latifundiários. 
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Ao tratar do grande estabelecimento Kautsky pensa no proprietário fundiário livre. Por 

utilizar grandes faixas de terra, essas propriedades conseguem extrair vantagens pelo uso de 

equipamentos sofisticados visando maior produtividade. Ao maximizar sua especialização se 

adapta mais rapidamente aos implementos agrícolas, pois com eles alcançam uma superioridade 

em sua relação com o mercado. Por sua vez, o pequeno estabelecimento ou o estabelecimento 

pré-capitalista, pela faixa de terra que explora com mão de obra familiar não consegue atingir 

o grande mercado. Para Kautsky (1980): 

[...] a agricultura não produz por si mesma os elementos de que necessita para 

alcançar o socialismo. Ao contrário, a agricultura independente da indústria, 

quer seja camponesa, quer seja capitalista deixa cada vez mais de ter o seu 

papel na sociedade. A indústria subjuga a agricultura. Assim, a evolução 

industrial traça cada vez mais a lei da evolução agrícola (KAUTSKY, p.06). 

 

Em sua análise sobre a evolução da agricultura na sociedade capitalista Kautsky entende 

que, sem capital é impossível haver qualquer atividade agrícola, por que o capital assume 

formas próprias na agricultura estruturando-se sobre dois pilares fundamentais: “a propriedade 

privada com referência à terra e o caráter mercantil dos produtos agrícolas” (KAUTSKY, 1980, 

p. 57). 

Ao lado de “A Questão Agrária” de Kautsky, “O Desenvolvimento do Capitalismo na 

Rússia”, de Lênin, formam um conjunto de análises essenciais para a pesquisa do campesinato 

por causa das suas contribuições, as quais puderam oferecer novas ideias a respeito do 

dimensionamento dos problemas agrários. Lênin ao escrever sua obra no final da década de 

1890 quando estava exilado na Sibéria, entende que o capitalismo na Rússia pode ser 

interpretado como desenvolvimento lento se comparado com a época pré-capitalista. 

Para Lênin (1985) o capitalismo que se desenvolveu na Rússia se dá pela separação da 

economia camponesa em relação à economia senhorial. O desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura deve ser entendido como modo em que o capital preserva as relações pré-capitalistas 

de produção. 

Ao comparar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia com o dos Estados Unidos, 

Lênin explica o processo de exploração e destruição do campesinato e a eliminação do 

camponês, como fruto do avanço capitalista, pois, 

[...] o capital encontra as mais diversas formas de propriedade medieval e 

patriarcal da terra: a propriedade feudal, a de clã, a comunal, a estatal, etc. O 

capital faz pesar seu jugo sobre todas estas formas de propriedade fundiária 

empregando uma variedade de meios e métodos (LÊNIN, 1980 p.7). 

 

 Para ele o trabalho familiar inexiste no campesinato, pois o trabalho acaba sendo 

apropriado pelo capital. 
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A expressão fundada no trabalho familiar é um termo oco, uma frase 

declamatória sem qualquer conteúdo, que contribui para confundir as mais 

diversas formas sociais da economia, beneficiando apenas a burguesia. Essa 

expressão induz ao erro, ilude o público, levando-o a acreditar na não 

existência de trabalho assalariado (LÊNIN, 1980 p.18). 

 

Lênin (1980) defende que o campesinato sucumbiria devido ao processo de 

diferenciação, através do qual, o camponês proletariza-se e perde o domínio dos seus meios de 

produção, o que implica perder o controle sobre seu território e seus equipamentos ou, então se 

torna “pequeno capitalista”, trocando a economia natural pela mercantil, e, se transformando 

em produtor de mercadoria (LÊNIN, 1980). A proletarização é causada pela expropriação 

capitalista e resulta de um processo longo de “ruína” da família camponesa ao perder, 

paulatinamente, seus meios de produção, pelo endividamento e pela ausência de progresso 

técnico. 

Em uma análise não marxista feita por Chayanov (1974) o campesinato continua 

existindo com o capitalismo, se desenvolve nele, fazendo e, contraditoriamente não fazendo 

parte dele, por ser guiado por outra lógica. Para estudar o campesinato Chayanov elaborou uma 

teoria com a qual analisou a “a atividade econômica da força do trabalho doméstico” 

(CHAYANOV, 1974 p. 70). Chayanov buscou compreender razões que levavam o campesinato 

a cultivar produtos que quase não são cultivados nas terras dos latifundiários devido ao seu 

baixo rendimento financeiro. 

Esses produtos eram cultivados extensivamente nas pequenas propriedades camponesas 

“já que assim podem absorver maior quantidade de força de trabalho em suas propriedades e 

reduzir o desemprego” (CHAYANOV, 1974, p. 31). Economicamente esse empreendimento é 

inexplicável diante da lógica capitalista que visa o maior lucro em toda e qualquer atividade. 

Chayanov (1974) enfatiza que a economia camponesa é um fenômeno em si mesmo de 

reprodução social, de “auto exploração”, cuja autonomia supera as leis do capitalismo. Assim, 

para o autor, o camponês coexistiria numa relação quase dialética, dentro e, ao mesmo tempo, 

fora do capital, onde a unidade de exploração agrícola (UEC) é pautada única e exclusivamente 

no trabalho familiar. 

A compreensão destes três autores (Kautsky, Lênin e Chayanov) compõe o que é 

considerado como fundamental para o estudo da Questão Agrária, onde o camponês pode ou 

não ser considerado uma classe. No entanto, é preciso lembrar que as contribuições destes 

autores estão baseadas em realidades um pouco distantes da atual, pois o camponês alemão do 

início do século XX e o camponês russo pré e pós revolução não são mais os mesmos, 

transformaram-se, contudo, não deixaram de constituir uma classe. 
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Ao estudar a complexidade do campesinato Shanin (1980) compreende três abordagens 

estruturalmente imbricadas: o campesinato, sua função na sociedade e o desenvolvimento dessa 

sociedade na qual o campesinato se transforma, uma vez que;  

[...] são centrais para estratégias de pesquisa e ação política, pois implicam 

que os camponeses e sua dinâmica devem ser considerados tanto enquanto 

tais, como dentro de contextos societários mais amplos, para maior 

compreensão do que são eles e do que é a sociedade em que vivem (SHANIN, 

1980, p. 69). 

 

Apesar de constituir a maioria da humanidade, o campesinato “não se encaixa bem em 

nenhum de nossos conceitos gerais de sociedade contemporânea” (SHANIN, 1983, p. 275). 

“Sua notável auto-suficiência e capacidade de resistência às crises econômicas e pressões do 

mercado” (p. 279) fortalecem sua autonomia, o que enfatiza mais intensamente a diversidade 

dos problemas estruturais e conjunturais da questão agrária. Por isso Shanin esclarece que “as 

questões fundamentais da realidade social ou podem ser compreendidas em um nível razoável 

de sofisticação epistemológica, ou não o podem de modo algum” (SHANIN, 1980, p. 77) e, por 

essa razão, sugere que; 

A conceituação da especificidade camponesa reside na admissão da 

complexidade e dos graus de ambivalência e expressa uma tentativa de atacar 

a questão em um nível teórico. Não é essencialmente uma resposta, mas uma 

pressuposição que ajuda a engendrar novas respostas específicas (SHANIN, 

1980, p. 77). 

 

As contribuições de Shanin enfatizam a complexidade da questão agrária a partir da 

constatação de que as previsões teóricas não se efetivaram na Rússia rural no primeiro quarto 

do século XX. Em suas análises o que fora constatado é que o campesinato resiste aos percalços 

do avanço do capital sobre o campo. Essas explorações desaparecem numa região e reaparecem 

em outra ou, na mesma região, em outra dimensão. Compreende-se assim que a capacidade de 

o campesinato crescer e diminuir, simultaneamente, aumenta ainda mais, a complexidade da 

questão agrária. 

 

3. Material e métodos 

A contemporaneidade deste conceito e desse tema abarca ainda mais questões e 

contradições, onde a manifestação deste fenômeno fora interpretada por diversas maneiras e 

correntes teóricas e metodológicas. 

Ploeg (2008) ao estudar as características da agricultura atual com o desenvolvimento 

do capitalismo diferencia, na estrutura produtiva, a agricultura camponesa e a agricultura 

capitalista. A camponesa representa “acima de tudo, processos dinâmicos que se desenvolvem 
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ao longo do tempo – em muitas direções diferentes e, por vezes, diametralmente opostas” (p. 

39) se comparada à capitalista, que é denominada pelo autor de Império, ou seja: “um modelo 

específico que interligava atividades produtivas e distributivas já existentes, sendo estas, ao 

mesmo tempo, submetidas a um controle centralizado (a uma nova cúpula) e a novos princípios 

orientadores [...]” (p. 107. Grifos no original). 

Para Ploeg (2008) o campesinato está enfrenta tendências destrutivas advindas do 

império alimentar. Segundo o autor o modo de vida e a base de recursos que os camponeses 

possuem são objeto de distorções e de processos abruptos de desintegração advindos da 

estrutura capitalista. Ainda, a drenagem de recursos pela agricultura capitalista instaura a 

precarização no campo, com objetivo único da superexploração da renda da terra. E também 

“através da apropriação de recursos – terras, material genético, água, saídas de mercado – o 

Império causa, frequentemente, novos circuitos paralelos para a produção de mercadorias 

específicas” (PLOEG, 2008, p. 287). 

Em uma abordagem claramente Chayanoviana, para Ploeg (2008), o campesinato, por 

meio do seu discurso, interpela a sociedade moderna através de sua ideologia como condição 

necessária para permanecer com sua identidade camponesa, produzindo e participando do 

mercado, com produtos do seu trabalho e do seu pensamento. É indispensável que ele se torne 

sujeito do seu discurso e combata o processo de invisibilidade construída, que busca exclui-lo 

social e politicamente.  

Como Ploeg, Sabourin (2009) também identificou o processo de invisibilização sobre o 

campesinato no Brasil onde as análises interpretam o termo camponês como termo “recente no 

Brasil (anos 50). Sua origem é política, sendo associada às reivindicações da esquerda latino-

americana em torno dos “campesinos” (SABOURIN, p.29). E, justifica que, parte dessa 

interpretação, se deve ao modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, por privilegiar 

a grande propriedade produtora de monocultura exportadora. 

Apesar de não ter utilizado o termo recampesinação, Sabourin (2009) trata dessa 

temática, em que ressalta a reciprocidade e a redistribuição, constituindo, junto com a troca, os 

modos de integração social diferenciados da troca mercantil. Pelo processo de recampesinação 

o enorme contingente populacional criará alternativas para se reproduzir com sua 

multidimensionalidade. Assim, a sobrevivência e a reprodução das famílias camponesas 

dependem de uma área extremamente reduzida, na qual “fazem de tudo para manejar esse 

recurso natural vital de forma a preservá-lo” (p. 278). 

Em outra interpretação, Martins (1979), ao estudar a produção capitalista de relações 

não-capitalistas de produção constata que “a propriedade capitalista da terra assegurava ao 
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fazendeiro a sujeição do trabalho e, ao mesmo tempo, a exploração não-capitalista do 

trabalhador” (p. 74). Não se trata de relações pré-capitalistas, “mas o que o próprio Marx e, 

mais tarde, Rosa Luxemburgo definiram como relações não-capitalistas” (p. 3). 

Para Martins (1979) o fim da escravidão favoreceu o início do ele denominou “cativeiro 

da terra no Brasil” como um recurso para impedir que os novos trabalhadores livres deixassem 

de fornecer a força de trabalho aos grandes fazendeiros, principalmente na formação das 

fazendas de café. 

A formação de fazendas transformou-se num novo e grande negócio [...] a 

terra havia alcançado alto preço, assumindo plenamente a equivalência de 

capital, sob a forma de renda territorial capitalizada. A procura de terras novas 

foi, porém, um complicado componente da história das fazendas de café. 

Como indiquei antes, uma verdadeira indústria de grilagem de terras surgiu e 

ganhou corpo principalmente a partir de 1870, a ponto de que algumas 

medidas legislativas foram tomadas em São Paulo até o final do século, 

ampliando o prazo de legitimação de posses que cessara em 1854 (MARTINS, 

1979, p. 68-69). 

 

Martins (1981) compreendeu nas lutas sociais no campo seu lugar no processo político. 

A exclusão do camponês do pacto político justifica suas ações de confronto no desenvolvimento 

das lutas camponesas: 

A maior guerra popular da história contemporânea do Brasil foi a Guerra do 

Contestado, uma guerra camponesa no sul do país, nas regiões do Paraná e 

Santa Catarina, de 1912 a 1916 Abrangeu 20 mil rebeldes, envolveu metade 

dos efetivos do Exército brasileiro em 1914, mais uma tropa de mil 

“vaqueanos”, combatentes irregulares. Deixou um saldo de pelo menos três 

mil mortos (p. 26). 

 

Para Martins (1981) a contradição representada pela propriedade privada da terra, 

constitutiva do próprio modo capitalista de produção explica a sujeição da renda da terra ao 

capital e o novo sentido da luta pela reforma agrária. “A terra não pode ser confundida com o 

capital: não pode ser analisada em suas consequências sociais, econômicas e políticas como se 

fosse capital igual àquele representado pelos outros meios de produção” (MARTINS, p. 160). 

Por isso, a tendência do capital é dominar todas as relações de produção, subordinar todos os 

setores e, só não poderá fazê-lo, se diante dele se levantar um obstáculo impedindo-o de ir 

adiante, pois: 

A expansão do capitalismo no campo se dá primeiro e fundamentalmente pela 

sujeição da renda territorial ao capital. Comprando a terra, para explorar e 

vender, ou subordinando a produção de tipo camponês, o capital mostra-se 

fundamentalmente interessado na sujeição da renda da terra, que é a condição 

para que ele possa sujeitar também o trabalho que se dá na terra. [...] O 
questionamento da propriedade fundiária, levado a efeito na prática de 

milhares de lavradores neste momento, leva-os, mesmo que não queiram, a 

encontrar pela frente o novo barão da terra, o grande capital nacional e 
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multinacional. Já não há como separar o que o próprio capitalismo unificou: a 

terra e o capital; já não há como fazer para que a luta pela terra não seja uma 

luta contra o capital, contra a expropriação e a exploração que estão na sua 

essência (MARTINS, 1981, p. 177). 

 

Oliveira (1981) trata das relações entre a agricultura e a indústria no Brasil discutindo a 

ação do capital monopolista e a produção no campo. Historicamente no Brasil o camponês se 

destaca por ser aquele que luta contra o capital e sua lógica, visando manter o domínio dos seus 

meios de produção, a terra. Ele resiste contra a expropriação e a exploração capitalista criando 

e recriando a condição camponesa e “inventando” alternativas para permanecer camponês e, 

contraditoriamente, participar do avanço do capitalismo no campo. 

Segundo o autor, as contradições do desenvolvimento capitalista na agricultura se 

efetiva pelo aumento simultâneo do trabalho assalariado e familiar e pelo aumento simultâneo 

do latifúndio e dos posseiros na luta pela terra, num avanço contraditório e desigual como 

esclarece Oliveira (2001):  

Se, de um lado, o capitalismo avançou em termos gerais por todo o território 

brasileiro, estabelecendo relações de produção especificamente capitalistas, 

promovendo a expropriação total do trabalhador brasileiro no campo, 

colocando-o nu, ou seja, desprovido de todos os meios de produção; de outro, 

as relações de produção não-capitalistas, como o trabalho familiar praticado 

pelo pequeno lavrador camponês, também avançaram mais (OLIVEIRA, 

2001, p. 11). 

 

As análises de Oliveira (1981; 2001) ajudam compreender que o capital não só não 

destrói o trabalho camponês, como também “o cria e recria para que sua produção seja possível 

e com ela possa haver também a criação, de novos capitalistas” (OLIVEIRA, 2001, p. 20). A 

parceria consiste em outra modalidade de produção não-capitalista entre as relações capitalistas 

de produção como em Martins (1979). 

 

4. Considerações finais. 

Ao pensar o movimento do pensamento na dialética, implica reconhecer que cada 

abordagem é uma tentativa de aproximação da realidade de um fenômeno. É tentar abstrair a 

totalidade através de um elemento, uma “coisa”, um fenômeno particular. Deste modo, o 

campesinato foi e ainda é objeto de pesquisa, pois está em constante transformação. 

Ao conceber as diversas formas e correntes de interpretação para este fenômeno e, 

levando em consideração o movimento da dialética, onde, todo erro e toda verdade são 

relativos, é impossível afirmar que exista um “estado da arte” no campo científico que dê um 

fim nessa temática, assim como seria improvável afirmar que um dia estas questões se resolvam, 
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pois, a dialética implica a transformação, onde cada dia o fenômeno se manifesta de maneira 

diferente. 

Assim, percorrendo o caminho do materialismo histórico, ou seja, do campo teórico, é 

possível delimitar diversas posições e correntes que versam sobre o camponês e indicam 

diferentes conclusões e caminhos de investigação sobre esta classe. Além do mais, é necessário 

evidenciar que, nesta breve elucidação, não foi possível abarcar todas as correntes e que grandes 

nomes do pensamento foram deixados para uma análise mais completa sobre o campesinato 

sobre outras perspectivas. 
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Resumo 

As políticas públicas para o campo no Brasil atuaram desde o início para a aniquilação das 

culturas das populações originárias tradicionais e para a substituição da agrobiodiversidade 

atrelada a essas culturas pela monocultura de espécies exóticas. O artigo tem como objetivo 

traçar um panorama histórico das políticas públicas para o campo destacando as consequentes 

perdas em agrobiodiversidade e a erosão cultural geradas por políticas que privilegiaram 

interesses estrangeiros em detrimento das populações locais. A introdução do conceito de 

agrobiodiversidade e seus correlatos no vocabulário das políticas públicas trouxeram medidas 

no sentido de mitigar os prejuízos originados pelo histórico de desprezo aos saberes 

tradicionais. O resgate dos saberes e da cultura dos povos tradicionais e o incentivo de sua 

aplicação na agricultura ainda é muito incipiente, temos muito o que aprender com a cultura 

dos povos que se adaptaram a séculos de manejo do Cerrado, os estudos realizados com os 

Mebêngôkre-Kayapó ilustram o quão fecundo pode ser esse caminho. 

Palavras chave: Mebêngôkre-Kayapó, Cerrado, Agrobiodiversidade, Políticas públicas. 

 

1. Introdução 

 Os povos originários tradicionais das regiões de Cerrado do Brasil central não foram 

nem um pouco respeitados quando da expansão da agropecuária comercial para essas áreas. O 

processo teve início no século XIX, mas se intensificou na segunda metade do século XX, com 

os investimentos do capital estrangeiro para modernização da agricultura. A sabedoria dos 

povos originários tradicionais, em especial os indígenas e quilombolas, adaptados por séculos 

de gerações e manejo dos Cerrados, poderia fornecer a chave para o desenvolvimento rural e a 

soberania alimentar das populações desses lugares. 

Este artigo tem como objetivo traçar um panorama histórico sobre como tem sido a 

atuação do Estado no que concerne à agricultura, os saberes e os cultivares dos povos 

originários do Brasil central. O estudo parte da análise das políticas públicas para o campo no 

Brasil ao longo do tempo, destacando as perdas por elas geradas em agrobiodiversidade e nas 

culturas envolvidas. 

Em um segundo momento avaliaremos quando e como houve uma mudança de 

paradigma em que as políticas públicas passaram a assumir a agrobiodiversidade e as culturas 

das populações tradicionais como fatores importantes para um desenvolvimento rural mais 

equânime e menos nocivo para o meio ambiente. Por fim recorreremos a estudos etnológicos 
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para evidenciar que a escuta à sabedoria das populações originárias tradicionais pode nos 

oferecer importantes lições de como lidar com o domínio fitogeográfico do Cerrado de maneira 

mais harmoniosa e saudável. Lições que seguem sendo deliberadamente ignoradas e 

invisibilizadas por políticas públicas herdeiras de um sistema colonialista. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Políticas Públicas, monocultura e erosão genética 

As políticas públicas para o campo no Brasil têm uma história que pode ser recuada, 

considerando o conceito em um sentido amplo, à 1850 quando da promulgação da Lei de Terras 

(ROCHA, 1988). Essa lei fixou a estrutura fundiária do país baseada nos latifúndios, estrutura 

vigente até os dias atuais. De acordo com a Lei de Terras, as propriedades fundiárias só 

poderiam, a partir de então ser adquiridas por compra e o critério para a regulamentação das 

posses realizadas anteriormente seria a capacidade de geração de lucros por meio da terra 

apossada. Nesse período houveram expulsões massivas das populações originárias da região do 

Brasil central visando a expansão agropecuária. Os povos sobreviventes foram obrigados a 

migrar para a periferia do domínio do Cerrado, para as zonas de transição com outros domínios 

ao norte ou oeste do país. Esse acontecimento representa um prejuízo cultural e genético para 

a humanidade, pois populações que levaram séculos para adaptar suas vidas de maneira 

sustentável naquele ambiente foram arrasadas e seus saberes ignorados. Tal momento 

representa, para o domínio do Cerrado, a primeira e mais significativa erosão genética e cultural 

ocasionada pela intervenção humana. Porto-Gonçalves (2004, p. 55) explica que erosão 

genética ocorre quando “novas espécies de cultivares substituem as nativas uniformizando a 

agricultura e destruindo a diversidade genética” e, de acordo com Emmanuela (2006, p. 71), “A 

erosão genética provoca, acentua e acompanha a erosão cultural”. 

A expansão agropecuária para o Brasil central traz consigo, de acordo com Ribeiro 

(1996, p. 281), heranças do modo de se cultivar a terra e da seleção de sementes dos povos 

Tupis, originários da costa do país. Esse fato é notável, para o antropólogo, quando um sertanejo 

se depara com o índio Tupi, “ao ver que cultivam as terras, preparam os alimentos e os 

consomem do mesmo modo que eles próprios”. A partir dos anos 1950 as políticas públicas 

para o campo começam a atuar com veemência em prol da modernização da agricultura para 

atender interesses internacionais, como a difusão da monocultura, o que acarretou o 

agravamento da erosão genética e cultural do Brasil central. 

Segundo Hespanhol (2008), a modernização da agricultura instaurada no Brasil a partir 

de 1950 tornou-se expressiva em 1965 com o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 
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quando um grande montante foi disponibilizado para investimento, comercialização e custeio 

de safras. Houve ainda o investimento em construção de armazéns, abertura e melhoria de 

rodovias e facilitação da instalação de indústrias químicas, mecânicas e processadoras de 

matéria-prima do campo. Em suma, desenvolveu-se um mercado interno para industrialização 

de produtos agrícolas, com a instalação de complexa rede de agroindústrias, em parte voltadas 

para o mercado interno e em parte voltada para exportação. O crédito rural foi, desde então, o 

principal instrumento do Estado para promoção da modernização da agricultura, 

disponibilizado de maneira seletiva, restrito aos médios e grandes produtores. Por não disporem 

das garantias exigidas pelo sistema financeiro os pequenos agricultores foram excluídos do 

acesso ao crédito. 

A década de 1980 foi marcada por uma crise no âmbito macroeconômico, e o Estado, 

voltado para a gestão das dificuldades econômicas não estabeleceu políticas públicas para o 

campo. Em negociação com a iniciativa privada, através da venda antecipada das colheitas, os 

grandes produtores conseguiram financiamentos para continuar produzindo, especializando-se 

cada vez mais no modelo de monoculturas para exportação de manejo altamente tecnicizado. 

As desigualdades sociais no campo aumentaram e, embora o êxodo rural tenha diminuído nesta 

década, as pequenas propriedades se reduziram a biombos de pobreza, produzindo não mais 

que para a subsistência. 

Hespanhol (2008) explica que a década de 1990 foi marcada por intensificação da 

abertura da economia para o mercado externo, para a competitividade internacional. Nesse 

cenário os produtos agrícolas tiveram redução de preço e valor de troca reduzidos frente aos 

produtos industrializados oferecidos principalmente pelos países desenvolvidos. Com o plano 

Real, em 1994, a economia é estabilizada, inflação controlada e a moeda sobrevalorizada. Os 

baixos preços dos produtos agrícolas somados com a sobrevalorização da moeda e o reduzido 

rendimento de algumas lavouras em decorrência da rigidez climática, geraram o endividamento 

de muitos agricultores. 

Em 1996 foi instituída a primeira política pública diferenciada para os pequenos 

produtores rurais. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

disponibilizou crédito oficial com juros menores que o dos agricultores comerciais para aqueles 

que possuíssem propriedade de até quatro módulos fiscais e até dois funcionários contratados. 

Com a estratégia de disponibilizar o crédito agrícola o PRONAF possui o objetivo de inserir os 

pequenos produtores na modernização agrícola dos mesmos moldes que a agricultura 

convencional, sua capacidade é limitada para gerar alternativas aos pequenos produtores que 

necessitam recorrer a outras formas de produção. 
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De acordo com Hespanhol (2008), uma transformação no modo de se entender o campo 

ocorreu nos anos 1990, valorizando as especificidades de cada localidade e a organicidade dos 

produtores. O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(PRONAT) é a política que melhor representa o novo paradigma. 

Nos documentos oficiais, segundo o autor, há uma mudança do viés produtivista e 

setorial para a valorização dos territórios. Transformação terminológica importada da Europa, 

mas que, na prática, não surtiu efeitos de grande expressão no Brasil. Como toda a infra 

estrutura de escoamento da produção agrícola do país foi construída para beneficiar a 

exportação das commodities, produtos in natura estocáveis com comércio dominado pelas 

grandes corporações, os produtores dos diferentes territórios não encontram condições que 

permitam que cada um possa produzir de acordo com suas vocações e, muitas das vezes, os 

pequenos produtores são impelidos a abandonar seus cultivos tradicionais para aderir ao cultivo 

da monocultura de grãos, aderindo ao competitivo mercado da produção em escala, que 

privilegia os agricultores localizados nas regiões de escoamento da produção. O pequeno 

produtor, mesmo com as vantagens do crédito diferenciado, não consegue se sobressair em um 

mercado que exige sempre o consumo de novas tecnologias. 

As políticas públicas para o campo no Brasil surgiram com um viés produtivista e não 

se apartaram dessa lógica durante a sua evolução. A modernização da agricultura se deu de 

maneira conservadora, mantendo os privilégios da oligarquia latifundiária e marginalizando os 

pequenos produtores. Além disso os recursos para a operacionalização da modernização foram 

provenientes de capital estrangeiro, como adesão ao pacote da chamada revolução verde, 

movimento surgido em países desenvolvidos com o intuito de resolver o problema da fome a 

partir da expansão da agricultura aliada ao desenvolvimento tecnológico. Essas inovações não 

levaram em consideração as especificidades locais, impondo um cultivo exótico altamente 

tecnológico, que transformou toda a estrutura ecológica e social do campo brasileiro. Os 

resultados da modernização foram a redução da diversidade dos cultivos e o aumento das 

desigualdades. 

A crise econômica dos anos 1980 levou os grandes produtores rurais ao recurso do 

subsídio das grandes corporações interessadas no comércio de commodities, atrelando de modo 

definitivo a agricultura brasileira no modelo das monoculturas de grãos para exportação. 

Quando, nos anos 1990, a agricultura familiar passou a receber incentivos diferenciados, já 

encontra consolidado o modo do desenvolvimento da produção agrícola no país, com estrutura 

voltada para o escoamento dos produtos determinados pela demanda internacional. A oferta de 

crédito para os pequenos produtores não cria real alternativa a esse mercado e a assistência 
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técnica e extensão rural oferecida é, em geral, formada para fomentar a modernização 

conservadora. Pequenos, médios e grandes produtores são incentivados a entrar em um injusto 

jogo competitivo de produção dos mesmos itens. 

Para o meio ambiente o resultado foi a redução da biodiversidade, a erosão genética de 

muitas espécies nativas e tradicionalmente cultivadas que tiveram que ceder lugar para a custosa 

e danosa prática de cultivar exclusivamente as espécies exóticas através da adulteração química 

do meio ambiente. A erosão genética é acompanhada da erosão cultural, pois a modernização 

não reservou lugar para as populações tradicionais e suas culturas, intimamente ligadas ao 

cultivo das espécies adaptadas ao meio ambiente que, sem perspectiva de lucratividade foram 

substituídas pela moderna agricultura, sem nenhum vínculo com o meio que se transformava. 

Os chapadões de Cerrado do Brasil central possuem o relevo e o clima adequado para 

a agricultura e foram, desde o século XIX, requisitados para essa prática. Porém o processo se 

deu, desde o princípio, com a marginalização das populações nativas e suas culturas e a 

implantação do modelo europeu importado. O resultado dessa estratégia é a dependência 

financeira e tecnológica das grandes corporações, alteração e degradação de um meio ambiente 

que por si só possuía elementos que possibilitaria propiciar a soberania alimentar de sua 

população, devolvendo, em troca, a insegurança alimentar. No século XXI as políticas públicas 

voltadas para o campo começam a ser direcionadas para a mitigação desses problemas. A 

agrobiodiversidade passa a ser considerada como fator de riqueza e vida. 

 

2.2 Políticas Públicas e Agrobiodiversidade 

No ano de 2006 o Governo Federal divulgou um material intitulado 

Agrobiodiversidade e Diversidade Cultural compilando um amplo relatório sobre o andamento 

do tratamento dado pelo Plano Plurianual de 2004 a 2007 sobre a questão da 

Agrobiodiversidade. O documento conta com um Artigo escrito por Stella et al. (2006), 

intitulado Políticas Públicas para a Agrobiodiversidade que contextualiza historicamente o 

posicionamento do governo federal em relação à questão. 

O artigo conceitua a Biodiversidade de acordo com o que foi definido pela Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), de 1992, que trata o termo como a “variabilidade de 

organismos vivos de todas as origens” (STELLA et al., 2006, p. 43), o que contemplaria o 

universo da diversidade dentro das espécies, entre as espécies e entre ecossistemas. Esse 

conceito amplo abarca toda a diversidade, nos ecossistemas naturais, como também nos de 

interferência antrópica. 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 72 

O conceito de agrobiodiversidade foi explicitamente definido pelos grupos de 

Trabalho da CDB em 2000, e corresponderia a parcela da Biodiversidade sob interferência 

antrópica. De acordo com a Decisão V/5, agrobiodiversidade é “um termo amplo que inclui 

todos os componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas, as variedades e 

a variabilidade de animais, plantas e micro organismos, nos níveis genético, de espécies e 

ecossistemas” (STELLA et al., 2006, p. 44). O elemento humano é essencial para delimitar a 

agrobiodiversidade dentro da biodiversidade. A interferência antrópica inclui o elemento 

humano como forte componente cultural atuando sobre a biodiversidade  através de práticas de 

manejo e cultivo, tradições e costumes. A variabilidade da agrobiodiversidade se dá em quatro 

níveis: diversidade dentro de espécies, diversidade entre espécies, diversidade entre 

ecossistemas e diversidade etno cultural. O acumulo dos saberes humanos transmitido 

secularmente entre gerações em um determinado ambiente produz o efeito de adaptação da 

biodiversidade para o uso humano. 

Neste sentido as sementes crioulas, ou variedades de espécies de plantas cultivadas por 

comunidades indígenas, locais e da agricultura familiar, possuem inestimável valor intrínseco, 

são estoques de recursos genéticos de todas as espécies utilizadas para a alimentação humana. 

O elemento cultural está intimamente ligado ao desenvolvimento dessas variedades, pois a 

seleção humana atua na adaptação das sementes aos locais onde são cultivadas. Por serem as 

variedades adaptadas a cada ambiente, as sementes crioulas são essenciais para a autonomia 

das comunidades e para o desenvolvimento sustentável. 

As plantas medicinais, os sistemas agroflorestais, o manejo extrativista de recursos 

nativos e o manejo animal alternativo são outros exemplos de atuação humana que geram a 

multiplicidade da agrobiodiversidade. 

De acordo com Stella et al. (2006), as políticas públicas relativas à agrobiodiversidade 

no Brasil são balizadas pelos seguintes instrumentos: Convenção pela Diversidade Biológica, 

Tratado de Recursos Fitogenéticos utilizados para alimentação e agricultura da FAO e a Lei de 

Sementes e Mudas.  

A Convenção pela Diversidade Biológica (CDB) foi criada no Rio de Janeiro, na 

ocasião da Eco-92, e envolve 188 países. Seus objetivos podem ser resumidos em três: 

conservação da diversidade biológica, utilização sustentável dos componentes e repartição justa 

e equitativa dos benefícios do acesso aos recursos genéticos. A partir da CDB foram criadas 

Conferências das Partes (COP), grupos de trabalho com função de deliberação representando 

os países membros. Em 1996 o grupo passa a abordar diretamente as práticas agrícolas 

tradicionais, o uso sustentável e a conservação dos recursos. A COP III, realizada em Buenos 
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Aires formulou um Plano Plurianual de atividades sobre agrobiodiversidade, em que visava 

promover impactos positivos e mitigar os negativos das práticas agrícolas sobre a 

biodiversidade e os agroecossistemas, promover o uso sustentável dos recursos genéticos para 

alimentação e a repartição equitativa dos benefícios da utilização dos recursos. A COP V, no 

Quênia, em 2000, reconheceu a contribuição dos agricultores, povos indígenas e comunidades 

locais para a conservação e uso sustentável da biodiversidade agrícola, deliberando a 

necessidade de participação das comunidades tradicionais na formação das políticas para a 

agrobiodiversidade. 

O governo brasileiro ratificou sua participação na CDB em 1994 e a promulgou em 

1998. Em 2002 um decreto instituiu os princípios e diretrizes para implementação da Política 

Nacional da Biodiversidade, baseado naqueles da CDB, reconhecendo o valor intrínseco da 

Biodiversidade. Os princípios reforçam a soberania dos estados membros sobre a 

biodiversidade, a cooperação dos países desenvolvidos para a conservação da biodiversidade 

nos países em desenvolvimento, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

necessidade de utilização sustentável dos recursos naturais, a importância da internalização dos 

custos ambientais nos custos de produção e o princípio do poluidor pagador. A partir desse 

decreto é que o governo brasileiro começa a desenvolver de fato políticas para implementação 

dos objetivos acertados no CDB em 1992. 

Porto-Gonçalves (2004, p. 03) critica o fato de que a garantia da soberania dos Estados 

sobre a agrobiodiversidade não garante que os benefícios da utilização sejam distribuídos de 

maneira equitativa para as comunidades tradicionais, mas trata-se de “uma estratégia de 

transferir aos Estados nacionais a responsabilidade e o ônus de se colocarem contra as 

populações indígenas, afrodescendentes e camponesas”. 

O Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, 

da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) apresenta 

objetivos harmônicos aos da CDB, pela promoção da conservação e utilização sustentável dos 

recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, bem como a distribuição justa e equitativa 

dos benefícios da utilização. 

A Lei de Sementes e Mudas, de 2003 visa garantir a identidade e qualidade do material 

de multiplicação e reprodução vegetal produzido e comercializado no Brasil. A Lei define os 

cultivares locais, tradicionais ou crioulos como variedades desenvolvidas e adaptadas por 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, mas determinou ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a criação de critérios para 

caracterizar tais cultivares, o que, de acordo com Stella et al. (2006) contraria o objetivo do 
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CDB de repartição dos benefícios do acesso aos recursos e conhecimentos tradicionais. Mesmo 

com a imperfeição, a Lei diferencia as variedades tradicionais de cultivares das variedades 

comerciais. 

Dois instrumentos de regulação são estabelecidos pela Lei de Sementes e Mudas: o 

Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) e o Registro Nacional de Cultivares 

(RNC). De acordo com a Lei, a atuação em produção, embalagem, armazenamento, análise, 

comércio, importação e exportação de sementes e mudas requer a inscrição no RENASEM. Há, 

porém, o destaque para a agricultura familiar e comunidades tradicionais: “Ficam isentos da 

inscrição no RENASEM os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os 

indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização 

entre si (STELLA et al., 2006, p. 49). A isenção não permite, porém, que os membros dessas 

comunidades realizem o comércio para além dos seus territórios, o que muitas vezes é um 

impeditivo de acesso aos benefícios da utilização dos recursos. 

A formulação do Plano Plurianual de 2004 a 2007 do governo federal, considerou a 

agrobiodiversidade nas propriedades (on farm) como forma estratégica importante de 

conservação do patrimônio da diversidade genética, justificada a partir do reconhecimento pelo 

governo da realidade junto às comunidades tradicionais, agricultura familiar e indígenas e da 

necessidade do apoio governamental das iniciativas desses grupos, contribuindo para o resgate 

da dignidade dos agricultores como agentes ativos do processo de domesticação e conservação 

das plantas e animais. Para dar conta dessa estratégia foi designada, junto ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, atuante em parceria com outros 

Ministérios e instituições. 

Levando em conta que 85% dos estabelecimentos agrícolas são da categoria familiar, 

mas que ocupam apenas 11,4% das áreas agrícolas e recebem apenas 25,3% dos investimentos 

governamentais, estabeleceu-se que o foco das políticas para a agrobiodiversidade seria 

destinado a esta categoria. A partir daí criou-se um canal de diálogo com as comunidades no 

intuito de se entender a realidade e conhecer as iniciativas em andamento em prol do resgate, 

uso e conservação de práticas ambientais sustentáveis. 

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas começou a trabalhar em função da 

agrobiodiversidade a partir de 2003, quando opera no mapeamento das iniciativas já em curso 

no país. Também atuou no apoio técnico e financeiro em eventos relacionados ao tema. A partir 

do diagnóstico das atividades em curso e do estabelecimento de parcerias, o passo seguinte foi 

apoiar as iniciativas. Percebeu-se que a demanda era crescente e os recursos limitados. Para dar 

conta de abranger todo o território nacional a Secretaria optou pela criação dos Centros 
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Irradiadores de Manejo da Agrobiodiversidade (CIMAs). Os projetos apoiados funcionariam 

como polos multiplicadores de proteção da agrobiodiversidade, a partir de áreas demonstrativas 

e da capacitação de pessoas para assistência técnica e extensão rural (ATER) com viés 

agroflorestal. 

Até o ano de apresentação do relatório parcial considerado (2006), haviam onze 

CIMAs atuando em nove estados da Federação, abrangendo os biomas Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica e Pampa. O projeto envolvia diretamente cinco mil famílias de agricultores, 

capacitados e beneficiados, e indiretamente beneficiava trinta e cinco mil famílias. Outros onze 

projetos estavam em fase de implementação, de acordo com Stella et al. (2006). 

Com a criação de políticas públicas pela agrobiodiversidade espera-se, a longo prazo, 

que as CIMAs se tornem áreas demonstrativas e funcionem como uma rede de intercâmbio do 

recurso genético e cultural, base para o enriquecimento da biodiversidade. A valorização da 

diversidade cultural das comunidades rurais, locais e povos indígenas pretende ser fomentada, 

criando, de modo orgânico, um banco de sementes para garantia da segurança alimentar da 

população. 

 O valor intrínseco da agrobiodiversidade está na adaptação operacionalizada por séculos 

de saberes acumulados e transmitidos gerador de variedades de cultivares para cada 

ecossistema. A domesticação e seleção feita pelos agricultores durante milhares de anos foi o 

que beneficiou as nações industrializadas que se apropriaram desses saberes que não eram 

protegidos por lei. Cabe aos governos atuais garantirem que a soberania sobre a 

agrobiodiversidade beneficie de fato a população e o meio ambiente. 

 

3. Resultados e discussão. 

3.1 A beleza da agrobiodiversidade para os Mebêngôkre-Kayapó 

Na Eco-92, no Rio de Janeiro, o antropólogo Darrell Posey e a equipe Museu Paraense 

Emílio Goeldi apresentaram um trabalho intitulado Ciência dos Mebêngokre: alternativas 

contra a destruição em que revelavam ao mundo a riqueza dos saberes dos grupos indígenas 

que ficaram conhecidos na história como Kayapó. Posey desenvolveu pesquisas publicadas 

desde a década de 1980 em que revela a complexidade do manejo da biodiversidade operado 

pelos Kayapó. Anderson e Posey (1985, p. 80) afirmam que, “segundo a literatura, o fogo era a 

única forma de manejo utilizada por populações humanas em áreas de cerrado até a chegada 

dos europeus”. Mas os pesquisadores demonstram que tal afirmação refletia o preconceito dos 

cientistas e da sociedade que não souberam valorizar a sabedoria indígena. 
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Anderson e Posey (1985) apresentam o manejo dos ecossistemas efetuado pelos Kayapó 

que, ao contrário do manejo convencional de origem europeia que compete com a diversidade 

da natureza, segue os processos naturais e reproduz características semelhantes à da vegetação 

nativa. Por isso a agricultura dos Kayapó e de outros grupos originários dos Cerrados passaram 

desapercebidas pelo homem branco, que só via agricultura na transformação de uma primeira 

natureza em outra alterada pela ação antrópica em competição com aquela. 

Os antropólogos exemplificam a diferença da concepção de manejo desses povos para 

a concepção eurocêntrica citando a exploração das grandes áreas de Cerrado da região Centro-

Oeste do Brasil. Originalmente essas regiões possuem flora de diversidade rica, mas foram 

convertidas em monoculturas de soja, milho e trigo. Para esse manejo a vegetação original 

precisa ser removida, o chão nivelado e os plantios mantidos com grandes custos para 

manutenção da fertilidade e contenção das ervas daninhas. Esse tipo de manejo, para Anderson 

e Posey, é uma luta contra os processos da natureza. 

O manejo dos Kayapó, segundo observaram Anderson e Posey, segue o ciclo da 

natureza. Os índios plantam em um mesmo ambiente uma grande diversidade de espécies, 

valorizando e selecionando as espécies de acordo com a condição de drenagem apresentada 

pelo relevo natural e dispondo-as de acordo com o tempo de manejo e altura que atingem. As 

roças são formadas em clareiras naturais ou artificiais, no centro concentram matéria orgânica 

retirados da capoeira em volta. Formigas e cupins são parte da matéria orgânica inserida na 

mistura para oxigenação do solo e controle de pragas. Suas roças são verdadeiras ilhas cercadas 

de vegetação nativa onde o manejo é menos intenso. Para o antropólogo, esse sutil manejo dos 

Kayapó possui benefícios substanciais. As áreas manejadas fornecem alimentos, remédios, 

matéria-prima para construções e artesanatos, além de atração para caça  e focos de mel. 

Anderson e Posey lembram que as roças Kayapó já foram suprimento para um contingente 

populacional enorme no passado, rebatendo a objeção de que esse tipo de manejo só seria eficaz 

para o suprimento de populações pequenas. 

A aldeia pesquisada por Anderson e Posey é chamada de Gorotíre e se localiza na bacia 

do rio Xingu, em zona de transição entre o Cerrado e a densa Floresta Amazônica. Por serem 

populações que migraram dos campos Cerrados para a transição com a Floresta para manterem 

sua autonomia enquanto povo, os Kayapó consideram as áreas de Cerrado mais saudáveis que 

as Florestas. É nos campos de Cerrado que eles formam suas ilhas de manejo. Nessas ilhas são 

inseridas uma grande diversidade de plantas, muitas delas trazidas de outras localidades. 

Anderson e Posey acreditam que os grupos indígenas (o manejo do Cerrado não seria uma 
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exclusividade Kayapó) foram responsáveis pela difusão de muitas espécies e variedades pelo 

domínio dos Cerrados, sendo o manejo determinante para o Cerrado que conhecemos. 

Robert et al. (2012), estudaram grupos Mebêngokre-Kayapó posteriores aos estudos de 

Anderson e Posey, para verificar se, com a chegada das frentes de expansão agrícolas na região 

dos seus territórios atuais, houve erosão genética, se a agrobiodiversidade Kayapó tem sido 

afetada. A conclusão dos autores é de que, apesar da perda de significativas variedades, 

principalmente de amendoim e milho, as roças Kayapó são cada vez mais diversificadas, 

apresentando variedades trazidas, muitas vezes, de territórios longínquos. Isso se dá porque o 

conceito que guia esses povos para o cultivo de suas roças é o que os autores traduzem por 

beleza (mex). Uma roça é mais bela quanto mais diversa, pois expressa a profundidade das 

relações sociais desenvolvidas por quem a planta. Nas palavras de Robert et al. (2012, p. 341), 

para “os Kayapó, a valorização sempre atual da agrobiodiversidade deve ser entendida por meio 

do conceito Mebêngôkre de mex, isto é, a beleza que valoriza, além da estética, os esforços dos 

indivíduos e da sociedade em participar de redes de trocas sempre mais fortes e extensas”. 

Não é apenas o patrimônio genético de variedades cultivadas pelos Kayapó o que precisa 

ser valorizado para atingirmos um desenvolvimento rural sustentável, mas a filosofia que os 

move para o cultivo. A noção de beleza associada à diversidade é a chave para uma relação 

mais harmonioza entre diferentes grupos humanos e entre ser humano e toda a natureza. 

 

4. Considerações finais. 

Os três ensaios que compõem esse artigo nos conduzem à certeza de que o 

fortalecimento da agrobiodiversidade e dos saberes dos povos originários tradicionais é 

indispensável para que possamos conviver com nossos ecossistemas de maneira sustentável. As 

políticas públicas nem sempre consideraram esses quesitos, acúmulo de injustiça que gerou 

uma dívida histórica inestimável para com as comunidades originárias tradicionais. No que se 

refere aos Cerrados do Brasil central essa dívida é especialmente significativa e urge uma 

mudança de paradigma para que tenhamos possibilidade de reverter tamanhos desacertos. Toda 

política pública que fomente a agrobiodiversidade acompanhada da diversidade cultural é 

insuficiente para corrigir tantos erros históricos. 
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Resumo 

Os incentivos de políticas governamentais e as características físicas do centro-oeste brasileiro 

proporcionou a expansão da agroindústria canavieira para diferentes estados da região, como 

Goiás, que transformou vários de seus munícipios em parque sucroalcooleiro, sendo um dos 

principais, Jataí (GO). Nessa perspectiva, objetivo desse estudo é verificar as principais 

implicações para a economia de Goiás causadas pelo avanço da agroindústria canavieira entre 

2000 a 2017, tendo como destaque o município de Jataí (GO). A realização desse estudo 

demonstra que o estado de Goiás, representa um dos estados com maiores níveis de produção 

de cana-de-açúcar e seus derivados no país, sendo que Jataí destacou-se nesse processo devido 

às características físicas (clima, solo, relevo) que predominam no local e são favoráveis à 

mecanização agrícola. A territorialização da agroindústria canavieira em Goiás se dá por meio 

da ocupação de terras para o cultivo de cana-de-açúcar e pelo estabelecimento de formas de 

controle sobre o trabalho e as finanças municipais, uma vez que a atividade tende a se tornar a 

maior empregadora e a maior arrecadadora de tributos em diversos municípios. Mesmo com a 

participação da produção de cana-de-açúcar na economia de Jataí, ainda permanece o desafio 

de fazer com que esses recursos contribuam para avanços na saúde, educação, segurança, entre 

outros elementos. 

 

Palavras-Chave: Territorização. Agroindústria. Cana-de-açúcar. 

 

1. Introdução 

As políticas e planos governamentais como o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL), criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n° 76.593, contribuiu para a 

expansão da fronteira canavieira durante o século XX e representaram a inserção desta atividade 

em novas regiões como polos produtores no Brasil, especialmente no centro-sul. 

De acordo com Shikida (1997) a evolução da cultura da cana-de-açúcar no Centro-Oeste 

é recente comparativamente com a centenária agroindústria canavieira brasileira, e seu 

crescimento exponencial ocorreu fundamentalmente a partir da década de 1980, já na fase de 

expansão “acelerada” do Proálcool – quando políticas específicas de incentivo para a produção 

de álcool hidratado foram amplamente utilizadas.  
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O estado de Goiás, onde o bioma cerrado é dominante, não apresentou 

desenvolvimento notável do setor na fase da expansão do Proálcool e nem 

depois, em razão, entre outros fatores, de estar sendo alvo dos prolongamentos 

da fronteira agrícola, com ênfase em grãos, algodão, arroz e gado. Nos anos 

80 do século passado, começou a expandir-se nesse estado a produção 

alcooleira, mas foi somente após o final da década de 1990 que, de fato, essa 

expansão tornou-se notável. E o crescimento intensificou-se mais ainda no 

início do presente século, em razão da grande necessidade de diversificação 

na matriz energética, motivada pelos impactos ambientais decorrentes do 

modelo adotado anteriormente, baseado em combustíveis fósseis. 

 

Nesse sentido, o avanço da agroindústria canavieira em Goiás encontra-se vinculado a 

diferentes fatores de ordem natural, econômica e política, além disso, a disponibilidade de terras 

como relacionadas a aptidão agrícola para o cultivo de cana-de-açúcar com custos menores em 

relação aos centros produtores paulistas, representou, um importante fator para a expansão da 

atividade em Goiás. 

Dessa forma o processo histórico de construção e ocupação espacial de Goiás fez com 

que as terras se mantivessem como o principal recurso a ser dominado pelas classes produtivas 

dominantes, sendo justificado principalmente pela tentativa de disseminar o uso do etanol como 

fonte energética e, com isso, promover a diversificação da matriz energética (SILVA, 2011). 

A disponibilidade de terras aptas para a agroindústria canavieira no estado de Goiás foi 

confirmada pelo Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar instituído em setembro de 

2009, através da publicação do Decreto 6.961, de 2009, resultado de estudo da Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), que tinha por objetivo “... fornecer 

subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando à expansão e produção 

sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro” (MANZATTO et al., 2009, p. 8). 

Segundo resultados do referido estudo, a região Centro Oeste concentra a maior quantidade de 

áreas aptas à expansão das lavouras de cana, devido fatores como suas características físicas, 

como o relevo, clima, entre outros (MANZATTO et al, 2009).  

Outro fator que contribuiu para o avanço da agroindústria canavieira foi o Plano 

Nacional de Agroenergia (2006-2011). Tal Plano visava “Desenvolver e transferir 

conhecimento e tecnologias que contribuíssem para a produção sustentável da agricultura de 

energia e para o uso racional da energia renovável, visando à competitividade do agronegócio 

brasileiro e dar suporte às políticas públicas” (MAPA, 2006. p. 15). No entanto, a expansão das 

lavouras de cana-de-açúcar em estados do Centro-Oeste brasileiro, como Goiás confronta-se 

com a grandes produções de grãos e com a agroindústria do setor de carnes (aves e suínos) 
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presente em vários municípios goianos, que ampliaram nas últimas décadas as disputa territorial 

e aumento no valor das terras (SAUER, 2011). 

Dentre os municípios goianos de destaque no avanço da agroindústria canavieira, 

encontra-se Jataí (GO), região de predomínio do bioma cerrado e com características físicas 

(relevo, solo, clima) favoráveis a mecanização do solo por atividades agrícolas. No ano de 2007 

inicia-se a instalação da primeira unidade industrial canavieira neste município. O 

empreendimento do grupo COSAN e desde 2012 tornou-se a Raízen10, que possibilitou a 

inserção deste município na atividade canavieira modernizada. 

Nesse contexto, objetiva nesse estudo apresentar uma análise das transformações no 

município de Jataí geradas pela inserção da agroindústria canavieira entre 2000 a 2017 

contextualizando como os efeitos econômicos contribuíram para alterar a dinâmica espacial e 

territorial do município. 

 

2. Os efeitos da expansão da agroindústria canavieira na região Centro-Oeste: Goiás em 

destaque 

A produção de cana-de-açúcar e seus derivados é uma atividade econômica que têm sido 

explorada o Brasil desde os primeiros anos do período colonial brasileiro, variando de 

importância conforme as diferentes fases pelas quais essa atividade passou desde então. O 

cultivo de cana-de-açúcar e seu aproveitamento industrial pode representar meios para a 

ampliação da economia de um local (SILVA, 2011). 

Conforme Censo Agropecuário de 2006 a cultura da cana de açúcar de 1950 a 2006 

apresentou um crescimento em quantidade de produção constante no Brasil, especialmente, 

posterior a 1975, fato esse, explicado pela criação do Programa Nacional do Álcool – 

PROÁLCOOL, que tinha como objetivo a produção do álcool, através da cana-de-açúcar, 

visando à substituição em larga escala dos derivados de petróleo, que tinham alcançado altos 

preços.  

Nesse sentido, entre 1950 a 2006 ocorreram diversas transformações no território 

Brasileiro, como o avanço de técnicas de plantio dessa cultural e de tecnologias para expansão 

da atividade canavieira. O Censo Agropecuário (2006, p.150-151) destaca que: 

 

 
10  Representa uma enorme associação de empresas, que, desde julho de 2011 é responsável pela 

produção de açúcar, de etanol e de energia elétrica, sendo uma subsidiária “joint venture” entre a 

COSAN e a Royal Dutch Shell (“Shell”). 
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Este cenário proporcionou um crescimento de 47,9% na produção de cana-de-

açúcar no período de 1995 a 2006, atingindo 19,6 bilhões de reais em 2006, o 

maior valor alcançado por uma cultura. Grandes investimentos foram 

realizados nos últimos anos, para atender o aumento da demanda de álcool no 

mercado interno. A ampliação da capacidade de moagem e o surgimento de 

novas usinas provocaram um aumento na área colhida em 33,3%, provocando 

a valorização das terras em várias regiões do País. Nos últimos anos, a colheita 

mecanizada vem crescendo no País. Em 2006, 13,6% da área foi colhida desta 

forma, porém, em 91,6% dos estabelecimentos que respondem por 46,6% da 

área colhida, a colheita ainda foi realizada de forma totalmente manual. 

 

A variação da produção, da área de cultivo e da produtividade de cana-de-açúcar de 

1950 a 2006 (figura 1) representou avanços significativos, ancorados, principalmente, em 

ganhos em produtividade, mas também em ganhos em área de cultivo. Tal cenário foi 

fundamental para fazer com que houvesse a inserção de novos espaços na dinâmica econômica 

canavieira. 
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Figura 1– Produção, área cultivada e produtividade de cana-de-açúcar no Brasil entre 1950-

2006. 

 
Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO, 2006. 

 

Considerando o período mais recente, é possível verificar que o crescimento da área 

colhida com cana-de-açúcar se deu de forma diferente entre as grandes regiões do Brasil. As 

variações dos níveis de área colhida de cana-de-açúcar entre as regiões brasileiras demonstram 

através das estimativas do CONAB (2018) que a região nordeste, sul e centro-oeste são, 

respectivamente as que mais expandiram entre as safras de 2005 a 2019, como exemplificado 

na figura 2. 

 

Figura 2 - Evolução da área colhida nas regiões do Brasil- Safras de 2005 a 2018/19. 

 
Fonte: CONAB, 2018. 

 

Os estados de produção de cana-de-açúcar, corresponde a São Paulo e Goiás, que 

tiveram durante o período de 2005 a 2019, algumas safras com redução de área colhida, fato 
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esse, explicado principalmente, pela devolução de áreas arrendadas e de fornecedores, que 

substituíram o plantio de cana-de-açúcar por outras culturas, como a soja, além disso, ocorreu 

a finalização de contratos de arrendamento, principalmente nas áreas impróprias à colheita 

mecanizada, pois faz parte da estratégia das unidades de produção para se tornarem mais 

eficientes (CONAB, 2019). 

Posterior ao ciclo de crescimento da cana-de-açúcar do período colonial e a implantação 

de políticas governamentais, o estado de São Paulo tornou-se o maior produtor nacional da 

cana-de-açúcar, no entanto, desde 2014, teve reduções na área colhida da cultura. O estado de 

Goiás, segundo maior produtor nacional, também teve reduções no nível na produtividade das 

safras de cana-de-açúcar, principalmente, devido à variedade de outras culturas na região, como 

as plantações de soja e milho (CONAB, 2019).  

Apesar da maior competitividade em áreas disponíveis para o avanço da agroindústria 

canavieira, Goiás e se destacou nos últimos anos na região centro-oeste, principalmente, devido 

aos fatores citados por CONAB (p.20. 2018): 

 
Goiás vem aumentando sua importância no cenário nacional da cultura de 

cana-de-açúcar. Entre os fatores que favorecem o incremento da produção está 

o clima tropical, mais adequado para as lavouras de cana-de-açúcar. Goiás 

também é favorecido pelo fotoperíodo adequado à cultura, ou seja, a planta 

recebe as horas de iluminação necessárias para ter bom desenvolvimento 

vegetativo. O relevo e a topografia auxiliam na mecanização das lavouras e, 

com isso, há redução nos custos de produção e no impacto ambiental. 

 

A produção de cana-de-açúcar resulta em diversos efeitos econômicos, que 

transformaram a organização espacial da região Centro-Oeste, especialmente, do estado de 

Goiás, que nas últimas décadas tornou-se uma das áreas com maior expansão de lavouras de 

cana-de-açúcar. Esse movimento de expansão contribui para transformações econômicas e 

conjuntamente para transformações espaciais dessa região, inserida no bioma Cerrado. Nesse 

sentido Rocha (2012, p. 16) afirma: 

Nos últimos 40 anos, a região denominada como Cerrado, localizada na 

porção central do território brasileiro, se modificou bruscamente nos aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. Estas mudanças foram causadas pelo 

intenso processo de ocupação humana ao qual este ecossistema foi submetido, 

graças a uma soma de intervenções políticas, características naturais da 

paisagem e dos avanços tecnológicos da agricultura. Essa junção foi decisiva 

para transformar a savana brasileira em uma potência agrícola tal como é 

conhecida hoje. 
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Dentre as atividades agrícolas que auxiliaram em modificação no Cerrado do Centro-

Oeste, encontram-se a formação de áreas de pastagens, produção de grãos, e o cultivo da cana-

de-açúcar, que representa a principal matéria-prima para a produção do etanol. Conforme 

PROCANA (2013), entre os anos 2000 e 2013 o número de unidades agroindustriais canavieiras 

mais que dobrou nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, com mais de 40 usinas construídas 

nos dois estados desde 2000. 

Conforme dados da CONAB (2018), as estimativas de área colhida de cana-de-açúcar 

no estado de Goiás revelam o valor de 909,8 mil hectares para safra 2018/2019 (Figura 3), valor 

esse semelhante ao de 2018, sendo níveis significativos para a economia da região. 

 

Figura 3 - Evolução da área colhida em Goiás –Safras de 2005 a 2018/19. 

 
Fonte: CONAB (2018). 

Em relação a variação da produtividade da cana-de-açúcar no estado de Goiás entre as 

safras de 2005 a 2018/2019 é possível verificar, conforme dados da CONAB (2018) que no 

decorrer desse período ocorreram várias oscilações ressaltadas na figura 4. 

Figura 4 - Produtividade da cana-de-açúcar em Goiás safras 2005 a 2018/19. 

 
Fonte: CONAB: Estimativa em dezembro/2018. 
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Conforme, destacado na figura os valores da produtividade de cana-de-açúcar 

apresentaram uma redução na produtividade posterior a 2014, principalmente, devido os fatores 

de variações microclimáticas, que afetaram principalmente a safra de 2018/2019, a qual apesar 

das:  

...boas condições de chuvas e os investimentos feitos na safra passada não 

foram suficientes para melhorar o rendimento da safra atual. O rendimento 

médio da cana-de-açúcar deve apresentar uma diminuição de 2% em relação 

à safra passada. Temperaturas altas e baixa umidade, no início da safra, 

aceleraram a maturação das lavouras de cana-de-açúcar, diminuindo a 

produtividade esperada (CONAB, 2018, p.18). 

Os levantamentos anuais do IBGE conjuntamente com os da CONAB, demonstram o 

crescimento contínuo da produção canavieira (toneladas de cana colhida), resultante 

principalmente do aumento da área cultivada, que se intensificou entre 2005-2009, com o 

objetivo de oferecer uma alternativa ao petróleo que atingiu altos preços até 2008. Mesmo 

diante das previsões de elevação de demanda por etanol no mercado doméstico, questões 

econômicas relacionadas à economia global após as alterações iniciadas em 2008 afetaram os 

recursos financeiros da agroindústria canavieira fazendo com que vários projetos tivessem seus 

cronogramas adiados ou suspensos, reduzindo o avanço de canaviais (IBGE, 2009). 

Portanto, o Centro-Oeste se tornou uma área de expansão da agroindústria canavieira, 

sendo que Goiás recebeu significativa parcela dos investimentos, se tornando um importante 

território canavieiro. Por consequência, os municípios que abrigaram unidades agroindustriais 

canavieiras, como Jataí (GO), tendem a ter sua economia alterada em função da inserção ou 

ampliação desta atividade. 

 

3. A agroindústria canavieira em Jataí (GO) 

O município de Jataí tem uma área territorial de 7.174, 220 km2, encontra-se na 

Microrregião Sudoeste de Goiás, está a aproximadamente 320 km de distância de Goiânia 

capital do estado, em uma região caracterizada por atividades agropecuária como principal 

fonte de renda e nas últimas décadas tornou–se um importante local de expansão da 

agroindústria canavieira, que vem alterando o perfil da produção no município. 

Com base em dados do Instituto Mauro Borges (2019) dentre as principais atividades 

econômicas do município de Jataí encontra-se a produção de Cana-de-açúcar, soja, milho, 

comércio e nas últimas décadas o turismo passou também ganhar destaque como fonte de 

recursos financeiros para a região. 
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A produção de cana-de-açúcar é a que apresentou a maior expansão nas últimas décadas 

em Jataí (GO). De acordo, com dados do IBGE a quantidade de cana-de-açúcar produzida no 

intervalo temporal de 2000 a 2017 apresentou o advento de áreas significativas a partir de 2008, 

fato esse, explicado por diferentes fatores, como a instalação no município da Cosan, atual 

Raízen, que é uma empresa brasileira com sede em São Paulo especializada nos setores de 

produção de açúcar e etanol. 

De acordo com Moreira (2013) no ano de 2006 administradores da Raízen, foram 

encarregados de encontrar um local viável onde uma usina de etanol pudesse ser instalada pelo 

Grupo, sendo em março de 2007, após aprovação pelo conselho de administração, o município 

de Jataí (GO) foi escolhido para instalação dessa empresa em seu território, o que propiciou 

mudanças de níveis de área colhida e na quantidade produzida de cana-de-açúcar em Jataí (GO). 

Dentre os fatores que influenciaram na instalação da Raízen no munícipio de Jataí (GO) 

estão, por exemplo, as características físicas, relevo e clima, favoráveis para o plantio de cana-

de-açúcar, além da ação estatal, por meio da elaboração e execução de políticas públicas, como 

forma de atrair para o território goiano investimentos da agroindústria canavieira. A instalação 

da Raízen em Jataí-GO (figura 5) apresenta a tendência de mudanças em quantidades de ofertas 

de empregos e maiores circulação de capital para o município. 

 

Figura 5- Usina Raízen de Jataí (GO) 

 
Fonte: Prefeitura do munícipio de Jataí/GO, 2019. 

 

O município de Jataí (GO) não produzia de cana-de-açúcar anterior a 2000 em níveis 

significativos e posterior essa fase passou a figurar entre importantes produtores no estado, mas 
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durante o ano de 2001 contava com aproximadamente 60 ha de canaviais e em 2010 chega a 

18.000 ha, um aumento significativo quanto a área de plantio.  

Com base em uma análise dos valores de área colhida em hectares (ha) de cana-de-

açúcar em Jataí -GO entre 2000 e 2017 é evidente as elevações em área, que teve o valor 

máximo no ano de 2013 com 35.000,00 hectares (ha), nível esse, que nos anos posterior teve 

reduções, mas que mantiveram o município como um importante produtor do estado e do país 

(figura 6). 

Figura - 6- Área colhida (ha) de cana-de-açúcar entre 2000 a 2017 Jataí (GO). 

Organização: Próprio autor, 2019. Fonte: SIDRA, 2017. 

 

Conforme observado na figura até o ano 2007 os valores de área colhida da cana-de-

açúcar em Jataí (GO) se apresentava como praticamente inexistente, portanto sem importância 

para a dinâmica econômica e espacial. Nesse sentido, Silva (2011) ressalta que a área total de 

lavouras temporárias e permanentes de cana-de-açúcar teve contribuições de maior efeito em 

Jataí posterior a 2008, desde então, essa atividade passou a predominar entre as principais 

atividades agrícolas da região. 

A quantidade produzida em tonelada (t) no ano de 2008, correspondeu a 140.000 t, 

enquanto em 2013 equivalia a 4.200.000,00 t, e no ano de 2017 teve 2.880.000 t, valores esses 

que demonstram uma oscilação, mas que evidenciaram a ampliação da cultura no município de 

Jataí, especialmente, a partir de 2008, como destacado na figura 7. 
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Figura 7– Quantidade produzida em tonelada (t) de Cana-de-açúcar entre 2000 a 2017 no 

município de Jataí (GO) 

 
Organização: o autor, 2019. Fonte: IBGE, 2017. 

Em relação ao rendimento médio de cana-de-açúcar, também, ocorreram diversas 

variações em seus níveis nos últimos anos, sendo que o pico ocorreu em 2008, posteriormente 

houve um decréscimo, como é destacado na figura 8, sendo uma possível explicação, refere a 

queda do preço do açúcar no mercado internacional e também do preço do petróleo, que 

influência os preços da gasolina e etanol, além disso, as condições do clima e aumento de pragas 

com necessidade de maiores gastos e também influenciaram os preços. 

 

Figura - 8 - Rendimento médio (kg/ha) de cana-de-açúcar em Jataí (GO) 

 
Organização: Próprio autor, 2019. Fonte: IBGE, 2017. 

Os valores de produção da cana-de-açúcar aumentaram nos últimos anos, 

especialmente, devido a implantação da Raízen na região, que propiciou uma nova dinâmica de 

desenvolvimento dessa atividade. 
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5 - Considerações 

A atual expansão da agroindústria canavieira no Brasil reflete o conjunto de políticas 

realizadas no decorrer da história do país, que contribuíram para o aumento de centros 

produtores do setor, como Goiás, o qual apresentou uma elevação em seus níveis de produção 

especialmente, na década (2000 a 2010), com valores que se mantiveram crescentes entre 2011 

a 2017, sendo que um dos principais municípios que contribuiu para esse processo é Jataí (GO). 

A expansão constante da produção de cana-de-açúcar e seus derivados em Jataí (GO) 

contribuiu diretamente para sua inserção na economia nacional e internacional, sendo 

atualmente um importante produtor. 

A agroindústria canavieira em Jataí representa diversas alterações espaciais que 

marcaram o território principalmente pós a entrada das grandes corporações na cidade, como a 

Raízen, que entrou em funcionamento em 2011, o que resultou no aumento de área cultivada. 

Nessa perspectiva, compreender como a produção de cana-de-açúcar vem alterando a 

dinâmica econômica de Jataí é fundamental para uma análise da expansão de uma atividade que 

pode contribuir para investimentos na saúde, educação, oferta de emprego e outros elementos 

essenciais para o desenvolvimento do munícipio. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância do ensino de solos 

pela Geografia na educação básica evidenciando diferentes formas de conhecer o mesmo, além 

da difusão do conhecimento numa perspectiva de integração da Universidade com o Ensino 

Fundamental e Médio, considerando a relação sociedade-natureza como formadora de uma 

totalidade. A metodologia implicou na produção do material didático sobre solos e apresentação 

desse material por meio de palestra no 1º Mês do Meio Ambiente - Sustentabilidade e seus 

desafios. Como resultado constatamos que a prática com materiais didáticos desperta o interesse 

de alunos sobre o assunto. Por meio dessa atividade foi possível contextualizar empiricamente 

a conservação dos solos. Concluímos portanto, que metodologias diferenciadas sobre 

conversação do mesmo são ferramentas de auxílio importantes para o ensino de solos pela 

Geografia na educação básica. 

 

Palavras chave: práticas de ensino, Geografia, material didático.  

 

1. Introdução 

O solo é um componente do ambiente natural que deve ser adequadamente conhecido e 

preservado tendo em vista sua importância para a manutenção do ecossistema terrestre e 

sobrevivência dos organismos que dele dependem. A degradação do solo pode ser associada ao 

desconhecimento que a maior parte da população tem das suas características, importância e 

funções. Este deve ser visualizado como um tema transversal, principalmente no ensino, onde 

possa estabelecer relação com as ciências naturais/sociais, ou seja, a Geografia (FONTES e 

MUGGLER, 1999; LIMA, 2005). 

Essa problemática desperta a atenção para a importância de se discutir os temas 

relacionados ao solo no ensino, de modo que se promovam reflexões e seja evidenciada a sua 

relevância, não se circunscrevendo apenas à produção de alimentos, haja vista que o solo 

desempenha, nos ambientes urbanos e rurais, inúmeras outras funções. 

Diante da importância ambiental e agrícola do solo, é fundamental incorporar essa 

discussão nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, e despertar nos professores e educandos 
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a conscientização a partir do conhecimento de conceitos básicos sobre o mesmo. Esta ação, que 

por si só não resolve o problema, mas pode contribuir para a reversão da negligência em relação 

a este recurso natural (LIMA,2005; BARROS, 2017). 

Assim, estimular novas metodologias de práticas de ensino com a produção de material 

didático sobre solos é de fundamental importância.  O artigo é resultado do projeto de ensino: 

Construção de materiais didáticos e o ensino de solos pela Geografia (código de aprovação 

PI03529-2019).  De tal modo, o trabalho incorpora produção de materiais didáticos e ações de 

ensino do Laboratório de Pedologia e Erosão de Solos (LPES). O referido laboratório conta 

com infraestrutura física, equipamentos e acadêmicos pesquisadores destinados a dar suporte 

às atividades de pesquisa nele cadastrados. Realizam atividades práticas no contexto 

geográfico, para suporte das disciplinas do curso de Geografia, com ênfase no conteúdo de 

solos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi promover a reflexão sobre a importância do ensino 

de solos pela Geografia na educação básica com a produção de materiais didáticos, 

evidenciando diferentes formas de conhecer o mesmo, além da difusão do conhecimento numa 

perspectiva de integração da Universidade com o Ensino Fundamental e Médio, considerando 

a relação sociedade-natureza como formadora de uma totalidade. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Por que devemos estudar o solo? 

Para a pedologia solo é a massa natural, que compõe a superfície da Terra suporta ou 

é capaz de suportar plantas, ou também como a coleção de corpos naturais que contém matéria 

viva (LEPSCH, 2010). 

O estudo científico do solo, a aquisição e disseminação de informações do papel que 

o mesmo exerce na natureza e sua importância na vida do homem, são condições primordiais 

para sua proteção e conservação, isso ajuda na garantia da manutenção de meio ambiente sadio 

e autossustentável (TEIXEIRA; VIEIRA, 2013). 

A Educação em Solos tem como objetivo conscientizar a importância do solo na vida 

das pessoas. Neste sentido, o solo deve ser visto como componente essencial do meio ambiente 

e da vida, assim deve ser conhecido e preservado da degradação (MUGGLER et al., 2005; 

BARROS, et al., 2017). 

Os processos erosivos em áreas de cultivo podem ser minimizados ou controlados com 

a aplicação de práticas conservacionistas, que têm por concepção fundamental garantir máxima 

infiltração e menor escoamento superficial das águas pluviais. Existem várias técnicas adotadas 
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para a conservação de solo na agricultura, podendo ser agrupadas em vegetativas, edáficas e 

mecânicas. As técnicas de caráter vegetativo e edáfico são as de mais fácil aplicação, menos 

dispendiosas e mantém os terrenos cultivados em condições próximas ao seu estado natural, 

devendo, portanto, ser privilegiadas (GUERRA; SILVA; BOTELLO, 2015). 

As práticas de conservação de solo devem ser aplicadas após o conhecimento integrado 

das potencialidades e limitações dos recursos de solo e água a nível de bacias hidrográficas e/ou 

microbacias. A escolha das técnicas deve, necessariamente, adaptar-se às características físicas 

e químicas do solo, à declividade e comprimento da encosta e ao tipo de cultivo, também deve 

adequar-se à capacidade de uso das terras (GUERRA; SILVA; BOTELLO, 2015). 

 Na estrutura da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), a Educação em Solos 

faz parte da Divisão IV, denominada ‘Solos, Ambiente e Sociedade’, na Comissão 4.1 – 

Educação em Solos e Percepção Pública do Solo. Portanto, amparada pela instituição maior em 

solos no Brasil, a Educação em Solos tem também como um dos objetivos popularizar o 

conhecimento científico acerca do solo tanto na educação formal como na não formal 

(MUGGLER et al, 2005).  

 A missão dessa comissão é contribuir na construção do elo, atualmente inexistente ou 

muito tênue, entre a Ciência do Solo e a Sociedade, por meio do desenvolvimento, em cada 

cidadão, da consciência da importância do solo para a vida (IUSS, 2003). 

 Considerando-se que o solo é um componente do ambiente natural e humano, presente 

no cotidiano das pessoas, e que é familiar e significativo para todos, ele pode ser usado como 

um instrumento da Educação Ambiental. Com o objetivo de trazer o significado da importância 

do solo à vida das pessoas de modo a ampliar a sua percepção do solo como parte essencial do 

meio ambiente, e da importância da sua conservação e do seu uso e ocupação sustentáveis, 

delimita-se a educação em solos, indissociável da educação ambiental. 

 

3. Material e métodos 

3.1. Área de estudo 

O município de Jataí, situado no sudoeste de Goiás (Figura 1) é caracterizado pela 

diversificação de atividades agropecuárias e agroindustriais, devido às condições edáficas e 

climáticas favoráveis. Concentradas em bacias hidrográficas, essas atividades são limitadas 

pela topografia do terreno, pelos solos inaptos e pela rede de drenagem, cuja área destinada às 

reservas legais e permanentes totaliza aproximadamente 107.000 hectares (IMB, 2006). 

 

                             Figura 1- Localização do município de Jataí – Goiás 
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   Fonte: VILELA, Igor Ferreira  (2019). 

 

Jataí está entre as principais economias do estado de Goiás. Detém o 7º maior PIB entre 

os municípios goianos (2,2% de todo PIB estadual) e tem uma forte atuação na atividade 

agropecuária. O município possui o segundo maior Valor Adicionado da Agropecuária no 

estado e o quinto lugar no país, sendo esta participação expressiva pelo uso da tecnologia de 

ponta. Entre as atividades desenvolvidas no setor, destacam-se a produção de milho e soja (1º 

lugar em ambos) e tem o 8º e 2º maiores efetivos de bovinos e de suínos do estado, 

respectivamente. Jataí também se destaca na produção industrial, posicionando-se em 11º lugar 

entre os municípios industriais goianos, cujos destaques são o segmento de produção de 

alimentos e bebidas e de produção de etanol e açúcar (IMB,2016). 

As atividades agrícola e pecuária são importantes para o crescimento econômico do 

município e trazem preocupação acerca do uso e ocupação do solo e recursos hídricos. De forma 

que, mesmo com a adoção de técnicas de conservação dos solos e uso eficiente da água, estes 

recursos naturais estão sujeitos à acelerada degradação, em função da ação erosiva das chuvas, 

principalmente nas vertentes, nas periferias urbanas e nas margens da rede viária, as quais são 

áreas que sofrem forte influência antrópica.  
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3.2. Procedimentos 

Para obter os resultados acerca das informações deste artigo, inicialmente foi realizado 

um levantamento bibliográfico tendo como base alguns autores principais (LIMA, 2005; 

GUERRA, 2015; BERTONI, NETO 2014; LEPSCH 2010 entre outros). O foco deste 

levantamento foi conhecer as formas de conservação dos solos. Na sequência procedemos para 

as atividades práticas como a preparação do material didático e apresentação de uma palestra 

no 1º Mês do Meio Ambiente - Sustentabilidade e seus desafios no dia 10 de junho de 2019, 

onde foram realizados dois experimentos: 

O primeiro com a intenção simular a erosão do solo, no caso somente a forma eólica, 

causada pelo vento. Para o experimento com o material didático foram usadas duas bandejas 

com o mesmo tipo de solo (seco), uma com solo com cobertura vegetal e outra com solo 

descoberto. Com o auxílio de uma canudo foi assoprado os dois tipos de solos, simulando os 

efeitos do vento, para verificar a diferença da estabilidade dos agregados deste nos dois 

ambientes.  

Já o segundo experimento foi sobre o impacto da gota de chuva no solo, com a intenção 

de demonstrar o início de uma erosão hídrica. Para isso foram usadas duas garrafas pets cortadas 

ao meio, onde em uma garrafa foi adicionado um solo coberto com grama e na outra apenas 

solo descoberto. Depois as garrafas pets foram envolvidas com um papel sulfite branco, e foi 

necessário também uma garrafa pet de 500 ml com água onde foi usado para simular a chuva. 

A garrafa foi inclinada na horizontal onde procedemos a simulação de chuva,  com a tampa 

aberta parcialmente começou a pingar a água sobre cada garrafa, primeiramente sobre a de solo 

coberto com grama e depois no descoberto. Após essa simulação de chuva, foi desenrolados o 

papel sulfite ao seu redor para verificar a diferença da erosão nos dois ambientes. 

 

4. Resultados e discussão. 

4.1. Levantamento bibliográfico sobre medidas de conservação de solos. 

   Por meio do uso das práticas conservacionistas pode-se cultivar o solo, sem 

depauperá-lo significamente, quebrando assim um aparente conflito ecológico que existe entre 

a ação do homem e o equilíbrio do meio ambiente. Estas práticas fazem parte da tecnologia 

moderna e permitem controlar a erosão, não anulando-se completamente, mas reduzindo-o a 

proporções menores. 

Todas as práticas conservacionistas evitam, entre outras coisas, o impacto direto da 

chuva e o escoamento das enxurradas. Evitando as enxurradas, a água das chuvas mais fortes 

infiltra-se no solo enriquece os mananciais subterrâneos, não havendo o escoamento súbito, que 
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perigosamente sobrecarrega o curso dos rios, causando inundações dos campos de cultivo e de 

cidade. Essas práticas são essencialmente benéficas a todos, porque proporcionam tranquilidade 

tanto para o agricultor, assim como ao citadino, mas para serem executadas é necessário um 

conhecimento sobre solo que está sendo utilizado, pois para conservá-lo precisa-se saber como 

ele é constituído e como se formou (LEPSCH,1977). 

Para proteger o solo, tão importante para a vida, é utilizado várias formas, que se 

complementam, essas formas de conservação se dividem em vegetativas, edáficas e mecânicas 

(BERTONI, NETO 2014). A prática de conservação vegetativa são: 

- o aumento da cobertura do solo por meio do reflorestamento; 

- formação e manejo apropriado de pastagem; 

- culturas em fileiras de vegetação em nível que barrem o escoamento da água; 

- plantio de grama nos taludes das estradas; 

- plantio de árvores para formar uma espécie de quebra vento, não arrancando o mato, roçando-

o, e fazendo a cobertura do solo com palhas ou acolchoamento. 

 As práticas vegetativas consiste em usar árvores ou a vegetação do local como forma de 

proteger o solo. Todas as práticas vegetativas procuram cobrir o terreno com árvores, folhagens 

ou resíduos vegetais, imitando, portanto, a natureza. 

Em relação às práticas edáficas são técnicas utilizadas para manter ou melhorar a 

fertilidade do solo. As práticas de caráter edáfico se baseiam em três principais princípios:  

- a eliminação ou o controle das queimadas; 

- adubação do solo; 

- rotação de culturas.  

As queimadas são muito utilizadas por serem a forma mais rápida e barata para limpar 

o terreno, porém com o uso intensivo desse método causa a diminuição da fertilidade do solo e 

o aceleramento dos processos erosivos além da poluição atmosférica. A rotação de culturas visa 

auxiliar o solo na renovação dos seus nutrientes. Na rotação de cultura, em um mesmo terreno, 

planta-se diferentes culturas, alternando entre uma cultura que retira mais nutrientes do solo e 

uma que não precisa tanto dos nutriente, assim dando tempo para o solo recuperar os seus 

nutrientes.  

Cada cultura possui a sua própria necessidade de nutrientes, algumas necessitam mais 

do que as outras. A adubação também visa auxiliar o solo a repor os seus nutrientes. Por meio 

de análises, em laboratório, de amostras de solo é possível identificar quais os nutrientes que 

estão em falta, assim possibilitando a repor a fertilidade do solo.  

As práticas de caráter mecânico, são as práticas que envolvem o uso de maquinário para 
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corrigir alguns problemas do solo como o relevo acentuado, construções de canais para frear a 

enxurrada, podem-se destacar as práticas de caráter mecânico: 

- preparo do solo para plantio em curva de nível; 

- subsolagem, que é a quebra das camadas do solo que limitam o crescimento das raízes das 

plantas; 

- terraceamento; 

- construção de caixas de contenção; 

- construção de desvios para a enxurradas. 

Os exemplos citados anteriormente são práticas que podem auxiliar na conservação do 

do solo, contudo, a forma que é mais eficaz, a longo prazo, é a conscientização das pessoas, ou 

seja, mostrar quais são as estruturas do solo, o que forma o solo, a sua importância para vida e 

como se deve cuidar do solo (DENARDIN, KOCHHANN, FAGANELLO 2011).  

A legislação brasileira, que disciplina a utilização do solo não prevê adequadamente sua 

proteção. Mesmo diante desse cenário, o estudo da Ciência do Solo, voltado à utilização 

agrícola, propiciou ao Brasil evoluir de níveis insustentáveis de produção para uma potência 

agrícola de reconhecimento mundial, mediante a geração de tecnologias orientadas à 

identificação, avaliação e utilização do solo, visando preservar, manter e recuperar suas funções 

e assegurando benefícios sociais, econômicos e ambientais. Em referência a essa grande 

utilização do solo no Brasil, infelizmente são poucos produtores rurais que aplicam os 

fundamentos pregados pela Conservação do Solo, ou que seguem o complexo de tecnologias 

preconizadas pela Agricultura Conservacionista (DENARDIN; KOCHHANN; FAGANELLO, 

2011). 

 

4.2. Práticas sobre ensino de conservação dos solos. 

 Durante os experimentos realizados na palestra no 1º Mês do Meio Ambiente-

Sustentabilidade e seus desafios no dia 10 de junho de 2019 (público alvo estudantes da 

educação básica), notamos no primeiro experimento, após ser usado o canudo como 

forma de erosão eólica em uma das bandejas, a que tinha somente o solo sem cobertura 

(Figura 2) as partículas de solo foram deslocadas e na outra que continha solo com 

cobertura (Figura 3), constatamos que pouquíssimas partículas de solo se deslocou.  
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Figura 2 - Bandeja com solo descoberto. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Adaptado: Lima (2016) 

 

Figura 3 -Bandeja com solo coberto com grama. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Adaptado: Lima (2016) 

 

No segundo experimento, foi possível observar os resultados de solo desagregados nas 

garrafas, uma com solo coberto e outra sem nenhuma cobertura vegetal (Figura 4). Ao 

utilizarmos uma garrafa com 500 ml de água para simular os efeitos da chuva, notamos que na 

garrafa com solo coberto com grama, o papel sulfite ficou quase intacto (sem respingo de solo), 

já no outro com solo descoberto o papel sulfite ficou todo cheio partículas de solo (Figura 5). 
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Figura 4 -Garrafas PET com solo coberto com grama (esquerda) e com o solo descoberto (direita). 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Adaptado: Lima (2016) 

 

 

Figura 5 - Resultado do experimento. A esquerda solo com vegetação com papel sulfite sem partículas 

de solos. A direita solo sem vegetação com papel sulfite com partículas de solo. 

 
 Fonte: Autoria própria (2019) 

Adaptado: Lima (2016) 

 

 

No primeiro experimento, o professor poderá incentivar os alunos a observarem este 

efeito tentando compará-lo com o que acontece na natureza, em regiões litorâneas, semi-áridas 

e locais sem a proteção da cobertura vegetal. Quando os alunos assoprarem na bandeja com o 

solo com cobertura vegetal (grama), provavelmente nenhuma ou pouquíssimas partículas de 

solo se desloquem. Então novamente, o professor poderá explicar para os alunos que isso ocorre 

devido a presença desta cobertura vegetal, de suas raízes que “fixam” e agregam as partículas 

do solo, além de auxiliar na infiltração da água. 

Já na segunda experiência quando simulamos a chuva com a garrafa PET sobre o solo 

sem a cobertura vegetal, muitas partículas de solo são desagregadas e depositadas na folha 

sulfite branca. E assim como, na primeira experiência é sugerido ao professor que incentive os 

alunos a observarem o efeito. Isto ocorre devido à exposição da superfície, pois as gotas de 
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água incidem diretamente no solo, e desagregam essas partículas componentes (areia, silte e 

argila).  

E então, o professor pode discutir com os alunos que este início de erosão poderá se 

agravar com o tempo, e está relacionada com o regime de chuvas. Já com a simulação de chuva 

no solo com a cobertura vegetal (grama), poucas partículas de solo serão desagregadas pelo 

impacto da água devido à presença desta cobertura vegetal. O professor deve ressaltar e explicar 

a importância da cobertura vegetal natural, como as florestas e os campos no combate e controle 

da erosão, na proteção contra o impacto direto das gotas de água (chuva), no aumento da 

infiltração da água, retenção de água e incorporação da matéria orgânica melhorando a 

estruturação do solo.  

 

5. Considerações finais. 

A degradação do solo pode ser extremamente rápida, porém sua formação e/ou 

regeneração, comprovadamente é lenta. Solos inadequadamente manejados e contaminados 

podem levar á perda irreversível de suas propriedades. Todavia, apesar da importância que é 

dedicada ao solo, há ainda um caminho longo a ser trilhado a respeito de sua conservação e 

proteção. 

Com o uso das práticas didáticas notamos o interesse dos alunos em relação a 

conservação do solo. Assim, práticas metodológicas sobre a conservação do solo devem ser 

inseridas na educação básica para melhor compreensão do assunto. 

 O projeto encontra-se em desenvolvimento e com a execução do mesmo esperamos 

estimular o processo de ensino aprendizagem com a produção do material didático, na tentativa 

de suprir carências quanto a prática de ensino com conteúdo de Geografia Física 

(especificamente solos), além de incentivar os alunos e professores da rede básica na 

preservação da água e do solo. 
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Resumo 

Nos estudos climáticos, destaca-se a análise de episódios que se baseiam na avaliação da 

variação dos atributos climáticos. Neste sentido, este estudo apresenta o objetivo de analisar os 

episódios de verão (dezembro/2016 e janeiro/2017) e inverno (julho e agosto/2017) sob 

influência da circulação atmosférica em Goiás e sua variabilidade de precipitação pluvial e 

temperatura do ar na bacia hidrográfica do Médio Caiapó, na região do Oeste Goiano. Os 

resultados apontaram uma variabilidade da temperatura máxima do ar no período de Verão, no 

mês de dezembro/2016, sob a influência de uma massa de ar seco (Tropical continental), 

fazendo com que a temperatura máxima do ar atingisse 44,5 ºC no P5 no dia 24.  No cerrado, 

as precipitações ocorrem no período de verão, desde modo, dezembro e janeiro são 

considerados meses chuvosos na região com acúmulo de 225,0 mm mensal. As temperaturas 

mínimas foram registradas no período de inverno nos meses de julho e agosto/2017, sob a 

influência das entradas das frentes frias, provocando o registro de valores mínimos de 

temperatura, sendo o menor valor registrado no P7 – 7,0 ºC no mês de julho/2017. 

 

Palavras chave: Sistema atmosférico, Temperatura do ar, Precipitação pluvial, Bacia 

hidrográfica 

 

 

1. Introdução 

A existência de populações humanas nas mais diversas partes do planeta é a 

comprovação da grande capacidade de adaptação e transformação do espaço que o ser humano 

possui em relação às condições ambientais. Estas adaptações, entre outros fatores, estão ligadas, 

principalmente, aos aspectos climáticos nas mais diversas escalas geográficas, pois é o clima 

um dos mais importantes componentes naturais modeladores do espaço e das condições de vida. 

As condições climáticas influenciam diretamente as atividades humanas, que, por sua vez, 

também podem influenciar nos aspectos locais do clima e em microescala. Os elementos como 

ar, água, alimento e abrigo, essenciais à sobrevivência, dependem inteiramente do clima 

(CONTI, 2000; AYOADE, 2001).  

Com base na gênese e na dinâmica atmosférica, diversas relações de causa e efeito no 
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conjunto formado pela atmosfera e a superfície podem ser evidenciadas. Esse entendimento é 

fundamental para a compreensão da dinâmica espaço-temporal dos elementos climáticos, 

principalmente da temperatura, da umidade relativa do ar e da precipitação pluvial. Os fatores 

espaço e tempo (cronológico) são fundamentais na definição dos climas.  

O clima e as variações climáticas desempenham ampla influência na vida dos seres 

humanos. Ayoade (2011, p. 288) afirma que “o impacto do clima e da variabilidade sobre a 

sociedade pode ser positiva ou negativa, a sociedade tem muitas vezes visto o clima como um 

fator negativo e o têm negligenciado como recurso”.   

A climatologia geográfica vem, ao longo dos anos, utilizando vários métodos. A 

variabilidade é um deles, sendo utilizada por vários autores, tais como: Parker e Folland (1988), 

Christofoletti (1992), Conti (2000), Tucci (2002), Ferrari (2012, p.14) baseado em Talbony 

(1979). Estes autores apontaram em seus estudos uma busca pela definição da variabilidade 

climática.   

 Segundo Parker e Folland (1988, p. 207), “a variabilidade climática não depende 

somente da complexidade da dinâmica atmosférica e de seus processos de troca de energia entre 

os oceanos e a biosfera”.  O homem tem sua contribuição a partir da intervenção antrópica e de 

agentes externos, tais como os ciclos solares e as atividades vulcânicas.  

Christofoletti (1992, p. 18) esclarece que: 

a variabilidade climática a maneira pela qual os parâmetros climáticos variam no 

interior de um determinado período registrado. As medidas adequadas para expressar 

a variabilidade são geralmente consideradas como sendo o desvio padrão e o 

coeficiente de variação de séries temporais contínuas. 

 

De acordo com Conti (2000, p. 17), “a variabilidade climática é a maneira pela qual 

os parâmetros climáticos variam no interior de um determinado período de registro, expressos 

através de desvio-padrão ou coeficiente de variação”. 

Para Tucci (2002, p. 51), “variabilidade climática são as variações que o clima sofre 

em função das condições naturais do planeta e de suas interações, e modificações climáticas 

provenientes das atividades humanas”.  

De acordo com Ferrari (2012, p. 14) baseado em Talbony (1979), “a denominação 

variabilidade climática na qual, está associada com as alterações do clima em função das 

condições naturais do planeta e as interações antrópicas causada pelo homem”. 

 O estado de Goiás é influenciado pela atuação de centros de baixa pressão de origem 

continental, individualizados como massas de ar Equatorial continental e Tropical continental, 

e centros de alta pressão que se individualizam sob a forma de massas de ar de origem marítima, 

representadas pelas massas de ar Tropical Atlântica e Polar Atlântica. Essas massas deslocam-
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se sazonalmente para o continente, respeitando o caminho preferencial e as barreiras 

condicionadas pelo relevo e que, de acordo com o aquecimento desigual entre as estações do 

ano, ora avançam, ora recuam sobre a região de Goiás (SERRA; RATISBONNA, 1942; 

MONTEIRO, 1951; NIMER, 1979; NASCIMENTO, 2016).  

De acordo com Nimer (1979), climaticamente, no estado de Goiás a variação da 

latitude reflete maiores temperaturas ao norte (24,0° C) e menores ao Sul (22,0° C), enquanto 

que o relevo faz com que locais com menores altitudes possuam média entre (22,0° C), 

diminuindo para (20,0° C) em áreas mais elevadas, como ocorre nas imediações de Brasília.  

Dias Cardoso, Marcuzzo e Barros (2012) utilizaram uma base de dados de temperatura 

do ar média, de 1989 a 1999, de 47 estações climatológicas do INMET, em que identificaram 

que as médias anuais ficaram entre 26,0° C e 27,0° C no noroeste (menor latitude e altitude), e 

valores entre 20,0° C e 22,0° C no sudeste e leste (maior latitude e altitude).  

A atmosfera e os climas terrestres são resultados de forças que agem no globo, 

principalmente sob a influência da radiação solar. Apesar de o clima ser regido pela ação da 

radiação solar e os fatores naturais de superfície, a ação do homem, através das formas de uso 

e ocupação das terras no espaço, vem provocando alterações climáticas, sobretudo em escalas 

locais (AYOADE, 2011). Desse modo, Ayoade (2011, p. 101) aponta que: 

as massas de ar são muito importantes no estudo do tempo e do clima porque os 

influenciam diretamente na área na qual predominam. As características 

meteorológicas de uma massa de ar dependem de suas características térmicas e 

hídricas e da distribuição vertical desses elementos. 

 

Rocha e Specian (2016) verificaram, na cidade de Iporá (rural e urbano), na atuação 

de dois sistemas atmosféricos (Zonas de Convergência de Umidade associadas às frentes frias), 

alterações na temperatura e na umidade do ar, sendo que a área rural apresentou menor 

temperatura (17,0° C) e maior umidade (89%).  

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar os episódios de verão e inverno e os 

principais sistemas atmosféricos que atuam no estado de Goiás e relacioná-los com 

variabilidade da precipitação pluvial e temperatura do ar na bacia hidrográfica do Médio Caiapó 

na região do Oeste Goiano/Brasil. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo 

As bacias hidrográficas são sistemas abertos, que recebem energia por meio de agentes 

climáticos e perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em termos de variáveis 

interdependentes, que oscilam em torno de um padrão. Dessa forma, mesmo quando não 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 107 

perturbadas por ações antrópicas, encontram-se em transformação (LIMA; ZAKIA, 2000).  

A bacia do Rio Caiapó contribui com a formação dos cursos d’água do Rio Araguaia, 

tendo como foz o Rio Tocantins, ambos pertencentes à Bacia Hidrográfica do 

Araguaia/Tocantins (GOIÁS, 2006).   

A Figura 01 apresenta a localização dos conjuntos das bacias hidrográficas que 

competem parte da Bacia do Médio Caiapó, onde está inserida a Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH-Mosquitão), cujo posicionamento está entre as coordenadas geográficas 16°22′40″ e 

16°25′21″ Sul e 51° 20′ 58″ e 51° 04′ 28″ Oeste, no Oeste Goiano. A área é composta por três 

sub-bacias hidrográficas: ribeirão Santo Antônio, ribeirão José Manuel e ribeirão Mosquitão. 

Ambas as sub-bacias, contribuem para a recarga direta da PCH-Mosquitão no leito do Rio 

Caiapó. Todo o recorte espacial representa uma área de 854,5 km². 

Figura 01 - Localização da bacia hidrográfica do Médio Caiapó e dos pontos de coleta 

 
Fonte: TOPODATA, (2010). Organização: ROCHA, T. (2019) 

 
2.2 Procedimentos de instalação dos pluviógrafos na área de estudo 

 

Para a coleta dos dados de temperatura do ar (ºC), utilizou-se termohigrômetros 

digitais (Data Logger, modelo HT-500), adotando a proposta de Monteiro (1990) que consiste 

em utilizar mini abrigos meteorológicos de madeiras fixos, com face voltada ao sul, pintados 

na cor branca; para proteger de insetos, utilizou-se tela na cor verde de nylon. Para coletar os 

dados de precipitação pluvial foi utilizado o pluviógrafo (modelo Irriplus-P300) (Figura 02 – 

A; B; C).  
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Figura 02 - A) Termohigrômetro modelo HT-4000; B) Abrigo meteorológico; C) Pluviógrafo modelo 

P-300. 
A) 

 

B) 

 

C) 

Pluviógr

afo 

Fonte: ROCHA, T. (2019) 

 

2.3 Análise da dinâmica atmosférica  

As imagens de satélite foram identificadas através do GOES 12 para a identificação 

da circulação atmosférica atuante no Estado de Goiás e consideraram-se as informações 

contidas nos Boletins Técnicos do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do 

CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) como periódico meteorológico 

do Climanalise e Infoclima. Para identificar as entradas das frentes das massas de ar foram 

utilizadas as cartas de pressão disponibilizadas pela Marinha do Brasil.  

 

3. Resultados e discussão. 

3.1 Análise dos episódios climáticos referente aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017 (verão) 

 

Na escala local, nos postos de coletas da bacia, a variabilidade da temperatura máxima 

do ar oscilou de acordo com a passagem dos sistemas atmosféricos. A Figura 03 apresenta as 

temperaturas máximas absolutas registradas: 23,3 ºC no dia 13 no P4 e 44,5 ºC no P5 no dia 24. 

Nas mínimas, os valores oscilaram entre 18,1 ºC no P5 e 24,4 no P4. As temperaturas tendem 

a diminuir quando há precipitação pluvial. 

Para as regiões do cerrado, dezembro é um mês caracterizado pela precipitação 

(Nimer, 1979). Desse modo, as precipitações na bacia apresentaram uma predominância de 

chuvas abaixo do total mensal da série histórica de 30 anos que representa 225 mm. O total de 

precipitação pluvial foi de 200 mm. Os pluviógrafos coletaram 148,3 mm no P2, 147 mm no 

P3, 170,3 mm no P5, 198 mm no P6 e 134,7 mm no P7. Dentre os dias do mês, destaca-se o dia 

08, em que houve um acúmulo de precipitação no P5 de 49,6 mm e 46,3 mm no P6. No dia 10, 

acumularam-se expressivos totais diários de precipitação nos pontos P2 – 46 mm; P3 – 46,6 

mm; P5 – 19 mm; P6 – 29 mm e no P7 34 mm, de acordo com a Figura 03.  

Abrigo 

meteorológico 

Termohigrômetro 
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Figura 03 – Climograma da variabilidade diária da temperatura máxima e mínima absoluta do ar (ºC) 

e da precipitação pluvial (mm) do mês de dezembro/ 2016. 

 
Fonte: ROCHA, T. (2019) 

 

Em dezembro, destacou-se o estabelecimento da Alta da Bolívia sobre a América do 

Sul e dos Vórtices Ciclônicos sobre o Atlântico Tropical Sul. Na primeira quinzena, deste mês, 

o predomínio de precipitação na grande área central do Centro-Oeste do Brasil, que engloba as 

regiões Centro-Oeste e Sudeste e parte das Regiões Norte e Nordeste, foi consistente com a 

ausência de episódios bem configurados de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A 

Figura 04 A e B apresenta a passagem (ZCAS) no dia 13/12. 

 
Figura 04 A e B – Carta sinótica e vapor de água na atmosfera no dia 13/12/2016 no horário das 12 h, no mês de 

dezembro/2016. 
A – Carta 

Sinótica (13/12 – 12 

h) 

 

B – Vapor de 

Água (13/12 – 12 h) 

 

Fonte: MARINHA DO BRASIL e CPTEC/INMET (2018). Organização: ROCHA, T. (2019) 

 

Precipitação Pluvial (mm) Temperatura do Ar (ºC) 
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As temperaturas máximas registradas na área de estudo oscilaram entre os valores de 

25,9 ºC no P1 no dia 14/01 e 45,8 ºC no P5 no dia 27/01. Essa disparidade das temperaturas se 

dá em razão da atuação das massas de ar sob tudo mEc. Para as temperaturas mínimas, a 

variabilidade dos valores é de 18,6 ºC no dia 27/01 no P5 a 24,3 ºC no P6 no dia 08/01 (Figura 

05).  

Para as precipitações pluviais, os totais mensais coletados na bacia obtiveram os 

volumes de: 208,1 mm no P2; 215,8 mm no P3; 153 mm no P5; 164,6 mm no P6; e 217,9 mm 

no P7. Esses valores ficaram bem distribuídos ao longo do mês. Vale destacar que no dia 12/01 

houve o maior acúmulo de precipitação diária coletada no P7, em seguida, no dia 26, destacou-

se o P2 com 43 mm diário (Figura 05). 

Figura 05 – Climograma da variabilidade diária da temperatura máxima e mínima absoluta do ar (ºC) 

e da precipitação pluvial (mm) do mês de janeiro/2017. 

 
Fonte: ROCHA, T. (2019) 

 

Em janeiro ocorreu à formação de dois episódios de ZCAS que contribuíram para a 

ocorrência de precipitação pluvial e variação nos valores de temperaturas na grande área central, 

que engloba o sudeste da Região Norte, o centro-sul da Região Nordeste e o centro-norte das 

Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Isso se deu a partir da atuação conjunta da mEc que 

contribuiu à ocorrência de chuva sobre a Região de Goiás e a formação de vórtices ciclônicos 

na alta troposfera e de linhas de instabilidade (Figuras 06 A e B). 
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Figura 06 A e B – Carta sinótica e vapor de água na atmosfera no dia 21/01/2017 no horário das 12 h, 

no mês de janeiro/2017. 
A – Carta Sinótica (21/01 – 12 h) 

 

B – Vapor de Água (21/01 – 12 h) 

 
Fonte: MARINHA DO BRASIL e CPTEC/INMET (2019). Organização: ROCHA, T. (2019) 

 

3.2 Análise dos episódios climáticos referente aos meses de julho/2017 e agosto/2017 (inverno) 

 

As temperaturas máximas neste mês apresentaram uma variabilidade, oscilando os 

valores entre 23,5 ºC no P5 no dia 18 e 42,5 ºC no P1. Os valores mínimos foram registrados 

no dia 18, em que a temperatura atingiu 7,0 ºC no P7, esse valor foi a menor temperatura 

registrada entre o período de análise. Para a precipitação pluvial, não houve registro (Figura 

07). 

 

 

Figura 07 – Climograma da variabilidade diária da temperatura máxima e mínima absoluta do ar (ºC) 

e da precipitação pluvial (mm) do mês de julho/2017. 

 
Fonte: ROCHA, T. (2019) 
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Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 112 

O mês de julho atuam as frentes frias fazendo com que as temperaturas diminuam com 

as passagens das frentes, sobretudo no dia 18, portanto, a atuação do sistema de alta pressão 

aumenta sua influência sobre a Região Centro-Oeste do Brasil dificultando a ocorrência de 

precipitação principalmente na área da bacia (Figura 08 A e B). 

Figura 08 A e B – Carta sinótica e vapor de água na atmosfera no dia 18/07/2017 no horário das 12 h, 

no mês de julho/2017. 

A – Carta 

Sinótica (18/07 – 12 

h) 

 

B – Vapor de 

Água (18/07 – 12 h) 

 

Fonte: MARINHA DO BRASIL e CPTEC/INMET (2019). Organização: ROCHA, T. (2019) 

 

Esses sistemas ocasionaram uma variabilidade nas temperaturas da bacia em questão. 

Foram registrados valores máximos entre 26,7 ºC no P5 no dia 14/08 e 48,0 ºC no P1 no dia 

30/08, sendo a maior temperatura registrada no mês de agosto. As temperaturas mínimas 

atingiram no dia 01/08, no P7, o valor de 7,7 ºC foi à madrugada mais fria do mês, o valor 

máximo da mínima absoluta  foi registrada no dia 28/08 no P6 (21,7 ºC) (Figura 09).  

 Em relação à precipitação pluvial, apenas um pluviógrafo do P2 registrou o total 

mensal de 15,6 mm. No dia 17/08, o acúmulo da precipitação foi de 8 mm, somando para o 

resultado total (Figura 09).   

Figura 09 – Climograma da variabilidade diária da temperatura máxima e mínima absoluta do ar (ºC) 

e da precipitação pluvial (mm) do mês de agosto/2017. 
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Fonte: ROCHA, T. (2019) 

 

A Figura 10 A e B, indicam para o mês de agosto a entrada de uma frente fria no dia 

01, persistindo o escoamento anticiclônico mais intenso que o normal na região do Atlântico 

Sul e um vórtice muito intenso que, além de causar chuva em todos os estados da região 

Sul, trouxe a umidade da Amazônia para o centro do continente, com ênfase na área de estudo. 

Figura 10 A e B – Carta sinótica e vapor de água na atmosfera no dia 14/08/2017 no horário das 12 h, 

no mês de agosto/2017. 
A – Carta Sinótica (14/08 – 12 h) 

 

B – Vapor de Água (14/08 – 12 h) 

 

Fonte: MARINHA DO BRASIL e CPTEC/INMET (2019). Organização: ROCHA, T. (2019) 

 

4. Considerações finais. 

Sobre a variabilidade das temperaturas do ar máximas e mínimas absolutas diárias e 

da precipitação pluvial, em escala local, percebeu-se que as massas que atuam na região centro-

oeste são responsáveis pelas condições de tempo na bacia hidrográfica do Médio Caiapó.  

A partir dos episódios de verão e inverno, foi possível diagnosticar as atuações das 

massas: a) Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) - é o sistema atmosférico que mais 

Precipitação Pluvial (mm) Temperatura do Ar (ºC) 
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atuou na região de estudo. Essa massa é típica dos meses de verão e ocasionou altas 

temperaturas no P5 (44,5 ºC dezembro/2016) e no P4 (41,3ºC – dezembro/2016) e a mínima foi 

de 23,3ºC – dezembro/2016 no P1; b) Frente fria – são massas secas e frias que atuam nos meses 

de junho, julho, ocasionando diminuição na temperatura do ar. A menor temperatura foi 

registrada no P7 (7,0 ºC – julho/2017) e a máxima registrou 42,6 ºC no P1 no mês de julho. 

A variação do volume de chuva demonstra que a área em estudo se caracteriza por 

invernos secos e verões chuvosos. A diminuição do volume de chuva entre maio e setembro 

pode estar relacionada à estabilidade gerada pela influência do anticiclone subtropical do 

Atlântico Sul – mTa, e por pequenas dorsais que se formam sobre a parte continental sul-

americana. Já o período chuvoso pode ser associado ao deslocamento para o sul da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fato esse destacado nos trabalhos desenvolvidos por 

Nimer (1989), Dias Cardoso et al. (2012), Nascimento (2016) e Neves (2018). 
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Resumo 

A circulação atmosférica é essencial para a manutenção dos tipos de tempo em um determnado 

lugar. Vale ressaltar que os fatores microclimáticos também influenciam para que ocorram 

mudanças na tempertaura do ar e consequentimente na umidade realtiva. Este trabalho tem por 

objetivo analisar os elementos do clima (temperatura e umidade relativa do ar) no perímentro 

urbano de Jataí-GO, sob atuação de uma frente fria. Para a aquisição dos dados, elaborou-se um 

protótipo utilizando a programação (Arduino) com uso dos sensores de temperatura e umidade 

relativa do ar (DHT22).  A construção do dispositivo portátil revelou resultados eficientes na 

proposta da sua aplicabilidade tendo como resultados nos caminhos percorridos (transectos nas 

Av. Goiás/01 e Av. Rio Verde/02) realizados no dia 16 de junho no ano de 2019, nos horários 

de 9h e 15h. Diante do experimento, foram verificados que a temperatura do ar no horário das 

9h apresenta uma máxima de 24 ºC na Av. Goiás (transceto 01), sendo que na Av. Rio Verde 

(transecto 02) registrou a máxima de 22,6 ºC, tendo uma amplitude de 2 ºC de diferença. No 

horário das 15h, o transecto 02 registrou a máxima de 30,1 ºC. Em relação à umidade relativa 

do ar, a máxima foi de 80% para o transecto 01 às 9 h.  

 

Palavras chave: Frente fria. Clima urbano. Arduino.  

 

1. Introdução 

A compreensão sobre a dinâmica atmosférica fornece importantes informações sobre os 

elementos climáticos, especialmente, a temperatura e umidade relativa do ar, que são aspectos, 

que afetam diretamente a organização das sociedades em diferentes períodos e espaços. 

Nesse sentido Sant’Anna Neto e Zavattini (2000) apontam que é fundamental avaliar se 

as variações do clima são condicionadas por fatores de mudança climática ou se são ciclos 

periódicos, que tendem a se repetir de tempos em tempos, tratando-se apenas de variabilidade 

do clima. 

Apesar de o clima ser regido pela ação da radiação solar e pelos fatores naturais de 

mailto:karoljti.santos@gmail.com
mailto:igorsilvaferreira97@gmail.com
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superfície, a ação do homem, através das formas de uso e ocupação das terras no espaço, vem 

provocando alterações climáticas, principalmente em escalas locais.  

Ayoade (2001, p. 300) afirma que as atividades humanas podem “influenciar o clima 

inadvertidamente através de suas várias atividades e ações, tais como a urbanização, 

industrialização, a retirada de árvores, atividades agrícolas, drenagem e construção de lagos 

artificial”. 

Os primeiros estudos sobre a temática do clima urbano foram realizados para as cidades 

de grandes portes, devido a magnitude dos problemas urbanos serem mais evidenciados. Porém, 

nas últimas décadas, as cidades de pequeno porte, também passaram a ser marcada pela 

presença de efeitos negativos do clima, especialmente, o aumento das temperaturas e formação 

de ilha de calor. Nessa perspectiva, Mendonça (2003, p. 169) destaca: 

[...] maior comprometimento da qualidade de vida nos grandes centros urbanos, o 

estudo do clima tem atraído mais atenção de estudiosos que aquele de cidade de menor 

porte. Entretanto, o acelerado crescimento apresentado nas últimas décadas e as suas 

representações quantitativas têm despertado cada vez mais o interesse para a 

investigação de seus ambientes, sobretudo porque o planejamento desses centros 

apresenta menor problemática que naqueles. 

 

Rossato (2010) aponta a importância do estudo do clima urbano das pequenas cidades 

para comparações com estudos feitos em cidades maiores, a fim de relacionar o grau de 

influência dos espaços urbanos com diferentes dimensões no clima de cada local. Mendonça 

(2003) também enfatiza que as cidades de médio e pequeno porte, pelo seu estágio de 

desenvolvimento, podem ser mais eficazes na compreensão da interação sociedade-natureza na 

construção do clima urbano do que nas grandes cidades metropolitanas.  

Assim, diversos estudos abordando o clima urbano em cidades pequenas vêm sendo 

desenvolvidos, dentro os quais podemos destacar o de Pinheiro e Amorim (2007), que 

realizaram a análise do perfil da temperatura e umidade relativa do ar e a velocidade e direção 

do vento, no campo e na área urbana de Euclides da Cunha Paulista, de acordo com os sistemas 

atmosféricos atuantes nos horários das 21h e 23h, em julho de 2007. A cidade de estudo é 

considerada de pequeno porte e apresentou a geração de um clima urbano específico, em que, 

na maioria dos dias, a temperatura rural esteve abaixo da temperatura urbana. 

De acordo com Mendonça e Dani-Oliveira (2007, p. 23-24), as escalas do clima são 

apresentadas nas seguintes ordens de grandeza; macroclima, mesoclima e microclima. Os 

autores subdividem as grandezas de modo que o macroclima apresenta subdivisões em clima 

zonal e clima regional, o mesoclima se subdivide em clima regional, clima local e topoclima, e 

a ordem microclimática não apresenta subdivisões. Desse modo: 
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Os fatores que definem essa unidade dizem respeito ao movimento turbulento do ar 

na superfície (circulação terciaria), a determinados obstáculos, à circulação do ar, a 

detalhes como uso e da ocupação do solo, entre outros. Quando se fala em microclima 

geralmente, fala-se de áreas com extensão muito pequenas pode ser citado como 

exemplos o clima de construções (uma sala de aula, um apartamento), o clima de uma 

rua, a beira de um lago. [...]; (MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007, p. 23-24). 

 

Esta pesquisa tem por objetivo, analisar os elementos do clima (temperatura e umidade 

relativa do ar) no perímentro urbano de Jataí-GO, sob a atuação de uma frente fria. 

Portanto, justifica-se a realização deste estudo pela necessidade de monitoramento do 

clima urbano em Jataí (GO), para o diagnóstico das variações espaciais e temporais da 

temperatura e umidade relativa do ar, bem como, para compreensão sobre as interferências 

nesses elementos gerados pela concentração populacional, densidade de edificações, atividade 

antrópicas, entre outros. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado no perímetro urbano, na cidade de Jataí/GO, na qual, está inserido 

na microrregião Sudoeste de Goiás. O munícipio possui uma área total de 7.174 km², sendo que 

o perímetro urbano da cidade ocupa uma área de 28,8 km².  

Nas últimas décadas a população do município de Jataí ampliou-se e conforme 

estimativas (figura 1), atualmente, tem uma população de 99 674 habitantes e densidade de 

12,23 hab./km² (IBGE, 2018). A crescente expansão populacional na área urbana de Jataí (GO) 

pode resultar em diferentes mudanças ambientais no local, como microclimática e na qualidade 

de vida no ambiente urbano. 

Figura 1 - Evolução de 1992 a 2018 da população de Jataí (GO) 

 
Fonte: IBGE (2018). Organização: Autores (2019). 
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Desse modo, com finalidade de compreender as transformações no espaço geográfico 

de Jataí-GO foi nesse estudo realizado dois transectos no perímetro urbano, respectivamente: 

Transecto 01, realizado na Avenida Goiás (Setor Central). O Transecto 02 foi realizado na Rua 

Rio Verde (Central/Vila Olavo), onde foram coletadas as amostras (Figura 2).  

 

Figura 2 – A-Localização dos transectos na área urbana de Jatai/GO. B – Coleta de dados com o instrumento. 

 
Organização: Autores (2019). 

 

3.2. Procedimentos 

No desenvolvimento do software foi utilizado à plataforma de desenvolvimento do 

Arduino, que utiliza a linguagem de programação Wiring (baseada em C/C). Com a utilização 

do IDE do Arduino é possível desenvolver o programa e passa-lo para o microcontrolador via 

USB para que ele seja executado. Para a construção do dispositivo foram necessários os 

seguintes materiais e sensores, conforme o quadro 01. Para a montagem do dispositivo foi 

necessário utilizar os seguintes sensores: um sensor de temperatura e umidade DHT22, um 

sensor de gás Co Mq9 (houve erro na coleta), um sensor de som/ruído, modulo GPS e um 

display LCD Nokia 5110. Os sensores e demais controladores operam conforme a quadro 02 e 

figura 03. 

Quadro 01: Lista de Sensores e Materiais. 
Sensores / Materiais Quantidade 

Sensor de temperatura e umidade DHT22 1 

Mini Protoboard 400 pontos 1 

Display LCD Nokia 5110 1 

Placa Nano V3.0 + Cabo USB para Arduino 1 

Case de bateria 9v 1 

Jumpers Macho-Fêmea 40 

Modulo GPS GY-NEO6MV2 1 
Organização: Autores (2019). 
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Quadro 02: Operação dos Sensores. 

Sensor Volts Amperagem Medição Resolução 

DHT22 3-5 2,5mAh T/UR 0,1ºC-3% 

GPS 3,6 10mAh GPS 2,5 metros 

Display 

Nokia5110 

3,3-5 X X 84x48 Pixels 

Organização: Autores (2019). 

 

A figura 4 ressalta os processos para realização do protótipo da estação meteorológica, 

que representou uma das fases fundamentais para conclusão da funcionalidade do instrumento. 

Para deixar o protótipo mais compacto foi utilizada uma vasilha de plástico na cor banca para 

proteção dos sensores (Figura 04). Como a estação é móvel, foi necessário adaptar um cabo de 

madeira de 1,5 m que servil de suporte a hora que foi realizado o transecto para a coleta dos 

dados. 

 

Figura 4 - Protótipo da estação meteorológica. 

 
 

  

Organização: Autores (2019). 

 

Após a montagem do dispositivo foi feita a programação do mesmo em linguagem 

C/C do Arduino, e conforme a figura 5, o dispositivo fez leituras da Temperatura do ar (ºC), 

Umidade relativa do ar (%), Ponto de orvalho e Som/Ruído. 
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Figura 5 (A): Protótipo do dispositivo. (B): Programação em funcionamento no Arduino. 

(A) 

 

(B) 

 
Fonte: FRITZING (2019). Organização: Autores (2019). 

 

 

3.3 Calibração da estação meteorológica  

 

O sensor DHT22 coleta dos dados e temperatura e umidade relativa do ar, as 

capacidades de seus registros são para a umidade de 0 a 100%; para a temperatura de -40 a 

80ºC. A precisão de umidade: +-2%; e a precisão de temperatura: +-0.5ºC.  

O sensor de som/ruído tem por finalidade diagnosticar se á ruído contínuo ou 

intermitente, para os fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído que não seja ruído de 

impacto para a sociedade.  

Os sensores foram configurados para registrar a cada 20 segundos durante o trajeto. 

Foram coletados no transecto 01 (Av. Goiás) 60 amostras de temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, ponto de orvalho e ruído/som. No transecto 02 (Av. Rio Verde). Os dados foram 

tabulados em planilhas do Excel (2013) e após a conferencia dos valores registrados, 

elaboraram-se os gráficos para melhor representa-los.   

 

4. Resultados e discussão. 

4.1 Transecto urbano 

 

Na busca por identificar a interferência dos diferentes tipos de uso e ocupação da terra 

sobre o campo térmico da cidade de Jataí, foi monitorada a temperatura do ar, umidade relativa 

do ar, ponto de orvalho e som/ruído para os horários de 9h e 15h com o uso de transecto móvel. 

A escolha pelos horários de observação segue metodologia proposta por Fialho (2009), 

Sant’Anna Neto e Amorim (2009). 
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Para analisar os elementos do clima e do som/ruído, foi escolhido um período, no dia 

16/jun. de 2019 que representassem as características climáticas existentes no município, no 

caso, a estação de inverno (NIMER, 1978). 

A área em estudo apresenta 02 percursos de transectos e foram realizados em uma 

moto, com a velocidade média de 15 km/h. O transecto 01 percorreu 5,35 km em um tempo de 

22 min. Partiu de oeste que se caracteriza como área menos urbanizada, e possuem maior 

presença de áreas verdes próximo à Av. Goiás, em sentido para leste, que se distinguem como 

áreas mais verticalizadas, com a permanência de lojas, bancos, escolas (Figura 6). Entre as 

vantagens da realização deste procedimento por meio da técnica dos transecto móvel, segundo 

Fialho (2009), ressaltar-se: abrange melhor a heterogeneidade do meio urbano, bem como, 

proporciona maior agilidade no processo de monitoramento. 

O transecto 02 percorreu uma distância de 3 km em um tempo de 15 min. Partiu do 

norte, área com maior circulação de veículos e pessoas, pois apresenta uma heterogeneidade na 

malha urbana com menos concentração arbórea, esse fator pode contribuir com o desconforto 

ambiental, em sentido sul, o transecto passa por um fundo de vale, em que está localizado o Rio 

Jataí, que apresenta toda antropizada pela ação humana (Figura 07).  

Figura 7- Transecto percorrido para a coleta dos dados. 
Transecto 1: Av. Goiás 

(Oeste/Leste) 

 

Transecto 2: Av. Rio 

Verde (Norte/Sul) 

 

Fonte: Google Earth Pró (2018). Organização: Autores (2019). 

 

4.2 Dinâmica atmosférica em Goiás com ênfase em Jataí 
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A dinâmica atmosférica é fundamental para a definição do estado do tempo sobre um 

dado lugar, assim como os elementos físico-geográficos que contribuem e dá origem ao clima 

local que se verifica num ponto restrito. Da análise do aspecto da terra sem a modificação do 

homem e com a ação do homem intervindo para o processo de ocupação. Esse processo produz 

distúrbios no ciclo térmico diário devido às diferenças existentes entre a radiação solar recebida 

pela superfície (ROCHA, 2018).  

Para Monteiro (1963) os quadros climáticos regionais estão relacionados com os 

sistemas dinâmicos transientes, com os elementos da paisagem geográfica, tais como o relevo, 

a latitude, a maritimidade e a continentalidade. Assim a pluviosidade é condicionada pela 

dinâmica atmosférica em relação ao relevo que, através de sua compartimentação, promove a 

distribuição espacial das chuvas. Nimer (1979, p. 391) esclarece que: 

... assim como ocorre com a mEc, o Planalto Central Goiano e os Chapadões de Goiás 

funcionam como uma barreira, dificultando a penetração e o deslocamento dessa 

massa para o interior e norte de Goiás. Por sua vez, decorrente da dissemetria do 

relevo de tipo cuesta do Planalto do Rio Verde, com menores altitudes ao sul e maiores 

ao norte desse planalto, a mP é forçada a ascender para transpor essa cuesta, 

ocasionando em chuvas orográficas nessa região. 

 

A massa tropical continental (mTc) tem origem na depressão do Chaco, uma zona baixa, 

quente e árida a leste dos Andes, que é oriunda da frontólise da Frente Polar Pacífica após 

transpor a Cordilheira. Serra e Ratisbonna (1942, p. 22) destacam que: “raramente, essa massa 

se individualiza no inverno, atuando, sobretudo, no verão”.  

Por sua vez, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se baseia em uma 

alongada e persistente banda de nebulosidade de orientação noroeste/sudeste que se estende 

desde o sul da região amazônica até o oceano Atlântico Sul (KOUSKY, 1988). 

Nascimento (2011, p. 24) ressalta que “a região Centro-Oeste sofre influência do 

sistema atmosférico da zona de convergência do atlântico sul (ZCAS) baseado em Nimer (1979) 

que considera como sendo as linhas de instabilidades tropicais (IT’s)”.  O resultado desse 

sistema atmosférico leva à energização do calor e da umidade provenientes do encontro das 

massas de ar quente e úmida da Amazônia e do Atlântico Sul.  

Luiz (2012, p. 11) afirma que: 

A origem da ZCAS é devida à junção da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

da Alta da Bolívia (AB), dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis no Nordeste 

(VCAN) e de sistemas frontais oriundos das regiões subtropicais, que resulta numa 

elevada atividade convectiva principalmente ao longo da primavera e verão.  

 

Conforme apontado por Evangelista (2004, p. 38), devido ao movimento anticiclônico, 

esse “sistema atmosférico favorece a intensificação da transferência de umidade da região 
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amazônica para o Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro durante o verão e primavera, 

contribuindo para as chuvas da região em que a área em estudo se localiza”. 

Esse sistema é responsável pelo fornecimento de calor e umidade da região amazônica 

às maiores latitudes pela baixa troposfera, repercutindo na intensificação e em períodos 

prolongados de chuvas em toda a região Centro-Oeste e Sudeste do Brasil (NIMER, 1979), a 

ponto de ser considerado por Quadro (1994) como um dos principais sistemas atmosféricos 

responsáveis pelo período chuvoso da região (Figura 8). 

 

Figura 8 - Massas de ar atuantes na Região Centro-Oeste do Brasil com destaque para Goiás.  

 
Organização: Autores (2019). 

 

 

Desde modo, as condições do tempo de Jataí (GO) durante os transecto são 

influenciadas pela circulação atmosférica regional. Com relação aos sistemas atmosféricos, 

durante o mês de junho/2019, quatro frentes frias passaram pela região Centro-Oeste. 

Entretanto, somente a quarta passagem da frente fria que foi no dia da coleta dos dados 

(16/07/2019) atingiram o estado de Goiás, com ênfase na cidade de Jataí, em que, favoreceu 

para diminuição na temperatura mínima (Figura 9).  
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Figura 9 - Circulação Atmosférica durante o dia de realização do transecto. 
Goes 16 às 9 h. (16/07/19) 

 

Goes 16 às 15 h. (16/07/19) 

 
Fonte: CPTEC/INMET (2019). Organização: Autores (2019). 

 

 

4.3. A temperatura do ar (ºC) 

Com a realização do Transecto obteve resultados que evidenciam nível mínimo de 28° 

C e máximo de 30, 1 ° C durante as 9h e mínimo de 22 ° C e máximo de 22,6° C durante as 15 

h na Avenida Rio Verde. Conforme destacado na figura 10 é evidente os maiores níveis da 

temperatura atmosférica durantes as 15 h, aspecto esse explicado por nesse dia ocorre uma 

maior incidência da radiação solar na área urbana do transecto. 
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Figura 10– Temperatura do ar (transecto da Avenida Rio Verde/16.07.2019). 

 
Organização: Autores (2019). 

 

Conforme apontando na figura 11 valores da temperatura no transecto da Avenida Goiás 

obtiveram resultados que evidenciam níveis semelhantes aos da Av. Rio Verde, com variação 

às 15 h superior das 9 h. 

Figura 11– Temperatura do ar (transecto da Avenida Goiás (16.07.2019). 

 
Organização: Autores (2019). 

4.4 Umidade relativa do ar (%) 

A umidade relativa do ar é um dos componentes atmosféricos mais importantes na 

determinação do clima e das condições do tempo e um determinado local, sendo um elemento 

que contribui para a manutenção com ambiente no qual o homem desenvolve suas atividades 

diárias. Para Ayoade (2011), há várias maneiras de se medir o conteúdo de umidade da 

atmosfera, neste caso especifico, foi coletado apenas a umidade relativa do ar.  

Desse modo, os transectos revelam que as temperaturas máximas e mínimas estão assim 

associadas a diferentes variáveis meteorológicas, como disponibilidade de energia solar, 
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nebulosidade, umidade do ar e do solo, vento (direção e velocidade) e a parâmetros geográficos 

como topografia, altitude e latitude, dentre outros fatores. 

A umidade do ar representa outro elemento que alterou durante os transectos, com níveis 

maiores durante o transecto realizado às 9 h, com valores máximos de 80% na Av. Goiás e 75% 

na Av. Rio Verde. Em relação às 15 h, para Av. Rio Verde registrou 52%, enquanto na Av. 

Goiás a máxima de 56% de acordo com as figuras 12 e 13. 

 

 

 

Figura 12– Umidade relativa do ar (transecto da Avenida Rio Verde/16.07.2019). 

 
Organização: Autores (2019). 

 

 

 

 

Figura 13 – Umidade relativa do ar (transecto da Avenida Goiás/16.07.2019). 

 
Organização: Autores (2019). 
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5. Considerações finais. 

Com o desenvolvimento desse estudo apresentou-se uma alternativa aos métodos 

convencionais de medida e coleta de dados meteorológicos, com base na construção de um 

instrumento de baixos custos financeiros, capaz de demonstrar alteração no microclima e no 

conforto térmico em Jataí (GO). 

Nessa pesquisa apresentou por meio dos transectos informações quantitativas de 

temperatura do ar e umidade relativa do ar, que evidenciaram as relações com as áreas urbanas 

de maior fluxo de pessoas e atividades antrópicas. 

Os registros de temperatura e umidade relativa realizado em horários distintos, 

possibilitou verificar níveis superior no período matutino devido diferentes fatores, que 

demonstram a importância da arborização das áreas urbanas para manutenção da qualidade e 

do conforto térmico. 
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Resumo 

O protagonismo político das mulheres que estão inseridas em áreas rurais está ligado à 

participação deste grupo feminista, envolvidas direta e indiretamente em movimentos sociais e 

programas de incentivo destinados a mulher camponesa e agricultora, sindicatos e cooperativas 

que contribuem para finalidades econômicas, sociais e culturais no campo. Após o 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao trabalhador rural, foram criados diferentes 

programas de apoio às pessoas que trabalham nessas áreas, justamente para incentivar e manter 

a permanência dessas pessoas no campo. A partir disso, o presente estudo tem por objetivo 

apresentar o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) e o Pronaf 

Mulher frente à importância do papel da mulher no desenvolvimento de atividades pluriativas 

em propriedades rurais. Para a discussão dos dados, utilizou-se a metodologia de pesquisa 

bibliográfica por intermédio de diferentes artigos, periódicos, trabalhos acadêmicos, sites 

eletrônicos como o MDA e o BB, e demais arcabouços nacionais que contribuíram para a 

compreensão da temática abordada. Por tudo isso, a importância do papel da mulher no 

desenvolvimento de atividades consideradas pluriativas nas áreas rurais a partir dos programas 

de incentivo ao agricultor familiar visa à alternação de renda econômica, e a sua continuidade 

e permanência no campo. 

 

Palavras chave: Políticas Públicas; Agricultura Familiar; Trabalho Feminino; Pluriatividade.  

 

1. Introdução 

O atual modelo do ambiente rural no Brasil tem se desenvolvido devido à presença de 

novas tecnologias inseridas no campo. Após a Revolução Verde na segunda metade do século 

XX, o espaço rural passou por inúmeras transformações, tanto no que se refere aos trabalhos 

relacionados à agricultura e pecuária, quanto a outros tipos de atividades consideradas não-

agrícolas. O novo desafio a ser enfrentado parte-se da integração de instrumentos, políticas 

públicas desenvolvidas no campo, preocupações ambientais e produção agropecuária, para o 

desenvolvimento de atividades nas áreas rurais e permanência do homem rural no campo. 

O artifício de transformações no espaço rural e na agricultura brasileira tem sido capaz 

de influenciar o surgimento de políticas públicas destinadas ao campo frente a uma nova 

característica da ruralidade no cenário contemporâneo.  
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Esse período denominado como novo rural para o campo que ocorreu a partir do século 

XX, desde então têm sido um assunto aprofundado e discutido a partir das práticas capitalistas 

da agricultura e pecuária, e dos diferentes fatores sociais envolvidos neste processo. 

O reconhecimento social, político e institucional da importância da agricultura familiar11 

no Brasil vieram tomar forças em 1995 a partir do surgimento do PRONAF – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa destinado especificamente ao 

agricultor familiar, diz respeito à primeira política nacional direcionada a essas famílias, e sua 

finalidade é promover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais que 

vinham sendo alijados das políticas públicas até então existentes e que vinham encontrando 

sérias dificuldades de se manter no campo (BRASIL, 2019). 

A partir da criação do PRONAF, que foi o protagonista para o surgimento de mais 

políticas públicas destinadas ao trabalhador rural no Brasil, passaram a ser desenvolvidas outros 

tipos de políticas que contribuíram para o trabalho do homem do campo principalmente no que 

se refere à valorização e atuação da mulher no ambiente rural.  

É importante ressaltar que, frente à falta de recursos e vulnerabilidade de resistência em 

se manter no campo, os agricultores familiares encontram nas atividades pluriativas uma 

alternativa complementar de renda à sua unidade familiar, e começam a fazer uso dessas 

práticas no campo.  

A partir do surgimento de políticas públicas criadas para as trabalhadoras rurais, houve 

um maior número de envolvimento por parte do público feminino frente ao desenvolvimento 

de atividades pluriativas. Visto que, esse cenário tem crescido bastante e influenciado na 

alternação dos fatores socioeconômicos das famílias que residem em ambientes rurais. 

Neste momento a mulher assume um papel fundamental no protagonismo das atividades 

não-agrícolas desenvolvidas no ambiente rural, uma vez que segundo Wright e Anne (2014), 

as mulheres deslocam-se de um espaço interior, relacionado ao âmbito doméstico da casa, ao 

circularem pelo espaço exterior a partir da diversidade de demandas de trabalho, fato que pode 

ser visto como uma possibilidade concreta de empoderamento delas, causando um gerador de 

renda para o grupo familiar. 

 

11A categoria de agricultura familiar acena para um padrão ideal de integração diferenciada de uma heterogênea 

massa de produtores a trabalhadores rurais. E se legitima por um sistema de atitudes que lhe está associado, que 

denota a inserção num projeto de mudanças da posição política e, por isso, da secundarização do papel econômico 

e social (NEVES, 2001, p.2-3). 
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A escolha deste estudo justifica-se, pois o empoderamento das mulheres no campo está 

cada vez mais relacionado com a diversificação das atividades agrícolas e não-agrícolas 

desenvolvidas nas áreas rurais. Além disso, elas são capazes de dominar a realização destas 

atividades que podem ser classificadas como pluriativas, uma vez que são podem gerar renda 

para a unidade familiar.  

Para isso, o estudo tem como objetivo realizar uma discussão teórica referente ao 

PNDTR12 e o Pronaf Mulher a partir da importância e protagonismo do trabalho feminino 

realizado no campo.  

Considerando estas ideias e buscando contribuir com a análise desse amplo processo de 

mudança social do meio rural brasileiro, este estudo utilizou como base a metodologia de 

pesquisa bibliográfica. 

É importante ressaltar que os dados bibliográficos aqui apresentados correspondem á um 

processo inicial do levantamento de informações, que serão apresentados e discutidos no 

projeto de pesquisa de mestrado em Geografia, na qual a autora deste trabalho está atualmente 

vinculada, tendo em vista que o foco principal da investigação é compreender as atividades 

pluriativas realizadas em assentamentos rurais e como isso tem contribuído para a permanência 

destas famílias agricultoras no campo. 

Seu foco restringe-se à análise da categoria social dos agricultores familiares e como as 

políticas públicas destinadas a essas famílias tem sido usufruídas por intermédio da ação 

feminista e domínio das mesmas envolvidas nos trabalhos não-agrícolas e/ou considerados 

pluriativas no ambiente rural.  

 

2. Material e Métodos 

O trabalho está fundamentado em uma revisão bibliográfica, onde buscou-se dialogar 

com os estudiosos que interpretam essa temática e os diferentes entendimentos que têm sido 

formulados sobre a pluriatividade e, também, buscou um entendimento sobre as políticas 

públicas que foram e vem sendo implementadas nessas atividades. A leitura que apresentamos 

nesse trabalho, mesmo que, ainda, de forma preliminar, já nos apontam alguns resultados que 

permitem uma análise inicial que está descrita nos itens a seguir.   

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo partem-se do levantamento de 

dados bibliográficos, na qual procurou discutir os conceitos e definições dos autores que tratam 

das teorias e práticas relacionadas ao protagonismo da mulher em áreas rurais, atividades 

 
12Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.  
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pluriativas desenvolvidas por este público e também políticas públicas que tem contribuído para 

as relações socioeconômicas das mulheres no campo. 

 

3. Referencial Teórico 

3.1 Protagonismo da Mulher no campo e Políticas Públicas 

O protagonismo de mulheres no campo envolvidas politicamente em organizações 

autônomas, movimentos sem-terra, e demais manifestos que busca o direito das mulheres rurais 

tem aumentado gradativamente com o surgimento de novas políticas públicas no Brasil. Visto 

que, estas ações sociais que reivindicam principalmente fatores econômicos têm contribuído 

para o reconhecimento deste público na sociedade. 

A partir das ideias, a implantação de políticas públicas direcionadas às mulheres rurais 

contribuiu para o desenvolvimento do campo. Neste caso, dentre os direitos adquiridos e 

oferecidos a elas, pode-se citar a igualdade no acesso das terras por meio da reforma agrária, 

bem como, o reconhecimento dos direitos à previdência social, linhas de créditos, entre outros.  

De acordo com o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, as mulheres 

desempenham um papel fundamental no campo, nas florestas, justamente pelo fato de que 

grande parte da produção de alimentos saudáveis que sustentam e garantem a soberania 

alimentar é fruto do desenvolvimento rural sustentável e solidário realizado pelo protagonismo 

feminista em áreas rurais. 

Sendo assim o MDA, através do DPMR – Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais, 

tem desempenhado movimentos e implementado políticas públicas para as mulheres 

agricultoras, assentadas da reforma agrária, mulheres extrativistas, pescadoras, dentre outras. 

Considerando este cenário, atualmente pode-se dizer que foram implantadas e são 

oferecidas às mulheres, diversos programas de incentivo e reconhecimento do seu papel no 

trabalho rural, como é o caso do Pronaf Mulher e PNDTR. 

De acordo com o endereço eletrônico do BB – Banco do Brasil, o Pronaf Mulher é um 

programa de crédito e investimento que atende às necessidades de mulheres produtoras rurais. 

Visto que, é um programa capaz de financiar investimentos destinados à construção, reforma 

e/ou ampliação de benfeitorias e instalações nas propriedades da unidade familiar no ambiente 

rural. 

Além disso, o programa fornece aquisição de máquinas, equipamentos e implementos, 

formação e recuperação de pastagens, proteção e correção do solo, dentre outros fatores, 

destinados a essas e demais atividades do campo. 
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Segundo o BNDES, as formas de concessão deste crédito destinado às mulheres 

trabalhadoras rurais podem ser realizadas de duas maneiras, tanto de forma individual quanto 

de modo coletivo. O modo individual é preciso a trabalhadora rural estar formalizada como 

produtora, e com finalidades individuais.  

Por outro lado, o BNDES reforça que frente à um nível coletivo é necessário que o grupo 

estar formalizado como produtoras, especificamente para finalidades coletivas. Visto que, as 

operações coletivas são exclusivas para o financiamento de construção, reforma ou ampliação 

de benfeitorias e instalações permanentes no campo.  

É importante destacar que a luta das mulheres pelos seus direitos e sua permanência no 

campo têm ganhado forças a partir do momento em que foram criadas políticas públicas 

destinadas especificamente ao público feminista de trabalhadoras rurais. Essas ideias também 

podem ser comparadas ao PNDTR - Programa Nacional de Documentação da trabalhadora 

Rural. 

De acordo com o sítio eletrônico do MDA13, o PNDTR é um programa que busca 

assegurar às “mulheres trabalhadoras da agricultura familiar, acampadas, assentadas da reforma 

agrária, atingidas por barragens, quilombolas, pescadoras artesanais, extrativistas e indígenas, 

o acesso aos documentos civis, previdenciários e trabalhistas” de forma gratuita em suas 

proximidades de moradia. Este programa contribui para efetivação de suas condições como 

cidadã, além de fortalecer sua autonomia e o acesso às políticas públicas no campo.  

Ainda segundo o MDA, o PNDTR é capaz de informar e orientar mulheres trabalhadoras 

do campo sobre a importância da documentação e a participação deste público, envolvidas em 

políticas públicas da agricultura familiar e reforma agrária no país.  

Além dessas políticas públicas já mencionadas neste estudo, atualmente existem no 

Brasil, outros movimentos que dão este suporte necessário às mulheres trabalhadoras do campo, 

como é o caso do PNDRSS- Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 

No Brasil, o PNDRSS em sua aprovação recebeu pelo menos mais de 50%de mulheres, 

juntamente à Conferência Nacional, que discutiram assuntos e ações relacionados à igualdade 

entre homens e mulheres no trabalho rural do país (BRASIL, 2019).  

Incentivar o trabalho e a participação de mulheres agricultoras frente às atividades 

pluriativas no campo tem sido uma alternativa complementar de renda para as famílias 

agricultoras que residem em áreas rurais, uma vez que estas atividades não-agrícolas são 

 
13 Ministério do Desenvolvimento Agrário.  
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capazes de alternar a renda da unidade familiar, ainda que, contribuem para a permanência 

destes trabalhadores no ambiente rural.  

A mulher rural pode ser vista e compreendida como um agente de transformação no 

campo, uma vez que o seu papel desempenhado no ambiente rural toma forças e é capaz de 

oferecer benefícios para tal localidade. Sobretudo, apesar da ampla inserção das mulheres rurais 

em diferentes segmentos sociais no Brasil, o trabalho doméstico ainda é considerado como 

“responsabilidade das mulheres” e invisível sob o olhar da economia clássica e neoclássica 

(CARRASCO, 1991). 

 A participação e envolvimento da mulher nos trabalhos relacionados à agricultura, 

pecuária, e/ou atividades não-agrícolas que podem ser consideradas pluriativas no campo, é 

uma maneira de valorizar a cultura local, empoderamento deste público em sua atuação no 

ambiente rural, além de proporcionar diferentes atividades desenvolvidas dentro e fora de suas 

propriedades. 

Assim como apresenta Delgado (2002), existe uma necessidade de reflexão quanto ao 

desempenho da mulher rural a partir de três dimensões, que são: “O empoderamento de 

comunidades e atores sociais locais em sua relação com o Estado; As formas de 

institucionalização adequadas à criação de sinergias positivas nessa complexa relação; E a 

obtenção de alternativas econômicas que contribuem de maneira sustentável na melhoria e 

alternação de renda das famílias e as condições de vida das comunidades agricultoras, 

pescadores e também artesanais”. 

De acordo com o empoderamento feminista no campo, o Censo Agro (2006) afirma que, 

12,68% dos estabelecimentos têm como responsáveis as mulheres, e que cerca de 40% do 

rendimento familiar (Censo, 2010), são contribuídos a partir do trabalho da mulher no meio 

rural. 

Para isso, considerando que o protagonismo das mulheres são responsáveis pelo 

desenvolvimento e produção de autoconsumo no campo, as políticas púbicas e os programas de 

incentivo destinados às essas trabalhadoras rurais também contribui na implantação de 

atividades agroecológicas no ambiente rural.  

Este cenário pode ser visto a partir do uso pela terra frente ao cultivo de diferentes culturas 

no campo, como: hortaliças, reprodução de sementes crioulas, verduras, frutas, bem como, o 

plantio de produtos ecologicamente sustentáveis e manejo ambiental.  

É importante considerar que a variação dos diferentes tipos de plantações em áreas rurais 

varia de região para região, uma vez que, cada localidade desempenha fatores acessíveis e 
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primordiais para determinada cultura, visto que, estes, dependem de alguns elementos naturais 

normalmente caracterizados por cada bioma, como o tipo de solo, clima, dentre outros.  

O empoderamento das mulheres nos trabalhos desenvolvidos em áreas rurais tem sido 

capazes de diminuir a fome e a pobreza no campo, uma vez que, parte do trabalho feminista 

contribui na manutenção de alimentos que abastecem as unidades familiares.  

Em contrapartida cabe considerar que mesmo com esta atuação importante dentro das 

propriedades e famílias rurais, ainda existem algumas limitações e dificuldades por parte dos 

agricultores familiares considerados como pequenos produtores em continuar sua permanência 

no campo.  

Este cenário pode ser explicado a partir do desenvolvimento exacerbado de produtos que 

são comercializados pelos produtores de médio e grande porte no país. 

Vale lembrar que alguns agricultores familiares ainda que continuem desenvolvendo suas 

atividades agrícolas e ofertando diferentes produtos ao público consumidor; feiras municipais; 

comércios; entre outros, estas pessoas ainda têm encontrado dificuldades ao fornecer suas 

produções frente aos médios e grandes produtores rurais.  

Por tanto, isso se justifica, pois, muitos comerciantes ainda preferem atender aos produtos 

dos médios e grandes produtores, pois eles fornecem seus mantimentos em maiores quantidades 

ao comércio. De fato, é preciso encontrar estratégias de desenvolvimento e alternação de renda 

para que as famílias agricultoras que lutam pela sua permanência no campo descubram 

maneiras de manter seus valores, hábitos e sua vida no ambiente rural.  

 

3.2 Pluriatividade na Agricultura Familiar 

Diante desse quadro, a agricultura familiar passou a desenvolver estratégias de 

manutenção e reprodução social, com o intuito de geração de renda e permanência na terra, 

como é o caso da pluriatividade, na qual as mulheres começaram a desenvolver o 

empoderamento das atividades não-agrícolas desenvolvidas no campo, a partir do incentivo e 

ações destinas ao agricultor familiar. 

De acordo com Schneider (2003, p.91) a pluriatividade é um fenômeno no qual os 

membros das famílias agricultoras que residem no campo optam pelo exercício de atividades 

não-agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma ligação a produtividade, bem como a 

agricultura e a vida no ambiente rural.  

A atividade pluriativa, muitas vezes desenvolvidas pelas mulheres rurais dentro e fora das 

propriedades faz com que as famílias de produtores desempenhem atividades não-agrícolas para 
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alternar a renda familiar, e muitas vezes aproveitam de elementos naturais e culturais 

disponíveis em suas parcelas para disponibilizá-los ao mercado.  

Segundo Schneider (2003, p.79) a noção de pluriatividade se explica para descrever o 

processo de diversificação que ocorre dentro e fora das propriedades rurais, bem como para 

apontar a emergência de um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio rural.  

Cabe ressaltar que as atividades não-agrícolas poderão caracterizar a pluriatividade 

quando pelo menos um membro da família residente do meio rural estiver vinculado com 

atividades agrárias, em sua localidade. Neste momento surge a importância das famílias 

pluriativas que desenvolvem outros meios de alternar sua renda familiar, dando um novo 

sentido ao que é produzido no meio rural (Schneider, 2004).  

Neste caso, pode-se dizer que o que define a família pluriativa é, "em primeiro lugar, a 

combinação de mais de uma atividade, sendo uma delas na agricultura, tendo em vista tratar-se 

de agricultores familiares pluriativos" (SCHNEIDER, 2003, p.l 75). 

É relevante dizer que a pluriatividade é um tema bastante estudado por Fuller (1990), um 

estudioso pioneiro sobre este tema, de fato, ele afirma que a noção de pluriatividade permite 

analisar como o trabalho é alocado pelas famílias em diferentes tipos de atividades, de onde 

emergem padrões individuais e coletivos de distribuição do trabalho rural (SCHNEIDER et,al., 

2006, p.138). 

Para Schneider (2004, p. 79) a pluriatividade: 
 

 

 

“resulta das decisões individuais e familiares juntamente com o contexto social e 

econômico em que estas estão inseridas, referindo-se a um fenômeno que pressupõe 

a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura”.  

 

 

Sedo assim, a agricultura familiar pode ser entendida como, aquela em que os trabalhos 

agrícolas são realizados pelas próprias famílias na unidade de produção, de forma que estas 

pessoas possuem todo o controle, domínio e iniciativa das atividades produtivas e como elas 

serão oferecidas ao público consumidor (MDA/SAF/DATER apud GREGOLIN; DANSA; 

ALTAFIN, 2006). 

Há vários conceitos referentes à agricultura familiar, com diferentes vertentes. Alguns 

autores a consideram como uma nova categoria, outros relatam que é um conceito em evolução, 

além dos critérios de enquadramento do PRONAF.  
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De acordo com Carneiro (2009), a agricultura familiar pode ser e é valorizada como um 

segmento gerador de emprego e renda, de modo a estabelecer um padrão de desenvolvimento 

sustentável no campo, que resulta na fixação de parte da população em áreas rurais. 

O sítio eletrônico do MDS define a agricultura familiar como uma forma de produção 

onde predomina a interação entre gestão e trabalho, sendo, os próprios agricultores familiares 

dirigentes do processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilização do trabalho 

familiar, eventualmente complementado pelo trabalho assalariado. 

Considerando os conceitos a respeito da agricultura familiar (NEVES, 2001, p. 2-3) 

explica que: a categoria de agricultura familiar acena para um padrão ideal de integração 

diferenciada de uma heterogênea massa de produtores a trabalhadores rurais. De fato, ela se 

legitima por um sistema de atitudes que lhe está associado, e que, sobretudo denota a inserção 

num projeto de mudanças da posição política, sendo assim, é por este motivo que se da à 

secundarização do papel econômico e social.  

A estimulação e a valorização da vida e atividades exercidas pelo trabalhador rural no 

campo são capazes de trazer benefícios para uma localidade, pois, esta ação pode ser um gerador 

de benefícios no seu ambiente de moradia e trabalho, gerador de empregos, além de outras 

oportunidades para os envolvidos no processo. 

O espaço rural tem sido cada vez mais utilizado para diferentes práticas de atividades 

não-agrícolas, como turismo rural, agroturismo, ecoturismo, fins esportivos, atividades voltadas 

à preservação ambiental, estudos, pesquisa, dentre outros. Essas atividades não-agrícolas 

muitas vezes podem ser tratadas como pluriativas, uma vez que as próprias famílias que residem 

no campo atuam na produção e desenvolvimento destas práticas, fazendo o aproveitamento de 

técnicas, recursos e/ou elementos naturais e culturais existentes no campo.  

A pluriatividade é um fenômeno onde as famílias de agricultores tradicionalmente 

ocupadas com atividades agrícolas passam a desenvolver outras atividades (consideradas não- 

agrícolas) como estratégia de complementação da renda para a unidade familiar. 

Em muitos casos essas atividades acima mencionadas se predominam a partir do papel e 

atuação das mulheres envolvidas nesses processos, uma vez que, alguns autores dos estudos 

agrários dizem que enquanto as mulheres focam nos afazeres domésticos do lar e na produção 

de doces, artesanatos, dentre outros, os homens atuam nos trabalhos relacionados e destinados 

à agricultura e pecuária.  

Diante deste cenário e assim como aborda o MDA, as propriedades rurais chefiadas por 

mulheres são tão bem sucedidas quanto propriedades chefiados por homens, e o 
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desenvolvimento e atuação deste público nos trabalhos realizados no campo, tem gerado renda 

para as unidades familiares residentes do ambiente rural.  

Sendo assim, as mulheres agricultoras encontraram na pluriatividade uma maneira de 

alternar a renda familiar sem deixar de perder os costumes e tradições culturais herdadas do 

campo. Esta atuação contribui gradativamente para o seu protagonismo frente ao 

desenvolvimento dos trabalhos na própria unidade familiar e também no aumento das ações, 

políticas públicas e benefícios específicos destinados ao agricultor familiar. 

 

4. Considerações Finais 

Ao balizar as informações mencionadas e discutidas no presente estudo que teve como 

objetivo apresentar o PNDTR e o Pronaf Mulher diante da importância do protagnonismo 

feminino no desenvolvimento de atividades pluriativas em propriedades rurais foi possível 

perceber o quanto o surgimento de políticas públicas, comitês, movimentos e demais 

organizações destinadas a este público que desempenha um papel fundamental nos trabalhos 

rurais são importantes e indispensáveis para a manutenção e permanência destas famílias no 

campo.  

O exercício de atividades agrícolas e não-agrícolas consideradas como pluriativas 

desempenhadas pelas mulheres em áreas rurais é uma maneira de sustentar as famílias 

agricultoras que residem fora do centro urbano, uma vez que, estes trabalhos são capazes de 

gerar renda para a unidade familiar e também valorizar os hábitos e cultura do homem do 

campo. 

As políticas púbicas aqui mencionadas garantem os direitos e o acesso à documentação, 

a terra, ao crédito, à organização produtiva, à produção agroecológica, e demais serviços de 

assistência técnica e extensão rural para as mulheres trabalhadoras rurais. Este auxílio e o acesso 

a esses tipos de créditos agrícolas contribuem para a comercialização e agregação de valor à 

produção desenvolvida no ambiente rural, ainda que, é uma maneira de influenciar a 

participação na gestão e no desenvolvimento territorial das propriedades rurais.  

Sobretudo diante da persistência que os agricultores familiares vêm enfrentando para 

permanecer em seus estabelecimentos rurais no país, políticas públicas como o PRONAF, são 

capazes de agilizar o processo de concessão de recursos financeiros que incentivam essas 

famílias rurais produzirem e desenvolver diferentes práticas agrícolas e não agrícolas no campo, 

tendo em vista essas atividades podem gerar e também agregar renda à unidade familiar.  
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Por tanto, isso decorre a partir do aprendizado resultante dos modos de vida do homem 

do campo, além da importância do trabalho da mulher que diariamente vem lutando juntamente 

à suas famílias nas áreas rurais.  

Por tudo isso, são programas importantes para trabalhadoras rurais, pois são capazes de 

dar o suporte necessário que essas mulheres merecem, além de ajudar na aquisição de verbas; 

lutas pelos seus direitos; manutenção da memória coletiva e dos conhecimentos tradicionais 

herdados no campo. 
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Resumo 

 A Geografia, antes mesmo de sua firmação enquanto ciência, se preocupa em atender e a 

estudar as relações existentes entre homem-natureza, e ainda as nuances que as permeiam, 

assim, surge a questão metódica, os métodos, cada um deles com suas peculiaridades, onde os 

mesmos se fazem importantes em auxiliarem na organização e na estruturação desses estudos. 

A presente produção científica justifica-se, e se faz relevante e necessária, a partir da 

importância de se entender, mesmo que de forma superficial, os métodos bases da ciência 

geográfica, o positivismo, a dialética e a fenomenologia. Então o objetivo central dessa 

produção é evocar uma discussão reflexiva de cada um dos três métodos citados, já que os 

mesmos são indispensáveis e estão na base da geografia, como já dito. A metodologia 

empregada à elaboração dessa produção, está pautada numa pesquisa documental/bibliográfica, 

com a utilização de obras de autores como, Jurandyr Ross, Oliver Dolfuss, Maria G. Almeida, 

Milton Santos, Dirce Suertegaray, Eliseu Sposito, Henri Lefebvre, entre outros. Espera-se que 

essa produção possa se tornar instrumento de pesquisa e que venha auxiliar futuras produções 

a respeito da temática abordada. 

 

Palavras-chave: Ciência Geográfica; Questão Metódica; Positivismo; Dialética; 

Fenomenologia. 

 

Introdução 

 A presente produção científica que aqui se inicia, tem como intuito central, sintetizar 

e endossar uma discussão reflexiva a respeito da questão metódica (Método) que embasa os 

estudos na ciência geográfica, a partir do século XX. O foco da discussão/reflexão está voltado 

para três dos principais métodos que estruturam os estudos dessa complexa e importante 

ciência, o positivismo, a dialética e a fenomenologia. A presente produção se faz ainda a partir 

de uma pesquisa documental/bibliográfica, as discussões que aqui se fazem descritas, 

embasam-se diante da contribuição de obras de uma conjuntura de pensadores que contribuíram 

para o então esclarecimento/entendimento da questão metódica na ciência geográfica atual. 

 

 

Entre os autores que flexibilizaram esse diálogo estão, o professor Oliver Dolfuss, com 

a obra “A análise geográfica- 1973”, o professor Jurandyr Ross, com a obra “Análise geográfica 
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integrada- 2006”, a professora Dirce Maria Antunes Suertegaray, com a obra “Areais e a 

arenização no contexto geográfico- 2012”, o geógrafo Milton Santos com as obras, “Espaço e 

método- Estrutura, Processo e Forma como categoria do método geográfico-1997 ” e “A 

natureza do espaço: Técnicas e tempo, Razão e Emoção- 2006”, a geógrafa Ana Fani Alessandri 

Carlos, com a obra “A condição espacial- 2011”, o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

com sua obra “A mundialização da Agricultura brasileira- 2016”, a geógrafa Maria Geralda de 

Almeida, com sua “reluzente” obra “Territorialidades, representações do mundo vivido e 

modos de significar o mundo, uma leitura etnogeográfica do Brasil sertanejo- 2008” e para 

finalizar essa listagem de autores, está o geógrafo, Rogério Haesbaert com a obra “Por amor 

aos lugares- o lugar como espaço que faz (A) diferença- 2017”. Os mesmos em suas diferentes 

abordagens metódicas, apresentam e expõem suas visões de mundo a partir da ciência 

geográfica pós século XX. 

Antes de começar evidentemente a presente discussão reflexiva metódica, a partir dos 

então autores citados anteriormente, o importante à ser esclarecido logo de início, é que na 

ciência geográfica, não existe um método tarjado de “certo ou errado”, o que se tem, agora é 

que os métodos são elementos norteadores, nos auxiliam a estabelecer caminhos para explicar 

determinado fato. Nesse sentido assevera Sposito, 2004: 

O método deve ser compreendido como um instrumento intelectual e racional que 

possibilita a apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este pretende 

fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades científicas para sua 

interpretação, e/ ou ainda, o método é o conjunto de procedimentos lógicos e de 

técnicas operacionais que permitem ao cientista descobrir as relações causais 

constantes que existem entre os fenômenos. 

Com base na então afirmação reproduzida pelo professor Eliseu Sposito, não se pode 

enxergar o método como uma camisa de forças, mas sim, como um instrumento orientador de 

uma pesquisa científica, e o que vai determinar a escolha do método a ser utilizado, já que não 

tem método certo ou errado, é simplesmente “a visão de mundo que o autor possui sobre a 

realidade, sobre o objeto/sujeito em questão a ser analisado”. 
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Método Positivista 

Em poucas palavras, podemos dizer que o método positivista é um método cartesiano, 

oriundo e proveniente das técnicas matemáticas, onde todos os fatos e elementos analisados 

buscam e se embasam numa comprovação matemática, numérica, sistêmica e “racional”. Diante 

isso, segundo uma visão positivista, tudo que foge dessa sistematização exata e que não é 

passível de ser comprovado cientificamente e matematicamente é desconsiderado enquanto 

ciência. 

Segundo Sposito, 2004, “o positivismo é a ciência da essência e não dos dados de fato, 

o positivismo da humanidade, onde não se explica o “porquê” das coisas, mas sim o “como”, a 

partir do domínio sobre as leis de causa e efeito”. Assim, o mesmo veio para designar o método 

exato das ciências, sempre explicando o como e não o porquê. 

Segundo Dolfuss (1973, p. 68) “não se produz um modelo para representar todas as 

propriedades de um fenômeno, todas as relações dos seres entre si, todos os aspectos de um fato 

correto. Abstraímos alguns aspectos do concreto, simplificando-o”. Dessa forma Dolfuss deixa 

transparecer sua posição metódica, onde os fatos segundo mesmo, devem ser analisados 

separadamente uns dos outros a partir de uma visão sistematizada/sistêmica/racional/concreta 

de enxergar e analisar os fenômenos do mundo. Em outro trecho de sua obra “A análise 

geográfica, cap.VI, Os modelos e a Geografia”, Dolfuss ainda diz, “a construção de um modelo 

impõe a existência de conceitos, logo, construir um modelo é alçar o discurso matemático ao 

nível de rigorismo em que a lógica formal dos predicados é válida, é, portanto, e antes de tudo, 

definir, estabelecer conceitos” (1973, p. 70). Diante essas afirmações o autor defende e expõe 

sua visão (positivista) sistêmica de analisar o mundo a partir de padrões mais uma vez.  

Na obra EcoGeografia do Brasil- Subsídios para planejamento ambienta (2006), o 

professor Jurandyr Luciano Sanches Ross, partindo também de uma visão positivista, o mesmo 

explica e vê o mundo a partir de Geossistemas, uma combinação de elementos físicos e 

antrópicos, como apresentado no esquema a seguir.  

A figura 1, trata-se do entendimento de mundo de Ross, 2006, onde o mesmo organiza 

e estudo os fenômenos do espaço a partir dos denominados Geossistemas. 
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Fig. 1: Visão de mundo (metódica) segundo Ross, 2006. 

 
Fonte: Ross, 2006 Organização do autor (Carlindo 2019).  

 

Nessa mesma perspectiva, Bertrand, 1974 afirma que:  

 
O Geossistema corresponde aos dados ecológicos relativamente estáveis. Ele 

resulta da combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos 

superficiais, valor de declive, dinâmica das vertentes [...]), climáticos (precipitações, 

temperaturas [...]), hidrológicos (níveis freáticos, nascentes, pH da água, tempos de 

ressecamento dos solos [...]), portanto, é o potencial ecológico do Geossistema. (p. 

94) 

 

Dessa forma, ainda segundo o autor, os Geossistemas definem-se também por um certo 

tipo de exploração biológica do espaço, significando que a cobertura vegetal está diretamente 

relacionada ao suporte que as condições do meio físico natural, sendo uma visão sistêmica do 

todo. 

O método positivista é bastante utilizado na ramificação da geografia física, onde a 

maioria dos estudos realizados se explicam a partir de experimentos laboratoriais, análises 

cartográficas e na utilização de Softwares, pois como já descrito anteriormente, esse método se 

pauta na exatidão matemática, na passível concreticidade agregada aos números. 

 

Método dialético 

O método dialético, diferentemente do positivismo, desconstrói a ideia dos 

Geossistemas apresentado anteriormente, e defende a análise os fatos físicos/naturais e sociais 

a partir de uma inter-relação entre os mesmos. Assim, a partir da dialética, se torna “inviável”, 

analisar o espaço diante a fragmentação dos elementos que os forma, já que os mesmos estão 

presentes e constituem o todo de forma integrada, numa intensa inter-relação de tempo e espaço, 

de elementos físicos e humanos, naturais e sociais, resultante num constante exercício de 
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práxis14, onde o saber é diariamente contestado e transformado, num movimento de espiral que 

se resume no infinito.  

A visão de mundo estabelecida pelo método dialético, independentemente se for uma 

dialética materialista ou idealista15, se dá diante do entendimento e a compreensão da realidade 

em si, por meio “da contradição e da transformação”, ou seja, esse método tem como 

fundamento “a criticidade/ a dúvida/ a contestação”.  Assim, Lefebvre, 1971, afirma que: 

O método dialético baseia se na argumentação, discussão, confronto de ideias. Este 

método, tudo o que existe se relaciona, ou seja, há uma ação recíproca. De igual modo, 

nada escapa à mudança, ou seja, tudo está em constante transformação. Somado a 

isso, o método dialético se fundamenta no princípio da passagem quantitativa das 

coisas para a qualitativa, e afirma que a realidade só pode ser entendida como 

resultado da interpenetração dos contrários, ou seja, da luta entre os opostos. entende 

a realidade de forma dinâmica e totalizante, onde os fatos sociais só podem ser 

entendidos considerando um conjunto de variáveis, e não de forma isolada, seja na 

política, economia, cultura etc. É por meio da dialética que "os pesquisadores 

confrontam suas opiniões, os pontos de vista, os diferentes aspectos do problema, as 

oposições, os pontos de vista, os diferentes aspectos do problema, as oposições e 

contradições; e tentam ... elevar -se a um ponto de vista mais amplo, mais 

compreensivo. (Lefèbvre, 1971, p. 171)  

Diante dessa agora caracterizada visão dialética, o autor Milton Santos em sua obra 

intitulada, “Espaço e Métodos- cap. IV, Estrutura, processo, função e forma como categoria do 

método geográfico”, 1997, caracteriza o espaço como sendo a categoria “Mor” da análise 

geográfica, e que esse espaço pode ser estudado e entendido a partir de quatro fatores 

fundamentais, que são elas; forma, função, estrutura e processo, como esquematizado na figura 

2. 

 

Fig. 2: Entendimento de espaço, segundo Santos, 1997. 

 
Fonte: Santos 1997. Organização do autor (Carlindo 2019). 

 

14 Segundo a Professora Dirce Maria, a Práxis pode ser entendida como movimento de produção 

do conhecimento centrada na realidade para compreender essa realidade e sobre ela agir/atuar. 

 
15 Dialética idealista: Esse tipo de abordagem vê e analisa o presente/espaço como uma 
transformação/evolução do passado. Ex: Milton Santos 
     Dialética Materialista: Esse tipo de abordagem vê e analisa o espaço do presente traçando perspectivas 
para o futuro, e não a partir de uma construção ao longo do tempo, diferentemente da dialética idealista 
descrita anteriormente. Ex: Ariovaldo Umbelino 
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O conceituado geógrafo Milton Santos, assevera que esses quatro elementos tomados e 

analisados individualmente como propõe o método apresentado anteriormente, “são capazes de 

reproduzir/explicar a realidade do mundo de forma parcial e limitada”. Agora já se os mesmos, 

formem analisados de forma integrada/em conjunto e se correlacionando entre si, eles são 

capazes de construírem uma “base teórico metodológica” a partir da qual podemos discutir os 

fenômenos espaciais em sua “totalidade”.  

Em outra obra, “A natureza do espaço: técnicas e tempo, razão e emoção”, 2006, Milton 

Santos propõem caminhos para a realização da descrição e a interpretação do espaço, além de 

um método para a geografia, afirmando que os mesmos “são elementos 

inseparáveis/indissociáveis”. É visível compreender que uma das acentuadas preocupações do 

autor está em esclarecer a união e a integralidade dos elementos “espaço-tempo”, mediante a 

consideração da inseparabilidade dos mesmos. Seguindo essa vertente de pensamento, Milton 

Santos, 2006, afirma que “como ponto de partida, propomos que o espaço seja definido como 

um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”, uma visão diferente da 

apresentada na obra anterior “Espaço e Métodos- cap. IV, Estrutura, Processo, Função e Forma 

como categoria do método geográfico”, 1997.  

Diante essa transformação de definições de espaço explicitadas e apresentadas pelo 

autor, fica evidente a sua visão metódica a partir da dialética, já que o mesmo diante de estudos 

reformula o seu próprio saber, a sua própria visão/posicionamento. Assim, tendo como base o 

discorrido, o quadro 1, demonstra o entendimento de insociabilidade de espaço-tempo a partir 

da visão de Santos 2006. 
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Quadro 1: Exemplificação de insociabilidade entre espaço e tempo, entendimento e 

leitura de espaço como categoria central da análise geográfica. 

 
Fonte: Santos 2006. Organização do autor (Carlindo 2019).  

 

Em síntese, o método dialético se consiste num redundante nível de complexidade, pois 

o mesmo é ao mesmo tempo um método e uma filosofia, pois a mesmo requer 

compreensões/noções sobre questões materialistas e ao mesmo tempo idealistas, partindo da 

concreticidade do real, do físico, do atual, sem dispensar a idealização do irreal, do imaterial, 

do antes, para explicar e entender o atual e até mesmo o futuro. 

 

Método Fenomenológico  

A fenomenologia é sem dúvida o método mais distante do positivismo, a mesma possui 

uma gênese extremamente idealista, subjetiva e evolutiva. Nas inúmeras ramificações da 

ciência geográfica, a que mais se aproxima, se identifica e utiliza a fenomenologia como base 

de estudos é a geografia cultural, nessa vertente de pesquisa podemos citar como referência 

desse tipo de estudo, o francês Paul Claval, o suíço Antoine Bailly, o chinês Yi- Fu Tuan, a 

brasileira Maria Geralda, entre outros. Bailly 
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(1998) define a fenomenologia a partir de dois axiomas basilares como demonstra a 

figura 3. 

Fig. 3: As duas bases de sustentação do método fenomenológico, segundo Bailly, 1998. 

 
Fonte: Bailly 1998. Organização do autor (Carlindo 2019). 

 

Na obra “Territorialidades, representações do mundo vivido e modos de significar o 

mundo- Uma leitura etnogeográfica do Brasil sertanejo, 2008”, a professora Maria Geralda 

assevera que, “uma característica dos estudos geográficos é ser e fazer dele uma representação 

do mundo, uma representação mental abstrata que adquire sentido próprio dentro do marco de 

uma ideologia e de uma problemática”. Assim, um fato concreto dentro da visão 

fenomenológica pode ter várias interpretações diferentes, isso vai depender do ponto de vista 

adotado diante de sua visão de mundo, ou seja, duas ou mais pessoas podem analisar o mesmo 

fato concreto e chegarem a conclusões/resultados diferentes, pois a essência do estudo 

fenomenológico vai além da concreticidade do material é um estudo enigmático e ideológico 

que percebe a essência, o imaginário para além do concreto, é o pertencer, o sentimento, a 

percepção, a identidade, a “raiz” de um sujeitos, de um povo. Nesse sentido o SER/SUJEITO/SI 

vivo constitui a integracionalidade viva e pulsante da fenomenologia. 

Seguindo essa vertente de pensamento, a então professora Dirce Maria Suertegaray com 

sua obra “Areais e a arenização no contexto geográfico, 2012” deixa mais que evidente a fala 

do professor Eliseu Sposito, “o Método não pode ser visto como uma camisa de forças”, 

Suertegaray , apresenta um diálogo entre os saberes científicos, a mesma  consegue desenvolver 

umas miscigenação metódica, criando um estilo de escrita que desistigmatiza os “parâmetros 

estabelecidos como coerentes quanto a utilização dos métodos na ciência geográfica”. A mesma 

esquematiza toda a sua obra e toda a sua genialidade de formação/visão de mundo, deixando 

claro que não se chega a uma retratação da realidade dicotomizando a ciência geográfica em 

física e humana, mas sim, a partir do diálogo entre as mesmas, como explicitado na figura 4. 

 

Fig. 4: A indissociável relação entre sociedade e natureza, representação 

esquemática do método/caminho construído segundo a visão de Suertegaray, 2012. 
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Fonte: Suertegaray, 2012. 

 

 

Considerações finais  

A delimitação do método se constitui em uma das etapas mais importantes de uma 

produção científica, já que o mesmo se faz evidentemente necessário para delinear a realidade 

em diferentes óticas, possibilitando assim, uma retratação teórica cada vez mais próxima da 

realidade em si, seja ela material e/ou imaterial. 

Diante da presente discussão/reflexão é importante reforçar que a mesma se faz 

necessária para viabilizar entendimentos a respeito dos métodos, sabendo que os mesmos se 

constituem a base dos estudos da ciência, em qualquer área. Ainda, que essa produção possa se 

tornar instrumento bibliográfico para auxiliar futuras pesquisas a respeito da temática, não só 

na geografia, mas em diversas áreas da ciência. 

 

 

Para concluir essa discussão, é importante ressaltar ainda que não existe um método 

tarjado de certo ou errado, o que existe são visões de mundo diferentes, onde cada autor em sua 

determinada área de atuação aplica o seu entendimento/visão de mundo sob o sujeito a ser 

estudado, um dos maiores propósitos dos métodos está na flexibilização das produções 
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científicas em diferentes vertentes, é fazer com que as mesmas diminuam cada vez mais a 

distância entre a teoria da realidade propriamente dita.  
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Resumo 

Objetiva-se ressaltar a importância e os benefícios do Estágio Docente no Programa de Pós-

Graduação do curso de Geografia e, verificar como o exercício pedagógico dos mestrandos e 

doutorandos, corrobora com interesses dos discentes do curso de graduação a continuarem na 

carreira acadêmica. Os procedimentos metodológicos adotados foram as referências 

bibliográficas, pesquisa no regimento interno da Pós-Graduação em Geografia e questionários 

semiestruturados com os discentes das disciplinas do Estágio Supervisionado em Geografia I e 

Didática para o Ensino de Geografia II. Acredita-se extremamente relevante avaliar o 

envolvimento dos estudantes da graduação com os pós-graduandos, afinal é necessário que 

possa ocorrer um intercâmbio de conhecimentos e trocas de experiências profissionais, que 

obviamente favoreçam na formação de todos os acadêmicos envolvidos.  

 

Palavras chave: Estágio docente, Formação Pedagógica, Ensino Superior, Graduação em 

Geografia. 

 

 

1. Introdução 

O exercício do estágio docente é essencial para todos os profissionais da educação. É 

um período dedicado para correlacionar a teoria e prática. Na pós-graduação cumpre-se 

necessário para o exercício pedagógico no âmbito universitário que segundo Fazenda (1991, 

p.22) “[...] é um processo de apreensão da realidade concreta que se dá através de observação e 

experiências, no desenvolvimento de uma atitude interdisciplinar [...]saber observar, descrever, 

registrar, interpretar e problematizar e, consequentemente, propor alternativas de intervenção”. 

Objetiva-se neste texto avaliar a importância do Estágio Docência no curso de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí e compreender como 

a prática docente dos estagiários pode exercer influência nos estudantes da graduação a 

continuarem sua formação acadêmica nos cursos de pós-graduação. 

O estágio docente foi executado pelos alunos de pós-graduação em nível de doutorado, 

desenvolvido em duas disciplinas da graduação em Geografia (Estágio Supervisionado I e 

mailto:rosanarmoragas@yahoo.com.br
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Didática para o Ensino de Geografia II), discentes que são pesquisadores da área do ensino de 

Geografia que, dispõe de experiências das temáticas da atuação docente.  

Estruturou-se o texto a partir das considerações prévias do estágio docente na pós-

graduação e as discussões dos dados entrevistados. A pesquisa apresenta-se como estudo de 

natureza qualitativa, evidenciando um Estudo de Caso. Aplicou-se questionários 

semiestruturados com os 12 (doze) acadêmicos matriculados nas referidas disciplinas no 

primeiro semestre de 2018. 

 

2. O Estágio Docente na Pós-Graduação  

No Brasil, os investimentos no ensino e pesquisa voltados para as universidades públicas 

ocorreram a partir da década de 1968, favorecendo a ampliação dos cursos de pós-graduação. 

O estágio docente só passou a ser uma exigência no país a partir de 1999, obrigatoriamente para 

os bolsistas da Capes.  Isso porque, muitos alunos dos cursos de pós-graduação não são 

licenciados, entretanto, podem lecionar nos cursos superiores após o termino do mestrado, 

sendo extremante importante que estes estudantes possam desenvolver a prática docente 

(JOAQUIM, et al, 2013). 

Na Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí, o estágio docente é desenvolvido 

desde a turma inicial de mestrandos do ano de 2009. Segundo a Resolução na Normativa Nº 

001-2018 do PPGGEO/UFG/REJ, o estágio docente é um requisito obrigatório para todos os 

discentes dos cursos de mestrado e doutorado, uma atividade de suma importância, que permite 

a prática do ensino em nível superior e viabiliza o envolvimento dos estudantes de licenciatura 

e/ou bacharelado no curso de Geografia.  

De maneira geral, os programas de pós-graduação no Brasil, adequaram-se em suas 

normatizas a obrigatoriedade do estágio docente para os estudantes bolsistas, conforme 

solicitação da demanda social da Capes. O Artigo 18 da Portaria 76/2010 da Capes ressalva: 

“O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a 

preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação, sendo obrigatório para 

todos os bolsistas do Programa de Demanda Social” (CAPES, 2010, p. 31). 

Atualmente, a Unidade acadêmica Especial de Estudos geográficos possibilita a 

formação dos discentes em licenciados e bacharéis. Na pós-graduação viabilizam para atuarem 

no Ensino Superior e demais cargos competentes. Além disso, possibilita a atuação em 

pesquisas das diversas áreas dos estudos geográficos, considerando o ensino escolar, as 

questões ambientais, territoriais, socioculturais e econômicas.  
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Entre as atividades complementares do pós-graduando, o Estágio docente é um dos 

requisitos primordial na capacidade dos educandos no exercício de docência em nível superior. 

Seu caráter teórico e prático corrobora para a troca de experiências no processo de ensino e 

aprendizagem com os estudantes de licenciatura e/ou bacharelado, e com os educadores do 

curso de Geografia.  

No artigo 5º da Resolução Normativa 001-2018 PPGGEO/UFG/REJ, ressalva que a 

carga horária total exigida no estágio docência é de trinta e duas (32) horas para o estudante de 

mestrado e de sessenta e quatro (64) horas para estudantes de doutorado, dispõe que: 

 
O Estagio Docência deve proporcionar ao estudante a participação em atividades de 

ensino na graduação, incluindo uma ou mais das seguintes atividades:  

I – Preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da 

graduação, no âmbito da UFG, nas modalidades presencial ou a distância (EAD), em 

áreas de conhecimento associadas a suas atividades de pesquisa;  

II- Participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para 

estudantes, promovidos pela UFG; 

 III- Desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito da UFG, associados 

a grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e minicursos 

(PPGGEO/UFG/REJ, 2018, p. 2). 

 

O Estagio Docência é um exercício necessário entre graduandos, pós-graduandos e 

professores, corroborando por uma educação que fortalece o ensino e aprendizagem pautada 

nas atividades e pesquisa. Possibilita a todos os sujeitos da Unidade Acadêmica de Estudos 

Geográficos correlacionar os debates teóricos das disciplinas reproduzidos em documentos de 

dissertações e teses.   

Entende-se que a prática docente no ensino básico é distinta da docência universitária. 

O primeiro atende aos licenciados para o exercício na educação básica, requer habilidades e 

competências especificas, enquanto que o segundo refere-se a prática na atuação universitária, 

que envolve para além das aulas a pesquisa com maior rigor teórico e científico.  E, em ambas 

as atuações “o estágio pedagógico permite uma primeira aproximação à prática profissional e 

promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das 

ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional” (FREIRE, 2001, p.2). 

Durante a prática do estágio, os pós-graduados adquirem conforme Freire (2001, p.9) 

conhecimento profissional “o estagiário é considerado um aprendiz que aprende através da 

imersão na prática, no desempenho do ofício, observando o mestre a realizar as aulas e 

aceitando as sugestões dele quando é observado na situação de ensinar”. 

É comum os alunos de pós-graduação atuarem na docência superior sem nenhum 

preparo didático pedagógico, muitos não tiveram a experiência docente, portanto, defende-se 
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“[...] que a simples substituição do professor orientador, sem um preparo adequado, não 

constitui um estágio, mas sim a execução da docência em caráter precário, além de 

comprometer a qualidade do ensino de graduação e a formação de mestres na pós-graduação” 

(JOAQUIM, et al, 2013, p.357). 

             Nota-se que na Resolução Normativa 001-2018 PPGGEO/UFG/REJ que a prioridade 

no estágio docente é ministrar e preparar as aulas com os professores responsáveis. Portanto, é 

relevante ressaltar que a prática do estágio docente necessita do acompanhamento do professor 

da disciplina, exige envolvimento de ambos na elaboração do plano didático, execução de aulas, 

participação em avaliações, correções entre outras. Caso contrário, o exercício do estágio 

superior será apenas cumprimento de regras acadêmicas para a formação, tornando-se uma 

atuação simplista no processo de atuação no ensino e aprendizagem em nível superior.   

Somente o período de aulas teóricas, pesquisas e coletas de dados durante o curso não 

garante aos pós-graduados a habilidade docente em nível superior. Todavia, a prática do estágio 

regulamentado pelo programa de Pós-graduação favorece ao aprimoramento didático. A 

exigência para os estudantes da pós-graduação no estágio docente corrobora para que os 

estudantes sejam preparados e qualificados para o exercício pedagógico no ensino superior. 

Além disso, o envolvimento dos discentes da pós-graduação no nível superior permite 

maior compreensão dos processos docente universitário, também envolve os estudantes de 

graduação nas atuais discussões das pesquisas cientificas desenvolvidas e, instigam aos mesmos 

a continuarem na carreira acadêmica.  

 

 3. O estágio docente no curso de graduação em Geografia 

 

O profissional da educação universitária atua na prática pedagógica e na pesquisa. Por 

essa razão, é um profissional extremamente relevante para a sociedade atual. Observa-se 

também que educador do ensino superior dispõe de experiências e vivências maiores para a 

atuação docente, um profissional vinculado ao interesse do processo educativo acadêmico 

(CONTE; PIMENTA, 2011).  

No perfil do profissional da docência superior, identifica-se a constante busca pelo 

conhecimento científico, educadores vinculados em cursos de especializações e pós-graduação.  

O envolvimento com as produções acadêmicas permite ao docente desenvolver produções, 

projetos, publicações periódicas e atualizadas de acordo com o contexto socioeconômico e 

cultural.   
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Durante o período do estágio docência, os estagiários, desenvolveram participações no 

planejamento de ensino, debates específicos nas temáticas dos conteúdos propostos, exposições 

das suas experiências das práticas docente em sala de aula no ensino básico e destacaram os 

aspectos gerais de suas pesquisas no programa de pós-graduação.  

A docência dos estagiários esteve supervisionada pela professora titular da disciplina. 

Este envolvimento entre discentes da graduação, pós-graduação e docente do curso, contribuiu 

com o conhecimento dos conteúdos geográficos e das diversas realidades e experiências dos 

envolvidos.  

Após o período do Estágio Docência desenvolvidos pelos estudantes de pós-graduação 

nas disciplinas (Estágio Supervisionado I e Didática para o Ensino de Geografia II) do curso de 

graduação, realizou-se a aplicação de questões semiestruturadas, com objetivo de verificar a 

percepção dos alunos das disciplinas quanto a importância do estagiário da pós-graduação no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Inicialmente, questiona-se aos estudantes se já tiveram aulas na graduação com a 

participação dos estagiários de pós-graduação. Dos entrevistados 100% destacaram que sim. O 

Estudante A (2018) destacou que: 

Já tive várias disciplinas com a presença de um ou mais estagiários da pós-graduação 

em sala. Alguns tinham a graduação que não era Geografia, alguns tiveram o viés 

predominante de professor que trabalha com a didática e contextos do ensino, alguns 

com postura de geógrafos da área física. Enriqueceu nossa aprendizagem porque 

apresenta uma perspectiva muito diferente e inovadora da que tem o professor da 

disciplina. Quando falo em inovadora é por ser diferente, não por que nossos 

professores estão em falta ou desatualizados. Inovadora também é por nos passar a 

ideia de que não é tão difícil que poderia ser impossível ir para a pós-graduação. Por 

esses fatos acima citados que é muito importante à docência da pós-graduação para os 

graduandos (ALUNO A, 2018). 

 

 Evidencia-se pelas considerações do Aluno A (2018) que a presença do estagiário 

docente motivou este estudante a ingressar na pós-graduação. Obviamente, os alunos 

questionam e percebem pelos relatos do pós-graduando sua área de pesquisa e atuação, o que 

favorece aos alunos das disciplinas refletirem na possibilidade de se preparem para 

desenvolverem projetos com os docentes. 

Os estudantes da graduação passaram a conhecer muitos pós-graduandos em aulas, o 

que certamente possibilita compreender a relação com os estagiários da pós-graduação. No 

geral, 75% dos entrevistados tiveram uma boa relação com os estagiários da pós-graduação, 

17% enfatizou que foi boa e 8% regular.  

A boa relação com os estagiários da pós-graduação possibilita o envolvimento nas 

bases teóricas das disciplinas do curso e nas pesquisas desenvolvidas no curso de mestrado e 

doutorado, o que consequentemente favorece ao processo educativo, “[...] isso porque o 
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ensino/aprendizagem é um processo, implica movimento, atividade, dinamismo; é um vir 

continuadamente. Ensina-se aprendendo e aprende-se ensinando” (OLIVEIRA; 

PONTUSCHKA, 2006, p. 217). 

Identificou-se que os graduandos gostaram da participação dos estagiários. O contato 

com os pós-graduandos favorece novos saberes. Alguns dos alunos entrevistados relataram que 

as aulas com a presença dos estagiários foram positivas: “Sim, pois é uma boa maneira de 

melhorar o aprendizado na prática. Sim acrescentou e ajudou no meu processo de formação 

durante as aulas” (ALUNO B, 2018). “Acredito ser importante pois ao voltar a sala de aula da 

graduação já na pós-graduação, o aluno passa a analisar os estudos ali aplicados de uma maneira 

mais crítica” (ALUNO C, 2018). “O estagiário nos apresentou uma outra maneira de 

compreender o trabalho apresentado, talvez por estar mais próximo da realidade de um 

graduando” (ALUNO D, 2018). 

As pesquisas e a prática dos estagiários corroboram para expressar aos estudantes da 

graduação que a universidade é pautada no ensino e pesquisa. Nota-se pelas considerações do 

Aluno D que as aulas ministradas pelo estagiário ajudaram na sua compreensão do conteúdo. 

Já para outros estudantes houve influência maiores, o desejo de desenvolver pesquisas que 

segundo DEMO, (1990, p. 16): 

Pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como 

princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória. Se 

educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que surja 

o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. 

Pesquisa toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a começar pelo 

reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe superar-se.  

 

As diversas pesquisas no âmbito educacional favorecem ao debate crítico e reflexivo.  

Além disso, o professor pesquisador apresenta maior autonomia pedagógica. Seja um educador 

em nível superior ou em ensino básico é necessário torna-se o exercício de pesquisa uma rotina 

na atuação pedagógica, favorece ao “[...] ensino crítico, voltado para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos, busca mediar seus processos de conhecimento considerando-os sujeitos 

ativos, já portadores de saberes e capacidades de pensamento” (CAVALCANTI, 2012, p. 112).   

Os estudantes, sobretudo da graduação estabelecem confiança no educador 

pesquisador, além de contribuir para que estes possam participar ativamente das pesquisas 

desenvolvidas pela universidade. Observa-se que as motivações dos estudantes foram nítidas 

pelas declarações a seguir: 

Sim, a relação é importante, pois nos proporciona mais possibilidades e troca de 

experiências, para a continuidade do conhecimento e do aprendizado, além de nos 

motivar a aprofundar ainda mais no caminho a ser escolhido pela docência. Foi um 
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processo enriquecedor essa toca de ideias e novas demandas para novas perspectivas 

além de nos motivar a serem pesquisadores (ALUNO E, 2018). 

 

Eu acredito que é muito importante ter essa relação graduação e pós-graduação. 

Porque uma graduação complementa a outra, é uma troca de saberes e experiências. 

A estagiária possibilitou uma mediação dos conteúdos trabalhados, porque ela tem 

uma metodologia diferente, explica de outra forma. Enfim, foram aulas muito 

proveitosas e cheias de conhecimentos (ALUNO F, 2018). 

 

Sim, as estagiárias proporcionaram essa relação e enriqueceu o meu processo de 

formação, visto que, foi aplicado metodologias e dinâmicas diferenciadas nas aulas 

em questão, abrindo um leque de opções a serem usadas no meu trabalho enquanto 

docente (ALUNO G, 2018).  

 

Sim, é importante, pois a presença do estagiário na graduação proporciona a troca de 

experiências e aprendizagem para ambas as partes. Nas aulas em que houve a 

participação de estagiários pude perceber que estes se preocuparam com a mediação 

do conteúdo, nisto, adquiri nos conhecimentos que contribuíram com meu processo 

de formação (ALUNO H, 2018). 

 

Acredito que seja importante sim essa interação, pois ajuda na troca de 

conhecimentos. Um aluno da pós que já passou pela graduação e possui mais leitura 

tem muito a oferecer, em contra partida o contato com a graduação permite que esse 

aluno da pós reveja essa fase com outros olhos (ALUNO I, 2018). 

 

Outros profissionais envolvidos no debate nas aulas de graduação, favorece outros 

conhecimentos, conforme destacou o aluno F, que os estagiários apresentaram uma 

metodologia de ensino diferenciada. Ficou evidente também pelas descrições dos entrevistados 

que a participação dos pós-graduados enriqueceu no processo de suas formações. Portanto, os 

graduandos obtiveram aprendizagens satisfatórias.    

Destarte, é preciso de metodologias que favoreçam o debate entre todos os educandos, 

que instiguem os estudantes a pensarem e a criticarem os diferentes conceitos teóricos, caso 

contrário, haverá apenas uma reprodução de conteúdo, conforme o aluno J (2018) ao enfatizar 

que: “Sim, acho importante essa relação, desde que tenha um contato próximo entre 

alunos/estagiários, ao contrário não contribui nada na formação da graduação”.  

Ao finalizar as entrevistas, questionou-se os graduandos se sentiram motivados a 

ingressar na pós-graduação após a participação dos estagiários docentes identificou-se que 67% 

dos entrevistados relataram que sim e apenas os 33% disseram que não. Os graduandos 

apresentaram que: “É imensamente importante a relação graduação e pós-graduação pois nos 

permite uma troca de conhecimento estimuladora que enriquece nossa formação e nos faz 

pensar em fazer pós-graduação” (ALUNO L, 2018). 

 
Acredito que essa foi de grande importância para minha de decisão de fazer uma pós-

graduação posteriormente, essa relação mais próxima com alguém da pós me permitiu 

trocar experiências que possibilitou compreender um pouco melhor o que é a pós-

graduação, e as aulas mediadas pela estagiarias trouxeram novas práticas para sala 
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saindo da didática habitual, possibilitando uma diversidade metodologia que 

enriqueceu mais o meu aprendizado na disciplina (ALUNO E, 2018).  

 

A importância dessa relação é a troca de conhecimentos. Porque pude conhecer como 

é uma pós-graduação, como é o seu funcionamento, como são as suas cobranças, a 

riqueza do conteúdo que é mais aprofundado. A estagiária possibilitou uma mediação 

dos conteúdos que ajudou na minha formação. Foram aulas muito boas e ricas em 

conhecimento (ALUNO M, 2018).  

 

 

Os estudantes da graduação questionaram durante as aulas sobre as pesquisas 

desenvolvidas, das avaliações da pós-graduação e dos demais requisitos que devem ser 

cumpridos. Essa relação de troca permitiu aos entrevistados uma noção maior do que eles 

podem esperar ao ingressar em cursos de mestrado e doutorado, além de motiva-los a se 

prepararem para ingressar no programa de pós-graduação.    

   Por se tratar de discentes da licenciatura em Geografia, é primordial que estes futuros 

educadores possam sempre dar continuidades em suas formações pedagógicas. Ao mesmo 

tempo que estes estudantes necessitam ser instigados a continuarem em cursos de pós-

graduação.  

É relevante destacar que é comum os docentes da graduação estejam vinculados a 

projetos de pesquisa, desta forma, os docentes podem apresentar para seus estudantes 

conhecerem e participarem das atividades de pesquisa, afinal a graduação é base para que se 

possa ter a continuidade do programa de pós-graduação.   

 

4. Considerações finais 

No Curso de Pós-graduação em Geografia da Unidade Acadêmica Especial de Estudos 

Geográficos não existem disciplinas obrigatórias como a didática ou metodologia no ensino 

superior. E, sabe-se que existem pós-graduandos que são bacharéis e não dispõem da prática 

docente, mas que obviamente, pela a própria natureza de formação acadêmica, os estudantes 

dos cursos de programas de pós-graduação dirigem-se para exercerem a função docente. Por 

essa razão, é extremamente importante que o Estágio Docente seja cumprido de acordo com as 

normas previstas no regimento interno da Pós-Graduação em Geografia 

 Embora muitos dos pós-graduados sejam docentes em universidades ou já dispõe da 

prática em ensino superior, compreende-se que é primordial o intercâmbio de pesquisas entres 

todos os acadêmicos e professores da Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos.  

O estágio docente estimula a crítica e a reflexão dos envolvidos, corrobora para o 

processo de ensino e aprendizagem e permite trocas de experiências na formação profissional. 
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A prática docente no âmbito universitário possui suas particularidades e especificidades que 

podem ser contextualizadas nas atividades do estágio do pós-graduando.  

Percebe-se também pelas conversas informais durante o período do estágio docente 

que os graduados consideram distante o envolvimento da graduação com as atividades da pós-

graduação. Acredita-se que essa adversidade deverá ser superada pela participação de pós-

graduandos em aulas da graduação e envolvimento de todos os estudantes do curso de Geografia 

em pesquisas desenvolvidas e orientadas pelos próprios docentes da Unidade Acadêmica 

Especial de Estudos Geográficos. 

Evidencia-se que a atuação dos estagiários da Pós-graduação corroborou para que os 

estudantes do curso de licenciatura obtivessem um maior envolvimento nas aulas, também 

despertou o interesse dos entrevistados em continuarem sua formação nos cursos de mestrado 

e doutorado. 
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Resumo 

Este estudo remete-se à compreensão da dinâmica espacial da bovinocultura (atividade 

relacionada à criação de bovinos) no Estado de Goiás, entendendo assim as ações humanas, na 

qual o homem deu função ao animal, a pecuária. Nessa apropriação da natureza para o trabalho 

por meio das técnicas, é que se constitui o movimento do circuito espacial produtivo (produção; 

circulação; troca; e consumo). Para tanto tem como objetivo central este estudo, analisar as 

dinâmicas espaciais da pecuária bovina no Estado de Goiás e os movimentos da circulação da 

produção que formam o circuito espacial produtivo da bovinocultura do Tabapuã. E as 

principais etapas para alcançar o objetivo proposto baseia-se na concepção da dialética idealista 

na escolha do método, no levantamento de referencial bibliográfico, do de dados estatísticos e 

imagens, visitas técnicas (trabalho de campo) e análise dos dados e informações obtidas pelo 

conjunto das ações. Com isso têm-se em princípio que o Estado de Goiás preserva a atividade 

da bovinocultura frente as demais dinâmicas agrícolas tanto para leite quanto para corte e que 

vem se reconfigurando a cada apogeu de uma nova técnica de produção (manejo) extensivo e 

intensivo, como o caso da inserção de raças de animais em território brasileiro, o cultivo de 

pastagem; a implementação com pastagens artificiais; técnicas de reprodução (monta natural, 

inseminação artificial, transferência de embriões e fecundação in vitro); dieta balanceada 

(volumoso, energético e silagem), elementos esses que fazem com crie-se nichos que se 

especializam em três fases distintas a cria, recria e engorda. Porém há empresas que, pelo 

processo de combinações das várias fases, obtêm até cinco alternativas de produção 

(especializações): cria; cria-recria; cria-recria-engorda; recria e engorda; e engorda. Impactando 

na troca com/do produto e na forma de consumo, fatos esses que vão tornar o estado de Goiás, 

o maior formador da raça Tabapuã.  

Palavras chave: Bovinocultura; Goiás; Tabapuã 

  

 

1. Introdução 

Este trabalho remete a um recorte do projeto de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, denominado: A 

dinâmica espacial da bovinocultura em Goiás – a expansão da raça Tabapuã (provisório), que 

está em processo de execução. Portanto este artigo ficará restrito em algumas abordagens 

conceituais que fomentam a pesquisa e também em alguns resultados que foram obtidos até o 

momento. 
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Essa pesquisa tem a intenção de compreender os processos que culminaram na 

espacialização da pecuária bovina brasileira, com ênfase no Cerrado, especialmente em Goiás. 

Parte-se da perspectiva que a organização espacial é dinâmica, que ela encontra-se em constante 

movimentação e transformação. Para Texeira e Hespanhol (2014), a pecuária bovina foi 

promissora na expansão e formação do território brasileiro devido à rusticidade dos animais 

trazido da África e Ásia para o Brasil, que tiveram boa aceitação nas novas terras favorecidos 

pelo clima e a vegetação natural. Mas, em períodos recentes, meados do século XX, com a 

inserção de gramíneas como a Braquiária ssp. que estes animais foram ganhando escopo e 

espaço no sertão, especialmente nas grandes chapadas, pois as gramíneas nativas eram menos 

nutritivas, nesse sentido a Braquiária ssp. representa um ponto de inflexão para as 

transformações na geografia da pecuária brasileira, sendo que o Centro-Oeste se tornou a 

principal região produtora de bovinos do país. O modo como esse bovino é visto, mudou no 

decorrer dos últimos séculos, pois este animal deixa de ser visto apenas como ferramenta no 

auxílio de serviços pesados, alimento para abastecimento do domicílio e passa ser visto como 

uma mercadoria de circulação nacional e internacional. 

Os primeiros animais chegaram com os colonizadores no início do século XVI mas é no 

XIX que a raça que ganhará destaque no Brasil chega ao território, o Nelore, a raça zebuína 

(ABCT, 2019). O zebu despertou grande interesse por ter resultados positivos, com isso o 

processo de tecnificação se intensifica buscando o aprimoramento da genealogia por meio do 

melhoramento genético com intuito de criar raças especificas por meio de cruzamentos que 

melhor se adequem as condições morfoclimáticas e aprimoramento da qualidade da carne. 

E dentre esses cruzamentos originou-se o Tabapuã, que tem como característica 

principalmente a condição de ser mocho, que tem genomas do animal Nelore Mocho (ou gado 

mocho nacional, como também é conhecido) uma variante do Nelore (porém não se sabe a 

origem desse animal, pois na Índia não há registros que prove a existência de um Nelore 

Mocho). 

Com isso, têm-se a intenção com essa pesquisa em entender a movimentação dos 

processos de transformações da pecuária bovina brasileira, sua formação espacial, e quais foram 

as dinâmicas espaciais que culminaram hoje o Estado de Goiás ser o maior produtor da raça 

Tabapuã. 

Para isso o objetivo principal dessa pesquisa consiste em compreender as dinâmicas 

espaciais da pecuária bovina no Estado de Goiás e os movimentos da circulação da produção 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 164 

que formam o circuito espacial16 produtivo da bovinocultura do Tabapuã. E para trilhar esse 

percurso na busca de tentar trilhar o caminho para responder o objetivo geral, tem como 

objetivos específicos na pesquisa: a) Periodizar os processos de entrada de bovinos no território 

brasileiro, sua expansão, impactos e as dinâmicas; b) Entender como os zebuínos se 

espacializaram no Estado de Goiás e sua distribuição pelo território goiano, entendendo a 

organização espacial; c) Compreender o processo de tecnificação e circulação do animal na 

formação de redes de produtores rurais; e) Identificar as tendências e expectativas em relação 

ao futuro da bovinocultura e o do Tabapuã. 

Para tanto utilizar-se-á de algumas estratégias de percurso como ferramentas na 

caminhada que tentará responder as provocações feitas para essa pesquisa e assim também os 

objetivos propostos. 

A formação da dinâmica espacial da pecuária brasileira, na perspectiva aqui proposta, 

requer uma compreensão pelo movimento histórico, onde se busca articulá-lo nas suas 

contradições. Apesar de uma visita aos períodos passados, não se pretende fazer grandes 

digressões. O fundamental será articular os elementos que dão forma ao processo da dinâmica 

espacial. Nesse sentido entende-se que ela dialoga com uma dialética idealista, partindo de uma 

concepção que o espaço é idealmente proposto para que, a partir dessa racionalização, se possa 

passar aos construído como materialização da sociedade em um processo de apropriação da 

natureza, convertendo essa em construção social17. Assim, a dimensão espacial não é a 

propriedade da matéria, como entende a concepção materialista, mas que a materialidade se 

realiza na construção humana, através do trabalho, mediada pelo processo técnico. Ao tomar o 

trabalho como a condição para a produção do espaço, entende-se que a partir dele se une a 

natureza como condição e a ação humana como realização, dessa forma a natureza e homem se 

funde na construção espacial. Dessa forma não existe espaço fora da interação natureza e ação 

 
16 O estudo analítico dos circuitos espaciais16 da produção e dos círculos de cooperação, ambas as categorias de 

análise foram introduzidas na geográfica por Milton Santos (1997), com o intuito de apreender o funcionamento 

do território utilizado pelas empresas, pelas instituições e pelo Estado (entendidos pelo autor como “atores 

hegemônicos” devido à capacidade de imposição e normas) e a intensificação das trocas e das relações entre 

regiões nem sempre contíguas, tanto na escala nacional quanto na escala internacional. Na verdade, o estudo dos 

circuitos espaciais da produção possibilita uma análise concreta do que Milton Santos denominou de espaço 

indivisível (SANTOS, 2001; 2008). Para o autor, o espaço é total, logo indivisível, e que precisamos compreender 

seu comportamento diante do processo de acumulação. 

A noção de circuito espacial produtivo enfatiza, um só tempo, a centralidade da circulação (circuito) no 

encadeamento das diversas etapas da produção; a condição do espaço (espacial) como variável ativa na reprodução 

social; e o enfoque centrado no ramo, ou seja, na atividade produtiva dominante (produtivo) (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010, p. 463). 

 
17 Fala do Orientador, Prof. Dr. Dimas Moares Peixinho. Orientação, Pesquisa de Doutorado, LAGER-UFG, 
em agosto. 2019. 
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humana. Nesse processo de transformação as contradições se colocam em uma relação de 

tenção entre natureza e ação humana, que foram se constituindo conforme a sociedade se 

organizou no seu processo social. Nas sociedades organizadas em classes sociais, quando a 

natureza foi transformada em mercadoria, a sua dessacralização e a desumanização do homem, 

são codificadas, a natureza torna-se recurso e o homem consumidor. O homem da 

produção/consumo se faz nas relações contraditórias da apropriação desigual entre o produtor, 

o produzido e o consumido18. 

Alinhado a perspectiva descrita faz uma periodização que considera a chegada do 

primeiro rebanho no século XVI, passando pelos séculos XIX e XX (como o importação do 

gado zebu, a inserção da Braquiária ssp, técnicas de cruzamento – melhoramento genético -, 

modos de produção em pequena e grande escala – confinamento, boitel e a pasto, empresas de 

venda de sêmen, vacinas, alimentação –dieta balanceada de volumoso, energético e silagem – 

e as questões ambientais). E por fim como se encontra o cenário atual e quais possíveis reflexos 

do que se pode esperar do futuro para o setor, esta escala temporal foi marcada por diversos 

fatores que culminam no reconhecimento pelo Ministério da Agricultura do Tabapuã como raça 

e por apresentar: desenvolvimento e melhoria da infraestrutura urbana, a realização de estudos 

do solo para a expansão do cultivo, o aumento da área de pastagem plantada, a inserção de 

técnicas e tecnologias para a produção no solo do cerrado, a redução da mão de obra rural, a 

expansão do êxodo rural, o crescimento da atividade relacionada à prestação de serviços 

urbanos e o desenvolvimento do setor agroindustrial. 

Acontecimentos como os mencionados acima, entendidos como fundamentais para 

compreender a dinâmica espacial da pecuária brasileira, não podem ser vistos de forma 

isolados. Eles estão dentro de contextos que são explicados pelas contingências. “A 

transformação das possibilidades em realidades está ligada as contingentes (CHEPTULIN, 

1982, p.242). 

É preciso então identificar os agentes, entender os processos e interpretar as relações que 

influenciam nas decisões que reestruturam a organização espacial. Com base nesse conjunto de 

transformações, este trabalho procurará analisar as dinâmicas recentes da produção da 

bovinocultura, porém a ideia é de não ficar apenas prezo no melhoramento da raça e sim mostrar 

o papel da Tabapuã na geografia da pecuária bovina e em específico os da raça de origem 

zebuína. 

 

 
18 Fala do Orientador, Prof. Dr. Dimas Moares Peixinho. Orientação, Pesquisa de Doutorado, LAGER-UFG, 
em agosto. 2019. 
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2. Contextualização Histórica e os Movimentos de Ondas da Pecuária Brasileira 

Este subitem refere-se a recortes temporais que busca no processo histórico os fatores 

de impactos causados na economia agropecuária, principalmente com a pecuária bovina, 

delimitando este estudo para as raças19 trazidas da Índia (zebuínas) e que no Brasil passaram 

por cruzamentos e melhoramentos genéticos para adaptar e dar melhores rendimentos (como 

longevidade, adaptação às condições climáticas,  maciez da carne, aumento na produção de 

leite20, e atender os parâmetros de qualidade) de acordo com as condições geográficas 

brasileiras nas tentativa de compreender as atuais dinâmicas agropecuárias. 

O gado brasileiro não é oriundo da fauna brasileira, descende basicamente da Europa 

(Bos taurus taurus) e Ásia (Bos taurus indicus). Os quais, segundo Adas (1983, p.240) “Os 

primeiros bovinos foram introduzidos na Capitania de São Vicente (São Paulo) em 1534, 

enviados de Portugal por Dona Ana Pimentel, esposa e procuradora de Martim Afonso de 

Sousa. Em 1535, Duarte Coelho introduziu os bovinos em Pernambuco; posteriormente outros 

donatários fizeram o mesmo”. Conforme Medeiros (1970), em 1701 a criação de gado só 

poderia ser realizada a 10 léguas da costa devido a uma publicação de uma carta régia proibindo 

a criação de gado no litoral, para evitar que o gado estragasse as plantações de cana-de-açúcar, 

consequentemente a criação deslocou-se para o interior do território brasileiro.  

Ainda sobre a expansão da pecuária, Texeira e Hespanhol (2014, p. 29) afirmam que, 

com o deslocamento de populações por causa da expansão da atividade mineradora em áreas 

pertencentes aos atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, formava-se então um 

mercado consumidor de carne, leite e couro.  

Os autores ainda complementam afirmando que a pecuária desenvolveu-se 

significativamente, chegando a ocupar posição de destaque, inclusive com a exportação de 

couro nos séculos XVIII e XIX. Porém, em se tratando de desenvolvimento técnico, a pecuária 

brasileira nos períodos colonial e imperial manteve-se em precárias condições, apesar do 

aumento no seu efetivo. 

No século XX, Teixeira e Hespanhol (2014, p. 30), descrevem que no período de 1960 

a 1980, de acordo com os dados do IBGE, houve ampliação da área ocupada com pastagens no 

Brasil, elevando-se de 122,3 para 175,5 milhões de hectares.  

 
19 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE ZUBO. Raças Zebuínas. Disponível em:< 

http://www.abcz.org.br/Home/Conteudo/23985-Racas-Zebuinas>. Acesso em: 22 jun 2017. 

 
20 Entende-se aqui a diferença na produção de leite em uma vaca de origem europeia de uma zebuína mas a 

importância se dá pela habilidade materna, no processo de cria, por exemplo. 
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Para os autores (2014, p. 31), a expansão da pecuária bovina nas últimas décadas do 

século XX, o significativo crescimento do efetivo, não decorreu da melhoria do padrão 

tecnológico, mas da ampliação das áreas de pastagens. Segundo o IBGE, em mais de 90% dos 

estabelecimentos predominou a criação extensiva, nos quais o gado é criado solto nas pastagens 

plantadas, com pouco acompanhamento técnico-veterinário e reduzida incorporação de mão-

de-obra. Umas das vantagens da pecuária bovina, é que é uma atividade desbravadora de novas 

áreas, devido a sua aptidão para ocupar áreas marginais e desenvolver-se em pastagens naturais. 

Daí a sua tendência de deslocar-se para as regiões mais afastadas e menos desenvolvidas.  

Carneiro (2014) menciona que à medida que essas regiões se desenvolvem, a valorização 

das terras e a ampliação do mercado exercem pressão a favor de atividades comparativamente 

mais vantajosas, como a agricultura, que passa a ocupar as áreas de pastagens, deslocando-as, 

e aos bovinos, para áreas menos férteis ou menos adequadas à exploração intensiva, ou por 

áreas novas, desprovidas de infraestrutura econômica. Este processo, se por um lado é 

responsável pelos pequenos incrementos observados nos índices zootécnicos do rebanho 

nacional, por outro tem contribuído para a melhoria dos rebanhos e dos sistemas de produção 

que permanecem competindo pela ocupação de terras valorizadas (CARNEIRO, 2014, p. 57). 

Fortes e Yassu (2009, p. 31) vão identificar que o desenvolvimento da pecuária brasileira 

ocorre em três momentos, que os autores denominam de “As três Ondas”. 

 

Para entender com mais vagar como esse rebanho se esparramou pelo país, 

praticando “o milagre da ocupação” do território brasileiro, é preciso observar 

o fenômeno das “três ondas pecuárias”. Para isso, é necessário entrar no túnel 

do tempo e chegar à primeira metade da década de 1960 (FORTES; YASSU, 

2009, p.32). 

 

E nessa década que vão ocorrer programas de financiamento do setor rural (juros 

subsidiados e incentivos fiscais), que ficou caracterizada por conta de ser o início da 

proliferação desse tipo de programa. Com esse estímulo, acentuado pelo movimento político 

que instaurou um regime militar em 1964, foi rápida a ocupação dos cerrados com Braquiária 

decumbens (Urochloa brizantha) a partir da década de 70 (FORTES; YASSU, 2009, p.32). 

A onda migratória moderna, a primeira grande onda aconteceu para Mato Grosso do Sul, 

Goiás e o Triângulo Mineiro, aproveitando-se, de acordo com Fortes e Yassu (2009) da água 

dos bons córregos e formavam-se represas e bebedouro circulares, alimentados por bombas. Já 

no Mato Grosso do Sul, o desafio era escoar do Pantanal, os bois destinados à engorda na serra. 

Naquela época o gado, ia para o planalto a partir de três anos. Forte e Yassu (2009, p.32) 
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apontam que a maior dificuldade era vencer as águas e a falta de estradas do Pantanal, o que 

exigia estudar rotas para encurtar a viagem. 

Em 1967, foi criado pelo governo federal o Condepe (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Pecuário), que apoiou o cultivo e a reforma de pastagens. Propasto, 

Polocentro e Propec foram siglas que embutiam programas na expansão do Brasil boiadeiro. E 

as indústrias de sementes evoluíam na esteira de todo esse movimento. Em paralelo ocorria a 

reforma da administração oficial, coordenada pelo ministro Hélio Beltrão, com apoio do BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento) (FORTES; YASSU, 2009, p.32). 

Na década de 70, o Ministério da Agricultura criou a Embrater (Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural), a pesquisa rural se reformulou de maneira profunda, na 

qual a partir de antigos institutos, criou-se a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), houve a contratação e treinamento de profissionais e instalações foram 

construídas ou repaginadas. O modelo que vigorava até então vinha dos anos 30, com a marca 

do convênio Brasil-França que montou uma série de cursos, institutos e universidades, entre 

elas a USP (Universidade de São Paulo) (FORTES; YASSU, 2009, p.32). 

Ainda na gestão de Alysson Paolinelli, em 1977, como ministro da Agricultura, o Plano 

Nacional da Pecuária traçou diagnóstico preciso de um setor em mutação, em pleno processo 

de consolidação de novas fronteiras (FORTES; YASSU, 2009, p.32). Entre suas orientações, 

indicou que, em matéria de sanidade, o essencial é trabalhar pela saúde do rebanho, e não 

simplesmente curar doenças. Para esse objetivo, tão importante quanto o manejo nutricional é 

o saneamento de dejetos da propriedade rural (FORTES; YASSU, 2009, p.32 -33). 

Nesta mesma década a política de crédito farto sucumbiu, fato ocorrido com o segundo 

choque do petróleo na economia mundial, consequentemente aumentaram os juros para elevar 

a captação da poupança no país. Mesmo com a mudança do quadro geral do mundo das 

finanças, havia uma estrutura montada capaz de gerar novos resultados no campo (FORTES; 

YASSU, 2009, p.33). 

Tanto que a segunda grande onda migratória cerrado adentro se deu nos anos 80 rumo 

ao Mato Grosso, ao Tocantins e ao norte de Minas. A ocupação se dava em três momentos: a 

destoca do cerrado, a formação da roça de arroz e a semeadura de capim. A região da Barra do 

Garça (MT) havia começado a ser colonizada em meados da década de 70 por integrantes de 

cooperativa de Tenente Portela, do Rio Grande do Sul. Mesmo numa época de financiamento 

farto, a região não se expandiu como poderia. Apenas quando a torneira do crédito secou, e a 

cooperativa que dominava a economia da região sentiu o baque, houve mudança na trajetória 

(FORTES; YASSU, 2009, p.33). 
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No final dos anos 80, aos gaúchos se somaram aos paulistas, mineiros, goianos e baianos. 

A região, que se iniciou essencialmente agrícola pela topografia plana, atraiu o interesse de 

grandes grupos pela pecuária. E nesse terceiro milênio, se prepara para a dupla aptidão: a 

integração entre as duas atividades, lavoura e gado (FORTES; YASSU, 2009, p.34). 

A dobradinha, assim chamada por Forte e Yassu (2009) tem seus apelos no campo da 

sustentabilidade, ao propiciar, numa mesma área, mas em épocas distintas, o desenvolvimento 

de atividades agrícolas e pecuárias. Muito se fala do valor da agricultura para recuperar campos 

degradados pela má exploração com rebanhos. Mas as pastagens podem ser resposta também a 

áreas de agricultura com produtividade arruinada pela monocultura e pelo mau manejo. A 

integração não sofre qualquer restrição. Aplica-se a qualquer região. Presta-se a propriedades 

de qualquer tamanho. Emprega vários graus de tecnologia (FORTES; YASSU, 2009, p.34). 

Outro fato é que em meados da década de 80 do século XX, a pecuária incorporou a 

utilização do sal mineral proteinado. Com ele se viabilizou de vez o manejo com rotação de 

pastos. Estudos segundo Forte e Yassu (2009) indicaram que são 15 os elementos essenciais 

para o crescimento, a matança, a reprodução e a produção no gado de corte: cálcio, fósforo, 

magnésio, enxofre, sódio, cloro, potássio, cobalto, cobre, iodo, ferro, manganês, molibdênio, 

selênio e zinco. 

E na continuidade, a terceira onda migratória para o cerrado começou no fim dos anos 

80 e travessou a década de 90. Abrange o sul do Pará, que já havia contado com uma leva de 

pioneiros nos anos 70, Rondônia, Acre e o oeste baiano, esta região, em especial, por conta da 

irrigação. Para o semi-árido nordestino, para Forte de Yassu (2009), o búfel tem se mostrado 

opção para alimentar o gado o ano inteiro, o capim amarela na seca, mas resiste à escassez de 

água.  

 

3. Expanção e Circulação da Produção do Tabapuã 

E com a expansão migratória, o boi também foi chegando. Abordar a partir daqui a raça 

que este trabalho dará enfoque, o Tabapuã21 que é uma raça zebuína brasileira, fruto do 

cruzamento entre o gado mocho nacional (ou Nelore Mocho, como também é conhecido) e 

Guzerá. Sua história inicia-se em 1907 na região de Leopoldo de Bulhões, no estado de Goiás. 

Porém é no município de Tabapuã/SP, na década de 40 do século XX que a raça assumia 

características que perduram até os dias atuais.   

 
21 Leitura complementar:  

Tabapuã.Disponível em:<www.acgz.com.br/secao_racas.php?pagina=3. Acesso em: 22 jun 2017 

Tabapuã. Disponível em:<www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/Racas_Bovinas.pdf. 22 jun 2017  
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A Associação de Criadores de Gado Zebu (ACGZ), possibilita a compreensão desse 

processo histórico, onde em seus escritos constam que: o fazendeiro José Gomes se interessou 

pelos reprodutores zebu e importou alguns animais da Índia. Os irmãos Saliviano e Gabriel 

Guimarães de Planaltina, adquiriram três desses touros e iniciaram cruzamentos com o gado 

mocho de seu próprio rebanho. Dali surgiram os primeiros zebuínos mochos no Brasil.  

Em 1912, ocorria a exposição já desses animais na Feira da Cidade de Goiás. Já na 

década de 30, Lourival Louza, neto de José Gomes, cruzou esses animais com o Nelore e deu 

origem ao anelorado mocho ou baio mocho, como ficou conhecido. O sangue do Guzerá e do 

Gir foram introduzidos mais tarde e também fazem parte da formação do Tabapuã (ACGZ, 

2017). 

Ficou conhecido por muitos anos como “zebu mocho” e posteriormente “Mocho 

Tabapuã”. Na década de 40 o bovino começara a espalhar-se por demais regiões. O proprietário 

Júlio do Valle, da Fazenda São José dos Dourados em Goiás presenteou o seu amigo Arthur 

Orthemblad, da Fazenda Água Milagrosa em São Paulo, com um garrote zebuíno mocho 

chamado T-0. 

A família Ortemblad com interesse em desenvolver bovinos com melhores qualidades 

criou em 1943 um planejamento zootécnico elaborado, onde cem matrizes Nelore foram 

separadas para as experiências com o Touro T-0, como foi chamado o garrote mestiço e a partir 

desses cruzamentos que a coloração branco-acinzentado do Nelore predominou nos animais, 

que permaneceram sem chifres como o gado mocho. 

De acordo com a ACGZ (2017) os bons resultados chamaram a atenção do mercado nos 

anos seguintes. E somente em 1970, que o Ministério da Agricultura incluiu como 

recomendação o Tabapuã entre as raças zebuínas, ainda como “tipo”. A Associação Brasileira 

de Criadores de Zebu (ABCZ), então, foi a encarregada de realizar o registro genealógico da 

espécie (RGN e RGD22). 

E que em dez anos averiguaria o Tabapuã, ou seja, precisaria mostrar através de análises 

e provas as características de que o Tabapuã se diferenciava dos demais zebuínos. O nome 

Tabapuã deve-se a localização da Fazenda Água Milagrosa no município de Tabapuã/SP. 

 
22 Considerado como a primeira ferramenta de seleção de uma raça, o registro Genealógico possibilita ao criador 

ter controle da genealogia do seu rebanho. O banco de dados da Associação brasileira do Criadores de Zebu 

(ABCZ), delegada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a execução do Serviço de registro 

Genealógico das raças zebuínas, conta com informações provenientes de mais de 16 milhões de registros, entre 

Registros Genealógicos de Nascimento (RGN) e Registros Genealógico definitivo (RGD). Desse montante, 

506.029 registros são de tabapuã (somatória que engloba de 1972 até 2013) (VIEIRA, 2014, p. 27 – 28). 
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Entre 1970 e 1980, o Tabapuã ganhou 80% das pesagens que participou e em 1981 foi 

definitivamente reconhecido como raça. O terceiro zebuíno a ser formado no mundo, depois do 

Brahma e do Indubrasil. Pode ser o primeiro entre esses a surgir a partir de um planejamento 

específico, o Tabapuã é considerado a maior conquista zootécnica brasileira dos últimos cem 

anos (ACGZ, 2017). 

A Consolidação do Tabapuã no Brasil foi se dando aos poucos, pois a presença do Zebu 

Mocho era tímida em algumas exposições até a década de 1980. Na década de 1990, o Tabapuã 

foi se espalhando e chagando a todas as regiões brasileiras, estando nas mãos de quase 200 

criadores, ocupando um importante papel nas vendas de sêmen. (SIC – Serviço de Informação 

da Carne, p. 10). 

Mas nem tudo ocorreu de forma singular, devido as importações de reprodutores da raça 

Brahman, temeu-se que o Tabapuã poderia vir a sofrer um duro golpe, pois apresenta muitos 

pontos de semelhança com a raça norte-americana. Suspeita-se que talvez seja por apresentar 

uma reminiscência de sangue europeu (gado Mocho Nacional); uma notável rusticidade 

(oriunda do Guzerá) e uma excelente plasticidade (do Nelore), o Tabapuã vem apresentando 

bons resultados no geral (SIC – Serviço de Informação da Carne, p. 10). 

Hoje o Tabapuã além de ter se consolidado no interior de São Paulo, a raça pode ser 

encontrada em demais núcleos no nordeste de Minas Gerais, no centro de Goiás, no sul da 

Bahia, no Paraná, na Paraíba, no Maranhão e em outras regiões. Existem 154 associados 

praticando o registro genealógico. Desde 1938 já foram registrados 146.551 animais. Do total, 

35.533 foram registrados entre 1995 a 1999. No Tabapuã, o ano recente de maior número de 

registros foi 1996, com 8.003 animais. 

Segundo a SIC – Serviço de Informação da Carne - um sinal que pode ser considerado 

de crescimento da raça é que quando analisado os dados pode se ver que os referentes a 

inseminação artificial deixam claro que o seu uso vem aumentando em diversas regiões do país. 

E tem-se que foram vendidas 209.670 doses de sêmen entre 1995 a 1999; sendo que em l998 

foram vendidas 47.175. É a segunda raça, de acordo com o SIC, em termos de venda de sêmen, 

só ficando abaixo do Nelore. 

A raça adapta a climas diversos e é uma importante vantagem da raça, ou seja, esta é 

muito utilizada em cruzamentos com o Nelore, com o Holandês e, principalmente, com raças 

europeias do clima subtropical brasileiro (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).  

Destaca-se pela precocidade e boa conformação de corte. As vacas pesam entre 450-650 

kg, com recorde de 941 kg; os touros pesam entre 880-1.050 kg, com recordes acima de 1.100kg 

(SIC – Serviço de Informação da Carne, p. 10). 
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O Tabapuã brasileiro para o mundo, consiste em todas as exportações, que têm por 

objetivo considerar o Tabapuã como alternativa genética para revigoramento dos cruzamentos 

com o Brahman, servindo assim como promotor da heterose. Hoje o animal já se encontra em 

alguns países da América do Sul. 

Mas não foram apenas os fatores genótipos e fenótipos que foram propulsores do 

desenvolvimento das atividades da pecuária bovina brasileira, da bovinocultura e variedade de 

raças, como o Tabapuã, outros elementos culminaram na junção para o desenvolvimento de tal 

setor, como a já citada, a Braquiária spp., por exemplo, não foi o único componente do “milagre 

da multiplicação” do rebanho brasileira, os insumos e o desenvolvimento das técnicas dentro e 

fora da porteira devem ser pensados.  

 

4. Considerações Finais  

Com essa investigação, tentou-se compreender o desenvolvimento da pecuária bovina e 

a expansão da bovinocultura do Tabapuã e as transformações proporcionadas pelas dinâmicas 

espaciais. Desse modo, conhecer o redirecionamento produtivo, o qual em um primeiro contato 

subentende-se que seja resultante da implantação da técnica, como a inserção da Braquiária 

ssp., melhoramento genético, alimentar e as questões ambientais e a inserção de agroindústrias 

impactando na produção pecuária extensiva, principalmente a leiteira e incentivando a intensiva 

nas médias e grandes propriedades que atendem as demandas dos frigoríficos como JBS-Friboi 

e Minerva. Sendo assim, responsáveis pelas transformações espaciais resultantes das últimas 

quatro décadas. Porém a pecuária extensiva constitui-se ainda a maior forma de produzir. 

Observa-se que a atividade da bovinocultura encontra-se espalhada pelo território 

goiano, podendo assim entender que há espaços onde a circulação da produção é mais efetiva 

do em que outros, como, por exemplo, o norte do estado de Goiás (em 2017), ano no qual o 

Estado de Goiás passou para o 2º Estado com maior rebanho (não distinguindo para corte ou 

leiteiro). Goiás que iniciou o século XXI em 2º lugar na produção de leite por Estado, no ano 

de 2017 encontrava-se em 4º lugar, ou seja, a bovinocultura resiste no Estado, mas a atividade, 

a circulação e seus produtos derivados vem redesenhando o cenário goiano.  

Entende-se que há municípios com alto quantitativo de animais, como Nova Crixas, por 

ser tradicionalmente voltado a pecuária e pela presença de confinamentos. O Tabapuã de modo 

geral encontra-se mais localizado na região central do Estado, onde tem-se a Associação Goiana 

de Criadores de Tabapuã (AGT) em Goiânia, ponto difusor da raça. 

Uma das evidencias desse tralho é que há constantes mudanças referente as 

transformações no movimento tecnológico apresentadas no contexto mundial do que se 
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denomina agronegócio, os quais possibilitam o conhecimento dos princípios e estratégias de 

mercado e de modelos para a otimização da produção pecuária (manejo) e as alternativas dos 

produtores (de investimento – financeiro, estratégia -) para se manterem na produção da 

pecuária bovina (bovinocultura). 

Contudo, identificando as possíveis transformações por meio de uma análise espacial, 

contribui assim para o entendimento da organização espacial da bovinocultura do Tabapuã e 

com a Geografia da Pecuária. 
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Resumo 

O presente artigo buscou identificar a variação da temperatura e umidade relativa do ar nos 

meses de agosto de 2017 e agosto de 2018 destacando os episódios de cada mês, tendo como 

base a análise de dados de temperatura e umidade relativa do ar, a fim de identificar possíveis 

variações no microclima da área de estudo. A partir dos resultados analisados se identificou que 

o mês de agosto de 2017 foi mais quente apresentando  temperaturas de até 41,2 ºC, enquanto 

o mês do ano seguinte apresentou temperaturas máximas de até 39,4 ºC. As variações dos 

atributos climáticos podem ser  justificadas pelo processo de urbanização, e modificações na 

vegetação local, o que vem de encontro as afirmações de Lima, Santos e Siqueira (2012), os 

quais relatam que a vegetação é um dos fatores influentes nas caracteristicas climaticas de 

determinada região. 

 

Palavras chave: Episódios de Inverno, Atributos climáticos, Sistema atmosférico. 

 

1. Introdução 

Sabe-se quão importante é a temperatura e a umidade do ar para a preservação da vida 

do planeta, sem essas a vida seria inexistente. Entretanto, por conta do processo de urbanização 

que ocorrem nas cidades, possivelmente contribuem para a variação do clima local. Rocha 

(2015) enfatiza que as mudanças provocadas no planeta refletem em mudanças climáticas sobre 

o clima, vegetação, índices de chuvas, etc. Para o autor, “A urbanização acelerada, o 

crescimento desordenado das cidades e as formas de uso e ocupações do solo urbano, aliados à 

falta de infraestrutura, vem ocasionando inúmeros impactos negativos para a qualidade de vida 

no meio urbano.” (ROCHA, 2015, p. 17). 

Contribuem para a alteração climática o processo de urbanização e poluição. Por conta 

de a cidade ser afligida diretamente com os impactos da industrialização e urbanização, estas 

apresentam se comparadas as áreas rurais uma maior alteração em seu clima, sofrendo em maior 

nível com os problemas provenientes da alteração climática nas cidades. 

 

Considerando que a temperatura e a umidade do ar estão em constante movimento na 

atmosfera, objetivou-se com esse estudo identificar os episódios de inverno para o mês de 

agosto de 2017 e agosto de 2018. Justifica-se ainda que esse trabalho possa contribuir com os 
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estudos sobre clima urbano e microclima na região de Jataí- GO, considerando os diferentes 

usos do solo e as características dos pontos de coletas, juntamente com atuação do sistema 

atmosférico que atua na região da área de estudo. 

Posto isso, para fundamentar o presente estudo tomou-se como base estudos sobre a 

temática e alguns já realizados para locais da cidade de Jataí, os quais se pautam em autores 

como: Alves e Buides (2012), Lima, Santos e Siqueira (2012), Mariano (2005), Lopes (2011), 

Rocha (2015) e Rossi e Krüger (2005). 

 

2. Materiais e Métodos 

O presente estudo foi realizado na zona urbana do município de Jataí-GO, 

especificamente no Campus Riachuelo da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (Mapa 

1) localizado sob as seguintes coordenadas UTM latitude 17°52'58.36"S e longitude 

51°43'37.58"O. 

Mapa 1: Localização da área de estudo Campus Riachuelo Jataí/UFG. 

 
Fonte: Google Earth. Organização: Souza, J. L. (2018). 

 

Para a análise horária foram coletados dados de temperatura e umidade relativa do ar 

nos horários de 09:00, 13:00 e 21:00 horas. A área onde o estudo foi realizado cabe enfatizar 

que apresenta uma área bastante heterogênea com a presença de áreas verdes e área construída 

na mesma localidade, o que contribui com a característica climática deste local. 
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Buscou-se ainda identificar e analisar as variações da temperatura e umidade relativa do 

ar, levando em conta a caracterização do meio físico do ponto de coleta, como por exemplo, as 

áreas construídas e a vegetação. Para tanto, a análise partiu do embasamento teórico-conceitual, 

firmado em autores que tratam da temática de microclima urbano, os quais contribuíram com o 

presente estudo. 

Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos foram realizados trabalhos de 

campo, o qual possibilitou a coleta de dados climáticos e caracterização com registro de 

fotografias do ponto de coleta. O registro de dados foi realizado com o uso do Datalogger 

modelo HT- 4000 (Imagem A), instrumento utilizado para medir a temperatura e umidade 

relativa do ar.  

Imagem 1: A- Termo higrômetro   Imagem 2: B-  Ponto de coleta dos dados 

 

Fonte: Souza, 2018. 

 

Para análise e compreensão dos dados, foram elaborados mapas, gráficos e quadros 

informativos a fim de apresentar e analisar os dados coletados. Para a realização dos mapas foi 

utilizado o software ArcGis 10.1R, disponibilizado pelo laboratório de Geoinformação do curso 

de Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí.  
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3. Resultados e discussões 

 

Para análise dos resultados foram elaborados gráficos a fim de contribuir com a análise 

da variação dos atributos climáticos. Nesse sentido, buscou-se apresentar análises mensais e 

horárias da variação espacial da temperatura e umidade relativa do ar para os meses de agosto 

de 2017 e agosto de 2018, assim como identificar os episódios de temperatura e umidade 

relativa do ar destacando os maiores e menores valores registrados. 

A análise da variação dos atributos climáticos permitiu considerar as influências do 

clima regional sobre esta localidade, bem como os impactos das ações antrópicas, a partir da 

base de dados colhidos de temperatura e umidade relativa do ar. 

 

3.1 Análise mensal e horária da variação espacial da temperatura e umidade relativa do 

ar no mês de agosto/2017 e agosto/2018. 

Ao analisar os dados obtidos dos dois períodos definidos para este estudo, notou-se que o 

ano de 2017 foi mais quente em relação ao ano de 2018 haja vista ter notado uma variação 

mensal tanto da temperatura e umidade para os anos analisados. 

Quanto a análise mensal foi possível verificar uma oscilação na temperatura relativa do ar 

(mínima) de 1,2 ºC entre o mês de agosto de 2017 e agosto de 2018. Quanto a variação das 

temperaturas máximas registradas se verfificou uma variação de 4ºC de um ano pra outro, 

respectivamente.  (Gráfico 1 e 2) 

Em 2017 os dias mais quentes se concentraram entre os dias 08/08 a 12/08 com uma 

oscilação de 20,9 ºC a 40 ºC, e entre os dias 26/08 a 31/08 com uma oscilação de 20,7 C a 41,2 

ºC. Já em 2018, identificou-se que os dias mais quentes se concentraram entre os dias 30/08 e 

31/08 com uma oscilação de temperatura relativa do ar entre 23,6 a 39,4 ºC. 
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Gráfico 1: Variação horária da temperatura do ar registrada em agosto-2017. 

 

Organização: Souza, 2018. 

 

 

Gráfico 2: Variação horária da temperatura do ar registrada em agosto-2018. 

 
Organização: Souza, 2018. 

 

A respeito da análise mensal da umidade relativa do ar, verificou-se uma variação de agosto 

de 2017 para agosto de 2018 de 5,3 para a umidade máxima e 13,9 para a mínima. Nesse 

sentido, assim como o que fora evidenciado quanto a temperatura relativa do ar, agosto de 2017 

foi um ano mais seco comparado a 2018.  

Quanto aos maiores níveis de umidade relativa do ar resgistradas em agosto de 2017 

observou-se que estas se concentraram entre 21/08 à 25/08 com uma oscilação de 12,8 a 18,1%, 

e posteriormente do dia 27/08 ao dia 29/08 com uma oscilação de 14,6 a 16,5%. Para 2018 
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esses maiores níveis se concentraram entre os dias 01/08 ao dia 09/08 com uma oscilação entre 

14 e 18,1%, e entre 22/08 e 25/08 com uma oscilação de 12,1 a 18%. 

Gráfico 3: Variação horária da umidade relativa do ar no mê de agosto-2017. 

 

 
Organização: Souza, 2018. 

 

Gráfico 4: Variação horária da umidade relativa do ar no mê de agosto - 2018. 

 

 
Organização: Souza, 2018. 
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3.2 Análise horária da variação espacial da temperatura e umidade relativa do ar no mês 

de agosto/2017 e agosto/2018. 

Considerando o clima da região Lopes (2011), afirma que Goiás possui duas estações 

bem definidas: inverno seco entre abril e setembro que apresenta uma variação de temperatura 

do ar entre 20 e 30 ºC, e verão chuvoso entre outubro e março com temperaturas médias que 

chegam a ultrapassar os 30 ºC de temperatura. A característica climática de Jataí, segue uma 

tendência parecida as características gerais do clima de Goiás. 

Mariano (2005) apud Nimer (1989) ainda disserta que essa região ainda tem como 

característica a presença de invernos secos e verões chuvosos com uma média anual de 

precipitação de 1500 mm. 

Diante das considerações apresentadas, e dos dados obtidos fica evidente que 

tendencialmente a maior parte do mês de agosto nesta região apresenta registros de 

temperaturas acima dos 30 ºC e umidade relativa do ar bem baixos se comparados a meses que 

se inserem na estação chuvosa e apresentam variação de 750 a 2000 mm de precipitação 

(MARIANO, 2005) (LOPES, 2011). 

Verificou-se que os dados coletados de temperatura e umidade relativa do ar vieram de 

encontro ao que fora relatado por Mariano (2005) e Lopes (2011): de modo geral, considerando 

os dois meses analisados, o mês de agosto se apresenta com um clima seco e com baixa umidade 

umidade relativa do ar. 

 A partir dos dados analisados referentes as temperaturas registradas em agosto de 2017 

e de 2018  observou-se que o ano de 2017 foi mais representativo no que diz respeito a 

temperaturas mais elevadas, as quais ultrapassaram os 40 ºC. 

Como demonstrado no gráfico 1, para agosto de 2017 nos dias mais quentes (dias 7, 19 

e 29) a temperatura do ar oscilou entre 33,2 ºC no perído da manhã a 41,2 ºC a tarde e 26,7 ºC 

a noite. No mês de agosto de 2018, notou-se uma variação nos dias 30 e 31/08 que foi de 31,4 

ºC pela manhã, a 39,4 ºC  as 13:00 horas e 24,7 ºC no período noturno. As temperaturas mais 

amenas (15,6 ºC à 24,7 ºC) foram registradas no período notuno, o que é justificado pela 

ausência de luz. 

Ainda considerando a área de estudo e seu entorno, é relevante relatar a ocorrência de 

uma queimada de grandes proporções neste período (2017) em uma área de proteção ambiental 

do exercíto brasileiro, o que pode ter vindo a contribuir com o aumento dessa temperatura, haja 

vista que grande parte da vegetação local foi queimada, e as áreas verdes são importantes no 

sentido de proporcionar temperaturas mais amenas (ALVES; BUIDES, 2012).  
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Com relação ao gráfico 2 e as temperaturas registradas no mês de agosto de 2018, cabe 

indicar que a temperatura mais elevada se situou em torno de 39,4 ºC registrada as 13:00 horas 

da tarde. É uma tendência que neste período do dia o calor seja mais intenso por conta do ângulo 

da incidência de luz solar sobre a Terra. 

Com relação a essas temperaturas ainda se destaca que possivelmete estas sofrem 

interferência do processo de urbanização, poluição, retirada de vegetação, entre outros, e no 

entorno da área de estudo se situa uma região densamente povoada, com bairros residenciais.  

Desse modo, “A mudança da cobertura superficial, de campos com vegetação para 

asfalto e concreto, reduz a evapotranspiração e intensifica o calor do ar próximo da superfície, 

aumentando a temperatura.” (LIMA; SANTOS; SIQUEIRA, 2012, p. 16) 

Alves e Buides (2012) ainda indicam que essas modificações na área urbana, a saber; 

retirada das árvores, impermeabilização do solo, entre outros podem impactar em variações no 

clima local e global.  

Considerando os dados de umidade registradas em 2017 e 2018 ficou evidente que em 

2017 o ar estava mais seco com umidade relativa do ar máxima de 17,2%  no período da manhã 

e 5,2% de miníma a noite, refletindo, dentre outras coisas, na maior possibilidade de ocorrência 

de problemas respiratórios como gripes, alergias, asma, entre outros. 

Em 2018 a umidade relativa do ar variou entre 18 % no peródo da manhã e 1% no 

período noturno. Mesmo diante do valor baixo resgistrado em 2018, este ainda foi comparado 

ao período anterior mais úmido. 

 Destaca-se que os baixos valores de umidade relativa do ar, também são influenciados 

pelo período de estiagem, ou seja, período que apresenta um menor indice de chuvas, e por isso, 

cabe ressaltar que no inverno a região da área de estudo fica sob a atuação de mPa de ar seca. 

3.1 Análise dos episódios de temperatura e umidade relativa do ar no mês de agosto/2017 

e agosto/2018. 

Quanto aos episódios de temperatura, a análise dos dados permitiu verificar que em 

agosto de 2017 a menor temperatura registrada foi de 16,2 ºC coletada no período noturno e no 

dia 01/08 e a maior de 41,2ºC que se repetiu nos dias 27/08 e 29/08 as 13:00 horas. Já em 2018 

os registros foram de 15,6ºC no período noturno do dia 11/08 e 39,4 ºC as 13:00 horas no dia 

31/08, respectivamente. 

A respeito dos episódios de umidade, pode-se evidenciar que em 2017 a menor taxa de 

umidade se deu no dia 28/08 com um registro de 5,3% e a maior no dia 18/08 as 9:00 da manhã. 
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Quanto a esses episódios para o ano de 2018, identificou-se que a menor taxa de umidade foi 

no dia 12/08 com um registro de 0,2% ; a maior foi de 18,1 as 13:00 horas no dia 05/08. 

4. Considerações Finais 

A respeito da importancia dos elementos do clima, deve-se considerar que estes servem 

para avaliar como está o nível de preservação do planeta, já que quando mais este sofre com as 

açoes antropicas mais o clima apresentará alterações. 

Nesse sentido, os estudos sobre clima e microclima urbano servem para avaliar o grau 

de preservação do planeta e até mesmo a qualidade de vida das pessoas que é afetada por conta 

das mudanças e variações climáticas. 

Considerando a importancia dos atributos climáticos para a vida humana e do planeta, 

buscou-se identificar as possiveis variações dos dados coletados de temperatura e umidade do 

ar para agosto de 2017 e 2018. 

O estudo permitiu evidenciar que comparado a agosto 2018, o mês de agosto de 2017 

se apresentou mais quente e mais seco comparada ao ano posterior. Quanto a temperatura 

relativa do ar máxima registrada entre 2017 e 2018 ocorreu uma variação de 1,8%. Para os 

dados de umidade relativa do ar máxima registrada em 2017 foi de 18,1% enquanto em 2018 

de 19,9%. 

Diante do exposto, cabe ressaltar a importância do presente estudo para a análise e 

compreensão dos fatores que podem influenciar o clima local de determinada região, 

enfatizando também a importância da ação humana sobre a mudança nas caracteristicas do 

microclima. Assim, esse estudo também tem sua importânia acadêmica, servindo como base 

para estudos futuros que analisam os atributos climáticos, sobretudo o microclima urbano. 
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Resumo 
O presente trabalho é parte das atividades realizadas no Projeto de Extensão Boletim Goiano 

do Trabalho. O estudo tem por objetivo identificar, a partir de dados secundários, a correlação 

entre população absoluta, Produto Interno Bruto (PIB) e empregos formais. O recorte temporal 

ao período entre 2008 e 2017e o recorte espacial utilizado foi o das Microrregiões (MR) do 

estado de Goiás, com destaque para a MR Sudoeste de Goiás, recorte do Projeto. Foram 

utilizados dados extraídos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à 

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN-GO) e ao Programa de 

Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET), na intenção de caracterizar as MRs e 

identificar a correlação entre as três variáveis avaliadas. O estudo demonstrou a existência da 

correlação entre as variáveis na maioria das Microrregiões, além de demonstrar que houve 

evolução de população, da produção e dos empregos formais em quase todos os recortes 

avaliados. 

 

Palavras chave: população, produção, emprego formal, Sudoeste de Goiás 

 
1. Introdução 

Os postos de trabalho formais podem ser indicativos da dinâmica econômica de uma 

localidade e, por consequência, de interferências diretas no processo de (re) construção do 

espaço, bem como no estabelecimento de territorialidades. Sua relação com a dinâmica 

populacional também é notória, uma vez que um dos motivadores de movimentos migratórios 

e da formação ou ampliação de aglomerações urbanas é a oferta de postos de trabalho. 

No Brasil, a distribuição populacional segue, na maioria dos casos, os princípios guiados 

pela dinâmica econômica. Provas incontestes desta correlação tem sido demonstradas em 

estudos sobre atividades responsáveis por ciclos econômicos, a exemplo da mineração ou do 

agronegócio. De uma forma geral, a inserção destas atividades é acompanhada pela elevação 

da demanda de trabalho e pela consequente atração de trabalhadores para estes espaços. De 

forma igual, o declínio destas atividades se mostra responsável pelo esvaziamento de 

trabalhadores, de habitantes e de produção. 
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O presente trabalho tem por objetivo identificar a correlação entre a população absoluta, 

o Produto Interno Bruto (PIB) e o emprego formal nas Microrregiões do estado de Goiás, entre 

2008 e 2017, a partir da utilização de dados secundários. 

Adicionalmente, é necessário considerar que a ação estatal, por meio da legislação e da 

criação e execução de programas de incentivo à atividade econômica e de políticas públicas, 

participa diretamente no ordenamento espacial. Especificamente em relação ao trabalho, o 

Estado possui capacidade de intervenção em diferentes pontos. Um dos mais importantes é a 

realização da mediação entre as partes através do estabelecimento de normatização. No Brasil, 

as relações de trabalho são normatizadas pelo Estado, desde a década de 1940, por meio da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Embora tenha passado por inúmeras mudanças e 

adequações e que nos últimos anos tenha adquirido características neoliberais, a CLT ainda se 

coloca como elemento capaz de estabelecer certa segurança jurídica na relação entre capital e 

trabalho. É, justamente neste contexto que tende ao afrouxamento da legislação trabalhista que 

se faz necessário produzir conhecimento acerca do mercado de trabalho formal e de seu 

comportamento frente ao fortalecimento dos princípios neoliberais nas relações de trabalho. 

 
2. Referencial teórico 

Considerar o trabalho como elemento central no processo de formação socioespacial 

não é uma novidade. Em um célebre texto de 1876 de Friedrich Engels afirma que o trabalho:. 

“[...] É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo 

ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1999, p. 1). O 

trabalho é considerado o elemento diferenciador, a condição que permite a humanidade 

imprimir sua marca no planeta e construir condições de sobrevivência por meio de atividades 

econômicas, como o cultivo, a criação de animais, a industrialização, etc.. Para Santos (2006) 

o trabalho, enquanto relação entre o homem e a natureza, se realiza por meio das técnicas, que 

se colocam como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza 

sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2006, p. 16). Desta forma, parte-

se do princípio que o trabalho, entendido como ação humana deliberada e permeada por relações 

capitalistas, é elemento central para a produção espacial e social. 

A quantidade de postos de trabalho (empregos), as formas de remuneração, as 

modalidades de relação e os regimes de trabalho têm sido utilizados como indicadores da 

atividade econômica e, adicionalmente, indicam a intensidade da ação do capital na 

transformação do espaço. Os dados acerca das relações formais de trabalho no Brasil, embora 
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não alcancem a totalidade dos trabalhadores, se mostram como indicativos da dinâmica 

econômica e, por consequência, do processo de construção espacial. Secundariamente, estes 

dados podem ser relacionados à dinâmica migratória devido a mobilidade de trabalhadores que 

se dirigem para centros de produção mais dinâmicos, em detrimento de locais com menor 

atividade econômica. 

A correlação entre a dinâmica econômica, a dinâmica populacional e a quantidade de 

empregos ocorre na medida em que espaços mais densamente ocupados, no contexto atual, 

tendem a oferecer maiores quantidades de postos de emprego e, por consequência, participam 

de forma mais incisiva na produção de bens. Este trabalho parte da necessidade de verificar se 

há correlação entre os indicadores populacionais, econômicos e do emprego formal entre 2008 

e 2017 no estado de Goiás e em suas microrregiões. A escolha do recorte temporal guarda 

relação direta com as recentes alterações no campo econômico relacionadas à organização do 

Capital na escala global, reconhecidas, genericamente, como uma crise de acumulação. 

Embora hajam controvérsias interpretativas quanto ao fato em questão, é inegável que 

o recorte temporal guarda um movimento generalizado na economia capaz de interferir na 

dinâmica econômica, e consequentemente espacial, de recortes espaciais de escala mais 

reduzida, a exemplo de Goiás e de suas microrregiões. 

 
3. Material e métodos 

A atividade realizada se pauta, inicialmente, na obtenção e análise de informações 

acerca da quantidade de habitantes, do Produto Interno Bruto (PIB) e do mercado de trabalho 

formal. Os dados relativos à população e à produção foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e ao Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG), 

mantido pelo Governo de Goiás. Os dados relativos ao trabalho formal foram obtidos junto ao 

Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET), periodicamente divulgados 

pelo Ministério da Economia (ME) por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Desta forma, será possível 

identificar as atividades com maior destaque quanto a participação no mercado de trabalho 

formal, bem como as variações ocorridas no intervalo avaliado e buscar a correlação entre os 

postos de emprego formal, o PIB e a População Absoluta. 

 

As avaliações realizadas buscaram dar enfoque em diferentes recortes espaciais, sendo 

o nacional, o estadual e o das Microrregiões de Goiás, com destaque para a MR Sudoeste de 

Goiás (Fig. 1). 
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Figura 1- Localização da MR Sudoeste de Goiás e dos municípios que a compõe. 

 

Fonte: Laboratório Geolider; Imagem obtida por ArcGis . 

Organização: SILVA, 2019. 

 

A Microrregião Sudoeste de Goiás (MRSWGO) se destaca por ser um dos principais 

polos do agronegócio no estado, sendo ocupada pela produção de grãos, carnes, leite, cana e 

seus derivados, etc.. Esta microrregião é o foco principal dos levantamentos de dados 

divulgados pelo projeto de extensão que deu origem a esta investigação. Levantamentos do 

perfil geral e de segmentos específicos do mercado de trabalho formal na Microrregião serão 

mesclados a comparações entre esta e o estado ou mesmo a outras regiões e ao recorte nacional. 

 
4. Resultados e discussão. 

O intervalo temporal entre os anos de 2008 e 2017 é significativo para o entendimento 

das alterações de diversas ordens e origens que impactaram o mercado de trabalho formal no 

Brasil. Desde o início da chamada crise global em 2008 vários mercados importantes passaram 

a conviver com ajustes e restrições que desencadearam quedas no consumo, na produção e no 

 

emprego. Atualmente alguns importantes mercados, como o estadunidense (EUA), apresentam 
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dados que apontam para uma retomada de crescimento e o início de um ciclo capaz de alavancar 

o consumo e a produção, com consequências diretas para o emprego. 

No Brasil, o intervalo em questão será avaliado a partir do crescimento populacional, da 

produção1 e do emprego, com enfoque na comparação entre os recortes nacional, do estado de 

Goiás e das Microrregiões de Goiás (MRSWGO). 

 

A população brasileira apresentou crescimento de 9,52% no intervalo em questão, 

alcançando o total de 207,7 milhões de habitantes em 2017 (IBGE, 2018). No mesmo intervalo 

o crescimento populacional em Goiás se apresentou mais acelerado que no recorte nacional. O 

estado, que contava com 5,84 milhões de habitantes em 2008, passa a contar com 6,78 milhões 

de habitantes em 2017. O crescimento populacional em Goiás alcançou 15,98% no intervalo, 

valor superior ao verificado na escala nacional (Fig. 2). Uma das possibilidades explicativas 

 

 

 

 

1 A variável utilizada para acompanhar a evolução da produção é o “PIB a preços correntes”. Ela demonstra o 

valor da produção utilizando como referência o ano de execução. Tal variável, isoladamente, não oferece 

condições para avaliar a variação do volume de produção temporalmente. Apesar desta limitação, a variável 

oferece possibilidade de comparações temporais entre diferentes recortes espaciais no sentido de identificar a 

aceleração ou a desaceleração da produção no recorte em questão. 
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para o crescimento populacional mais acelerado em Goiás é a ocorrência de saldo migratório 

positivo. 

Quando avaliado o crescimento populacional nas microrregiões goianas é possível 

identificar a assimetria entre elas. A comparação com os índices nacional e estadual permitem 

identificar a existência de três grupos distintos. Das dezoito microrregiões do estado, sete não 

alcançaram a média nacional de crescimento populacional, sendo que uma apresentou redução 

populacional no intervalo. Outro grupo formado por seis microrregiões apresentou crescimento 

populacional superior à média nacional e inferior à média estadual. Um terceiro grupo, formado 

por cinco microrregiões apresentou crescimento populacional superior à média estadual. 

No estado de Goiás, a dinâmica de ocupação dos espaços e a dinâmica econômica fez 

com que a população se concentrasse em determinados espaços (Fig. 3). As microrregiões 

Goiânia e Entorno de Brasília contam, respectivamente, com 35% e 18% da população do 

estado, se colocando como os espaços de maior adensamento. As MRs Anápolis, Meia Ponte e 

Sudoeste de Goiás se colocam com certo destaque, embora não alcancem 10% de participação. 

As demais MRs contam com participação inferior a 5% da população estadual. 

Figura 3 - Microrregiões de Goiás - Participação (%) na população estadual (2017) 

 

Fonte: SEGPLAN GO, 2018. Org.: SILVA, 2018. 
 

O crescimento populacional em um recorte regional pode estar associado a diferentes 

condições que são capazes de atrair ou expulsar habitantes. Considerando que nos recortes 
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avaliados não há registros de eventos de ordem natural ou conflitos armados capazes de por em 

movimento grandes quantidades de pessoas, a abordagem adotada aqui será a de buscar 

correlações entre o crescimento populacional, a dinâmica econômica e o emprego. 

Avaliar a dinâmica econômica de um espaço no sentido de permitir sua associação com 

a dinâmica populacional requer a utilização de diferentes variáveis e a consideração do perfil 

socioeconômico dos recortes avaliados. A tecnificação ou a sua ausência são condições que 

interferem diretamente nesta relação. A título de exemplo, quando comparadas duas regiões nas 

quais a atividade agropecuária seja a atividade predominante e que mantenham equivalência 

quanto ao tamanho da área de cultivo, podem ser encontradas demandas por mão-de-obra de 

forma muito mais intensa em uma delas em função do nível de tecnificação adotado. 

Figura 4 - Microrregiões de Goiás - Participação (%) no PIB estadual (2015) 

 

Fonte: SEGPLAN GO, 2018. Org.: SILVA, 2018. 

Considerando que a complexidade das variáveis que necessariamente devem compor a 

comparação levaria e um estudo mais extenso que foge do escopo deste projeto, será adotado 

aqui um indicador genérico da atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB), de forma 

mais específica, sua variação no período 2008/20152. 

Inicialmente é necessário considerar que as microrregiões goianas possuem perfil 

produtivo significativamente desigual, condição que reflete em diferentes capacidades 

produtivas (Fig. 4). 
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A região metropolitana de Goiânia concentra atividades econômicas de forma a 

responder por parte significativa do PIB estadual e contribuindo para ampliar a assimetria entre 

as microrregiões. Enquanto na microrregião Goiânia o PIB do ano de 2015 foi de R$ 66,66 

bilhões, equivalente a 38,39% do PIB estadual, as dez microrregiões com menor PIB somam 

R$ 21,32 bilhões, equivalente a 12,28% do estado (SEGPLAN GO, 2018). Quanto à 

participação no PIB estadual, além da MR Goiânia, se destacaram as de Anápolis (9,84%), 

Entorno de Brasília (9,74%), Meia Ponte (7,39%) e Sudoeste de Goiás (10,71%), no ano de 

2015. 

Figura 5 - Crescimento do PIB (%) 2008/2015 - Brasil, GO e MR de GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEGPLAN GO, 2018. Org.: SILVA, 2018. 
 

 

 
 

2 Especificamente quanto ao PIB, será adotada a variável “PIB a preço corrente” que não considera a variação 

de preços devido a inflação ou reajustes de valores. O recorte temporal entre 2008 e 2015 será utilizado devido 

a indisponibilidade de dados consolidados referentes ao PIB dos anos de 2016 e 2017. Embora as demais 

variáveis contemplem o recorte temporal 2008/2017, consideramos não haver prejuízos à compreensão dos 

movimentos e correlações que se quer revelar. 

 

Quando avaliada a variação do PIB no intervalo entre 2008 e 2015 é possível confirmar 

a condição de assimetria entre as microrregiões, a média estadual e nacional (Fig. 5). No 

intervalo avaliado o PIB nacional variou 92,80%, alcançando o valor de R$ 5.995,78 bilhões. 

Proporcionalmente, em Goiás o crescimento se mostrou mais acentuado, alcançando 110,67% 

e o valor de R$ 173,63 bilhões, o que equivale a 2,89% do PIB nacional. 
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Dentre as microrregiões, os diferentes perfis produtivos, a inserção de novos segmentos 

produtivos ou mesmo a redução da importância de outros fez com que algumas delas 

apresentassem crescimento superior à média estadual. A comparação entre as microrregiões e 

os recortes nacional e estadual permite identificar um grupo de sete microrregiões com 

crescimento superior a média estadual, seis com crescimento superior à média nacional e 

inferior à média estadual, e cinco com crescimento inferior à média nacional. O destaque 

negativo no intervalo foi a MR Catalão, cujo crescimento foi de aproximadamente a metade do 

observado na escala nacional. 

A correlação entre o emprego e a produção tende a ser direta. A ampliação da produção 

tende a ampliar a quantidade de postos de trabalho formais, a dinâmica populacional e 

econômica. 

 

 

Ente 2008 e 2017 a ampliação dos postos de trabalho formais na escala nacional foi de 

17,34%, no estado de Goiás foi de 33,51% (Fig.6). A comparação dos índices demonstra que o 

estado de Goiás, embora tenha modesta participação no total de empregos formais do país, 

manteve crescimento na geração de empregos que equivale ao dobro do que foi observado na 

escala nacional (MTE, 2018). Tal condição permitiu que a participação do estado no conjunto 

dos empregos formais no país fosse ampliado de 2,88% para 3,27%. 

Todas as microrregiões goianas apresentaram crescimento do emprego formal acima do 
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observado na escala nacional. Quando comparadas com a média estadual, sete microrregiões 

não alcançaram a média do estado e onze microrregiões alcançaram crescimento superior. É 

necessário ressaltar que em alguns destes casos o fato de contar com pequeno número de 

trabalhadores formais pequenas alterações no número de trabalhadores podem significar 

bruscos crescimentos. A microrregião de Iporá é um destes casos em que o acréscimo de apenas 

3.100 postos de trabalho significou uma das maiores variações no intervalo. 

Outra condição a ser destacada é o percentual de crescimento da Microrregião Goiânia. 

Esta MR, responsável por mais da metade dos postos de emprego formal no estado, apresentou 

crescimento inferior à média estadual, condição que aponta para um tênue movimento de 

desconcentração do emprego formal nesta MR em relação ao restante do estado. A Microrregião 

Sudoeste de Goiás (MRSWGO) apresentou crescimento semelhante ao da média estadual no 

intervalo avaliado. 

Quadro 1 - Estado de Goiás - Microrregiões e Municípios (2018) 

 

Participação (%) das microrregiões no total estadual de População (2008-2017), PIB (2008-2015) e 

Empregos Formais (2008-2017) 

 População (total) PIB (Total) Empregos formais 

Microrregião 2008 2017 2008 2015 2008 2017 

ANÁPOLIS 9,08 8,87 10,46 9,84 8,57 8,68 

ANICUNS 1,78 1,73 1,42 1,16 1,20 1,14 

ARAGARÇAS 0,94 0,86 0,52 0,67 0,38 0,42 

CATALÃO 2,39 2,49 6,81 4,79 2,57 2,48 

CERES 3,82 3,68 2,50 2,64 2,52 2,86 

CHAPADA DOS VEADEIROS 1,07 1,01 0,73 0,61 0,47 0,47 

ENTORNO DE BRASÍLIA 17,19 18,06 8,74 9,75 7,12 8,17 

GOIÂNIA 35,75 35,87 36,03 38,39 53,66 51,45 

IPORÁ 1,03 0,87 0,59 0,59 0,49 0,57 

MEIA PONTE 6,03 5,90 7,54 7,39 5,71 6,30 

PIRES DO RIO 1,60 1,48 1,51 1,43 1,22 1,27 

PORANGATU 3,88 3,56 4,03 3,40 2,25 2,00 

QUIRINÓPOLIS 1,68 1,84 2,95 3,45 1,61 1,67 

RIO VERMELHO 1,51 1,32 0,94 0,99 0,85 0,95 

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1,36 1,19 1,13 1,12 1,00 0,95 

 

SUDOESTE DE GOIÁS 7,14 7,67 10,90 10,71 8,13 8,13 

VALE DO RIO DOS BOIS 1,91 1,83 2,36 2,31 1,53 1,79 

VÃO DO PARANÃ 1,84 1,77 0,85 0,76 0,72 0,70 

Fonte: MTE (2018), SIEG (2018), IBGE (2018). Org.: SILVA (2018) 

Embora tenham ocorrido modificações quanto à distribuição dos empregos formais no 

estado, durante o intervalo avaliado, o quadro geral se mantem (Fig. 7). A MR Goiânia conta 
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com metade dos postos de emprego formais, seguida por Anápolis, Entorno de Brasília, 

Sudoeste de Goiás e Meia Ponte. A MR Entorno de Brasília apresenta como destaque a 

participação no conjunto de habitantes, muito superior às participações no PIB e no mercado de 

trabalho, condição que pode indicar a necessidade de que a MR seja contemplada com ações 

estatais capazes de ampliar a dinâmica econômica e inserir parte da população no mercado 

formal de trabalho. 

Figura 7 - Microrregiões de Goiás - Participação (%) no emprego formal estadual (2017) 

 

Fonte: MTE (2018), SIEG (2018). Org.: SILVA (2018) 

Uma comparação inicial entre a MRSWGO e os recortes estadual e nacional permite 

verificar aspectos desta MR (Fig. 8). Quando se compara a quantidade de empregos formais ao 

total de habitantes na MRSWGO, no estado de Goiás e no Brasil nos anos de 2008 e 2017, os 

números são reveladores de um movimento geral de ampliação do emprego formal em relação 

a quantidade de habitantes. Nos três recortes espaciais avaliados ocorreu a ampliação da 

proporção de empregos formais em relação a quantidade de habitantes, sendo que duas 

condições se destacam. A primeira é quanto ao recorte estadual, no qual a participação se 

apresentava significativamente abaixo da média nacional em 2008 e se recuperou de forma a 

praticamente se equiparar a média nacional. A segunda, quanto à MRSWGO, permite 

identificar que ela apresenta números superiores às médias nacional e estadual nos anos 

avaliados. 
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Figura 8 - Relação entre empregos formais e população total (%) 

Fonte: MTE (2018). Org.: SILVA (2018) 

 
 

Nos dois momentos avaliados a correlação entre os empregos formais e a população se 

mostrou maior na MR Sudoeste de Goiás em relação aos recortes do estado e o nacional. Esta 

condição demonstra que a dinâmica econômica desta MR contribui para que, 

proporcionalmente, os empregos formais sejam mais abundantes neta MR em relação às 

demais. 

 
5. Considerações finais. 

Os dados avaliados demonstram que há correlação entre a população, o PIB e o emprego 

formal. No intervalo avaliado ocorreu a ampliação de praticamente todos os índices verificados 

nas escalas do país e do estado de Goiás. Quanto ás MRs, é possível perceber significativas 

diferenças entres elas em todos os aspectos avaliados, no entanto, sendo mantida a correlação 

entre as variáveis. Especificamente a MR de Iporá apresenta dados que sugerem contradição no 

comportamento das variáveis população e empregos formais, uma vez que esta foi a única MR 

a ter perdido população no intervalo, mesmo apresentando o segundo maior crescimento 

proporcional do quantitativo de trabalhadores formais. 

A MR Sudoeste de Goiás, quando avaliada como uma unidade, apresentou desempenho 

superior às médias nacional e estadual, além de ter ficado a frente da maioria das demais MRs 

quanto ao crescimento populacional. Nos demais quesitos, PIB e empregos formais, o 

desempenho da MR foi superior às taxas nacionais e esteve praticamente compatível com as 

taxas do Estado de Goiás. 
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Embora seja preliminar, o estudo demonstra a possibilidade de que seja estabelecido um 

conjunto de informações e análises de diferentes recortes espaciais e temporais com 

potencialidade de apontar temáticas de pesquisa a serem desenvolvidas. Adicionalmente, 

destaca-se que, enquanto produto de um projeto de extensão, as informações coletadas, 

analisadas e sistematizadas se colocam com potencial para municiar diferentes agentes públicos 

e privados sobre ações que visem otimizar o uso dos espaços e promover a ocupação racional 

do espaço em diferentes escalas. 
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Resumo 

O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar com intuito de oferecer alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação 

básica pública. A Lei Nº 11.947/2009, institui que 30% desses alimentos devem ser 

obrigatoriamente comprados diretamente da agricultura familiar. Além de ser uma política 

pública voltada para geração de renda das famílias da agricultura familiar, o projeto está 

associado a segurança alimentar em oposição ao modelo de produção de alimentos que tem 

sido disseminado no Brasil com uso de agentes químicos. São maneiras de intervenção do 

Estado, gerando uma cadeia de incentivos de alimentação saudável, a abertura de mercado 

consumidor para os pequenos agricultores, produzindo e incentivando o consumo de alimentos 

agroecológicos e orgânicos, conscientizando a sociedade da importância dos produtos do 

campo. O objetivo desse trabalho, é mostrar como o Estado é importante regulador de mercado 

para a inclusão de pequenos agricultores, e de como a estrutura do PNAE após a Lei nº 11.947, 

teve um papel importante na geração de renda para agricultura familiar e na colaboração da 

sua permanência no campo, e analisar a participação e desempenho do município de Jataí no 

programa. 

Palavras chaves: PNAE, Agricultura Familiar, Segurança alimentar. 

 

1. Introdução 

A garantia de alimentação para população, sempre foi e será uma questão pertinente 

ao Estado e à nação. No Brasil essa preocupação foi mais acentuada durante o período dos 

governos militares da segunda metade do século XX, quando o país apresentava insuficiência 

produtiva para suprir as necessidades da população em geral, e com isso, havia necessidades 

da importação de alimentos. Como forma de reverter esse cenário, foram realizados 

investimentos em crédito rural e na tecnificação da agricultura, porém sem contemplar 

estratégias de mercado e consumo agregando os pequenos produtores. 
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De acordo com Belik e Cunha (2015) as ações de políticas públicas são essenciais para 

reduzir a assimetria de informações e respaldar financeiramente o lado mais fraco da 

negociação, como no caso dos pequenos produtores. Os grandes mercados sempre foram e 

ainda são, grandes barreiras para pequenos agricultores, pois a qualidade, o padrão e a 

rotatividade dos alimentos impostos por esses, fogem da capacidade de fornecimento da 

agricultura familiar. Historicamente isso se perpetuou, desde a criação do Sistema Nacional 

de Centrais de Abastecimento (Sinac) entre 1972 a 1988, modelo de comercialização de 

alimentos, principalmente do gênero hortifrúti, que posteriormente se converteu nas 

conhecidas Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASAS). Frente as barreiras comerciais 

tradicionais para pequenos produtores, as compras governamentais se tornam uma grande 

alternativa para a agricultura familiar. 

Segundo Triches (2015) os programas de alimentação escolar são uma das políticas 

nacionais mais antigas no Brasil, existentes desde de 1930. No ano de 1955 foi assinado o 

decreto N° 37.106, que instituiu a Campanha de Merenda Escolar (CME) subordinada ao 

Ministério da Educação, articulado inicialmente a organizações internacionais de ajuda 

alimentar como a FAO, a Unicef, e o Programa Mundial de Alimentos (PMA). Em 1979 as 

ações estatais são centralizadas no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com 

o objetivo de oferecer melhores condições nutricionais para as crianças, como forma de 

melhorar o rendimento escolar dos mesmos. Entretanto, as compras de alimentos foram por um 

tempo padronizadas, industrializadas e de má qualidade, e não atendiam aos objetivos do 

programa. Somente a partir de 1994, com ação das Secretarias de Educação dos estados e da 

criação de Conselhos de Alimentação Escolar, que o controle e qualidade dos alimentos 

passam a serem realizados. 

Neste contexto, no ano de 2009 o PNAE passa ter uma ligação direta com a agricultura 

familiar, através da LEI Nº 11.947 promulgada em 16 de junho de 2009 (BRASIL, 2009), 

onde obrigatoriamente 30% dos alimentos do programa devem ser comprados diretamente da 

agricultura familiar. E a partir disso, é aberto um novo mercado institucional como fonte de 

renda para a agricultura familiar, ao mesmo tempo que colabora na propagação de segurança 

alimentar e alimentação saudável e de qualidade, através de alimentos mais frescos. 

O objetivo desse trabalho, é mostrar como o Estado é importante regulador de mercado 

para a inclusão de pequenos agricultores, e de como a estrutura do PNAE após a Lei nº 11.947, 

teve um papel importante na geração de renda para agricultura familiar e na colaboração da sua 

permanência no campo, bem como demonstrar a importância da gestão municipal para o 

funcionamento do programa, tendo como base de investigação o município de Jataí. 
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2. Material e métodos 

O trabalho realizado partiu de levantamento de referencial teórico sobre a temática, 

fazendo um resgate histórico de como se deu a implementação de políticas públicas de 

segurança alimentar até a instituição do PNAE e como foi o processo de introdução da 

agricultura familiar nesse contexto, bem como sua importância.  

Posteriormente é realizada uma análise do Programa PNAE numa perspectiva de escala 

regional, nesse caso baseando-se da representatividade do programa na agricultura familiar no 

município de Jataí, no estado de Goiás. Foram utilizados dados sobre a execução do Programa 

PNAE no município, disponibilizados pelo banco de dados do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), acerca das aquisições pelos municípios junto à agricultura 

familiar pelo programa PNAE, e também dos valores transferidos pelo fundo do PNAE e do 

FNDE para os municípios. Para estabelecer o desempenho do município de Jataí com relação 

ao programa PNAE, foi feito um levantamento dos mesmos dados secundários também para 

dois de seus municipios vizinhos, Mineiros e Rio Verde, para fazer a comparação.  E por fim, 

foi realizado uma conversa com diretores do setor de higiene e alimentação da Secretaria de 

Educação do município de Jataí, responsáveis por gerir os recursos do PNAE para as escolas. 

 

3. Referencial teórico 

 

O PNAE tem como intuito oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar 

e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. No que se refere a 

compra de alimentos desse programa, a LEI Nº 11.947 promulgada em 16 de junho de 2009 

(BRASIL, 2009), institui que 30% desses alimentos devem ser obrigatoriamente comprados 

diretamente da agricultura familiar. O recurso para a aquisição é repassado pelo governo 

federal aos estados, municípios e escolas federais. O pagamento é efetuado mensalmente, 

exceto nos meses de recesso escolar. 

Além de ser uma política pública voltada para geração de renda das famílias da 

agricultura familiar, o projeto está associado a segurança alimentar. Em conjunto com outras 

medidas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), também do Governo Federal, 

tem o papel de garantir alimentos frescos e de qualidade dentro e fora de casa, como é o caso 

das merendas escolares, contribuindo para retirar o Brasil do Mapa da Fome, como afirma 

Campello (2016) em sua análise de políticas públicas no combate a pobreza entre os anos de 

2002 a 2014. 
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Segundo Grisa e Schneider (2015) as políticas públicas voltadas para as famílias no 

campo, possuem três períodos distintos. O primeiro, que corresponde ao início da década de 

1990, é o de construção do processo agrícola/agrário, estabelecimento de crédito rural para 

pequenos agricultores pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar); o segundo refere-se ao período a partir do ano de 1997, onde houveram maiores 

ações sociais no campo e assistenciais; o terceiro remete ao período do início dos anos 2000, 

especificamente a partir de 2003, com a construção de mercados para a segurança alimentar e 

nutricional e para a sustentabilidade. 

Ao que corresponde ao PNAE, é justamente no terceiro momento que ele é estruturado 

para exercer significativo papel na abertura de mercado para os pequenos agricultores e 

também de fortalecimento do PAA, pela compra institucional de municípios, estados, órgãos 

federais, conforme a Lei 11.947/2009 exige. Além de oferecer mercado para os agricultores, os 

programas PAA/PNAE, contribuem para alterar a relação do Estado e da sociedade com a 

agricultura familiar. 

Cabe ressaltar que estas ações (PAA e PNAE) têm contribuído para a 

valorização da produção local/regional, ecológica/orgânica e têm ressignificado os 

produtos da agricultura familiar, promovendo novos atributos de qualidade aos 

mesmos, associados, por exemplo, à justiça social, equidade, artesanalidade, 

cultura, tradição, etc. (GRISA e SCHINEIDER, 2015. p. 39). 

 

Um fato pertinente na qualidade dos alimentos da merenda escolar tendo a agricultura 

familiar como suporte, está relacionado ao que Triches (2015) cita em seu trabalho sobre o 

mercado da alimentação escolar para o desenvolvimento rural. Segundo a autora os dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) no Brasil entre 2008 e 2009, apontam que metade 

da população tanto homens e mulheres estão ficando com problemas de sobrepeso, por 

consumo de alimentos industrializados, que consequentemente, afetam crianças e jovens, e 

pela ausência do consumo de alimentos naturais como frutas, verduras e legumes, conforme o 

Ministério da Saúde recomenda. 

Outro problema também ressaltado pela autora, é a questão do modelo de produção dos 

alimentos que tem sido disseminado no Brasil, as novas técnicas agrícolas, o trabalho 

mecanizado, tem-se resumido em uso de agentes químicos, produtos processados e 

padronização de alimentação. 

Assim, logo esse modelo de produção não é saudável e prejudica a saúde humana pela 

utilização principalmente de insumos químicos em larga escala, e também a padronização da 

alimentação que tira da mesa das famílias a variedade de alimentos, principalmente daqueles 
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alimentos regionais ou locais, como de espécies crioulas, fugindo assim da questão de 

alimentação saudável e de segurança alimentar. Programas como o PNAE, são maneiras de 

intervenção do Estado, com o objetivo de neutralizar esses problemas, gerando uma cadeia de 

incentivos de alimentação saudável, a abertura de mercado consumidor para os pequenos 

agricultores é um desses incentivos. 

De acordo com Sambuichi et al (2017), o PNAE também está associado à qualidade 

dos alimentos referentes a produção agroecológica e produção orgânica, também na 

diversidade e nos alimentos das atividades extrativistas. Dentro do programa, a 

representatividade do papel da mulher na agricultura familiar é ressaltado dentro das metas do 

Planapo I, que em um de seus eixos principais (comércio e consumo), destinavam 5% de 

recursos para compra de alimentos agroecológicos e orgânicos para o PAA e o PNAE nos 

meados de 2015. Segundo os autores a inclusão do agricultor familiar como fornecedor do 

programa PNAE consiste em um 

Os principais desafios apontados nas fichas em relação à execução do 

PNAE foram “a sensibilização dos gestores, o aumento do valor per capita do 

PNAE, a disponibilidade de fornecimento de produtos orgânicos e agroecológicos 

em todos os municípios brasileiros e oferta organizada para atender às demandas 

do Programa” (SAMBUICHI et al, 2017. p. 189). 

 

Segundo os autores, uma das ações do Planapo I para incentivar o mercado e consumo 

de produtos agroecológicos e orgânicos pelo PNAE, seria a partir dos incentivos, formações 

de técnicos no controle de alimentação escolar, e elaboração de material informativo sobre a 

aquisição desses alimentos na merenda escolar. 

Conforme Leite et al. (2010) o PNAE juntamente com o PAA, possuem um papel de 

integração da agricultura familiar e sociedade como todo. Por serem políticas públicas de maior 

visibilidade pela importância da segurança alimentar, além de promover mercado institucional 

(Estado), incentiva os pequenos agricultores a adotarem uma agricultura agroecológica e 

orgânica como cita 

O Programa Nacional da Alimentação Escolar é o maior investimento 

público em compra de alimentos e representa um grande potencial de se constituir 

em uma política de segurança e soberania alimentar que garanta uma alimentação 

de maior qualidade para as crianças, respeitando a diversidade e a cultura regional, 

e a abertura desse grande mercado para a agricultura familiar local e agroecológica. 

O mercado institucional expressa-se como um mercado de direito para o segmento 

da Agricultura Familiar que sempre protagonizou a produção de alimentos no 

Brasil. Há iniciativas do Programa de Aquisição de Alimentos, desde compra de 
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produtos agroecológicos a compra de sementes, que evidenciam suas 

potencialidades e seu crescente enraizamento. (LEITE et al, 2010. p. 11-12). 

Desta forma, produzindo e incentivando o consumo de alimentos agroecológicos e 

orgânicos, esses tipos de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar, ajudam 

também a promover a educação alimentar e aproxima a sociedade à importância dos produtos 

do campo, e por meio da merenda escolar fornecida pelo PNAE e de outras instituições 

alimentadas pelo PAA, conscientiza desde crianças a adultos ao consumo consciente de 

alimentos saudáveis e nativos como é citado também por Leite et al 

O resgate da cultura alimentar e do valor cultural do alimento configuram-

se como pilares de um novo modelo de agricultura baseado na diversidade da 

produção e na valorização do alimento “limpo” sem agrotóxicos e livre de 

transgênicos. As experiências das mulheres no beneficiamento de frutos do cerrado, 

da caatinga e da Amazônia, por exemplo, têm resultado na mudança de sentidos 

que tradicionalmente são atribuídos aos alimentos regionais, valorizando-os e 

reintroduzindo-os no padrão alimentar da família. Algumas experiências já 

apontam o impacto dessas ações na melhoria do estado nutricional das crianças. 

(LEITE et al, 2010. p. 11). 

 

Embora a institucionalização do PNAE seja um grande diferencial para a agricultura 

familiar na abertura de comércio e combate a pobreza no campo, segundo Belik e Cunha (2015) 

o programa possui lacunas, pois não oferece compra antecipada para os pequenos produtores, 

além disso, a burocracia de documentação exigida, as questões de logística no transporte dos 

alimentos aos centros de consumo na cidade, e os padrões de qualidade exigidos pelos 

municípios, dificultam a oferta dos produtores da agricultura familiar. Fatores que segundo os 

autores, acabam levando famílias do campo a se sentirem incapazes de atender às demandas e 

abrirem mão de participar do mercado institucional por meio desses programas 

governamentais. 

Segundo Lima, Oliveira e Guardacheski (2016) mesmo para quem já está inserido no 

programa PNAE, o vínculo entre as escolas e os agricultores aprsenta desafios. Em entrevistas 

realizadas pelos autores no município de Irati no estado do Paraná em 2014, junto as duas 

associações de agricultura familiar escolhidas para fornecer alimentos, uma delas não atingiu 

a demanda de alimentos para as escolas, considerando assim o processo de compra como um 

desafio ainda pelos gestores do programa no estado do Paraná. Existe também a 

incompatibilidade nutricional dos cardápios com a oferta dos alimentos, e a falta de 

capacitação técnica dos gestores do programa PNAE nos municípios e concluem 
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Segundo o FNDE o objetivo do PNAE é contribuir para o desenvolvimento 

da aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, 

oferecendo refeições que garantam as necessidades nutricionais durante o período 

que estão na escola. Com a implementação da Lei 11.947, tudo se encaminha para 

que o programa alcance seu objetivo, contudo é necessária ainda uma avaliação por 

parte dos poderes públicos a respeito da efetivação deste programa, pois os desafios 

necessitam ser superados para considerarmos uma política pública que de fato 

atenda com qualidade as demandas nutricionais dos alunos. (LIMA, OLIVEIRA, 

GUARDACHESKI, 2016. p. 318). 

 

Ainda como uma barreira logística, as demandas semanais de produtos agrícolas pelas 

escolas devem ser apresentadas de maneira planejada, visto que alimentos hortifrútis tem seu 

tempo de cultivo natural, e alguns de épocas distintas, com isso, é importante ser respeitada a 

época natural e a rotatividade dos alimentos de forma consciente, tanto por parte dos 

Conselhos de Merenda quanto dos gestores municipais responsáveis pelas compras da 

agricultura familiar. Nesse contexto, as associações e cooperativas são sempre boas escolhas 

para atender aos desafios de enquadramento nas políticas públicas como PNAE. 

 
4. Resultados e Discussão 

Segundo dados do último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de Jataí localizado na microrregião do Sudoeste 

de Goiás, possui uma extensão territorial de 7.174,225 km², uma população estimada de 

100.882 pessoas para o atual ano de 2019. Possui 45 escolas, com 12.734 matrículas no ensino 

fundamental, 4.090 matrículas no ensino médio e 866 professores. De acordo com os dados da 

SEABA com base no Censo Agropecuário de 2006, em Jataí, há 1.585 estabelecimentos da 

agricultura familiar, com área total de 575.103 (ha), o que corresponde a 42,78% das 

propriedades e 6,44% da área. Com relação a política pública do PNAE a respeito do valor 

recebido do fundo pelos municípios, e o total gasto em compras de alimentos da agricultura 

familiar conforme a Lei Nº 11.947/2009, na tabela a seguir temos em números, demonstrativos 

do município de Jataí em relação a dois municípios vizinhos. 

Tabela 1 - Aquisições pelo PNAE efetuadas nos municípios de Mineiros, Rio Verde 

e Jataí (GO), (2016) 

PNAE/FNDE Mineiros (GO) Rio Verde Jataí (GO) 

Valor total de 793.550,02 3.882.673.284,3 1.162.189,64 
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compras 2 

Valor comprado

 da 

agricultura familiar 

406.123,04 858.777.139,55 1.072.606,54 

Percentual de 

compras 

da agricultura 

familiar 

51,2 22,1 92,3 

Fonte: SEABA/2016. 

Com base na tabela 1, pode-se observar que entre o valor total de compras e o valor 

comprado pela agricultura familiar, o município de Jataí faz um maior aproveitamento do fundo 

do PNAE/FNDE nas aquisições de produtos da agricultura familiar com relação aos municípios 

vizinhos de Mineiros e Rio Verde. Mesmo sabendo que o número de escolas e alunos 

matriculados são diferentes em cada município, o que é interessante avaliar com base nesses 

dados, é a discrepância do que é recebido de recurso do PNAE e o quanto desse recurso é 

investido em alimentos da agricultura familiar. A diferença é explicita ao comparar os 

percentuais dos dados de 2016: Jataí com 92,3% de compras da agricultura familiar, enquanto 

Mineiros tem um percentual de 51,2%, e Rio Verde aparece com apenas 22,1% em compras da 

agricultura familiar, ou seja, um percentual inferior ao que a Lei Nº 11.947/2009 determina, 

que é de 30%. 

Conforme os dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre 

a aquisição dos produtos da agricultura familiar para alimentação escolar, é possível fazer uma 

análise comparativa entre os municípios (Tabela 2) no ano de 2017. 

 

Tabela 2 - Aquisições da Agricultura Familiar no ano de 2017 

 

Entida

de 

Executo

ra 

Valor 

transferido 

FNDE 

Valor aquisições 

da agricultura 

familiar 

Percentu

al 

JAT
AI 

R$ 975.798,00 R$ 
902.361,63 

92,47% 

MINEIROS R$ 833.487,20 R$ 
211.031,39 

25,32% 

RIO VERDE R$ 
1.987.644,60 

R$ 
898.684,85 

45,21% 

Fonte: FNDE/2017. 

De acordo com os dados apresentados as aquisições de produtos junto à agricultura 
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familiar, relativa ao valor transferido pelo FNDE nos três municípios apresenta grandes 

diferenças, onde o município de Mineiros tem uma baixa no percentual de aquisição de 

compras da agricultura familiar comparado aos dados de 2016. Ao contrário do município de 

Rio Verde que tem um aumento chegando a um percentual de quase 50%, enquanto o 

município de Jataí continua liderando nos repasses para a aquisição de alimentos junto a 

produtores familiares. No ano em questão, o município utilizou 92,4% dos repasses para 

realizar aquisições de alimentos da agricultura familiar. 

Nesse caso, a comparação entre os municípios com base nos dados do FNDE e 

SEABA, mostram que o recorte em questão, o município de Jataí, não só tem alcançado um 

percentual de quase 100% do recurso do programa com compras da agricultura familiar, como 

também tem conseguido manter esse percetual ao longo dos anos. 

Segundo o órgão responsável pela alimentação e higiene da Secretaria Municipal de 

Educação, o que justifica esse percentual é a política de gestão municipal dos recursos do 

PNAE juntamente com o Conselho da Merenda que designa o máximo de aproveitamento do 

recurso do PNAE para aquisição de alimentos da agricultura familiar além dos 30% conforme 

a Lei Nº 11.947/2009, com o objetivo principal de ajudar na geração de renda dos agricultores 

(assentados e não assentados) locais. 

Atualmente no município de Jataí dispõe de duas cooperativas importantes que fazem 

a mediação entre os agricultores e o órgão responsável pela merenda escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, que são as cooperativas Coopfas e a Coparpa. Entre os produtos 

comprados pela agricultura familiar de hortifrútis e frango, são também comprados produtos 

artesanais como rosca, biscoito e farinha de mandioca. 

Para o agricultor familiar fazer parte do PNAE, as cooperativas desempenham um papel 

importante pela união de cooperados que possibilita alcançar a capacidade de produção 

necessária para a demanda de alimentos escolares, e também de ajudar nos procedimentos 

burocráticos exigidos pelos programas do governo federal. Entre eles, está o controle da 

Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP), a elaboração de um projeto de venda, modelo de 

declaração de limite individual por agricultor, declaração de condições de entrega, e sobretudo, 

manter os padrões de higiene sanitária necessárias para o PNAE. Os contratos são realizados 

semestralmente, onde, por meio de reunião com os agricultores, diretores responsáveis pela 

alimentação da Secretaria Municipal de Educação, representantes do Conselho da Merenda e 

Nutricionista, é construído o cardápio. 
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5. Considerações finais 

O PNAE como uma política pública fundamental para geração de renda para 

agricultura familiar, promulgada pela LEI Nº 11.947/2009, estabelece que 30% das aquisições 

devem ser realizadas diretamente de agricultores familiares, como forma de valorização de 

alimentos regionais, da segurança alimentar e nutricional, a partir do consumo de alimentos 

mais frescos, promovendo também incentivo ao comércio local e a inclusão da agricultura 

familiar no comércio institucional. 

O que os dados secundários nos possibilita analisar, é que como a base de aquisição de 

alimentos escolares através do PNAE, de responsabilidade dos municípios, sua efetividade 

pode sofrer variações de município para município. Alguns com uma representatividade de 

compras da agricultura familiar maior que outros, como demonstrado aqui entre os municípios 

de Mineiros, Rio Verde e Jataí. 

A discrepância de um município para o outro no aproveitamento e organização da 

implementação dos recursos do PNAE, também é de problema conjuntural da sociedade. O 

programa possui exigência e organização tanto entre agricultores por meio de cooperativas e 

associações, quanto de organização entre conselhos de alimentação escolar e de capacitação de 

gestão entre os profissionais encarregados do planejamento de cardápio e oferta de alimentos 

locais. 

Embora a exigência do PNAE seja de 30% de aquisição da agricultura familiar, esse é 

apenas o mínimo exigido, nada que impeça os municípios de adquirirem um percentual maior 

de alimentos desses fornecedores. Visto que tal ação contribui para promover uma alimentação 

saudável ao mesmo tempo que movimenta o mercado local de pequenos produtores, incentiva 

a permanência dos mesmos no campo, e por fim incentiva a educação alimentar. 

Com base nisso, pode-se considerar que o município de Jataí tem tido desempenho 

superior no quesito de aquisição de alimentos junto à agricultura familiar, alcançando índices 

que chegam a quase totalidade dos repasses do PNAE. Tal condição contribui para a geração 

de renda para agricultores familiares do município. Estes agricultores estão organizados em 

Cooperativas e associações, condição que se coloca como aspecto decisivo nesse processo com 

relação à burocracia de documentos e de demanda de alimentos, embora também exista a 

possibilidade de que qualquer um deles seja um fornecedor informal, sem a necessidade de estar 

ligado a alguma cooperativa. 

O quadro revelado por este breve estudo aponta para a importância de combater as 

fragilidades estruturais da equipe executora dos municípios e tornar prioridade, por meio de 

ação administrativa e política, o maior aproveitamento dos recursos para a aquisição de 
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produtos junto às famílias do campo e a efetividade do Programa. 
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Resumo 

 

O presente artigo procura trabalhar em uma análise quali-quantitativa da demanda de alunos 

nas escolas públicas de Jataí, e fazer relação entre a quantidade de alunos atendidos pelas 

escolas, com os dos setores censitários do IBGE próximos. Os dados foram obtidos no banco 

de dados do IBGE, na Secretaria Municipal de Educação de Jataí, em artigos e trabalhos 

acadêmicos voltados a temática e também na base de mapeamento do Google. A partir da 

análise quali-quantitativa da oferta e demandas por vagas nas escola do ensino fundamental I 

foi possível observar que parte das escolas da cidade de Jataí conseguiram absorver a demanda 

de alunos, com ressalvas aos alunos de áreas periféricas, que fazem grandes deslocamentos 

diariamente devido à falta de vagas próximas às suas moradias, fator que influencia na sua 

qualidade de ensino e em toda dinâmica social e na qualidade de vida do aluno. 

Palavras chave: Alunos, turmas, espacialização, ensino fundamental.  

 

1. Introdução 

 

A busca por uma educação pública de qualidade exige esforços para além dos políticos. 

Análises qualitativas e quantitativas, feitas em nível acadêmico, podem e vêm contribuindo nas 

lutas pela educação, fornecendo dados, visões críticas, perguntas e respostas que ajudam a 

elucidar os avanços e desafios da escola pública de ensino básico.  

  

Um dos maiores desafios na história da educação é organizar uma escola que seja, 

ao mesmo tempo, de qualidade e democrática, isto é, que não ofereça aos pobres 

uma escolaridade pobre, mas que efetivamente consiga que os alunos, mesmo 

socialmente desprivilegiados, aprendam (GOMES, 2005. p. 282).  

 

Nesse sentido, as análises feitas no presente trabalho buscam contribuir para que o 

ensino público seja de fato democrático e de qualidade. São vários os desafios que alunos e 
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professores enfrentam no dia-a-dia escolar que podem, de alguma maneira, influenciar na 

qualidade do ensino. Os contextos nos quais estão inseridos as instituições escolares, e os 

sujeitos que dela fazem parte, são múltiplos e geram incontáveis variáveis. (GOMES, 2005) diz 

que além das origens sociais dos alunos, existem características macro-educacionais 

ponderáveis que condicionam a qualidade e o grau de democratização das escolas.  

O tamanho das turmas, questão que já vem sendo discutida por teóricos da educação, 

será por nós, analisada. Considerando a insuficiência de pesquisas que abordem o tema já 

citado, e que considerem a cidade de Jataí/GO como área de estudo, torna-se de substancial 

importância a construção do atual artigo.  

CAMARGO (2012) afirma que 

 
Conceitualmente, existem duas abordagens que supõem diferentes relações entre 

o tamanho da turma e o desempenho dos alunos: a construtivista e a behaviorista. 

De acordo com a teoria construtivista, classes menores são mais eficientes porque 

possibilitam maior participação dos alunos em aula e mais interação com os 

colegas. Por outro lado, a abordagem behaviorista acredita que classes maiores 

podem ser eficientes ao passo que o fator principal para o desempenho do aluno é 

o comportamento do professor (CAMARGO, 2012. p. 16).  

 

Com base nos dados quantitativos fornecidos pelo Sistema de Informação Gerenciais da 

Secretaria Municipal de Educação de Jataí/GO, foi possível desenvolver análises quali-

quantitativas acerca do número de alunos e turmas das escolas da rede municipal de ensino, 

relacionando-as com discussões teóricas já publicadas, levantando hipóteses que buscam 

explicar os aspectos encontrados.  

Com base nos dados fornecidos pelo IBGE e pelo Sistema de Informação Gerenciais da 

Secretaria Municipal de Educação de Jataí/GO, buscamos espacializar as instituições de ensino 

da cidade de Jataí/GO, para podermos analisar a demanda que tais instituições possuem, 

considerando o setor censitário a qual pertencem e os setores próximos. 

Analisando a demanda e oferta das instituições, e sua espacialização, busca-se observar 

se os alunos serão obrigados a percorrer grandes distâncias para ter acesso à educação, e se tal 

fato pode afetar a sua qualidade de vida. 

 

 

 

2. Referencial teórico 

 

Para o presente trabalho foram utilisados os seguintes autores como base teórica 

ALENCAR (2014), SANTOS (2012), BLATCHFORD e MORTIMORE (1994) entre outros.  
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3. Material e métodos 

 

Localizado na região sudoeste do Estado de Goiás, o município de Jataí possui uma 

população de 100.882 habitantes, segundo as estimativas feitas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo considerado, na malha urbana do estado de Goiás, uma 

média cidade.  

Para a construção do presente artigo foram utilizados, além de um levantamento 

bibliográfico acerca do tema pesquisado, informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Jataí/GO e pelo IBGE. 

Os dados fornecidos foram interpretados e rearranjados, agrupando os dados de 

diferentes setores censitários, para uma melhor compreensão, já que os mesmos se mostraram, 

inicialmente, nos moldes em que estavam arranjados, de difícil compreensão. 

 

4. Resultados e discussão. 

 

4.1 Tamanho da Turma e Qualidade de Ensino 

 

Não há, no âmbito acadêmico, consenso sobre as relações entre tamanho da turma e 

qualidade do ensino, porém, como destacam Muller, Chase e Walden (1988) apud Gomes 

(2005) de forma geral, pais e professores dos alunos preferem turmas menores. Talvez pelo fato 

deles acreditarem que classes menores estimulem o aprendizado do aluno, ou talvez 

simplesmente porque classes menores oferecem um ambiente mais agradável para alunos e 

professores.  

As dificuldades encontradas pelos professores com turmas maiores, ou por muitos terem 

preferência por turmas menores, não indica, de fato, que os alunos possam ser por vezes 

desinteressados, bagunceiros ou desorganizados. Outros elementos podem e devem ser 

considerados. E um deles está relacionado a falta de metodologia por parte dos professores e 

ou ainda a falta de estrutura oferecida pelos prédios das instituições.  

Um outro debate deve direcionar as discussões para os alunos da periferia, que não raro, 

não tem as suas necessidades cotidianas como, por exemplo, as refeições diárias, atendidas e 

muitos dependem das que são oferecidas pelas instituições escolares.  

Uma coisa deve ser esclarecida, não estamos afirmando que, via de regra, os alunos das 

periferias são obrigatoriamente pobres e que isso vai afetar diretamente seu desempenho 

escolar, mas geralmente, são as classes menos favorecidas da sociedade que estão associadas 

há um menor rendimento escolar. De fato, é uma discussão que gera polêmica pois, no âmbito 
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educacional, as populações com maior vulnerabilidade social são as que recebem menos 

assistência por parte do Estado.   

Os estudos sobre o assunto divergem ao apresentarem os seus resultados e, no que diz 

respeito ao recorte analisado, os anos iniciais do ensino fundamental, há autores que afirmam a 

existência de um impacto positivo na redução do tamanho das classes, principalmente as que 

contam com alunos em alguma condição de vulnerabilidade social. É o caso de BLATCHFORD 

e MORTIMORE (1994) que afirmam que  

  
“there is now firm evidence of a link, but only in the early years and only with 

classes smaller than 20. The evidence supports the reduction of class sizes in the 

first years of school, especially with disadvantaged pupils, but much still needs to 

be researched” (BLATCHFORD e MORTIMORE, 1994. p. 411) 

 

Considerando o que já foi dito, existem, de fato, alunos que possuem déficits 

educacionais e uma das variáveis para que tais déficits existam são as suas condições sociais, 

sendo, portanto, um elemento que reflete na escola e na aprendizagem, seja em turmas com 

maiores ou menores quantidades de alunos em sala de aula.  

Ainda se tratando de turmas menores, salienta-se que elas não são sinônimo de 

qualidade de educação e de boas práticas de ensino, ao passo que o professor tem uma grande 

parcela de contribuição nessa esfera. O professor possui diversas ferramentas para ministrar o 

que poderia ser considerado uma boa aula, chamar atenção dos seus alunos e conseguir mediar 

o conhecimento entre todos da turma. As diferenças sociais, conhecimentos prévios e o 

desenvolvimentos de alguns em relação a outros devem ser atentamente observados.  

No que tange ao contexto jataiense, foram analisados as dezessete escolas municipais 

que oferecem turmas no ensino fundamental I. Considerou-se, para atingirmos a média de 

alunos por sala de aula, o número total de alunos atendidos pela instituição, dentro da primeira 

fase do ensino fundamental, e a quantidade de turmas ofertadas.  

Os parâmetros usados para definir o que é uma classe pequena, regular ou grande advém 

do Tennessee’s Project STAR (Student Teacher Achievement Ratio), que define que uma classe 

considerada pequena deve conter no máximo 17 alunos, uma classe regular deve ter até 25 

alunos e uma classe grande deve ter mais de 25 alunos, para os anos iniciais do ensino básico.  

Das dezessete (17) instituições analisadas, apenas cinco (05) delas apresentam turmas 

que podem ser consideradas pequenas, possuindo menos de dezessete (17) alunos. Sete (07) 

escolas apresentam turmas que podem ser consideradas de tamanho regular, apresentando até 

vinte e cinco (25) alunos. Outras cinco (05) instituições possuem turmas maiores que vinte e 
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cinco (25) alunos, podendo as mesmas serem consideradas grandes. Tal distribuição pode 

melhor ser observada no gráfico (Gráfico 01) a seguir.  

 

Gráfico 01 - Tamanho das turmas (%) 

  

 
Fonte: Souza, Sousa, Souza (2019). 

 

Segundo estudos citados pelo Banco Mundial, o tamanho da turma não incide ou tem 

uma incidência pouco significativa sobre o rendimento escolar: acima de vinte alunos por sala 

não faz diferença se são trinta, cinqüenta ou mais (Torres apud Tommasi, Warde, 1998). 

Segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Educação, através do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira), as instituições escolares administradas pelo 

município de Jataí - GO possuem uma nota de 5,8 pontos, para o ano de 2017. A estimativa 

para o ano de 2019, segundo a mesma fonte, é de 5,9. Tais notas se mostram abaixo da meta 

estabelecida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

estipula que as notas das escolas brasileiras devem atingir 6,0 pontos até o ano de 2021. 

No contexto no qual as escolas jataienses estão inseridas, o tamanho das turmas, por si 

só, não revela perdas de caráter qualitativo para a educação. Nesse sentido, poderíamos dizer 

que, uma maior quantidade de alunos por turmas, não significa, via de regra, um ensino 

qualitativamente ruim. 
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4.2 Espacialização das Instituições Escolares: Oferta e Demanda 

  

Para as análises, foram utilizados os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de Jataí/GO, sobre a quantidade de alunos atendidos, na rede municipal, no ensino 

fundamental I (um) e os dados, coletados pelo IBGE no censo de 2010, sobre a quantidade de 

crianças na faixa etária correspondente à já citada fase do ensino. 

Os dados fornecidos pelo IBGE estavam dispostos de forma que dificultava a 

compreensão, estando os mesmos distribuídos em diferentes setores censitários. Para os 

objetivos do presente trabalho, foram necessários os dados sobre a quantidade de crianças na 

faixa etária que corresponde ao ensino fundamental I (de 06 a 10 anos de idade), nas áreas onde 

estão localizadas as instituições. Como os setores censitários definidos pelo IBGE, para a cidade 

de Jataí, não correspondem aos bairros definidos pela administração municipal, foi necessário 

agrupar alguns setores para a obtenção dos dados. 

Os critérios para a obtenção de tais dados foram os seguintes: considerou-se as crianças, 

na faixa etária já citada, residentes no setor censitário onde a instituição escolar se localiza e as 

dos setores censitários que fazem limite ao setor onde se localiza a escola. Devido a algumas 

especificidades encontradas tal critério foi alterado, para agrupar algumas instituições. As 

escolas que se encontravam a menos de um quilômetro de distância umas das outras ou que, 

devido aos limites estabelecidos pelo IBGE, compartilhavam os limites com um mesmo setor 

censitário, tiveram os seus dados agrupados. 

Analisando os dados, organizados no Quadro (Quadro 01), pode-se observar que, parte 

das escolas da área urbana de Jataí, conseguem absorver a demanda de alunos dos setores 

censitários correspondentes (Gráfico 02), com ressalva para as das periferias. As áreas 

periféricas da cidade não são atendidas de forma que consigam absorver a demanda de alunos 

presentes nos setores correspondentes às mesmas, levando os alunos que moram em áreas 

distantes e periféricas a serem obrigados a se deslocar para áreas centrais, se deslocando por 

quilômetros, diariamente, a fim de poderem ser atendidos pelas escolas públicas. 

  
Quadro 01: Número de alunos assistidos pela rede municipal de ensino fundamental I em Jataí 2019. 

 
 

N° de alunos atendidos Residentes segundo o IBGE 

Escola A 351 346 

Escola B 759 282 
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Escola C e F 576 642 

Escola D 154 295 

Escola E 75 374 

Escola G e I 583 585 

Escola H  317 291 

Escola J 166 299 

Escola K 227 216 

Escola L, P e Q 1000 639 

Escola M 401 186 

Escola N 167 301 

Escola O 222 800 

Total 4998 5256 

 
Fonte: Souza, Sousa, Souza (2019) 

 

SANTOS apud ALENCAR (2014)  

 

nos informa ser um problema quando a distribuição da rede de ensino nos 

municípios não atende à demanda dos indivíduos por vagas nas escolas, seja pela 

quantidade insuficiente de escolas, seja pela má localização das mesmas em 

relação a distribuição territorial da população, ocasionando a alocação dos 
estudantes em instituições de ensino distante de suas residências ou deixando-os 

fora da escola. (SANTOS apud ALENCAR, 2014. p. 18-19) 
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Gráfico 02 -  Escolas Municipais do Ensino Fundamental I, Demanda (%)

 
 

Fonte: Souza, Sousa, Souza (2019). 

 

Como já foi salientado acima, a grande distância percorrida por dezenas de estudantes, 

para chegar às instituições de ensino, podem privá-los do acesso à educação. Assim, como 

afirma Alencar (2014)  

 

percebe-se que a reflexão acerca do bem estar dos munícipes exige pensar a 

localização dos serviços prestados à sociedade, dentre eles o acesso à escola, uma 

vez que o direito do cidadão deve ser assegurado sob qualquer situação, garantindo 

que este possa chegar a instituição de ensino percorrendo um caminho abreviado, 

a fim de facilitar o acesso e incentivá-lo a prosseguir com seus estudos. 

(ALENCAR, 2014. p. 20) 

 

Analisando como se dá a distribuição espacial das escolas municipais que oferecem o 

ensino fundamental I (Mapa 01), e os dados presentes no Quadro 01, podemos verificar que as 

escolas localizadas nas periferias não entendem a demanda dos alunos. Salienta-se o caso da 

“escola O”, localizada na periferia norte da cidade, que atende apenas 27% da demanda local.  

As escolas “C e F” também merecem destaque na presente análise, pois, mesmo estando 

próximas, não conseguem atender a demanda de alunos da região onde se encontram.   

Pizzolato et al apud Alencar (2014)  

 

afirmam que um dos importantes problemas que afetam a rede escolar é a sua 

distribuição espacial. Os autores colocam ainda que o número de escolas não tem 

acompanhado o crescimento da população, a migração desordenada, a intensa 
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urbanização e favelização da população pelo país. (PIZZOLATO et al apud 

ALENCAR, 2014. p. 16-17) 

 

A espacialização das escolas municipais na rede urbana de Jataí/GO, demonstrada no 

Mapa 01, indica uma má distribuição, corroborando com as ideias dos autores supracitados.  

 
Mapa 01 - Localização das escolas municipais de Jataí - GO 2019.  

 

 
 

Fonte: Souza, Sousa, Souza (2019) 

 

Tais dados indicam que, considerável parte dos alunos residentes nas áreas periféricas 

necessitam deslocar-se para instituições escolares distantes de onde residem. Santos (2012), 

afirma que nas cidades o acesso às escolas não é dependente do uso exclusivo do transporte 

escolar já que é possível fazer o deslocamento a pé, ou com uso do transporte coletivo dentre 

outros meios de transporte. Porém, considerando que são grandes os deslocamentos feitos pelos 

alunos, eles serão, provavelmente, realizados usando meios de transporte automotivos, o que 

pode afetar a qualidade de vida.  

Uma melhor distribuição das escolas na malha urbana jataiense, poderia incentivar o 

deslocamento a pé. Segundo Handy et al. (2002), as viagens a pé oferecem vários benefícios 

para uma comunidade, incluindo economia nos custos do transporte, melhoria na qualidade de 

vida, redução dos impactos ambientais, maior equidade de acesso às atividades urbanas, etc.  
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A espacialização das instituições de ensino no presente artigo, indica que toda a 

dinâmica de localização das instituições provoca uma mudança de estruturação, 

comportamentos e hábitos da comunidade nos mais diferentes segmentos da vida cotidiana. São 

exemplos dessas mudanças, pais que são obrigados a mudar o seu local de moradia, lazer e 

comércio para estarem mais próximos das escolas dos filhos, alterando toda uma rotina. 

 

5. Considerações finais. 

  

Conclui-se que, na rede municipal de ensino da cidade de Jataí/GO, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, as turmas não apresentam superlotação, sendo apenas 29,4% delas 

consideradas de tamanho grande. Mesmo tais turmas, consideradas grandes, não são de fato 

superlotadas, à medida que apenas uma escola apresenta turmas com mais de trinta (30) alunos.  

As características, qualitativas, da rede de ensino pública na cidade de Jataí/GO, são 

afetadas por outros fatores de ordem socioeconômica e cultural, devendo estes serem 

considerados para explicar os números que indicam a qualidade do ensino. 

Sobre a espacialização das instituições de ensino, podemos afirmar que há uma má 

distribuição das instituições de ensino, o que reflete o mau planejamento urbano, já que a cidade 

passou, e ainda passa, por um processo de expansão territorial. 

O presente artigo evidencia a tendência do poder público em negligenciar as áreas 

periféricas, não apresentando projetos de ordenamento urbano que atenda de forma eficaz tais 

áreas. As periferias jataienses possuem o aparato básico de serviços públicos, como é o caso 

das escolas públicas, porém as mesmas não atendem toda a demanda de tais comunidades.  

O não atendimento de tais demandas obriga parte da população a se deslocar, 

diariamente, para áreas distantes de sua moradia, o  que pode afetar a sua qualidade de vida.  

Deste modo, ressalta-se a importância do presente artigo, ao contribuir para os estudos 

sobre a educação e a cidade de Jataí-GO, que tanto necessitam de mais pesquisas. Ao 

considerarmos o atual cenário político-social brasileiro, no qual Jataí também está inserido, que 

vem omitindo a população periférica, e suas demandas, entre elas a educacional, de seus 

projetos de assistência, as pesquisas nesta área se tornam ainda mais importantes. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 220 

6. Referências  

 

ALENCAR, Tálita Vieira Barbosa de; MARTINS, Alécio Perini; CARVALHO, Luline Silva. 

ESPACIALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS DE ENSINO NA CIDADE DE 

JATAÍ (GO): ALGUMAS DEMANDAS. Geografia Ensino & Pesquisa, v. 20, n. 3, p. 18-

31, 2016. 

 

BLATCHFORD, P. & MORTIMORE, P. The issue of class size for young children in 

schools: what can we learn from research? Oxford Review of Education, 20(4), p. 411–

428, 1994. 

 

CAMARGO, Juliana. O efeito do tamanho da turma sobre o desempenho escolar: uma 

avaliação do impacto da" enturmação" no ensino fundamental do rio grande do sul. 

2012 

 

GOMES, Candido Alberto. A escola de qualidade para todos: abrindo as camadas da 

cebola. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, v. 13, n. 48, 2005. 

 

HANDY, S.L.; CLIFTON, K.J. Local shopping as a strategy for reducing automobile 

travel. Transportation, 28: 317-346, 2002. 

 

Censo 2010. IBGE. SDP Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st>. 

Acesso em: 17/06/2019. 

 

METAS do Ideb .Academia QEdu. SDP.   

Disponível em: <https://academia.qedu.org.br/ideb/metas-do-ideb/amp/>. Acesso em: 10 de 

Junho de 2019.  

 

MUELLER, D., C. I. CHASE, and WALDEN, J. D. ‘‘Effects of Reduced Class Size in 

Primary Classes’’, Educational Leadership, 1988. 

 

SANTOS, A. C. A. O..Estudo de localização de escolas públicas em áreas 

urbanas. 2012. 103f. Universidade de Brasília. (Dissertação Mestrado em 

transportes). Brasília: 2012. 

 

TOMMASI, Lívia DE; WARDE, Jorge, Mirian. O Banco Mundial e as políticas 

educacionais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 221 

UM OLHAR SOBRE A REALIDADE DAS MÃES DISCENTES NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ EM 2019 
 

Áquila Luiza Oliveira da Silva (a), Pedro Franca Junior(b), 

(a) Áquila Luiza Oliveira da Silva, Estudante de Bacharelado em Geografia, Unidade Acadêmica Especial 

de Estudos Geográficos, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, akyllasantana@gmail.com. 

(b) Pedro Franca Junior, Professor, Doutor, Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos, 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, pfranca@ufg.br . 

 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo mostrar a realidade das discentes que são mães e estudam 

na Universidade Federal de Jataí e a partir dos resultados encontrados buscar uma 

solução perante a instituição para suprir a falta que uma creche universitária faz para 

essas alunas e tentar facilitar a vida acadêmica dessas mulheres. Buscando 

principalmente o melhor desempenho delas em seus cursos e um maior contato 

principalmente dos graduandos da Pedagogia e da Geografia com suas áreas de trabalhos 

após a conclusão do curso. 

 
Palavras chave: Mães Universitárias, Creche na UFG Regional Jataí, Relatos. 

 
1. Introdução 

O interesse em desenvolver este trabalho é mostrar a realidade das mães que são 

universitárias e diante de todas as dificuldades encontradas, propor uma solução para 

contribuir para a sua vida acadêmica e o desenvolvimento de seus filhos. Uma vez que 

o número de mulheres na universidade vem crescendo de forma acelerada, o que é 

ótimo, não podemos simplesmente ignorar a questão de que o número de gestantes e 

mães no meio acadêmico consequentemente tende a aumentar. A figura 01 demonstra 

um caso de mãe universitária com o filho nos braços. 

Observando a rotina dessas mães percebe-se o quão desgastante é o seu dia a dia, 

isso sem levar em conta na pressão psicológica que elas sentem oriunda delas mesmas e 

das pessoas que vivem ao seu redor. São forçadas a ter a mesma excelência de resultado 

que uma pessoa que não possui filhos. Fazer seus afazeres tanto em casa quanto da 

faculdade, com a mesma facilidade e perfeição que as de mais pessoas que não tem 

praticamente metade das obrigações e responsabilidades dessas mulheres. Segundo 

mailto:akyllasantana@gmail.com
mailto:pfranca@ufg.br
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Urpia e Cangini, (2009) os estudos acerca do contexto da maternidade e vida acadêmica 

indicam desvantagens para as mulheres, uma vez que recai sobre elas, as 

 

responsabilidades dos cuidados parentais na nossa cultura (URPIA, 2009). No entanto, 

necessitam ser reconhecidas socialmente, sendo mulher-mãe-acadêmica e lutam para 

atingir seus projetos de vida, que vai além dos filhos (CANGIANI; MONTES, 2010).  

Figura 1- Camilla Hoshino com o filho no colo 

 
Fonte: Blog lunetas- Tuyuka Lara, 2019. 

 

Ser mãe já não é tarefa fácil e quando você não tem o apoio merecido, se torna 

ainda mais difícil para essas mulheres realizarem seus sonhos e objetivos. Com a falta da 

creche nos campus da UFG, de recursos para pagar alguém para olhar seus filhos enquanto 

estão na universidade, e de vaga em CMEI ou berçários públicos, essas acadêmicas são 

obrigadas a se esforçarem ainda mais para cumprirem seus objetivos na universidade. 

Infelizmente não são todas que conseguem vencer essa batalha diária, aumentando em 

consequência disso, principalmente os casos de desistência da vida acadêmica como 

afirma o (Instituto Unibanco, 2016). 

O estudo revelou que a gravidez é um dos principais fatores de evasão escolar de 

meninas no Brasil, e ainda diz que somente 2% das adolescentes que engravidaram deram 

sequência aos estudos. Outro fator dessa cansativa e corajosa jornada é a depressão, que 

as afetam quando elas se sentem sozinhas e incapazes de serem uma boa estudante e 

principalmente boa mãe. 

Outra questão que se observa, são as leis que amparam essas alunas. A Lei nº 6.202, 
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de 17 de abril de 1975, que diz no Artigo 1º: 

“a partir do oitavo mês de gestação e até seis meses após o 

nascimento da criança, a estudante, de qualquer nível ou 

 

modalidade de ensino, em estado de gravidez, puerpério ou lactação 

em livre demanda, fica assistida pelo regime de exercícios domiciliares” ( 

BRASIL,1975). 

Porém acaba sendo pouco tempo para que aconteça uma adaptação e comunicação 

entre mãe e filho, e um dos pontos negativos dessa lei, é que a licença não garante o abono 

à faltas. 

Diante dessa realidade e com tudo que chamou a nossa atenção e despertou 

indignação, buscamos com essa pesquisa mostrar com detalhes o que essas mulheres 

vivem problemas sociais e claro, propor uma solução para tal problemática. 

 
2. Objetivos Geral 

Apresentar a realidade de mulheres mães estudantes universitárias da Universidade 

Federal de Goiás regional Jataí e propor uma solução para o caso, mostrando por meio de 

descrição de vídeos e relatos oriundos do site YouTube, a realidade de outras mães 

estudantes universitárias de outras universidades e comparar os relatos, com a realidade 

das estudantes universitárias da UFG regional Jataí, e sugerir após as comparações, 

mudanças para facilitar e contribuir para a vida acadêmica das alunas universitárias da 

UFG regional Jataí. 

 

3. Métodos e Organização da Pesquisa 

O método usado para a elaboração da pesquisa foi indutivo. Por meio de uma 

análise de alguns casos, prediz o que acontece com as demais. A pesquisa é qualitativa, 

por meio de levantamento visual rotineira e observações pontuais, analises e leituras 

direcionadas, descreveu-se a problemática abordada. 

Segundo Appolinário, (2009) as pesquisas de levantamento têm o objetivo de 

verificar o estado atual de dado fenômeno. Constitui-se no tipo mais simples de pesquisa 

e basicamente consiste na coleta de dados seguida de uma descrição dos mesmos. Ele 

também acredita que as pesquisas descritivas por meio de levantamento são muito utei s 

como estudo exploratório e que o objetivo básico da pesquisa de levantamento é 
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identificar quais variáveis constituem determinadas realidades.  

Para fazer essa pesquisa foram feitas entrevistas informais com quatro mães 

estudantes universitárias da UFG regional Jataí. Tais alunas relataram experiências 

negativas e positivas que passaram dentro na universidade, e diante disso tivemos a  

 

oportunidade de conhecer melhor suas realidades. Acompanhamos também as redes 

sociais das mães acadêmicas para verificar suas rotinas e além disso, analisamos diversas 

pesquisas em forma de teses, artigos, reportagem, blogger e vídeos sobre a problemática. 

Os vídeos e relatos foram analisados no site do YouTube serviram para verificar 

como é a vida de estudantes universitárias de outras instituições de ensino superior e 

diante disso usamos o método comparativo, para verificar outras realidades e utiliza-las 

como propostas positivas a serem implantadas na Universidade Federal de Goiás regional 

Jataí-GO. 

4. Resultados e discussão 

 
 
4.1 Relatos de Vídeos e Blogs 

A falta de tempo por conta de sua rotina faz com que essas mulheres não cuidem 

delas mesmas e em outros casos mais raros não cuidem da maneira devida de seus filhos 

e tem como principal motivação seus afazeres, podendo assim trazer problemas futuros 

para seus filhos e para elas mesmas. Uma vez que não temos estrutura adequada para 

atendê-las no momento na instituição o que precisa ser mudado, pois a falta de um lugar 

adequado e planejado, com pessoas responsáveis, que estariam dispostas a contribuir para 

o desenvolvimento dessas crianças e vida acadêmica das mães, faz muita falta e torna a 

vida delas ainda mais difícil. 

Após analises de vídeos no Youtube que abordam essa temática, observação do dia a 

dia de quatro mães alunas da UFG regional Jataí, por meio das mídias sociais e entrevistas 

informais, foi visto que a “Universidade teria que ter ações para promover a inclusão dessas 

pessoas, no sentido de facilitar ou promover algum tipo de ação que proporcionasse com que 

esses alunos formasse” (Vídeo 1- Vida de estudante É feito bem pouco para que elas sejam 

ajudadas e consigam se graduar com um pouco mais de tranquilidade, a falta de um lugar 

apropriado ás obrigam a levarem seus filhos para a aula, porém tal atitude não é bem vista e 

aceita por todos, e esses indivíduos que são contra nem se quer procuram entendem que por 

trás de tal atitude, uma vez que existem inúmeras outras questões e essas mães não levam seus 
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filhos por que gostam de fazerem tamanho sacrífico diariamente, tanto para elas quanto para 

seus filhos, e que só fazem por não terem outra opção (fig. 02). 

 

Em uma entrevista informal com uma dessas mães ela nos disse, o dia em que ele não 

tinha aula eu não ia pra faculdade por causa que um professor falou umas coisas muito 

doloridas pra mim e nesse dia especificadamente meu filho ficou quietinho, foi só pelo fato 

dele estar em sala de aula comigo...( Discente da universidade, 2019). 

Figura 02- Discente da instituição com o filho nos braços na aula 

Fonte: Discente 01, 2019. 

 

Podemos assim observar que além de todos os desafios rotineiros que essas mulheres 

vivem, são ainda submetidas a situações de tamanho constrangimento como o desrespeito, 

falta de compreensão, exclusão e bullying dentro da universidade, lugar que deveria ter uma 

realidade totalmente diferente, o que nos levam a pensar que A sociedade não está preparada 

para aceitar crianças em ambiente de adultos. E ter filhos, estando na universidade, te faz um 

caso à parte, uma errante na vida, dentro dessa composição linear que acham que a vida tem 

que ter (Naiara- Lunetas, 2017) e infelizmente falta muito para ela está preparada, sobram 

julgamentos e faltam compreensão e a simples ação de se colocar no lugar do outro (fig. 03). 
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Além da falta da creche, falta inclusive o básico na nossa universidade que é um 

local adequado para essas mães trocarem seus filhos. A ausência desses lugares básicos  

causa stress e até doenças nas crianças e infelizmente essas mulheres também enfrentam 

muita burocracia para utilizarem do transporte Inter campus fornecido pela própria 

universidade. Muito precisa ser feito, começando pela compreensão dos de mais alunos, 

funcionários da instituição e da sociedade como um todo, até a criação de politicas 

constitucionais e novas leis. 

Figura 03- Discente com seu filho 

Fonte: Discente 02 

 
Figura 3- Acadêmica e sua filha no banheiro da universidade 

Fonte: Blog Lunetas- Tuyuka Lara, 2019. 
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Tudo muda na vida dessas mulheres: “Os humores modificam, as relações sociais 

 

modificam, os amigos que a gente via sempre, passa a não ver mais, saída ficam bem 

mais raras (Vídeo 2, Mães na universidade- Ana Eliziele”), a falta de apoio, que gera 

automaticamente um exclusão por parte dos colegas e até indiretamente da própria instituição, 

acaba que por deixar ainda mais difícil: “ Tem gente que ta querendo formar, querendo levar a 

vida pra frente, mas por alguma teve filho e pela vida mesmo sabe. Elas precisam de apoio. 

(Video 1, Vida de estudante- Débora Alves)”. 

 
4.2 Relatos da UFG Jataí 

A seguir, está à relação das quatro mães que aviamos analisado, que não tem um 

lugar para deixar seus filhos quando estão na faculdade, e que já passaram por algum 

constrangimento dentro na universidade e por ultimo até já pensaram em desistir de seus 

cursos e voltarem a ter uma vida dedicada apenas ao filho. 

Com os relatos, observou-se que, três delas, pensaram a desistir em algum 

momento e que por muita força de vontade e apoio de pessoas próximas, principalmente 

a família, isso não aconteceu. Pode-se perceber que somente duas, têm um lugar ou pessoa 

para deixarem seus filhos. 

Essa realidade que deveria ser diferente, se tivessem vagas suficientes nas 

escolas/creches da rede pública em horários alternativos, essas acadêmicas infelizmente 

não passariam por constrangimentos, humilhações pelo fato de serem mães universitárias.  

Como diz a Andressa Bissolotti para o site Lunetas, essas mulheres têm chances 

muito pequenas de chegar à universidade. Se conseguirem completar um supletivo, passar 

pelo vestibular e ter acesso às cotas, terão o problema de onde deixar seus filhos. 

 
5. Conclusão 

Conclui-se com esta pesquisa que ações precisam serem feitas para contribuir e 

tornar a vida acadêmica dessas mulheres menos árdua. Diante disso como intervenção 

para tal problemática propomos que, os cursos que tenha o grau de licenciatura na sua 

matriz, formassem um grupo de apoio para essas mães. Como iniciadores da causa 

teríamos a Geografia e a Pedagogia, uma vez que isso irá contribuir para o 

desenvolvimento tanto das crianças, quanto dos alunos voluntários.  
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Ficou muito explicito também que tem que ser cobrado mais dos nossos 

governantes para que essas mulheres tenham mais direitos e principalmente que esses 

direitos sejam respeitados e cumpridos. É preciso também ter mais preparo e compreensão 

por parte da instituição e dos colegas de classe, para que essas alunas se sintam mais 

acolhidas e bem vindas em seus cursos. 

Tem que ser criado juntamente com o Movimento Universitário da UFG de Jataí, 

uma comissão para defender o direito dessas mulheres e cobrar a aber tura de na creche 

universitária em eventos como o ENE ( Encontro Nacional da Educação ) que acontece 

em Brasília e além disso a reforma da Lei 6.202 pois apenas noventa dias de licença para 

essas mulheres é de fato muito pouco, elas precisam de mais tempo para se adaptarem a 

suas novas vidas e precisam de um tempo maior para conviverem com seus filhos, o que 

é necessários nos primeiros meses, para o desenvolvimento da criança. E principalmente 

a mentalidade da sociedade precisa ser mudada, precisamos nós livrar dessa mentalidade 

que diz que “ Ser mãe cedo, faz você ser uma errante na vida”, essas mães precisam de 

apoio e compreensão e não julgamentos. 
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Resumo 

As savanas estão distribuídas pela região tropical da Terra. Como objeto de estudo da Ecologia 

do Fogo em ambientes savânicos, destacam-se o cerrado sentido stricto e os campos rupestres 

por serem considerados peino-pirobiomas. Existem plantas que atribuíram resistência ao fogo 

tendo uma série de características que as capacitam nesta evolução, dentre elas, a posição dos 

tecidos que fazem a proteção de veículos reprodutivos especializados e sua morfologia na 

estrutura dentro do microambiente estruturado a disposição dos tecidos externo e interno das 

espécies arbustivas. As Savanas são relíquias do Pleistoceno sob forte manutenção devido ao 

processo das queimas. O fogo, portanto, é um importante atributo para a manutenção destes 

ambientes e apesar de haver um perceptível consenso de que o cerrado é em sua totalidade 

adaptado ao fogo a verdade constitui em apenas algumas de suas fitofisionomias têm 

características adaptativas. Esse trabalho tem como intuito apresentar uma revisão da literatura 

sobre a importância do fogo para os peino-pirobiomas, os quais interagem diretamente com o 

ambiente proporcionando por meio de suas características adaptativas e evolutivas a sucessão 

ecológica favorável dos biomas. É de importante evidência que as queimadas programadas e 

controladas devem ser implementadas nos Campos Sulinos e também no cerrado. No entanto, 

deve-se levar em consideração a composição do bioma enquanto estrutura faunística, florística, 

fisionômica, condições climáticas e topográficas da região. 

Palavras chave: Fogo, Cerrado, Evolução, Adaptação.  
 

1. Introdução 

Existem pesquisas de autores consagrados como Coutinho (1980, 1982, 1997, 2002, 

2016), Pivello (2009, 2011) e Lyra (2015) que apontam a importância do fogo para os peino-

pirobiomas, termo este idealizado e fundamentado por Coutinho (1980), em especial para 

aqueles que compõem o domínio do cerrado. As formações savânicas possuem características 

evolutivas que as favorecem quando estão submetidas às queimadas. Essas adaptações podem 

variar desde distinções estruturais até pequenas diferenças morfológicas (ALVES; SILVA, 

2011).  
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Os estudos biogeográficos das paisagens globais revelam que, a expansão das 

gramíneas 𝐶4 ocorre em condições ambientais de sazonalidade e com presença de atividades 

com fogo (queimas), consequentemente pelo processo de fixação do CO2. Isso ocorre, pois 

ambientes queimados apresentam redução de indivíduos arbóreos, consequentemente 

promovendo mais espaço no ambiente (KEELEY; RUNDEL, 2005). Diversos estudos pautados 

na análise de pólen corroboram para que antes mesmo da dispersão dos hominídeos pela região 

neotropical, já havia a ocorrência de queimadas nesta faixa (SALGADO-LABOURIAU et al., 

1998). Com isso, é possível explicar as adaptações da flora do cerrado para esta variável 

ambiental.  

Coutinho (1980) destacou alguns atributos da flora do cerrado que evidenciam a 

evolução deste complexo de biomas pirogenéticos: forma tortuosa das árvores, cascas grossas, 

órgãos vegetativos subterrâneos, entre outros. Munhoz e Felfili (2007) destacaram que algumas 

espécies apresentam rebrotamento estratégico após a passagem do fogo. “Num elegante 

experimento, [...] demonstram o isolamento de frutos de Kielmeyera coriacea (Spr) Mart. a 

altas temperaturas e o estímulo à germinação de suas sementes após seus frutos terem sido 

submetidos a 720 ºC.” (FIDELIS; PIVELLO, 2011, p. 14). 

Nos cerrados, o fogo pode ocorrer naturalmente ou de origem antrópica, aquele 

provocado pelo homem. A forma natural refere-se às condições nativas climáticas que por meio 

das descargas elétricas de raios ocorre a liberação de energia, incendiando as formações. Essa 

condição ocorre nos meses de transição do período seco para o chuvoso, mas preferencialmente 

no período chuvoso. Logo, não apresenta grande periculosidade para a flora e fauna, pois os 

focos são apagados pelas chuvas na sequência. Já a forma antrópica está relacionada com a 

manipulação de fogo sem orientação técnica, que acaba gerando incêndios criminosos que se 

alastram rapidamente. Por ocorrerem em sua maioria em período seco, o material da 

serapilheira se encontra árido, transformando então em um combustível perfeito para o 

alastramento dos incêndios por extensas áreas nas paisagens do cerrado, colocando em risco a 

biodiversidade atingida.  

É importante evidenciar que as queimadas programadas e controladas devem ser 

implementadas nos Campos Sulinos e também no Cerrado. No entanto, deve-se levar em 

consideração a composição do bioma enquanto estrutura faunística, florística, fisionômica, 

condições climáticas e topográficas da região. Em comparação com ambientes de pastejo 

Overback et al. e Fidelis (2010), citados por Fidelis e Pivello (2011), afirmaram que o manejo 

do fogo em Campos Sulinos é de extrema importância na manutenção do mesmo. 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 232 

As relações ecológicas entre a flora e o fogo se revelam na investigação da capacidade 

de sucessão das formações vegetais. Nesse sentido, as sementes são vitais para perpetuarem a 

continuidade das espécies, portanto elas precisam ser protegidas e rearranjadas para se 

adaptarem às queimadas. Nos peino-pirobiomas as observações têm demonstrado que o estresse 

causado pelo fogo quebra a dormência das sementes, provocando diretamente a sua deiscência, 

como exemplos, citam-se algumas espécies de ambientes savânicos do domínio Cerrado: 

Andropongon lateralis, Shizachyrium microstachium, Sygonanthus nitens e Kilmeyera 

coriácea (BOUCHARDET et al. 2015). E nos Campos Sulinos destacam-se as pinhas, cujas 

flores se abrem de dois a três dias após o incêndio dispersando a semente. Ao cair sobre as 

cinzas, a taxa de germinação amplia-se em decorrência da riqueza nutricional provocada pela 

queima da matéria (MOREIRA et al. 2010). 

Esse trabalho tem como intuito apresentar uma revisão da literatura sobre a 

importância do fogo para os peino-pirobiomas brasileiros (Cerrado e Campos Sulinos), os quais 

interagem diretamente com o ambiente, proporcionando, por meio de suas características 

adaptativas e evolutivas à sucessão ecológica favorável dos biomas. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Ecologia do fogo nos peino-pirobiomas 

As savanas estão distribuídas pela região tropical da Terra. Essa faixa planetária pode 

ser analisada sob os fenômenos tanto da maritimidade quanto da continentalidade, que 

associados contribuem para construir condições climáticas semelhantes, sobretudo em relação 

à temperatura e ao índice de pluviosidade. Partindo da análise climática, a savana é considerada 

um zonobioma - está distribuído pelos continentes sul-americano, africano e oceânico - que 

apresenta subdivisões dependendo das outras influências do meio abiótico. Cole (1982) 

ressaltou a influência dos solos, do relevo, e da geologia na distribuição das plantas nos 

ecossistemas savânicos. 

O cerrado brasileiro não é um bioma, e sim um complexo de biomas (BATALHA, 

2011) que está inserido no domínio morfoclimático do Cerrado, uma área de 2 milhões de 

quilômetros quadrados (AB’SABER, 2003). Para Coutinho (2006), os biomas presentes nesta 

região geográfica são classificados como peino-pirobioma (fitofisionomia cerrado lato sensu); 

hidro-helobioma (florestas de galerias); helobioma (campos higrófilos); lito-piro-peinobioma 

(campos rupestres); pedobioma (florestas estacionais semidecíduas); litobioma (florestas 

estacionais decíduas). Segundo Ribeiro e Walter (2008a), esses biomas podem constituir três 

grandes formações: as florestais, as savânicas e as campestres, como pode ser observado na 
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Figura 1 e detalhado na Tabela 1. De acordo com Nascimento (2001), o Brasil apresentava a 

maior área savânica do mundo com apenas 2% de sua área preservada em Parques Nacionais e 

reservas.  

Como objeto de estudo da Ecologia do Fogo em ambientes savânicos, destacam-se o 

cerrado sentido stricto e os campos rupestres, por serem considerados peino-pirobiomas 

(Coutinho, 2006). O termo ‘piro’ refere-se a filia ao fogo e ‘peino’ aos solos pobres, isto é, os 

de baixa fertilidade natural. Quando se analisa o fogo como agente ecológico, é preciso analisar 

o seu papel dentro do processo de transferência de energia e matéria por meio das relações 

existentes em um determinado meio. A partir disso, é preciso compreender as naturezas da 

ocorrência do fogo nos cerrados, entendendo que podem ser de origem natural e antrópica. 

Conforme destacou Lyra (2015), em um ranqueamento internacional o Brasil é líder 

de queda de raios por ano, sendo (57,8 milhões raios/ano), seguido pela República do Congo 

(43,2 milhões raios/ano), Estados Unidos (35 milhões raios/ano), Austrália (31,2 milhões 

raios/ano) e China (28 milhões raio/ano). O raio é uma fonte de liberação de energia elevada e 

pode causar incêndios nas formações vegetais, sobretudo, no início da estação chuvosa. Para 

que haja incêndio no ambiente é preciso completar o triângulo do fogo (comburente – 

combustível - oxigênio). Geralmente, em ambientes savânicos os incêndios naturais são 

ocasionados pela queda dos raios. 

De acordo com a classificação de Koppen, a região dos cerrados apresenta um clima 

savânico (Aw), isso significa dizer que as savanas brasileiras apresentam “[...] médias 

pluviométricas anuais de 1400 a 1700 mm, temperaturas médias anuais máximas de 25° C e 

mínimas de 18°C” (NASCIMENTO, 2001, p. 29). Para além disso, é preciso destacar a 

alternância entre as estações (úmida e seca), uma vez que o período chuvoso precede o período 

seco. Durante a estação seca o acúmulo de matéria orgânica produzida pela biomassa, em 

função das características de semicaducifolia das espécies presentes no cerrado lato sensu, 

somado às quedas de raios irão contribuir para a consolidação de ambientes propícios para a 

ocorrência de incêndios naturais, pois o triângulo do fogo estará completo (matéria orgânica 

seca, raio e oxigênio). 

A outra forma de incêndio nos cerrados é de origem antrópica. Por muito tempo, 

acreditou-se que a sua ocorrência em locais próximos às rodovias seria em decorrência de 

fumantes que ao transitarem por elas atiravam as bitucas em suas margens. Porém, segundo 

Nascimento (2001) - a temperatura mínima necessária para originar combustão em ambientes 

com matéria orgânica seca é de 130 °C e a temperatura alcançada pela brasa do cigarro não 
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ultrapassa 120 °C, descartando assim essa tese sobre a causa de incêndio antrópico. A 

explicação adotada atualmente se dá pelo manejo inadequado do fogo para as práticas agrícolas. 

Por serem de um peino-pirobioma, as espécies do cerrado stricto sensu e do campo 

rupestre apresentam adaptações ao fogo. Para Bond et al. (2005) e Pivello (2011) alguns 

ecossistemas apresentam características (morfológicas e fisiológicas) que evidenciam a 

importância do fogo para a composição florística do meio. Sendo assim, acredita-se que a ação 

do fogo imprime características marcantes e que confirmam a evolução e história natural das 

paisagens dos cerrados. Ainda nesse viés, explicita-se que este bioma necessita do fogo para a 

manutenção de seus processos ecológicos. “No Brasil, a maior parte das fisionomias do Cerrado 

são tidas como ecossistemas dependentes do fogo (HARDESTY et al. 2005, PIVELLO 2011), 

pois evoluíram sob sua influência e dele dependem para manter seus processos Ecológicos.” 

(FIDELLIS e PIVELLO, 2011, p. 13). 

A ligação entre a evolução e desenvolvimento das savanas com o fogo é inegável. 

Vários autores entre os quais Ribeiro e Walter (2008a), Rizzini (1997) e Eiten (1972, 1994) 

destacaram e concordaram sobre a importância do clima, dos solos e do fogo para a distribuição 

dos ambientes savânicos. O fogo contribui para o dinamismo nos ambientes savânicos. Este 

zonobioma é uma relíquia do Pleistoceno sobre forte manutenção devido ao processo das 

queimas. Segundo Coutinho (2002) e Pivello (2009) o fogo é um importante atributo para a 

manutenção destes ambientes, e o mau uso desse pelas atividades antrópicas não podem ser 

utilizados como lei geral para impedir as queimadas controladas nas savanas. Entende-se que o 

uso adequado se torna importante para a conservação das reservas do Cerrado (WALTER; 

RIBEIRO, 2008b). 

Fidelis et al. (2007) realizou um experimento com queimadas em Campos Sulinos 

localizados na região sul do país. Seu objetivo central partiu do pressuposto de analisar questões 

relacionadas à adaptação das espécies florísticas que rebrotam após o estresse pelas queimadas 

nestas unidades de conservação. As espécies desta região possuem em sua estrutura os 

xilopódios, concluindo a resistência adaptativa ao estresse acometido pelo fogo. Quanto ao 

cerrado, em um estudo realizado por Coutinho (1977) no município de Pirassununga - São 

Paulo, após queimadas em unidades de conservação apontou-se que a infrutescência é ativada 

para espécies nativas, tais como Anemopaegma arvensis, Gomphrena macrocephala, 

Jacaranda decurrens e Nautonia nummularia. 

 

2.2 Os peino-pirobiomas brasileiros 
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Os peino-pirobiomas referem-se aos ambientes savânicos tropicais estacionais. São 

aqueles adaptados às estações de umidades e temperaturas distintas e bem marcadas, ocorrendo 

em solos pobres. Dentro destes ambientes, é preciso mencionar a complexidade florística que 

perpassa de espaços mais ralos para espaços mais fechados. No Brasil, as savanas são 

denominadas de cerrados, termo regional brasileiro, na Venezuela de llanos (sabanas), na 

África de miombo, sahel e serengueti e na Austrália de astrebia (COUTINHO, 2016). 

                                   No Brasil, esse bioma tem o seu centro de distribuição no Planalto 

Central; todavia, suas áreas periféricas, situadas mais ao sul chegam até 

o Paraná, na forma de manchas isoladas, nos municípios de Campo 

Mourão e Jaguariaíva; rumo ao norte, atinge Roraima, já perto da divisa 

com a Venezuela. No Nordeste, aparecem nos tabuleiros, baixos 

planaltos e chapadas. A oeste, chegam até a Bolívia, na região do Beni, 

No Brasil, esse enorme espaço geográfico, se estende ao tordo por cerca 

de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. [...] A região central dos 

cerrados (região nuclear ou core) reveste superfícies aplainadas e 

superfícies sedimentares, cuja altitude situa-se entre 300 m e 1700 m. 

Eles predominam nos interflúvios, com suaves vertentes que terminam 

nos rios e riachos que drenam toda a região (COUTINHO, 2016, p. 66) 

Conforme já mencionado, o cerrado não é um bioma e sim um complexo de biomas, 

que se revelam pelas diferentes fitofisionomias. De modo geral, segundo Coutinho (2016) os 

peino-pirobiomas brasileiros dentro do domínio morfoclimático do Cerrado irão se constituir 

em: cerradão, cerrado sentido stricto, campo cerrado, campo sujo e campo limpo. E para cada 

uma dessas fitofisionomias é possível fazer uma relação direta ou inversamente proporcional 

em relação à frequência do fogo, toxidez de alumínio e fertilidade do solo, podendo ser 

observado na Tabela 1. De acordo com Coutinho (2006), o ambiente savânico mais propício à 

ocorrência da queima é o campo limpo, seguido pelo campo sujo, campo cerrado, cerrado s. 

stricto e cerradão. Sobre esta mesma ótica, manifesta-se a concentração da toxidez do solo por 

íons de alumínio. Já a fertilidade natural do solo caminha na contramão destas duas variáveis, 

sendo o cerradão o ambiente mais fértil daqueles. 

Destaca-se a carência de nutrientes dos solos dos ambientes savânicos, que em 

conjunto com as ocorrências de queimadas revelam a ecologia destes biomas. As paisagens, 

predominantemente, herbáceas promovem a deiscência ao serem expostas ao fogo. “Além de 

estimular ou induzir a floração nessas plantas, o fogo sincroniza essa floração em toda a 

população de indivíduos da mesma espécie.” (COUTINHO, 2016, p. 70). 

Além disso, Coutinho (1982) afirmou que a forma como o fogo pode se alastrar, 

incendiar e promover sua intensidade no cerrado varia ao longo do espaço, sendo eles de 
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primordial importância a estrutura do solo, sua constituição quanto composição e acidez, o tipo 

de fogo, sua origem e intensidade, clima da região e sua composição geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1: Fitofisionomias do cerrado de acordo com EMBRAPA. 

 

Fonte: EMBRAPA, adaptado de RIBEIRO e WALTER, (2008a). 

 

Tabela 1. Características das fitofisionomias do Cerrado de acordo com Ribeiro e Walter 

(2008a). 

Subclassificação Fitofisionomia Características 

Formações Florestais 

Mata Ciliar 

Vegetação florestal que acompanha rios de 

médio porte da Região do Cerrado, em 

que vegetação arbórea não forma 

galerias. 

Mata de Galeria 

Vegetação florestal que acompanha rios de 

pequeno porte e córregos dos planaltos 

do Brasil Central, formando corredores 
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fechados (galerias) sobre os cursos 

d’água. 

Mata Seca 

Não possuem associação com cursos de água, 

caracterizadas por diversos níveis de 

caducifólia durante a estação seca. 

Cerradão 

Possui características de esclerofilas, motivo 

pelo qual é incluído no limite mais alto 

o conceito de Cerrado sentido amplo. 

Formações Savânicas 

Cerrado Denso 

É um subtipo de vegetação predominantemente 

arbóreo, com cobertura de 50% a 70% e 

altura média de 5 m a 8 m. O estrato 

arbustivo é menos adensado, em 

decorrência da cobertura das árvores. 

Cerrado Típico 

É uma vegetação intermediária entre o Cerrado 

Denso e o Cerrado Ralo, a cobertura do 

estrato arbóreo-arbustivo varia entre 20 

% e 50 %. 

Cerrado Ralo 

Representa a forma mais baixa e menos densa 

do Cerrado sentido restrito, é comum 

encontrar uma cobertura graminosa. 

Parque de Cerrado 

É uma formação savânica caracterizada pela 

presença de árvores agrupas em 

pequenas elevações do terreno. 

Palmeiral 
Caracterizado concretamente pela presença de 

palmeiras. 

Vereda 

Para caracterizar a fitofisionomia é necessário 

encontrar a espécie emergente Mauritia 

flexuosa, além disto, agrupamentos mais 

ou menos densos de espécies arbustivo-

herbáceas. 
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Cerrado Rupestre 

Facilmente confundida com o Campo Rupestre, 

mas é necessário entender que a 

consideração desta fitofisionomia é a 

presença de afloramento de rocha 

característicos e pouco quantidade de 

cascalho que emergem do solo. 

Formações Campestres 

Campo Rupestre 

É um tipo fitofisionômico com predominância 

herbácea-arbustiva e presença eventual 

de arvoretas que não se desenvolvem 

por completo. Ocorre altitudes 

superiores e com ventos constantes. 

Campo Sujo 

Exclusivamente composto por vegetação 

arbustivo-herbáceo, com arbustos e 

subarbustos esparsos, e os indivíduos 

são menos desenvolvidos das espécies 

arbóreas do Cerrado sentido restrito. 

Campo Limpo 

Caracterizada predominantemente por 

composição herbácea, raros arbustos e 

ausência completa de árvores. 

Adaptado de Ribeiro e Walter (2008, p. 164-187): “As principais fitofisionomias do Bioma 

Cerrado.” 

 

De acordo com Ribeiro e Walter (2008a), o cerrado se totaliza em três classificações 

e quatorze subclassificações, sendo elas: as Formações Florestais: Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Mata Seca e Cerradão; Formações Savânicas: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo, 

Parque Cerrado, Palmeiral, Vereda e Cerrado Rupestre; Formações Campestres: Campo 

Rupestre, Campo Sujo e Campo Limpo. 

Nas atuais condições ambientais, os Campos Sulinos não são considerados um bioma, 

isso em decorrência da sua composição do solo, clima e variação geral do ambiente. Muitas das 

espécies herbáceas são tolerantes ao fogo, sua rebrota é iminente após o incêndio. Isto se dá por 

constituírem órgãos subterrâneos (xilopódios) protegidos das altas temperaturas (COUTINHO, 

2016). 
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2.3 Fogo nas savanas e adaptação evolutiva 

Desde a pré-história, o homem utilizava o fogo para sua alimentação e proteção. 

Acredita-se que o fogo se principiou quando um raio instaurou um incêndio na vegetação 

(THESMER, 2004). Anteriormente, o fogo de origem natural no cerrado era visto como atributo 

maléfico para o ambiente até compreender que atuações de adaptação foram observadas nestes 

domínios (NASCIMENTO, 2001). O uso do fogo nas áreas florestais é de inteira satisfação 

para os produtores, isto por causarem a geração de capital em decorrência do uso das áreas 

afetadas pelo fogo e reutilizá-las para a agricultura (CABRAL et al. 2013). 

O fogo como ferramenta agrícola pode causar inúmeros impactos negativos ao 

ambiente, principalmente a perda da biodiversidade. O incêndio não controlado ou de origem 

antrópica está entre as três principais causas da degradação do ambiente, além disso, é 

considerada uma das maiores vertentes relacionadas ao seu uso (GONÇALVES et al. 2012). 

Dessa forma, a legislação Brasileira vem realizando uma observação frente ao uso do fogo em 

questões associadas à agricultura, para esse fim, existe um protocolo a ser seguido mediante a 

autorização pelo órgão responsável, todavia, existe a falta de controle e fiscalização (CABRAL 

et al. 2013). 

Apesar de existir um perceptível consenso de que o cerrado é em quase sua totalidade 

(extensão) adaptado ao fogo, na verdade apenas algumas de suas fitofisionomias têm 

características adaptativas, enquanto outras - como as matas de galeria e as ciliares - caso 

submetidas ao estresse, sofrem efeitos danosos. Como já foi dito, os ambientes mais adaptados 

ao fogo são respectivamente: cerradão, cerrado sentido stricto, campo cerrado, campo sujo e 

campo limpo. As espécies típicas das matas de galeria e das matas ciliares, por exemplo, não 

possuem as estruturas de adaptação que as protegem dos efeitos devastadores dos incêndios e 

por esse motivo o fogo nesses ambientes pode acarretar danos ecológicos graves.  

A resposta das plantas ao estresse causado pelo fogo varia de planta para planta, de 

fogo para fogo ou até mesmo entre diferentes áreas dentro de um mesmo foco de incêndio. 

Prontamente, os fatores que podem predominar significativamente nesses processos são a 

intensidade do fogo, a duração da combustão e também a época do ano. Como interferência do 

ambiente, deve-se levar em consideração a topografia do local e também o clima, além de 

realizar as análises próprias das plantas que foram submetidas ao estresse pelas altas 

temperaturas e suas atuais condições.  

Existem plantas que adquiriram resistência ao fogo, são uma série de características 

que as capacitam nessa evolução, dentre elas: a posição dos tecidos que fazem a proteção de 
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veículos reprodutivos especializados, sua morfologia na estrutura dentro do microambiente 

formado, a disposição dos tecidos externo e interno das espécies arbustivas. São esses fatores 

que favorecem o indivíduo a se recuperar após o uso do fogo, ademais, o índice de mortalidade 

pode ser diminuído após a passagem do incêndio com novas germinações, sendo espécies 

nativas adaptadas à quebra da dormência pelo calor causado (MOREIRA et al. 2010). 

Silva e Anacleto (2006), salientam que várias hipóteses são relatadas sobre a origem 

do cerrado, mas as características são as combinações entre a estacionalidade climática, o baixo 

nível nutricional do solo e a ocorrência do fogo. 

O Cerrado é considerado um ‘clímax do fogo’, as áreas com queimadas periódicas são 

mais ricas em espécies do que em áreas onde o fogo é suprimido por um período de tempo mais 

extenso. No cerrado, o fogo é capaz de germinar as sementes, quebrar a dormência e promover 

uma gama as características das plantas nativas deste ambiente (SILVA; ANACLETO, 2006). 

Por conseguinte, Coutinho (1980) afirma que o fogo no Cerrado é observado a milhares de 

anos, com isto, sua evolução adaptada ao fogo é nítida. 

O ambiente possui a capacidade de se adequar como forma de sobrevivência e 

permanência, essa evolução adaptativa traz benefícios para o ecossistema e é evidente que o 

fogo propiciou essa adaptação como outras citadas anteriormente. Alguns ajustes que podemos 

citar são: as produções dos xilopódios, o oligotrofismo distrófico e a importância da água que 

o Cerrado proporciona para todos os ecossistemas da américa do sul. 

Uma das adequações da flora foi o desenvolvimento dos xilopódios que são estruturas 

adaptadas evolutivamente, nas raízes das plantas em climas de ambientes secos, tais como 

Cerrado, Caatinga e Campos Sulinos, essa estrutura funciona como um inchaço na radícula, 

promovendo a reserva de água nas plantas. Barbosa et al (2016) afirmam que o regime de fogo 

com queimadas frequentes, favorece de maneira integral espécies desenvolvidas com gemas do 

tipo xilopódio, facilitando a rebrota e rápida recuperação no ambiente pós-fogo. 

Observando a espécie Annona coriácea, Araújo et al (2002) relatou que esta espécie 

tuberosa possui uma formação como a raiz da cenoura. Biondi et al (2014) estudou os 

xilopódios da espécie Moritzia dusenii e constatou que a melhor época para propagação é no 

final da estação de calor. 

O oligotrofismo é outra característica que envolve uma gama de informações 

relacionadas às relações entre os ambientes xeromorfológicos. Dentro dessa abordagem se 

encaixa o escleromorfismo oligotrófico, o qual se relaciona diretamente com as condições de 

nutrientes do solo, com isso, as espécies nativas do cerrado precisam das propriedades 

promovidas pelo ar, água e luz, que são distribuídos em abundância, entretanto, as plantas 
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sintetizam em excesso o carboidrato e gorduras, logo poderão promover uma deficiência 

protéica à falta de  nutrientes do solo (MARSON; FREITAS JUNIOR, 2009).  

O Cerrado possui uma vasta extensão na região central do continente sul-americano, 

aliás, contribui para o abastecimento para a maioria das bacias hidrográficas regionais no Brasil 

(de oito, seis). Em seu território, 50% da sua vazão total contribui para o estado do Paraná e na 

região Tocantins-Araguaia ultrapassa 60%, ainda em São Francisco, Parnaíba e Paraguai no 

cerrado as vazões vão de 94% a 135%. Estes fatos acontecem não somente pela obtenção de 

nascentes, mas também pelas questões de riqueza na sua variabilidade no bioma, o que promove 

uma distribuição de chuvas.  

Se não fossem pelas culturas agrícolas, o cerrado por si só conseguiria produzir mais 

do que produz atualmente em quantidade de água (LIMA, 2011). Ainda nesse viés, seus troncos 

tortuosos facilitam o processo de armazenamento de água nos lençóis freáticos, possibilitando 

assim uma riqueza determinante no fator prioritário para a distribuição de água pelas regiões 

sulistas-americanas (COUTINHO, 2002). 

Em relação a reprodução das espécies dos peino-pirobiomas, as sementes são em sua 

grandeza, unidades de produção de vida natural em função do processo natural da quebra de 

dormência, promovendo a germinação das mesmas. Nos peino-pirobiomas savânicos, é comum 

observar que este processo se idealiza através do fogo para algumas espécies. Em um 

experimento, as espécies Plathymenia reticulata e Dalbergia miscolobium comprovaram que 

suas sementes são resistentes ao uso do fogo, mesmo havendo impactos no seu ciclo produtivo 

(BOUCHARDET et al. 2015). Os autores ainda citam outros trabalhos relacionados, 

implicando que as espécies Andropongon lateralis, Shizachyrium microstachium, Sygonanthus 

nitens e Kilmeyera coriácea não possuem interferências na germinação, sendo a K. coriácea 

uma espécie que precisa do fogo para promover a abertura dos frutos para germinação. 

 

3 Considerações finais 

O cerrado brasileiro não é um bioma e sim um complexo de biomas, sua complexidade 

se dá em diferentes composições denominadas por fisionomias. As classificações podem variar 

conforme os autores citados: Coutinho (2016), Ferreira (2005) e a mais adotada pelos teóricos, 

Ribeiro e Walter (2008ab). 

Os peino-pirobiomas referem-se aos ambientes savânicos tropicais estacionais, 

observado sobretudo, as adaptações das espécies para resistirem às queimas e estas adequações 

se dão em decorrência de milhares de anos de evolução (COUTINHO, 1980). Dentre elas, 

destacam-se os xilopódios como estruturas de proteção e resistência ao estresse causado pelo 



 

  

 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade 
 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 
Jataí (GO) 

ISSN: 1678-0752 242 

fogo e o oligotrofismo distrófico como baixa fonte de nutrientes no solo. Neste aspecto, são 

considerados peino-pirobiomas brasileiros os Campos Sulinos e o Cerrado (COUTINHO, 

2016). 

Para Ribeiro e Walter (2008a), apenas algumas fitofisionomias do Cerrado apresentam 

à adaptação ao fogo, sendo eles: cerradão (Florestal), cerrado sentido stricto (Formação 

Savânica), campo cerrado, campo sujo e campo limpo (Formação Rupestre). 

Afinal, consta-se que a literatura sobre a pirogenia das formações savânicas ainda é 

discutida. Não há um consenso, muitos pesquisadores acreditam que o fogo possui mais efeitos 

ecológicos danosos aos ecossistemas do que favoráveis.  
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Resumo 

Este artigo visa contribuir para elucidação sobre os estudos que estão sendo e foram 

desenvolvidos no Brasil referentes à temática Regionalização da Saúde. Tal proposta tem por 

objetivo fazer uma reflexão sobre as limitações e avanços dos trabalhos até então executados, 

buscando assim propor um projeto que traga inovação metodológica para ser desenvolvido. 

Para realização de uma seleção prévia, procedeu-se com a leitura dos títulos dos 143 artigos 

localizados e a área de publicação, com isso, selecionamos 15 artigos que mais se adequavam 

a temática proposta. Verificamos que a maioria das publicações são desenvolvidas na área da 

saúde, com pouco enfoque em geografia. Muitos estudos estão relacionados com a gestão e 

com o planejamento das ações em setores específicos, sejam eles assistência primária de saúde 

(APS) ou assistência de urgência e emergência. Após essa análise nas referências disponíveis 

foi realizada uma comparação com o projeto proposto. Essa comparação entre os trabalhos já 

realizados permitiu a reestruturação de alguns tópicos do projeto e forneceu subsídios para 

formulação do questionário que será aplicado aos gestores de saúde dos municípios que 

compõem a Regional Sudoeste II.  

Palavras chave: Regiões de Saúde, Regionalização da Saúde, Sistema Único de Saúde. 

 

1. Introdução 

Em qualquer trabalho desenvolvido é necessário que o pesquisador tenha conhecimento 

de como estão os estudos acerca daquela temática de interesse para que sua pesquisa não se 

torne uma mera réplica de algo já feito, mas que sim, apresente avanços para a área acadêmica.  

O estado da arte faz com que não iniciemos a pesquisa do nível zero. Pesquisas 

semelhantes ou mesmo complementares com diferentes pontos de vista contribuem para a 

valorização da pesquisa que está sendo feita permitindo de certa forma o avanço do 
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conhecimento científico. Essa busca pelos trabalhos anteriores também fornece subsídios para 

construção do referencial teórico do estudo, fornecendo assim uma base sólida para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Para a pesquisa em questão, o tema proposto é o estudo sobre a regionalização da saúde 

no país com enfoque na Regional Sudoeste II de Goiás da qual fazem parte os municípios de 

Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, 

Serranópolis e Santa Rita do Araguaia, com população total de 215.282 habitantes. A sede da 

Regional está situada na cidade de Jataí – Goiás.  

A fim de verificarmos na literatura trabalhos que se assemelhem com a temática 

proposta, foram feitas buscas em repositórios de duas universidades que ofertam a pós-

graduação em geografia, no Scielo, Portal de periódicos da CAPES e site de busca Google. 

Salienta-se que buscamos metodologias que se aplicassem aos estudos da área da Geografia, 

pois o desenvolvimento do projeto terá o enfoque nessa ciência.  

O objetivo deste trabalho com a realização dessas buscas foi o de verificar os trabalhos 

que já foram realizados em relação à temática Regionalização da saúde, com ênfase na Regional 

Sudoeste II de Goiás. Como objetivos específicos buscamos fazer uma busca nas bases de dados 

existentes a fim de localizar os artigos que tratem da temática em questão e comparar os 

trabalhos existentes com o trabalho proposto com enfoque na organização espacial. 

A partir dessa pesquisa, espera-se tem embasamento teórico para estruturação do projeto 

a ser desenvolvido na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, para obtenção do título 

de Doutora em Geografia.  

 

2. Referencial teórico 

O entendimento da dinâmica dos serviços de saúde contribui para a melhoria da 

qualidade de vida da população através da identificação dos pontos deficientes de cada área. 

Para auxiliar nesse reconhecimento, a Geografia da Saúde é um ramo da ciência geográfica 

que busca identificar o acesso aos serviços de saúde e verificar as falhas existentes, 

contribuindo assim na gestão do sistema por parte dos órgãos públicos e dos gestores.  

Associar o espaço em que as pessoas vivem e a saúde se torna de suma importância, pois pode 

servir como uma ferramenta para a compreensão do espaço social. 

O processo de regionalização foi proposto na Portaria do Gabinete 

Ministerial/Ministério da Saúde - GM/MS nº 4.279/2010 que estabeleceu diretrizes para a 

organização da rede no âmbito do SUS. Essa portaria seria uma possibilidade de organizar 
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espacialmente os serviços prestados pelo SUS, de forma que sua distribuição favorecesse o 

acesso por parte da população.  

Com isso, as cidades consideradas centros de referência ou cidades-sede devem atender 

as demandas da população de cidades circunvizinhas dentro de uma determinada região. Essa 

divisão em região deve considerar além de fatores geográficos, fatores epidemiológicos e 

sociais, com vistas há um menor deslocamento dos seus usuários que estão em busca de 

atendimento médico. Porém a impressão que se tem é a de que essa regionalização segue 

preceitos políticos, o que nem sempre é vantajoso para os usuários. Assim o objetivo do trabalho 

com esta temática é o de identificar as características vigentes da Regional Sudoeste II de Goiás 

e suas fragilidades, tendo a geografia como ciência base para o desenvolvimento das 

metodologias.  

Dada a importância de o pesquisador conhecer a temática do seu interesse, alguns 

autores apresentam a relevância de se verificar inicialmente o “Estado da Arte” da pesquisa a 

ser realizada. Lakatos (1991) apresenta que a pesquisa não precisa ser realizada do nível zero, 

é necessário que o pesquisador busque por estudos iguais ou semelhantes ou até mesmo que 

complementem a metodologia da pesquisa desejada. Tal busca enriquece o trabalho do 

pesquisador, pois as conclusões já adquiridas por outros pesquisadores podem auxiliar o autor 

a seguir por novos caminhos ou manter os direcionamentos já descritos por ele. Pode também 

contribuir para o refinamento da pesquisa e contribuir com os trabalhos já realizados 

anteriormente. 

Várias são as compreensões dos autores sobre o que vem a ser o Estado da Arte de um 

determinado assunto. Rodrigues (2008) estabelece que a revisão de literatura não tem a 

necessidade de ser extensa e sim que deve apresentar a visão geral do trabalho já desenvolvido, 

trazendo os seus elementos principais, que auxiliem o pesquisador e não que o deixem em foco 

e que o faça perder o direcionamento da sua ideia principal.   

Nesse sentido o autor entende que a revisão de literatura lista os principais pontos de 

vista e sua relação com os conceitos e teorias ao redor da temática pretendida, isso para facilitar 

a vida do pesquisador e até mesmo do leitor do seu trabalho (Rodrigues 2008). Os assuntos 

buscados na revisão de literatura e a forma em que eles se apresentam no decorrer do texto 

devem estar bem organizados para dar sustentação à discussão apresentada no trabalho.  

O autor Gil (2002) também possui essa mesma compreensão sobre o estado da arte, 

denominando como sendo a identificação das fontes. Identifica esta etapa do trabalho como 

procura das fontes capazes de fornecer as respostas adequadas à solução do problema proposto. 
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Salienta também que, essa identificação das fontes é uma etapa que já deveria ter sido 

desenvolvida antes da estruturação do projeto.  

Para que se tenha uma boa pesquisa sobre o estado da arte de determinado tema, é 

importante que o pesquisador além da literatura, busque por especialistas na área na perspectiva 

de obtenção de informações relevantes e que possam complementar suas ideias. O orientador 

nessa etapa também é peça fundamental, pois já tem uma experiência maior que o pesquisador, 

podendo indicar fontes de consulta e até outros pesquisadores que possuem domínio do 

conteúdo em análise. 

Diante dessa premissa faremos uma breve explanação sobre o trabalho proposto e logo 

após apresentaremos os trabalhos identificados na literatura com esta mesma temática, como 

forma de comparação das metodologias já aplicadas e a ensejada pela autora. 

 

3. Material e métodos 

O trabalho proposto para conclusão do doutorado prevê a realização de uma análise 

exploratória nos bancos de dados relacionados com a temática a fim de identificar elementos 

essenciais para a estruturação da pesquisa.  

Para desenvolvimento da pesquisa em busca da caracterização e análise dos dados, 

faremos uma pesquisa quali-quantitativa, cuja análise dos dados sobre a Regionalização da 

Saúde da Regional Sudoeste II de Goiás será realizada segundo as variáveis: distância e tempo 

máximo de deslocamento entre o município de residência do usuário e o município polo de uma 

região. Faremos também análises dos sistemas de regulação vigente para identificar os tempos 

de espera dos pacientes para atendimentos dos procedimentos eletivos e de urgência.  

 Qualitativamente vamos verificar a percepção dos gestores sobre o sistema de saúde 

vigente na Regional de saúde na qual eles estão inseridos, bem como através da avaliação in 

loco das cidades e dos equipamentos públicos de saúde que estão à disposição da população, 

com vistas a identificar a qualidade da oferta de serviços.  

Serão realizadas buscas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde – DATASUS; site oficial da 

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, sites das secretarias municipais de saúde das cidades 

que compõem a Regional Sudoeste II de Goiás. Espera-se com isso, realizar o levantamento da 

quantidade de demandas existentes na regional e por município, permitindo assim que seja feita 
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uma relação com a legislação vigente. 

Espera-se ao realizar as buscas nos principais bancos de dados, localizar informações 

sobre as formas de atendimento dos usuários, equipamentos de saúde públicos existentes e 

identificar os fluxos vigentes. A partir daí estruturaremos um roteiro de campo para visitas in 

loco nas cidades e faremos entrevistas com os gestores das cidades que compõem a Regional e 

com o gestor da Regional Sudoeste II.   

Além da metodologia já apresentada e com vistas a construir a realidade e atender aos 

objetivos propostos, primeiramente estruturaremos o referencial teórico por meio de conceitos 

referentes ao tema estudado; para tanto, será realizado um levantamento bibliográfico sobre 

região, região de saúde, regionalização, rede urbana, fluxos e fixos.  

Com os dados em mãos, espera-se identificar os fluxos e fixos existentes nessa Regional, 

bem como as fragilidades do sistema atual vigente, tendo a categoria região, como base para 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Para realização do presente trabalho, realizamos uma busca no site SCIELO, Google, 

repositórios institucionais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Presidente Prudente (UNESP), Portal de 

periódicos Capes. Essas duas instituições de ensino foram escolhidas, pois possuem programas 

de pós-graduação em geografia e são atuantes na área da Geografia da Saúde. Foram utilizados 

os seguintes termos: “regiões de saúde” e “regionalização da saúde”. Esses descritores foram 

escolhidos, pois compõem o roll de palavras-chave do trabalho proposto.  

 

3.1. Caracterização da área de estudo 

No Brasil temos 436 regionais de saúde, destas 18, estão situadas do Estado de Goiás 

(BRASIL, 2019).  A Regional Sudoeste II abrange 10 municípios, Aporé, Caiapônia, Chapadão 

do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, Serranópolis e Santa Rita do 

Araguaia, com população total de 215.282 habitantes. A sede é situada na cidade de Jataí, de 

que acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 

uma população de 99.674 pessoas (IBGE, 2019).  

A cidade sede da Regional Sudoeste II, Jataí, é responsável por oferecer serviços de 

média e alta complexidade a seus moradores e dos municípios pertencentes à Regional. Esses 

atendimentos a pessoas de municípios vizinhos são realizados graças a pactos e convênios, que 

geralmente preveem uma contrapartida da cidade de origem, com vistas a auxiliar nos custos 

dos tratamentos, atendimentos, entre outros. O modelo SUS de hierarquização do sistema é de 

referência e contra-referência do paciente procura garantir ao cidadão acesso aos serviços do 
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sistema público de saúde - desde o mais simples até o mais complexo - de acordo com as reais 

necessidades do tratamento. No mapa 1 apresentamos a nossa área de estudo.  

 

 

 

Mapa 1 – Regional Sudoeste II de Goiás: localização da área de estudo, 2018. 

Organização: SANTOS, Ana Karoline Ferreira dos, 2018. 

 

4. Resultados e discussão. 

A busca realizada nos bancos de dados, com a utilização do descritor “regiões de saúde” 

logrou maior êxito, sendo encontrados 143 artigos na base de dados do SCIELO. Para realização 

de uma seleção prévia, procedeu-se com a leitura dos títulos e a área de publicação do artigo, 

com isso, nessa base selecionamos 15 artigos que mais se adequavam a temática proposta. No 

repositório da UFU foram localizadas 10 teses com esses descritores, porém apenas um se 
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enquadrava com a temática. No repositório da UNESP identificamos duas teses de interesse. 

No Google localizamos 04 teses de outras instituições que se adequavam a nossa pesquisa.  

Ao proceder com essa seleção prévia a partir da leitura dos títulos, foi realizada a leitura 

dos resumos para identificação dos elementos principais de cada trabalho. Com essa análise, 

percebemos que muitos estudos estão relacionados com a gestão e com o planejamento da ações 

em setores específicos, sejam eles assistência primária de saúde (APS) ou assistência de 

urgência e emergência - AUE (CUNHA E SOUZA, 2015; BOUSQUAT et al, 2017; NOYA, 

2017; PADILHA, 2018).  

Alguns trabalhos apresentam a temática apenas tratando dos conceitos relacionados com 

a regionalização de saúde no país, como é o caso dos trabalhos dos autores CONTEL (2015), 

GUIMARÃES (2005) e DUARTE (2015). O autor PESSOTO (2010) além da apresentação dos 

conceitos faz um apanhado histórico do processo de regionalização de saúde e ao final apresenta 

a relação da Geografia com o tema em questão e em que essa ciência pode contribuir para a 

melhoria desse processo. 

A autora Casanova (2018) realizou uma pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas 

semiestruturadas, análise documental, mapeamento da rede social a partir de instrumento 

específico, atas do colegiado da gestão. Como resultados, os autores apresentaram um esquema 

com os atores envolvidos na governança em saúde e a articulação existentes entre eles, 

verificando a correlação entre eles, a efetividade e a função de cada um dentro da rede.  

Duas autoras apareceram mais nas buscas, foram Aylene Bousquat e Ligia Schiavon 

Duarte, com publicações no período de 2015 a 2017. Bousquat et al (2017), apresenta em um 

de seus trabalhos resultados provenientes da sua pesquisa “Política, planejamento e gestão das 

regiões e redes de atenção à saúde no Brasil.” Este trabalho apresenta como elementos centrais 

a estrutura organização da rede de saúde e organização dos fluxos entre a assistência primária 

de saúde. Como metodologia foi realizada uma análise documental e de dados secundários, 

além da análise do mapeamento dos itinerários terapêuticos para identificar a lógica por parte 

dos serviços de saúde na visão dos gestores e a lógica para os usuários. Com isso a autora faz 

um levantamento da quantidade de unidades básicas, cobertura da assistência primária da saúde, 

bem como a quantidade de equipamento de saúdes disponíveis.  

Albuquerque (2019) fez uma avaliação do desempenho da regionalização da vigilância 

em saúde. Foram selecionadas 06 regiões dentre as 436 regiões de saúde do país, para esta 

seleção foram consideradas as variáveis desenvolvimento econômico e a complexidade dos 

serviços de saúde no contexto regional. Após as análises o desempenho da dimensão política 
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apresentou um melhor desempenho e a estrutura se mostrou precária. A metodologia utilizada 

pode subsidiar a estruturação do questionário para os gestores.  

A autora Duarte (2016) apresenta resultados do seu doutoramento, cuja tese foi 

intitulada como “Desenvolvimento desigual e a regionalização do SUS: uma análise territorial 

dos recursos financeiros para as redes de atenção à saúde no Estado de São Paulo”, além dessa 

localizamos mais dois artigos com essa temática que apresentaram resultados parciais de seu 

projeto (DUARTE, 2015 e 2017).  

Em seu primeiro artigo, Duarte (2015) apresentou uma perspectiva teórica do tema com 

vistas a compreender como se deu o processo de constituição das regiões de saúde no Brasil e 

sobre quais bases políticas, apresentando também a dicotomia entre saúde individual e saúde 

coletiva e como ao longo do processo uma se sobrepunha a outra.  

Em sua tese de 2016, Duarte (2016) faz uma relação com a rede urbana com vistas a 

analisar o processo de regionalização segundo a dimensão territorial, o que segundo a 

pesquisadora é um parâmetro elementar para a diferenciação das regiões segundo suas funções 

na organização da produção. Neste mesmo trabalho, analisou as condições de urbanização das 

cidades que compõem as regiões de saúde na cidade de São Paulo e em que isso influencia no 

grau de hierarquização dentro das regionais de saúde.  

A autora Duarte (2017) em sua publicação na revista Hygeia, faz o recorte da sua tese 

no que tange o processo de urbanização dos municípios que compõem as regionais de saúde do 

Estado de São Paulo, caracterizando-as e a partir disso apresenta uma análise da dinâmica 

socioeconômica das mesmas e com isso apresenta a inserção das mesmas na rede urbana.  

Outros trabalhos localizados nas buscas que trazem conceitos e elementos da geografia, 

foram os trabalhos dos autores Guimarães (2005), Contel (2015), e Noya (2017). Os dois 

primeiros tratam de uma forma mais teórica o tema, trazendo a inserção do mesmo nos 

conceitos de região, regionalização, escala geográfica e sua aplicação para estudos com regiões 

de saúde.  

A autora Noya (2017) em sua tese “Regionalização da saúde: cartografia dos modos de 

produção do cuidado e de gestão em saúde” desenvolve seu trabalho com vistas a mapear as 

relações de saber-poder que perpassam os modos regionalizados de produção do cuidado e da 

gestão. Para alcançar esses objetivos além de uma revisão de literatura nas principais bases de 

dados, a autora realizou entrevistas com gestores vinculados à Secretaria de Saúde do Estado 

do Ceará, bem como com profissionais da rede e com alguns usuários. Essas entrevistas tinham 

como foco identificar a percepção de cada um dos atores envolvidos sobre o que seria a 

regionalização de saúde e em que ela afetava a vida de cada um deles. Buscando também por 
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meio dessas entrevistas identificar os equipamentos de saúde que estavam disponíveis para a 

população.  

Após as buscas e análises dos trabalhos, a pesquisa desenvolvida por Noya (2017) foi a 

que mais se assemelhava com a proposta inicial do nosso trabalho. Em outros trabalhos, 

verificamos alguns elementos comuns, principalmente em relação a realização de entrevistas 

com os gestores e usuários, como no trabalho de Bousquat et al (2017), Teston et al (2019) e 

Weigelt (2006), porém cada um com sua metodologia para análise dessas percepções dos atores 

envolvidos no processo.  

O trabalho de Alves (2014) apresenta uma análise sobre os fixos e fluxos, porém não 

com uma perspectiva regional e sim territorial na estratégia de saúde da família (ESF). Com 

essa tese, o autor buscou identificar a melhor abordagem do território para o seu uso pela ESF 

em duas unidades básicas de saúde na cidade de Uberlândia. Mesmo sendo um trabalho baseado 

na perspectiva territorial, o autor leva em consideração a rede de saúde ao considerar a 

abrangência de cada ESF.  

Outro trabalho que possui certa semelhança com o nosso, é o trabalho do autor Padilha 

(2018). Em seu estudo o autor analisa as fragilidades da governança regional durante a 

implementação da rede de urgência e emergência de uma região de São Paulo. Para tanto o 

autor analisou o desenho de implementação, fez uma caracterização de atores de implementação 

e dos arranjos inter federativos regionais, utilizando documentos públicos das instâncias de 

pactuação, da coordenação da política, das organizações e dos atores participantes. A leitura 

deste trabalho auxiliou quanto ao direcionamento de documentos a serem pesquisados para 

identificação das fragilidades na área de estudo proposta. Isso é válido, pois diminui o tempo 

do pesquisador ao buscar em fontes que não darão suporte a pesquisa. 

Os autores Teston et al (2019) fizeram um trabalho focal com os gestores das secretarias 

municipais de saúde do estado do Acre, com o intuito de verificar as percepções dos gestores 

municipais sobre os desafios políticos e operacionais da implantação da regionalização em 

saúde. Com esse trabalho, eles verificaram que a rede não está coesa, sendo que a regionalização 

serve para ela funciona mais como uma instância formalmente criada e necessária para pactuar 

decisões já tomadas. Ao aplicar a técnica de grupos focais as autoras buscaram perceber 

nuances as vezes imperceptíveis quando se aplicam questionários de forma individuais durante 

a realização de entrevistas.  

Em relação à trabalhos que discutam ou apresentem características das regiões de saúde 

de Goiás, para os parâmetros propostos não localizamos nenhum trabalho que trate sobre o tema 

em Goiás. Percebemos também que há uma maior quantidade de estudos para a Região Sudeste 
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(ALVES, 2014; GUERRA, 2015; BOUSQUAT et al, 2017; DUARTE, 2017; PADILHA, 2018) 

do país e alguns trabalhos trataram sobre o tema para o Estado do Ceará (NOYA, 2017) e para 

algumas regiões do Rio Grande do Sul (WEIGELT, 2006).  

Dos trabalhos descritos apenas 02 são frutos de pesquisas realizadas nos programas de 

pós-graduação em geografia (PESSOTO, 2010 e ALVES, 2014) e 01 foi publicado em um 

periódico da Geografia (DUARTE, 2017). Os demais foram publicados em periódicos da área 

da Saúde e são provenientes de programas de pós-graduação relacionados a saúde pública. 

Foram identificados trabalhos que trabalhassem com a temática da Geografia, utilizando 

as categorias região e território (GUIMARÃES,2005; PESSOTO, 2010; ALVES, 2014). 

Alguns trabalhos utilizaram os conceitos de rede urbana para entender as dinâmicas da rede de 

saúde (CONTEL, 2015; BOUSQUAT et al 2017; DUARTE, 2017; NOYA, 2017) que 

consideramos ser fato primordial para encaminhamento do trabalho proposto. A partir da rede 

urbana conseguiremos perceber o grau de hierarquização das cidades dentro da rede de saúde e 

verificar se o processo de regionalização se baseia em fatores geográficos, socioeconômicos ou 

políticos. 

 

5. Considerações finais. 

Ao final dessa busca, percebemos como os estudos relacionados com a temática podem 

avançar ainda mais, contribuindo de forma positiva para o conhecimento não só de outros 

pesquisadores, mas também com o fornecimento de subsídios para melhoria dos atendimentos 

à população em geral. Como em outras temáticas, há uma concentração de trabalhos na Região 

Sudeste, mas essa coincidência não é ao acaso, visto que a maioria das instituições de ensino 

superior se concentra nessa região e são nestas instituições que a produção é mais estimulada.  

Realizando as leituras dos trabalhos já desenvolvidos percebemos que propor um 

trabalho inovador realmente não é tarefa fácil, mais do que isso, o seu desenvolvimento se torna 

ainda mais difícil. É necessária essa investigação por trabalhos anteriores já desenvolvidos para 

não cairmos na mesmice científica que promova apenas publicações sem interesse comum.  

Ao mesmo tempo que nos damos conta das dificuldades para a execução do trabalho, 

nos motiva o fato de não existirem trabalhos com a abordagem da nossa proposta e também de 

não ter trabalhos na área de estudo em questão.  

A partir da investigação sobre o estado da arte de um determinado tema o pesquisador 

sai da zona de perigo em realizar um trabalho réplica e partir de um marco que outro já deu 

início. E é com esse desafio que desenvolveremos o trabalho proposto com vistas a avançar 

nesses estudos. 
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Resumo 

 

Demandas de vida estão intrinsecamente relacionadas aos conflitos espaciais e existências. 

Levando em consideração esse pressuposto, as pessoas com deficiência visual constroem 

percursos vida através do lazer, da formação, da locomoção, das relações afetivas e do trabalho. 

Através das observações levantadas em trabalho de campo da pesquisa de mestrado intitulada 

“Espaço e existência dos trabalhadores com deficiência visual na cidade de Goiânia: vivência 

clara e visões obscuras”, o espaço pode atravessar o sujeito pela força do capital, pois há várias 

barreiras, subjetivas, concretas e abstratas, entre as pessoas com deficiências visuais e o mundo 

do trabalho. Esse estudo tem a proposta de analisar os trabalhadores deficientes visuais, tendo 

como recorte espacial a cidade de Goiânia. Dessa maneira, esse artigo propõe estudar as 

categorias trabalho, espaço e lugar através da dialética, sobre a perspectiva do mundo do 

trabalho para os deficientes visuais na cidade de Goiânia.     

 

Palavras chave: deficiência visual, trabalho, existência, socioespaço, inclusão. 

 

1. Introdução 

A presente pesquisa é uma construção tecida por várias experiências correlacionadas 

aos diferentes tempo-espaço circundados: um acúmulo de experiências pessoais e profissionais 

dos sujeitos entrevistados e da própria pesquisadora construíram a complexidade da proposta. 

Compreendendo a grandeza da problemática uma dúvida foi levantada pela pesquisa: 

Quem são os trabalhadores com deficiência visual?  

Segundo o IBGE (2011) 3,44% da população brasileira não enxergam ou possui grande 

dificuldade em enxergar. Segundo dados do Ministério da Economia (BRASIL, 2018) apenas 

1% dos empregos formais estão ocupados pelas Pessoas com Deficiência (PcD). Do total de 

empregos ocupados pelas PcD apenas 14% (BRASIL, 2018) pertencem às pessoas com 
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deficiência visual.  Os números mostraram que há uma exclusão social elevada das PcD no 

mundo do trabalho e que há uma baixa contratação das pessoas com deficiência visual. Isso 

demonstra que os impactos das barreiras23ainda são enormes. Dessa forma, outra pergunta foi 

lançada: Quais são as barreiras que os deficientes visuais enfrentam para ter acesso ao trabalho? 

E quem são os trabalhadores com deficiência visual em Goiânia?  

A proposta desse artigo está em quebrar os paradigmas que dizem a respeito da Pessoa 

com Deficiência Visual e o mundo do trabalho. Para tanto, compreende-se que para esses 

sujeitos que possuem um corpo “anormal” o espaço padronizado e mecânico da atual sociedade 

é um atravessamento na sua existência. 

 

2. Existência das pessoas com deficiência visual em Goiânia  

Segundo Aranha (2003), Diniz (2007) e Amorim et al (2018) a luta da inclusão da PcD 

acompanha as mudanças de paradigmas na História da sociedade. Podemos afirmar, ao analisar 

a história da sociedade, que a relação do homem e seu trabalho está intrínseca à essas mudanças? 

Qual era a relação do trabalho e da PcD em outros tempos históricos?  

Segundo Silva (2011), os preconceitos são reelaborados pelas sociedades a cada 

temporalidade, ou seja, novos contextos são admitidos na sociedade. Por exemplo, incontáveis 

processos preconceituosos foram vivenciados pelas PcDs ao longo da existência humana.   Os 

valores de cada novo contexto são carregados pelos preconceitos que determinam as 

segregações socioespaciais.   

Na antiguidade, o deficiente foi considerado como sub-humano. Nesse momento, o 

corpo físico perfeito era importante para a sociedade grega, principalmente como mão de obra 

para o trabalho, em maior parte escrava, como também para a guerra.  Dessa forma, aqueles 

que nasciam com alguma “anomalia” eram descartados (PESSOTTI, 1984). Porém, ao longo 

dos anos, poderiam os “normais” se tornarem “deficientes” por variados motivos, que de certa 

maneira, ao se tornarem “anormais” também eram descartados pela sociedade. Estima-se que 

20% da população da Grécia na era antiga apresentava alguma deficiência, que em sua maioria 

era decorrente das guerras.     

A medicina, por outro lado, apesar de racionalizar, a partir do iluminismo, a questão da 

deficiência com a saúde, tirando do misticismo a ideia de deficiência, associaram a deficiência 

 
23 Segundo a Lei Brasileira de Inclusão ( Lei n° 13.146/2015) as barreiras constituem ” qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros”. 
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como uma doença. Dessa maneira, deficiência se torna um termo médico que, dentro desse 

discurso socialmente construído ao longo dos tempos, também demarcaram processos de 

exclusão social.   

Segundo Aranha (2007), calcado na concepção médica, os primeiros hospitais 

psiquiátricos começaram a surgir para tratar as pessoas doentes ou aqueles que a sociedade 

julgasse incomodo, ou os dois. A mudança de concepção, da metafisica a biológica, composta 

pela ideia de acolhimento proposta pela igreja católica, iniciou uma outra relação da sociedade 

com os deficientes: a do confinamento através da institucionalização. Ou seja, a retirada dessa 

população de suas comunidades e mantê-las segregadas na sociedade em instituições.   

Segundo Diniz (2007) a concepção de deficiência como algo fora do normal foi criado 

no século XVII e desde esse momento, ser deficiente é experimentar um corpo fora do normal.  

Como apontam Chaveiro e Vasconcellos, (2016. p. 92) “[...] observa-se, assim, que o 

predicativo ´deficiência` é antinomia do predicativo hegemônico ´eficiência`. Dentre as 

características centrais da sociedade vigente, certamente uma das mais cruciais, é o modo como 

se trata o trabalho humano”. 

Ideologicamente foram construídos discursos dos quais as PcDs eram coitadas, 

demoniadas e agora, dentro do discurso capitalista após o século XVIII, não eficientes para o 

trabalho. As relações, através da reprodução do trabalho e do conceito de eficiência, é a barreira 

ideológica de exclusão social.   (FERNADES et al, 2011; SILVA, 2011; AMORIM et al, 2018).   

Dessa maneira, esse artigo parte do pressuposto de que a deficiência em uma sociedade 

capitalista é uma experiência de opressão social. Destacam-se os movimentos sociais na 

importância das conquistas principalmente afirmadas a partir da década de 1970. 

A ideia de um corpo lesionado, da surdez ou da cegueira como algo fora do normal 

precisa ser combatida em todos os espaços. Segundo Diniz (2007) é revolucionário 

compreender que ser deficiente nada mais é do que um modo diferente de vida. Ser deficiente 

não é ser anormal, e sim um modo outro de existência. Observamos uma sociedade a qual 

delimitou a PcD como um corpo anormal, sem eficiência ou (d)eficiência (AMORIM et al, 

2018).  Dessa maneira, estão excluídas da sociedade 24% sociedade da população brasileira, 

segundo dados do IBGE (2011), por serem deficientes. O Brasil possuí um coletivo de pessoas 

as quais, pela sua delimitação socioeconômica, experimenta a opressão do capitalismo por ser 

classificado como um corpo não eficiente para o trabalho, sendo que em condições justas e 

humanas esses sujeitos poderiam experimentar uma outra experiência de vida.  

Mas, quem são as pessoas com deficiência visual?  
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De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência, elaborado pela Organização 

Mundial da Saúde, OMS, (2011), as estimativas populacionais mundiais de 2010 relatam que 

em torno de 785 (15,6%) a 975 (19,4%) milhões de pessoas com 15 anos ou mais possuem 

algum tipo de deficiência, sendo 110 milhões de pessoas (2,2%) com algum tipo de dificuldade 

funcional expressiva, e 190 milhões de pessoas (3,8%) possuem “deficiências graves” como 

quadriplegia, depressão grave ou cegueira. Abrangendo as crianças, avalia-se que mais de um 

bilhão de pessoas (15% da população mundial) vivem com alguma deficiência. “A deficiência 

varia de acordo com uma complexa combinação de fatores, incluindo idade, sexo, estágio da 

vida, exposição a riscos ambientais, status sócio-econômico, cultura e recursos disponíveis – 

que variam consideravelmente entre as regiões” (OMS, 2011, p. 46). Ou seja, em algum 

momento da vida, toda a população está exposta a ter alguma deficiência, seja por acidente de 

qualquer natureza ou problemas de origem congênita.   

Segundo os dados da OMS (2011), em torno de 0,5% da população mundial possui 

deficiência visual grave (baixa visão e cegueira).  No Censo do IBGE de 2010, apesar de 

algumas controvérsias dos dados em relação a essa questão, estima-se que 18,6% da população 

brasileira tem deficiência visual, sendo, dentre as deficiências, a com maior incidência. Nesse 

universo, foi perguntado para os sujeitos entrevistados o seguinte: se possui “alguma 

dificuldade” para enxergar, “grande dificuldade” e não consegue de modo algum.   

É possível compreender que este grande grupo denominado “deficientes visuais” é 

composto por uma diversidade em relação à acuidade visual. O termo “deficiência visual” 

engloba não apenas o cego, mas também as pessoas com baixa visão. Para identificação é 

necessário um exame oftalmológico que mede a acuidade visual. Segundo Amiralian (2004), a 

acuidade visual é a capacidade de discriminar formas, medidas por uma análise oftalmológica 

por meio da apresentação de linhas, símbolos ou letras em tamanhos variados.   

No início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho 

Internacional de Educação de Deficientes Visuais (ICEVI) afirmaram que o desempenho visual 

é maior do que uma expressão numérica medida pela acuidade visual. O desempenho visual é 

um processo funcional. O termo baixa visão se refere aos sujeitos que possuem alteração 

significativa da capacidade funcional da visão ao ponto de não possuir cegueira, mas ao mesmo 

tempo, não possuir completa autonomia visual, mesmo após tratamento ou correção dos erros 

refracionais. Ou seja, temos os cegos e aqueles que possuem baixa visão. As pessoas que 

possuem baixa visão têm diferentes interferências no campo de visão (VENTORINI et al, 

2016).   
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Cada alteração visual, congênita ou adquirida, que afligiu a pessoa com deficiência 

visual acarreta ao sujeito um tipo de percepção visual, a qual deve ser considerada para entender 

as dificuldades existências desses sujeitos realizadas, pois demonstram a interferência sobre o 

campo da visão, e dessa maneira, em sua experiência espacial. Dessa maneira, há diversos 

sujeitos que compõem o espaço geográfico, com diferentes percepções visuais, logo também 

espaciais.  As narrativas, em conjunto com a percepção desses sujeitos, nos trarão o tom 

necessário para entender a complexidade dessa malha caótica existencial dos trabalhadores com 

deficiência visual.   

 

3. O lugar como prática espacial do trabalho ontológico 

Harvey (2012) afirma que o conceito de espaço é algo tão complexo e amplo que se 

torna impossível construir definições genéricas para essa categoria. Observa-se que há em 

outras ciências os estudos referentes ao espaço. A física, por exemplo, através de Newton e 

Einstein, propõe o estudo do espaço.  

Nesse contexto, há uma angústia dentro da perspectiva crítica da ciência geográfica: 

para que a geografia se torne ciência é necessário que ela componha uma categoria de análise, 

a qual foi eleita o “espaço”. Porém, como dito acima, o espaço também é uma categoria 

estudada por outras ciências, dessa forma, a geografia compõem a ideia de “espaço geográfico” 

(CORRÊA, 2000). Os conceitos de espaço construídos por Lefebvre (2011a) contribuíram para 

a elaboração teórica dessa categoria de análise. Por outro lado, apesar de não ser o objetivo 

desse estudo, alguns teóricos acreditam que não cabe o uso desses conceitos por ser construído 

dentro da filosofia. Porém, o que podemos analisar aqui é que, segundo Lefebvre (2011a) o 

espaço é o locus da reprodução das relações sociais de produção. O espaço é produzido pelo 

homem. A partir dessa premissa é que se construíram todos os conceitos e teorias acerca da 

categoria de análise espaço na geografia. Parte-se do pressuposto que na construção do espaço 

há o sujeito e suas relações existenciais, as quais se materializam através do seu trabalho.    

Segundo Souza (2013) o espaço é a matriz de todos os conceitos geográficos. O autor 

afirma que os conceitos de território, lugar e outros se originam a partir das relações sociais e a 

organização espacial, portanto, é derivada do conceito de espaço social. Santos (2004b, p. 137) 

afirma que “o espaço é a matéria trabalhada por excelência [...] uma forma, uma forma durável, 

que não se desfaz paralelamente à mudança de processos”. Dessa maneira, o espaço é produzido 

através do trabalho. Entretanto, será que apenas através da materialidade se pode entender o 

espaço?   
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Souza (2013) afirma que as relações sociais são o próprio espaço. Santos (2004) 

propõem que é através das técnicas que se inicia a busca das análises de mudanças sociais. 

Segundo o último autor, a organização social ocorrida através do trabalho dos sujeitos, ou seja, 

sua função social, seria o fator que conduz à organização do espaço. Em outras palavras, o ato 

de produzir mercadorias também é a ação de produção espacial.   

Segundo Santos (2004b, p. 202) “Produzir significa tirar da natureza os elementos 

indispensáveis à reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação entre o 

homem e a natureza, através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o 

exercício desse intermédio”. Ainda segundo o mesmo autor, cada atividade se estabelece em 

um tempo e lugar no espaço e esta ordem espaço-temporal não ocorre aleatoriamente, pois é 

um resultado das necessidades de produção. Da mesma forma que o uso do tempo e do espaço 

não é realizado da mesma maneira, pois as necessidades de produção, como confirma os 

períodos históricos, mudam ao longo dos anos. Tanto para Santos (2004b) como Souza (2013) 

o espaço criado é a natureza segunda, que pode ser denominada por natureza social e partir do 

momento que o tempo social muda, concomitantemente o espaço também mudará.   

Harvey (2012) compreende que o espaço é a palavra-chave para a compreensão das 

análises geográficas. Dessa forma, ele define da seguinte maneira os conceitos de espaço dentro 

da geografia, baseado nos conceitos de Henry Lefebvre:   

  

Se considerarmos o espaço como absoluto ele se torna uma “coisa em si 

mesma”, com uma existência independente da matéria. Ele possui então uma 

estrutura que podemos usar para classificar ou distinguir fenômenos. A 

concepção de espaço relativo propõe que ele seja compreendido como uma 

relação entre objetos que existe pelo próprio fato dos objetos existirem e se 

relacionarem. Existe outro sentido em que o espaço pode ser concebido como 

relativo e eu proponho chamá-lo espaço relacional – espaço considerado, à 

maneira de Leibniz, como estando contido em objetos, no sentido de que um 

objeto pode ser considerado como existindo somente na medida em que 
contém e representa em si mesmo as relações com outros objetos (HARVEY, 

1980, p.18).  

  

As categorias propostas por Souza (2013) através do conceito de sócio-espaço também 

é uma forma de análise que pode compreender a análise do objeto de estudo. Segundo Souza 

(2013) o espaço vivido (conceito do Filósofo Henry Lefebvre) está intrinsecamente aparelhado 

ao conceito de lugar para a ciência geográfica. Ainda segundo o mesmo autor, o lugar pode ser 

definido como uma imagem das experiências e vivências pelo sujeito em determinado espaço.   
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Se todo lugar é um espaço social, nem todo espaço social é um “lugar”, ao 

menos no sentido forte aqui especificado: o espaço social é aquele espaço 

produzido socialmente, fruto da transformação e apropriação da natureza, ao 

passo que um lugar é um espaço dotado de significado, um espaço vivido. No 

entanto, seria plenamente suficiente reter essa formulação? Acredito ser 

necessário proceder [...] e tomar a intepretação do lugar como um espaço 

dotado de significado, como um espaço vivido, simplesmente como uma 

primeira aproximação conceitual (grifo nosso). Isso porque, mais 

exatamente, os lugares merecem ser entendidos como as imagens espaciais 

em si mesmas. De maneira análoga ao que se disse em relação ao território, 

um lugar não deve ser assimilado ao substrato espacial material. Tão pouco 

quanto os territórios, são eles, os lugares, “coisas”; e, à semelhança daqueles, 

eles também só existem enquanto durarem as relações sociais das quais são 

projeções espacializadas. As imagens e os sentidos de lugar não são “coisas” 

materiais – e, por derivação, os próprios lugares, enquanto tal, não devem ser 

assimilados diretamente à materialidade. (SOUZA, 2013, p.118).  

  

 Dessa forma, o lugar se constrói pela e na “topofilia”. “Sem os sentimentos e as imagens 

que se produzem e reproduzem na comunicação e nos discursos, o que há é o substrato material, 

não o lugar” (SOUZA, 2013, p.118).   

Berdoulay e Entrikin (2012) propõem uma ciência geográfica com análises espaciais 

através da identidade do sujeito, ou seja, análises afinadas com a categoria lugar. Nesse aspecto, 

o lugar aqui pode proporcionar uma elasticidade e uma tensão dialética para compreender a 

relação entre o trabalho e a pessoa com deficiência visual.  

   

O que está em jogo, com efeito, são os processos graças aos quais se tecem as 

mediações. O esforço de pesquisa deve ir nesse sentido e privilegiar os 

processos de subjetivação. Por isso, como foi por nós colocado, o conceito de 

lugar possui a materialidade que lhe dá o ambiente utilizado pelo sujeito em 

sua própria construção. Processo e resultado da combinação, pelo sujeito, de 

lógicas naturais e humanas diversas, o lugar adquire o caráter de objetividade 

de seus componentes. [...]. Assim, o lugar repousa sobre a ideia de um sujeito 

ativo que deve, sem cessar, tecer as ligações complexas que lhe dão sua 

identidade, ao mesmo tempo em que definem suas relações com seu ambiente 

(BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012, p.110).  

  

Assim, “Do ponto de vista do geógrafo, o lugar, como o sujeito, reflete as relações 

complexas, resultantes da tensão fundamental que exerce entre o particular e o universal, entre 

o provincial e o cosmopolita” (p. 111).  

Massey (2009) propõem que espaço e lugar emergem através de práticas materiais 

ativas, de um movimento que não é apenas espacial, mas também temporal. Ou seja, através da 

dinâmica temporal os espaços se modificam a todo momento. “Chegar a um novo lugar quer 

dizer associar-se, de alguma forma ligar-se à coleção de estórias entrelaçadas das quais aquele 

lugar é feito” (MASSEY, 2009, p.176).   
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Segundo Massey (2009) a representação de espaço como superfície e a imaginação da 

representação (científica) juntas conduzem a construção de uma cosmologia política de um 

domínio do espaço. Ainda sobre a relação espaço X tempo, o segundo aberto para o que será: 

o futuro. Dessa forma o espaço não consegue ser fechado em suas representações, pois o tempo 

age sobre ele. Então, sob a análise espacial, é necessário que a dinâmica do tempo influa para 

maior compreensão dos fatos.  “Conceituar o espaço como aberto, múltiplo e relacional, não 

acabado e sempre em devir, é um pré-requisito para que a história seja aberta e, assim, um pré-

requisito, também, para a possibilidade política” (MASSEY, 2009, p. 95).  

Compreende-se que é necessário tecer uma construção crítica para uma análise próxima 

ao sujeito, compondo suas narrativas com o principal bojo da abrangência dos fatos científicos. 

Segundo Chaveiro (2016, p.41):  

  

[...] ao identificar a Geografia como um dizer múltiplo, feito com mapas, 

gráficos, tabelas, croquis, artigos, ensaios, dissertações, considerar-se á: a sua 

existência ocorre pela sua narratividade, pela sua capacidade e pelo seu modo 

de dizer. Assim, a Geografa se funda como narrativa; como narrativa produz 

o seu sentido, comunica, gera a sua personalidade no interior do campo 

acadêmico e científico.  

  

O que se propõe também é que não há como fugir da análise da luta de classe. Porém 

não é possível fazer uma análise encaixotada em uma única perspectiva. Ainda sobre a proposta 

de construção dialética entre as escalas micro e macropolíticas, podemos “considerar o espaço 

como uma palavra-chave consiste, neste sentido, em compreender a maneira pela qual o 

conceito pode ser vantajosamente integrado dentro das metateorias sociais, literárias e culturais 

existentes, e examinar os efeitos” (HARVEY, 2012, p.18).  

Segundo essas análises sobre a produção espacial, uma hipótese é que as relações sociais 

são o próprio espaço, o lugar (espaço dotado de significado) a escala de análise e o trabalho um 

elo para a estabelece a forma como essas relações podem formar o espaço.  

Os afetos tristes são materializados no espaço. Através dos traumas, dores e cicatrizes 

em um ambiente segregado e não relacional as pessoas com deficiência visual, aparentemente, 

se concentram em espaços os quais julgam seguros. Essa afirmação é possível através do 

trabalho de campo realizado em julho de 2018, no qual se identificou um desses locais: a 

Biblioteca Braile.  Ela é um dos lugares onde pessoas com deficiência visual se encontram e se 

relacionam e dentro desse contexto constata-se que há uma segregação espacial, ou seja, esses 

sujeitos tiveram de se adaptar às condições impostas pelas tramas mundanas. Além disso, os 

traumas ficam também em seus corpos e na carne da alma, como observado em cicatrizes 
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corporais do uso do espaço provocadas pelas barreiras físicas. Buracos, sinalizações incorretas 

de piso tátil, calçadas inapropriadas para o uso, dentre outros ocasionam lesões corporais e 

traumas psicológicos aos que resistem aos afetos tristes espaciais.  

Não há dúvidas que a deficiência visual marca certas condições existenciais. Esse 

componente acrescenta outras circunstâncias da vida social como, por exemplo, luta de classes 

e condições econômicas. Engels (2004) expõe que o trabalho “(...) é condição básica e 

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 2004, p.11).  O trabalho é a humanização do ser 

social. Para Chaveiro e Vasconcellos (2016, p. 94), o trabalho contém a possibilidade de “[...] 

realizar o salto do reino da necessidade para o reino da liberdade. Pode-se sintetizar: na origem 

– e ontologicamente – o trabalho é fonte de libertação”. Sendo assim, Marx (2013, p. 303) fala 

que o trabalho é  

 

Antes de tudo, [...] um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza 

como uma das suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo 

– braços e pernas, cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da 

natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. 

 

Assim, o trabalho pode ser visto como um ponto central na vida dos indivíduos. Segundo 

Guattari e Rolnik (1999) a lógica capitalista produz até os modos de relações humanas em suas 

representações inconscientes como, por exemplo, amar, trabalhar, ensinar e etc.: “Ela fabrica a 

relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a 

alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro- em suma, ela fabrica a relação do 

homem com o mundo e consigo mesmo”. (GUATTARI; ROLNIK, 1999, p. 42). 

 

4. Considerações finais. 

A proposta desse artigo é a de demonstrar alguns paradigmas sobre a Pessoa 

com Deficiência Visual e o mundo do trabalho. Um dos pressupostos levantados é que 

esses sujeitos, que possuem um corpo “anormal” em um mundo padronizado e mecânico, 

pertencem aos espaços que podem se tornar um atravessamento na sua existência. Essa 

afirmação se confirma no processo histórico delineado que, apesar da quebra de alguns 

paradigmas ocorridos ao final do Século XX, ainda existem muitos outros para serem 

quebrados.   
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Foram identificados ao longo dos relatos de alguns trabalhadores com 

deficiência visual problemas de locomoção, leitura e acesso aos espaços 

contemporâneos. Os problemas de inserção espacial nas cidades apressadas, cheias de 

ruídos e disputadas, são algumas das realidades enfrentadas por esses trabalhadores. 

Para tanto, defende-se que é importante compreender o espaço como palavra-

chave, transitando pelas análises dialéticas das categorias de análise lugar e trabalho. 

Dessa forma conclui-se que o trabalho, ontologicamente, é a condição de existência dos 

sujeitos e suas funções sociais organizarão o espaço de um determinado lugar. 
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Resumo 

Na região noroeste do estado de Goiás, se encontra a bacia do rio Araguaia que por sua vez, 

vem sofrendo problemas ambientais gerados pela uso extensivo da pecuária na mesorregião 

noroeste goiano. O objetivo desta pesquisa tem como foco, apresentar uma proposta 

metodológica a partir dos fundamentos e das ferramentas de geotecnologias a fim de possibilitar 

a interpretação e avaliação da fragmentação florestal e impactos sobre as unidades de paisagem 

das áreas úmidas nesta região. No que se refere à metodologia, foram utilizadas como suporte 

para nortear a pesquisa, a construção das bases teórico-metodológicas enfatizando como uma 

das partes primordiais da pesquisa, a análise do estado da arte através de consulta a materiais 

bibliográficos disponibilizados pelas bibliotecas da Regional Jataí da UFG, consulta ao portal 

de periódicos da CAPES, bancos de dissertações e teses dos principais programas de pós-

graduação em Geografia do país, periódicos científicos vinculados às universidades brasileiras 

e anais de eventos ligados às áreas de Geografia Física, Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento. Quanto aos resultados esperados, os mesmos relacionam-se com a 

compreensão da estrutura da paisagem e da dinâmica do uso da terra, que permitirá uma 

caracterização espacial e temporal dos remanescentes vegetais e de outras classes de uso e 

ocupação das terras situadas na bacia do rio Araguaia, o que será estratégico como subsídio 

para a geração de um plano de recuperação de áreas degradadas em nível de bacia hidrográfica. 

Contudo, o estudo foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas sobre o referido tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fragmentação florestal, Paisagem, Estado da arte, Cerrado.  

 

1. Introdução 

http://lattes.cnpq.br/4296111644563820
http://lattes.cnpq.br/8747607362892689
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O bioma Cerrado é comumente conhecido por apresentar em sua composição 

paisagística, características peculiares principalmente em sua formação vegetacional, 

apresentando uma paisagem predominante caracterizada por coberturas de gramíneas, árvores 

distantes umas das outras, arbustos com galhos e troncos retorcidos, dando a esse complexo 

vegetacional, um aspecto único. Além disso, há ainda a existência de duas estações climáticas 

distintas, sendo uma estação seca e outra chuvosa, solo com pH Potencial Hidrogeniônico 

predominantemente ácido e a formação de um mosaico paisagístico (RIBEIRO e WALTER, 

2008). 

 Atualmente o Cerrado é um dos seis biomas reconhecidos no Brasil, e sua vegetação 

nativa ocupada por uma área de quase dois milhões de quilômetros quadrados, sendo que cerca 

de 22% se encontram localizadas no Planalto Central Brasileiro (KLINK; MACHADO, 2005). 

Essa extensa região, ocupada pelo Cerrado no passado, predominantemente por Cerrado nativo, 

tem se caracterizado nesse início do século XXI, por intensas e rápidas mudanças na cobertura 

e uso da terra os quais tiveram início na década de 1950. Tais ações de ocupação, desencadeadas 

principalmente por ações estatais, visavam implantar nesse espaço a agropecuária moderna 

(KLINK, 2005; SANO, 2002), devastando aproximadamente 50% da cobertura vegetal original 

(JEPSON, 2005). 

Mesmo sabendo que o Cerrado tem se constituído um cenário onde o desenvolvimento 

de atividades agrícolas e pecuárias têm se intensificado a cada ano, o mesmo tem sido capaz de 

sustentar o crescente aumento dessas produções sem algum tipo de organização. Tais 

acontecimentos vêm refletindo, de forma marcante, principalmente nas paisagens locais que 

ocupam a maior parte do noroeste goiano. Esse modo não planejado de ocupação de suas terras 

tem gerado reflexos negativos, provocando impactos ambientais tanto na área rural, quanto na 

área urbana (PINTO, 1990). 

É portanto, neste contexto, que a presente pesquisa tem como foco principal, apresentar 

uma proposta metodológica a partir dos fundamentos e das ferramentas de geotecnologias a fim 

de possibilitar a interpretação e avaliação da fragmentação florestal e impactos sobre as 

unidades de paisagem das áreas úmidas no noroeste goiano. 

 Notadamente, através da ação e influência direta do governo, bem como programas e 

projetos políticos, investimentos tanto em tecnologia quanto em pesquisas, a política de 

expansão destas fronteiras tem contribuído e vem contribuindo com o crescimento e visibilidade 

econômica do estado (VILLELA, 2016). 

Atualmente, há uma estimativa de que mais de 20% do território brasileiro é composto 

por AUs - Áreas Úmidas (JUNK et al., 2012). A maioria delas se localizam no interior do 
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continente e não são constantemente inundadas. Os alagamentos são frequentes, porém 

dependem da situação hidrológica de cada local. Estudos realizados por Martini (2006), 

apontam que as áreas alagáveis da região do Médio Araguaia podem ser a maior área úmida 

contínua do Brasil.  

As áreas úmidas, de maneira geral, têm sido objeto de discussões técnicas e doutrinárias 

pela falta de clara definição do seu status legal. O Brasil, que tem cerca de 20% de seu território 

formado por áreas úmidas, apenas recentemente teve incluído o conceito de áreas úmidas em 

sua legislação federal, através da Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012 alterada pela Lei 12.727 

de 17 de outubro de 2012. Em seu relato, a mesma declara que em todos os Códigos Florestais 

já vigentes, fica evidente o reconhecimento da importância da preservação dos recursos hídricos 

e do meio ambiente com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a 

sociedade. 

Junk (2013) destaca a importância das áreas úmidas para o equilíbrio ecológico e 

ambiental e diz que:  

 

O Brasil é um país com uma sazonalidade hídrica bem explícita. As áreas 

alagáveis absorvem o excesso das chuvas durante a época chuvosa ou durante 

períodos de chuvas torrenciais, e devolvem parte desse excesso para a atmosfera, 

para o lençol freático e para os riachos e rios conectados. Assim, as áreas 

alagáveis têm “efeito esponja” na paisagem. Áreas alagáveis são sistemas 

ecológicos, que representam todo o ciclo hidrológico, anual e multianual, e não 

somente as fases extremas de seca e cheia. Plantas e animais que vivem nestes 

ecossistemas estão adaptados a estas condições, como também as populações 

humanas tradicionais vivendo dentro ou nas margens destas áreas.  

 

Percebe-se, portanto a suma importância que as áreas úmidas representam ao 

equilíbrio ecológico. Desta forma, é importante salientar que estudos e pesquisas 

referentes às áreas úmidas apontam elevada taxa de conversão de cobertura vegetal para 

o uso agropecuário, que de certa forma, apresenta constante ameaça para conservação da 

biodiversidade existente no bioma Cerrado. Tais usos podem comprometer na alteração 

de toda sua estrutura paisagística, provocando uma ruptura em seu habitat e consequente 

isolamento de manchas remanescentes nestas áreas. 

 

2. Referencial teórico 

A modernização agropecuária e os impactos ambientais em áreas de cerrado na região 

noroeste do estado de Goiás 
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Com a expansão da modernização da agricultura em praticamente todo o território 

brasileiro, a partir da década de 1970, o Cerrado goiano também passa por várias 

transformações com o uso dessas áreas para a implementação da pecuária. 

É notadamente visível que as sociedades humanas têm interferido na natureza afim de 

criar, organizar e reordenar os aspectos físicos, visando primordialmente atender seus 

interesses. E justamente com o objetivo de atender tais interesses, é que o homem vem 

exercendo sobre o meio ambiente, intensa e desordenada exploração, alterando a formação 

paisagísticas dos lugares, acarretando de igual modo, um desequilíbrio ambiental. 

Portanto, neste tópico, procura-se apresentar e analisar as transformações ocorridas pela 

interferência antrópica, através de práticas agropastoris decorrentes da expansão da pecuária na 

região noroeste do estado de Goiás, que geram impactos ambientais interferindo de forma 

maléfica na paisagem de Cerrado presentes na área de estudo.  

O estado de Goiás é um dos estados que se favorece por se encontrar inserido no bioma 

Cerrado, que por sua vez, possui características peculiares com rica biodiversidade, que devido 

a todo processo de ocupação, sofreram e ainda sofrem alterações significativas principalmente 

no que se refere à exploração de recursos naturais. Isso faz com que a exploração desses 

recursos, pouco sustentáveis, pode ser medida pelo intenso uso do solo para a agricultura e 

principalmente para a pecuária (FERREIRA, et al. 2009). Sano (2008) elucida que tal 

exploração até 2008, pôde ser contabilizada obtendo uma representatividade de 

aproximadamente 54% de perda expressiva de vegetação nativa do cerrado. 

O desmatamento e apropriação de áreas para uso agrícola e para a pecuária, certamente 

tem potencial de gerar impactos ambientais de grande magnitude. Porém, tais impactos são 

ainda pouco analisados, e há demandas de pesquisas que apliquem uma perspectiva geográfica, 

uma análise mais holística, que prima pela integração dos elementos naturais e 

socioeconômicos. Tais análises favorecem o planejamento e a gestão racional da paisagem, 

garantindo, a médio e logo prazos, o uso sustentável dos recursos agrícolas para a presente e 

futuras gerações. 

Para se manter o equilíbrio da natureza, evitando ao máximo impactos ambientais, foi 

criada a legislação ambiental brasileira, a fim de indicar instrumentos para a conservação dos 

recursos naturais, bem como prioridade, indicar meios de diversos ecossistemas, norteando 

diretrizes para disciplinar atividades que possuem alto potencial de degradação. Segundo a 

resolução CONAMA Nº001 de janeiro de 1986, o impacto ambiental é definido como: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html
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“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais”. 

 

Ainda de acordo com o exposto, para evitar a degradação ambiental, Silva et al., (2003) 

comentam que se faz necessário acompanhar o desenvolvimento local e indicar possíveis falhas 

no planejamento e gestão de obras na área a ser trabalhada e dos recursos existentes. Dessa 

forma afirmam que se pode racionalizar a exploração dos bens disponíveis e direcionar a 

ocupação do solo para fins adequados em função de sua capacidade de exploração, 

empregando-se meios de preservar a qualidade do ambiente. 

Portanto, nessa perspectiva, se faz necessário analisar o conceito e importâncias dos 

impactos ambientais, que comumente são entendidas como alterações no meio ambiente e que 

de certa forma compromete todo o equilíbrio dos sistemas naturais e que, podem decorrer tanto 

de ações humana quanto de fenômenos naturais. É importante ainda destacar que os impactos 

ambientais abordados neste estudo são aqueles causados pelo homem, e que as alterações 

ocorridas no meio ambiente, faz com que comprometa o equilíbrio do sistema natural, social e 

econômico. 

De acordo com Villela (2016), os impactos ambientais no bioma Cerrado surgiram com 

a ocupação de novas áreas, cuja principais atividades eram baseadas na agricultura e pecuária, 

apoiando-se principalmente na produção de excedente e commodities, como o caso da lavoura 

de soja. Concomitante a isso, para atender as exigências do mercado, foi necessária a utilização 

da mecanização, fertilizantes, corretivos do solo e de outros insumos químicos.  

Diante dessa argumentação, percebe-se que todas essas práticas, aliadas à falta de 

preocupação com as consequências negativas para o meio ambiente, causaram e ainda causam 

degradações, que em muitos casos são irreversíveis. Dentre esses impactos ambientais 

relacionados às atividades agrícolas podemos destacar os seguintes: 1) desmatamentos e 

queimadas; 2) compactação, impermeabilização e empobrecimento dos solos; 3) aparecimento 

de processos erosivos, arenizações e desertificação; 4) poluição e contaminação do solo e água 

por agrotóxicos; 5) perda da biodiversidade (MUELLER, 1992). 

De acordo com Klink e Moreira (2002) as significativas mudanças ocorridas no uso 

do solo se deram e se dão em função de critérios aplicados para a intensiva expansão da 

agropecuária em áreas de Cerrado. Assim, devido as peculiaridades desse bioma e a fácil 

remoção da vegetação original, tanto a agricultura quanto a pecuária, foram desenvolvidas de 

forma bastante significativa. 
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As áreas úmidas e sua importância para o equilíbrio hidrológico no ambiente de Cerrado 

 

Uma das grandes preocupações da sociedade humana deste século, consiste 

primordialmente na forma de utilização racional dos recursos hídricos, que por sua vez 

constituem um elemento efêmero, que leva diversas regiões e países a enfrentar problemas 

contínuos. Portanto, o homem tem se apropriado de várias ferramentas eficazes para o 

desenvolvimento de técnicas e métodos para auxiliá-lo em avaliações ambientais. Uma delas, 

são as técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento capazes de auxiliá-lo no controle 

e conservação de bacias hidrográficas e áreas úmidas e/ou alagadas existentes em várias partes 

da superfície terrestre. 

Para fundamentar a discussão proposta, citamos três das definições mais comumente 

utilizadas pela literatura de AUs: 1) segundo a Convenção de Ramsar, “AUs são áreas de 

diferentes tipos de pântanos, brejos, turfeiras ou de água rasa, tanto naturais quanto artificiais, 

permanentes ou temporárias, doces, salobras ou salinas, incluindo áreas marinhas até uma 

profundidade de 6 metros durante a maré baixa” (IUCN, 1971); 2) conforme o Programa 

Biológico Internacional (International Biological Program, IBP), “Uma AU é uma área 

dominada por plantas herbáceas específicas, que crescem principalmente na superfície da água 

com partes aéreas, e que resistem a quantidades de água que são excessivas para a maioria das 

outras plantas terrestres” (Westlake et al 1988); 3) O U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS), 

por sua vez, define as AUs como áreas transicionais entre sistemas terrestres e aquáticos, onde 

o nível da água se encontra normalmente na superfície do solo ou perto dela, ou o solo é coberto 

por água rasa.  

Para ser classificada como AU, a área precisa mostrar um ou mais dos seguintes 

atributos: a) a área deve estar coberta com hidrófitas, pelo menos periodicamente; b) o substrato 

predominante deve ser um solo hídrico não drenado; c) o substrato é um “não-solo” como por 

exemplo o fundo rochoso dos Everglades24, saturado com água ou coberto por água rasa durante 

 

24 Everglades é uma ampla região do sul do norte do estado norte-americano da Flórida, bem como o nome de uma 

cidade do Condado de Collier no mesmo estado. O termo Everglade provém da língua inglesa e significa “clareira 

perpétua” em português. Ecologicamente, os Everglades são regiões pantanosas subtropical localizada no sul da 

Flórida, com grande relevância ecológica. A área é habitat de diversas espécies nativas, atualmente protegida pelo 

Everglades National Park – (Parque Nacional norte-americano), localizado no estado da Flórida, e que serve de 

proteção a 20% da área original de Everglades. 
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um certo tempo de cada ano, no período de crescimento das plantas superiores” (COWARDIN 

et al., 1979). 

A partir destas definições formuladas pelos referidos programas, cabe salientar que cada 

uma serve como suporte e finalidade específica de como entender o arranjo, manejo e proteção 

das AUs, tanto no Brasil quanto em outros países.  

Segundo INAU (2012), as AUs mencionadas são descritas como ecossistemas 

particulares, cuja localidade, extensão e suas estruturas práticas dependem do clima, hidrologia 

e geomorfologia regional. De acordo com Cowardin et al., (1979), como já evidenciado 

anteriormente, não existe uma única correta definição para as AUs. Tudo isso é resultado da 

grande diversidade e contínua realidade entre ambientes secos, úmidos e aquáticos. 

Tais definições evidenciam duas particularidades importantes: o primeiro atributo 

refere-se ao nível de inundação e saturação do solo com água, e o segundo se resume à 

vegetação característica de AUs (hidrófitas). Todavia, vale ressaltar que essas AUs são 

compreendidas por inúmeras classificações em todo o território mundial (DIAS et al., 2014).  

No Brasil, por exemplo, pode-se definir áreas úmidas de acordo com a Lei nº 12.651 de 

25 de maio de 2012, como superfícies terrestres alagável periodicamente por água, podendo 

conter vegetação adaptada aos pulsos de inundação, sejam o fluído de característica doce, 

salobra ou salgada. (BRASIL, 2012). 

Já nos Estados Unidos, mesmo com a grande quantidade de áreas alagáveis ao longo dos 

rios Mississipi, Ohio, e Missouri, o sistema do USFWS (US Forest and Wildlife Service) não 

considera essas áreas como categoria específica de AUs, nem leva em consideração a enorme 

diversidade de seus habitats (COWARDIN et al., 1979). Sobretudo, o primeiro estudo completo 

direcionado às áreas úmidas no território brasileiro, foi a “Classificação dos Principais Tipos 

de AUs Brasileiras”, onde levaram em conta os fatores da dinâmica hidrológica, os parâmetros 

físicos e químicos e o padrão da estrutura botânica, de cada tipo de ecossistema caracterizado 

(JUNK et al., 2015). 

As áreas úmidas por sua vez, desempenham um importante e fundamental papel no 

equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do Cerrado. Além de serem responsáveis 

pela manutenção da fauna terrestre e aquática, essas verdadeiras caixas d’água, como são 

conhecidas pelo seu potencial de armazenar grande quantidade de água são importantes para a 

perenização dos rios, a jusante destes sistemas. Entretanto, esses ambientes são sensíveis à 

alteração e de pouca capacidade regenerativa, quando perturbados pelo homem (CARVALHO, 

1991). 
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Sabe-se que estas áreas e toda sua formação vegetal, vem sofrendo alterações drásticas 

em suas condições naturais, no decorrer das últimas décadas. E em razão do uso desordenado 

da terra e a expansão de fronteiras econômicas, as vezes inadequadas, faz com que essa áreas 

sofram intensa descaracterização da vegetação nativa. Uma vez extinta, essas áreas úmidas, 

cessem o equilíbrio ecológico, impedindo essas áreas de desempenharem sua função 

hidrológica. 

Segundo (Junk et al, 2012), “as áreas úmidas do Cerrado, formam um mosaico de 

vegetação hidrófilas, savanas alagáveis e manchas de florestas alagáveis e secas, adaptadas à 

seca severa e fogo". Mesmo sabendo da grande relevância para o sustento da vida na Terra, o 

primordial é estabelecer critério de conservação destes ambientes. 

O bioma Cerrado é um local onde há várias fitofisionomias associadas a solos profundos 

e bem drenados, dentre elas podemos citar também as áreas úmidas, como as matas de galeria 

inundáveis, os campos úmidos e as veredas (RATTER et al., 1997; RIBEIRO e WALTER, 

1998). As áreas onde há presença de áreas alagadas, apresentam-se subordinadas às 

características ambientais que possibilitaram sua evolução, pertencentes à região dos Cerrados, 

com suas particularidades e sistemas específicos (FERREIRA, 2005). 

Mesmo possuindo um importante papel no ciclo hidrológico, as áreas úmidas localizadas 

em várias partes do Cerrado, tem apresentado regressão devido uso exacerbado do solo para 

agricultura, pecuária e mineração. A drenagem desses solos, como intervenções antrópicas em 

seu curso natural, acaba por trazer problemas de encrostamento e endurecimento dos solos, 

perda de matéria orgânica e aumento da presença de ácidos (CASTRO JÚNIOR, 2002). 

É importante salientar que estudos e pesquisas apontam uma conversão de cobertura 

vegetal para o uso agropecuário apresentando constante ameaça para conservação da 

biodiversidade existente no bioma Cerrado. Tais usos podem comprometer na alteração de toda 

sua estrutura paisagística, provocando uma ruptura em seu habitat e consequente isolamento de 

manchas remanescentes nestas áreas. 

Portanto, para abranger e apresentar uma proposta metodológica para avaliação da 

fragmentação florestal e impactos sobre áreas úmidas, com utilização de imagens suborbitais 

em áreas remanescentes de Cerrado, prioritárias para conservação da biodiversidade existente, 

cabe aqui questionarmos: Qual a composição paisagística das áreas úmidas encontradas no 

Cerrado? A agricultura mecanizada e a pecuária em grande escala, vêm produzindo impactos 

ambientais negativos nessas áreas úmidas? Quais os principais tipos de impactos causados 

nestas áreas úmidas?      
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Os questionamentos ora apresentados, serão suportes que nortearão o estudo e versarão 

na hipótese de que mesmo não compreendendo a dinâmica de modernização e a produtividade 

determinada pelo capital, que de certa forma são preconizadas pelo estado, a paisagem destas 

áreas úmidas, tem apresentado crescente processo de fragmentação. 

Do ponto de vista social e econômico, as áreas úmidas são essenciais para conter 

inundações, permitindo a recarga de aquíferos, retendo nutrientes, purificando a água e 

estabilizando as zonas costeiras (CARVALHO, 1991). Além desses fatores, essas áreas 

contribuem de igual modo no processo de adaptação às mudanças climáticas, pois alguns 

desses ambientes consistem em reservatórios de carbono. 

Portanto, as áreas úmidas são importantes por abrigar uma variedade de espécies 

endêmicas tanto terrestres quanto aquáticas e que de certa forma contribuem para 

heterogeneidade biológica ambiental. Além disto, possui ainda um importante papel no ciclo 

hidrológico, fator este que faz com que amplie a capacidade de retenção de água da região 

onde se localiza, promovendo inúmeras formas de uso das águas pelos seres humanos.  

De acordo com Rosolen (2014), os sistemas úmidos, presentes em ambientes de 

Cerrado “são feições geomorfológicas de reconhecida importância para a conservação da flora 

e fauna endêmicas, dos solos com elevados teores de carbono orgânico e manutenção da 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos”. 

Neste sentido essa pesquisa, ganha relevância por buscar uma compreensão não só dos 

fatores hidrodinâmicos, sedimentológicos e geomorfológicos destas áreas úmidas, mas 

também pela modelagem de sistemas capazes de abarcar o entendimento das consequências 

geomórficas decorrente das alterações impostas pela ação antrópica nestas áreas hidromórficas 

com presença de lagoas naturais. 

Outro fator que justifica a presente pesquisa é o uso das ferramentas de geotecnologias 

as quais possibilitam uma análise espacial de baixo custo em relação aos métodos tradicionais, 

com a manipulação dos produtos de sensoriamento remoto e atividades de campo em ambiente 

de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

 

O rio Araguaia e seus problemas ambientais 

 

A década de 1960 foi um marco para a expansão da fronteira agrícola no território 

brasileiro, sobretudo em áreas de Cerrado, fazendo com que essas áreas sofressem um processo 

de devastação da vegetação natural deste bioma, atingindo, até o presente, uma proporção 
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equivalente a 50% de área desmatada (MACHADO et al., 2004). De igual modo a bacia do 

Araguaia no estado de Goiás tem sofrido durante décadas, vários impactos ambientais. Dentre 

eles, o desmatamento tem sido o de maior magnitude, com aproximadamente 70% de área 

desmatada (FRANCO, 2003). 

É possível notar que a economia regional tem sido sustentada por grandes fazendas e 

setores pecuários. De acordo com Latrubesse (2006) a bacia do alto rio Araguaia tem sofrido 

de forma intensiva os efeitos da expansão da agricultura e do desmatamento, e o uso 

inapropriado da terra, tem sido o principal responsável para aumentar ainda mais as erosões em 

sua bacia.  

Estudos preliminares de Bayer (2002) e Latrubesse (2006) mostram que o rio Araguaia 

é um rio bastante móvel, e que apresenta rápidas mudanças em resposta ao uso inadequado das 

terras da alta bacia. Portanto, o homem sempre tem interferido ao longo do canal, afetando 

ainda mais o sistema fluvial acarretando assim, um aumento significativo do desmatamento 

feito para a expansão de fronteiras agrícolas, tornando-se desastrosas não somente para o rio, 

mas também para um dos últimos residuais do Cerrado. 

Partindo da premissa da ocorrência de significativas alterações principalmente nas 

bacias hidrográficas ocasionadas pela pressão antrópica nestes últimos anos, tem provocado 

graves reflexos no meio ambiente. A exorbitante ocupação da área pela pecuária em áreas de 

Cerrado, tem colocado em risco todo o ecossistema determinando um novo padrão de equilíbrio 

dinâmico surgindo alguns importantes questionamentos: Quais são os principais processos 

geomorfológicos que sofrem aumento/redução pela alteração dos padrões morfométricos? As 

alterações desses fatores acarretam em quais impactos ambientais para o uso da terra? E para o 

uso dos recursos hídricos? Existe alteração nas condições de umidade da superfície da bacia e 

no uso da terra decorrente da construção de represamentos em áreas úmidas?   

Com análise dos padrões morfométricos somados os processos geomorfológicos dos 

compartimentos da Bacia do Rio Araguaia – BRA, seria possível fazer uma inferência dos 

possíveis impactos a fim de orientar um melhor uso da terra? 

Diante disso, o conhecimento da estrutura superficial da paisagem e da sua dinâmica 

será priorizado no sentido de tentar reverter a crescente degradação ambiental e propor um 

aproveitamento dos recursos naturais em moldes mais racionais como proposta metodológica a 

partir dos fundamentos e das ferramentas de geotecnologias. 

3. Material e métodos 

3.1. Área de estudo 
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Localizada na fronteira com o estado de Mato Grosso, a mesorregião Noroeste Goiano 

é composta por três microrregiões de planejamento: Aragarças, Rio Vermelho e São Miguel do 

Araguaia (Mapa 01).  

De acordo com o Instituto Mauro Borges (IMB, 2017), 23 municípios compõem essa 

mesorregião: Aragarças, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Baliza, Bom Jardim de Goiás, 

Britânia, Crixás, Diorama, Faina, Goiás, Itapirapuã, Jussara, Matrinchã, Montes Claros de 

Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova Crixás, Novo Planalto, Piranhas, Santa Fé de Goiás, 

São Miguel do Araguaia e Uirapuru. 

 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo 

 
Fonte: Laboratório de Geoinformação, Jataí, 2018. 

 

Para a caracterização da paisagem desta área deve levar em consideração todos os seus 

componentes estruturais que, através da interatividade entre eles, vão determinar a síntese da 

estruturação paisagística. Tal estruturação se encontra nos processos geológicos, 

geomorfológicos que irão determinar a evolução das formas de relevo e como principais agentes 

formadores das paisagens, o regime hidrológico e a ação antrópica. 
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3.2. Procedimentos 

As técnicas apresentadas nesta pesquisa serão úteis para trabalhos que envolvem 

monitoramento de áreas degradadas, trazendo contribuição efetiva para o ajuste do roteiro 

metodológico do plano de recuperação de áreas degradadas vigente na microrregião de São 

Miguel do Araguaia. 

Para elaboração do mapeamento de identificação dos impactos ambientais presentes na 

área de estudo, serão realizados trabalhos de campo com finalidade de identificar os impactos 

através de imagens de satélite LANDSAT, a fim de obter um mapeamento com melhor 

qualidade espacial. Assim, serão elaborados os seguintes mapas: mapeamento de uso da terra 

e cobertura vegetal nativa, mapeamento e perfis geomorfológicos, mapeamento das voçorocas, 

mapeamento de lagoas naturais, mapeamento de ocorrência de impactos ambientais em áreas 

alagadas, cruzamento dos dados em ambiente SIG, planejamento dos vôos do dronedeploy, 

aquisição e tratamento das fotografias aéreas. 

 

4. Resultados e discussão. 

A classificação supervisionada que será realizada durante a escolha das imagens 

suborbitais permitirá uma caracterização espacial e temporal dos remanescentes vegetais e de 

outras classes de uso e ocupação das terras situadas na bacia do rio Araguaia, o que será 

estratégico como subsídio para a geração de um plano de recuperação de áreas degradadas em 

nível de bacia hidrográfica. 

Contudo, o que se espera é que se faça uma análise mais aprofundada do processo de 

fragmentação florestal na bacia do Araguaia e a dinâmica das áreas úmidas existentes nesta 

bacia. 
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Resumo 

A formação de professores em Geografia é abordada na pesquisa pela Prática como 

Componente Curricular. O objetivo fundamenta-se em conhecer como se efetiva a Prática 

Como Componente Curricular nas disciplinas do curso de Licenciatura em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG – Regional Jataí). A investigação centra-se no estudo do 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG – 

Regional Jataí) e também em informações fornecidas pelos discentes do curso de Licenciatura 

em Geografia por meio de questionários aplicados em todos os períodos no primeiro semestre 

letivo de 2017. Entre os principais resultados, nota-se que a maioria dos discentes não têm 

conhecimento sobre o que seja a Prática como Componente Curricular, confundindo-a, na 

maioria das vezes, com as cargas horárias práticas que a maioria das disciplinas do curso 

apresentam no Projeto Político Pedagógico do Curso. 

Palavras chave: Formação de professores, Prática como Componente Curricular, Licenciatura 

em Geografia. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento desse artigo integra o projeto de avaliação da formação de 

professores na Regional Jataí que, por sua vez, operacionalizará a concretização de pesquisa 

em nível nacional sobre a formação docente no contexto das alterações desencadeadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2002, intitulada “Projetos de Formação de 

Professores de Geografia:  10 anos após as Diretrizes Curriculares Nacionais”.  

Verificou-se nas Instituições de ESuperior (IES), uma distorção das concepções de 

práticas de formação docente e como elas são concretizadas nos currículos de formação de 

professores em Geografia. A Prática como Componente Curricular tem sido ministrada apenas 

no Estágio Curricular Supervisionado, que com as novas diretrizes apresenta-se em um campo 

distinto nos currículos, sem nenhuma explicitação da Prática como Componente Curricular, 

gerando incertezas na formação de professores em Geografia. 

O presente estudo justifica-se a partir da reflexão: mesmo que a Prática como 

Componente Curricular esteja materializada numa base legal a partir das diretrizes curriculares 

de formação de professores em nível superior para a educação básica, ela ainda precisa ser 

discutida pelos sujeitos envolvidos no processo de formação de professores no Curso de 

Licenciatura em Geografia na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG-REJ), no 

sentido de inserir a reflexão buscando sua efetividade para a formação do docente. 

O objetivo geral do presente trabalho foi analisar como a Prática enquanto Componente 

Curricular tem sido efetivada no curso de Licenciatura em Geografia da UFG/REJ, seja em 

disciplinas de núcleo específico ou comum, indicando caminhos para uma melhor condução 

dessa prática na formação docente. Os objetivos específicos foram: analisar o Projeto 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Geografia da UFG/REJ, com ênfase na carga horária 

das disciplinas e nas atividades propostas para a formação de professores; conhecer como se 

efetiva, ou não, a Prática como Componente Curricular no curso de formação de professores de 

Geografia da UFG/REJ e, caracterizar a maneira pela qual a teoria e a prática se efetivam na 

formação do professor de Geografia na UFG-REJ. 

 

2. Referencial teórico 

2.1. Contexto Histórico 

 Os primeiros cursos de formação de professores de Geografia no Brasil aconteceram a 

partir das reformas educacionais do ensino superior no início do século XX. Os cursos foram 

abrigados nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e da 
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Universidade do Brasil (atual UFRJ), que tinham como objetivo desenvolver a cultura filosófica 

e científica, formando professores secundários. A formação em Geografia acontecia 

simultaneamente com a formação em História, num único curso de graduação, onde os 

professores eram europeus (ROCHA, 2000). 

A partir da década de 1950, houve maior difusão de cursos de Geografia, tanto nas 

instituições federais quanto nas particulares. Com a Lei de Diretrizes Curriculares da Educação 

Nacional de 1961, com Resolução em 19 de dezembro de 1962,  os cursos de formação de 

professores de Geografia tiveram uma nova regulamentação, com um currículo mínimo para 

todos os cursos de graduação, que teria quatro anos de duração com as seguintes matérias 

obrigatórias: geografia física, geografia biológica ou biogeografia, geografia humana, geografia 

regional, geografia do Brasil, cartografia; e duas matérias optativas entre: antropologia cultural, 

sociologia, história econômica geral e do Brasil, Etnologia e Etnografia do Brasil, fundamentos 

de petrografia, pedologia e geologia, mineralogia e botânica (ROCHA, 2000). 

No período de ditadura militar houve mudanças em relação ao ensino de Geografia, que 

passaram por uma reforma voltada à construção de uma identidade nacional que prevalecia um 

discurso direcionado a efetivação do exercício do poder cultural (HALL, 2006), que era o 

permitido para a época. Com a Lei nº 5692/71 a educação básica brasileira foi organizada em 

primeiro e segundo graus. Também foi organizado um currículo pleno do estabelecimento de 

ensino, no qual foi introduzido, no primeiro e segundo graus, os Estudos Sociais como 

disciplina que se constituía por: 

Uma área de estudos que tem por objetivo a integração espaço-temporal do 

educando, servindo-se para tanto dos conhecimentos e conceitos da História e 

Geografia como base e das outras ciências humanas – Antropologia, 

Sociologia, Política, Economia – como instrumentos necessários para a 

compreensão da História e para o ajustamento ao meio social a que pertence 

o educando (PENTEADO, 1991, p. 20). 

 

Essa foi uma tentativa de tirar do currículo escolar as disciplinas específicas de 

Geografia e História. Nesse período, a duração dos cursos de licenciaturas foi diminuída para 3 

anos, e possuía orientação universal para as duas disciplinas, tornando precária a formação dos 

professores brasileiros para atender as especificidades que cada uma dessas ciências exige 

(ROCHA, 2000). Posteriormente, a duração da chamada Licenciatura Curta foi diminuída para 

1200 horas, onde os professores tinham qualificação para exercer a docência em três meses, o 

que foi mais um golpe para a educação brasileira. Com essa postura adotada pelo governo, 

muitas instituições de ensino superior fecharam os cursos de Geografia, para dar atenção aos 

cursos de Estudos Sociais (ROCHA, 2000). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, criada em 1996 (BRASIL, 2006), 

trouxe mudanças para o cenário ora imposto pela ditadura militar, onde seus projetos 

pedagógicos e curriculares foram revistos. Em junho de 1997 uma resolução estabeleceu os 

“programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, médio e da educação profissional em nível médio” (ROCHA, 2000, p.138). 

Em setembro de 1999, foi elaborada a Resolução CP nº 1, sobre os Institutos de Educação 

Superior. “Tais institutos possuíam caráter profissional e visavam propiciar a formação 

continuada e complementar para o magistério da educação básica” (ROCHA, 2000 p. 138). 

Em 19 de fevereiro de 2002, entra em vigor, a partir da Resolução CNE/CP Nº 2 

(BRASIL, 2002) a lei que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 

e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, em nível de graduação, onde 

são propostas mudanças na grade curricular, separando o bacharelado da licenciatura, que 

possuía uma Área Básica de Ingresso (ABI); estabelecendo uma nova carga horária, sendo ela: 

Art. 1º Os cursos de licenciatura terão, no mínimo, 2.800 (duas mil e 

oitocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, compreendendo: I - 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; III - 1800 (mil 

e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico científico-culturais (BRASIL, 2002).  

 

No entanto, nas disciplinas específicas das licenciaturas, em muitos estabelecimentos de 

ensino, continuaram desconsiderando a prática em uma reflexão para a atuação docente 

profissional e que deve ser garantida ao longo de todo o curso. Em 02 de junho de 2015, as 

orientações quanto a carga horária, passaram a ser:  

Art. 13 Os cursos terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de 

efetivo trabalho acadêmico, com duração mínima de 08 semestres ou 04 anos, 

compreendendo: I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 (quatrocentas) 

horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 

educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto de curso da instituição; III - pelo menos 2.200 (duas mil e 

duzentas) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos 

definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto 

de curso da instituição; IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-

práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio 

da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, 

entre outras, consoante o projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015). 
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Com a orientação de 3.200 horas, e a obrigatoriedade da garantia, ao longo de todo o 

curso da Prática como Componente Curricular (PCC), iniciou-se um processo de reconstrução 

dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). No entanto, muitos questionamentos 

surgem quando esses são analisados, considerando relevante tal reflexão. 

2.2. Prática como Componente Curricular (PCC) 

Os cursos de formação de professores têm enfrentado ao longo do tempo, problemas 

relacionados a um conceito de ensino bifurcado, com uma vertente caracterizada pela 

supervalorização dos conhecimentos teóricos, menosprezando as práticas enquanto fonte de 

conteúdo na formação de professores; e outra, caracterizada pela supervalorização do saber 

pedagógico através da prática, desprezando os conhecimentos teóricos na análise contextual 

das práticas. Assim, são ministrados cursos em que os conhecimentos teóricos e as práticas de 

ensino não são correlacionados (ANDERI, 2008). 

 Para desfazer a bifurcação dos cursos de formação de professores, faz-se necessário 

entender o que é essa PCC, que pode ser denominada como prática curricular, prática de ensino 

e prática profissional, tendo sido definida no Parecer CNE n°.28/2001:  

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo 

no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes 

se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto 

outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos 

modos de ser da atividade acadêmico científica. Assim, ela deve ser planejada 

quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde 

o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu 

processo. Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as 

atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a 

formação da identidade do professor como educador (BRASIL, 2001, p. 9). 

 

As reflexões desenvolvidas nos cursos de formação de professores devem apoiar a 

execução da PCC em todas as disciplinas. A avaliação prática dá uma visão crítica da teoria e 

da estrutura curricular do curso, mostrando que é uma tarefa de toda a equipe formadora, e não 

só dos responsáveis pelo componente curricular do Estágio (CNE/CP 28/2001). 

A prática deve ser exposta como uma ação repleta de teoria, debelando-se da ideia 

defasada de que o Estágio é o espaço reservado à prática e, na sala de aula tem-se a teoria. A 

PCC possibilita a reflexão do conteúdo que está sendo aprendido pelo discente, e que será 

ensinado por ele quando estiver atuando como docente na Educação Básica. Reflete questões 

ligadas ao saber profissional, e neste caso o saber profissional é o do professor. Segundo Anderi 

(2008) conceitua a PCC como: 
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Um elemento relacionado ao exercício da docência e que deve estar presente 

em todas as disciplinas constantes da matriz curricular dos cursos de formação 

de professor, ela deve articular o conhecimento específico da área de formação 

com as condicionantes, particularidades e objetivos deste conhecimento na 

educação básica (ANDERI, 2008, p. 75). 

 

A ideia de inserir a prática em todo o processo de formação de professores não é algo 

atual. Valnir Chagas em 1975, já apontava uma incoerência em que a prática acontece somente 

depois das matérias teóricas. O ideal seria que ela acontecesse ao longo de toda a formação 

(CHAGAS, 1975). A partir da LDB de 1996 que a concepção de prática começou a ganhar 

novos moldes, mas foi com as Diretrizes Curriculares de 2001, com resolução em 2002, que de 

fato a prática como componente curricular aparece explicitamente, com uma reflexão de 

indissociabilidade entre a teoria e prática desde o início dos cursos de formação de professores 

(NETO e SILVA, 2014). 

Deve-se observar a diferença que existe entre a Prática como Componente Curricular e 

o Estágio Supervisionado. A PCC tem uma carga horária de quatrocentas horas, devendo 

ocorrer desde o início do curso e estender-se ao longo de todo o processo formativo, em locais 

além da sala de aula que poderão auxiliar o discente na reflexão do que está sendo aprendido, 

e que ele levará para a escola posteriormente na condição de docente, tendo como orientação e 

supervisão somente a instituição formadora articulada ao trabalho acadêmico. O Estágio 

Supervisionado tem como carga horária mínima quatrocentas horas, tendo início na segunda 

metade do curso com um tempo mais concentrado, dentro do espaço escolar, sob a orientação 

da instituição formadora e supervisão da escola articulada à prática e ao trabalho acadêmico 

(DINIZ-PEREIRA, 2011). 

 

3. Metodologia 

Para se atingir os objetivos propostos, foram utilizados a seguinte 

metodologia/instrumentos: análise documental e aplicação de questionários. A pesquisa foi 

desenvolvida tendo como referência o estudo de caso conforme a abordagem qualitativa de 

Lüdke e André (1986). 

Etapa 1 – Análise do projeto pedagógico: A análise do PPC de Geografia da UFG-REJ 

foi feita para conhecer os seguintes aspectos: a relação do projeto com as DCNs em relação a 

formação do professor de Geografia; a concepção e uso da prática como componente curricular; 

a relação entre teoria e prática; a posição e a carga horária das disciplinas de caráter pedagógico 

no curso; a concepção e as propostas de estágio; e a abordagem da Geografia escolar.  
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Etapa 2 – Análise da percepção dos discentes sobre os impactos das DCNs no curso:  

A análise foi feita por meio da aplicação de questionário aos alunos do Curso de Licenciatura 

em Geografia da UFG-REJ, para conhecer a sua percepção sobre a PCC, além de estabelecer, 

de forma estatística, um percentual de alunos matriculados no Curso de Licenciatura em 

Geografia, com sugestão de 50% da amostra total. 

 

4. Resultados e discussão. 

4.1. Análise do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia 

O PPP do curso de Geografia que está em execução data do ano de 2005. O norteamento 

para a elaboração da proposta tornaram por base, as diretrizes curriculares, a partir dos seguintes 

documentos:  

-Lei No. 664/1979: disciplina profissão do geógrafo e dá outras providencias; 

-Decreto No. 85138/1980: regulamenta a Lei 664/1979; 

-Lei No. 7.339/1985: altera a redação da Lei 664/1979; 

-Decreto No. 92.9290/1986: regulamenta a Lei No. 7.399/1985; 

-Lei de Diretrizes e Base – LDB (Lei 9.394/96): estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 

-Parecer CNE /CP 028/ 2001: dá nova redação ao Parecer CNE/ CP21/ 2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior; 

-Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica: Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE/ CP 1/ 

2002 CNE/ CNE/ CP2/ 2002; 

-Resolução CNE/ CNE/ CP 2/ 2002: institui a duração e carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior; 

-As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Geografia: Conselho 

Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer No. CNE/ CES 

492/ 2001, e Parecer No. CNE/ CES 1.363/2001, homologado em 25/01/2002. 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia; 

-Resolução CONSUNI N° 06/2002, que aprova o Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação – RGCG da Universidade Federal de Goiás e revoga as 

disposições em contrário (UFG, 2005, p.13-14). 

 

De acordo com o PPP do Curso de Geografia (UFG, 2005), na elaboração da matriz 

curricular, preocupou-se com a dimensão pedagógica, de modo a não reduzi-la a aspectos 

isolados ou restringi-la ao Estágio Supervisionado, desarticulada do restante do curso. Assim, 

a prática de ensino e outras disciplinas pedagógicas estão presentes ao longo do curso, 

permeando todo processo de formação do professor, no interior das áreas e das disciplinas que 

constituem os componentes curriculares de formação, visando a promover a articulação das 

diferentes práticas pedagógicas, numa perspectiva interdisciplinar, no entanto, essa orientação 

não aparece em todas as partes do PPC do Curso. 
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O curso de licenciatura da UFG/REJ tem carga horária de 2984 horas, sendo 2176 

horas de disciplinas, 416 horas de estágio curricular e 200 horas de atividades 

complementares. As disciplinas voltadas para a prática para formação de professores se 

concentram apenas na licenciatura e nas disciplinas específicas voltadas para esse tema. Nas 

disciplinas de núcleo comum o tema não é proposto nas ementas, então fica a cargo do 

professor querer ou não implementar técnicas e didática na disciplina ministrada. 

 A matriz curricular da modalidade licenciatura propõe uma articulação com a formação 

do profissional da educação que irá atuar na pesquisa e no ensino nos níveis fundamental e 

médio. Para atender a esta proposição os licenciados terão: 

• Formação teórico-metodológica; 

• Formação de conteúdos obrigatórios; 

• Formação complementar; 

• Formação pedagógica e didática (UFG, 2005, p. 29). 

 

Além das 400 horas previstas na Resolução CNE/CP02, de 19/02/2002, foram 

aumentadas 160 horas por meio da Resolução CEPEC 631/2003. As disciplinas direcionadas à 

licenciatura estão estruturadas em três blocos de atividades:  

 

• 574 horas de disciplinas pedagógicas da formação de professores, 

distribuídas ao longo do curso; 

• 416 horas de estágio, em que a pesquisa se constitui como princípio 

metodológico da formação de professores, sendo oferecido a partir da 

segunda metade do curso; 

• 400 horas de práticas educativas, sendo 200 horas de atividades 

complementares, e as demais diluídas nas disciplinas ao longo do curso, 

o que será garantido por meio de suas ementas (UFG, 2005, p. 22). 

 

O estágio curricular da licenciatura visa o aprender a ser professor, configurando-se 

como uma atividade intrinsecamente articulada com a prática de ensino e com as atividades 

acadêmicas. Tem como objetivo colocar o estudante em contato com o ambiente profissional, 

discutindo e refletindo sobre seu papel no ensino básico e na sua profissão (UFG, 2005).  

Fica evidenciado que a concepção e uso da PCC não está exposta de forma clara 

nesse PPP, não se fazendo uso do Parecer CNE n°.09/01, e das Resoluções do CNE/CP 

2 de 19/02/2012 e Nº 2 de 1/07/2015, deixando a cargo de cada professor a 

implementação nas disciplinas. No novo Projeto Pedagógico do curso de Geografia, que 

entrou em vigor no primeiro semestre de 2018, foram acrescentadas 400 horas de PCC 

ao curso de licenciatura, elevando a carga horária de 2800 horas para 3200 horas. Essas 
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400 horas serão distribuídas ao longo do processo formativo, dispostas em todas as 

disciplinas, em carga horária de 10 horas. 

 

4.2. Análise da efetividade da Prática como Componente Curricular nas disciplinas de 

acordo com os discentes. 

A análise dos dados foi feita por meio de questionários distribuídos para os discentes do 

curso de Geografia para verificar a efetivação da PCC. Tem-se uma rotatividade de professores 

muito grande em algumas disciplinas devido à alta quantidade de professores substitutos, visto 

que a defasagem de professores efetivos é ampla, por falta de concurso/vagas para a Regional 

Jataí e questões relacionadas a licença de professores que já são efetivos.  

Foram aplicados 37 questionários correspondentes a 100% do total de alunos com 

matricula ativa do curso de licenciatura, para: o terceiro, o quinto e sétimo período, porque o 

regime anual do curso oferta somente esses períodos no primeiro semestre, onde 51% dos 

alunos responderam. As respostas variam entre: ótima, boa, média, insatisfatória e não 

contemplada, que significa que não houve em nenhuma hipótese, a PCC. Também foram 

questionados sobre as atividades desenvolvidas a partir da PCC. Os discentes deveriam 

responder sobre todas as disciplinas que já cursaram desde o primeiro período, incluindo as de 

núcleo livrs e optativas. As disciplinas de Trabalho Final de Curso e Estágio Supervisionado 

em Geografia IV, correspondentes ao oitavo período não tiveram respostas pois nenhum dos 

alunos entrevistados cursaram as mesmas. 

Em relação às disciplinas do primeiro período, 19 discentes cursaram. As disciplinas de 

Geologia Geral, Cartografia Básica, e Fundamentos de Astronomia, foram as disciplinas melhor 

avaliadas nos quesitos “ótima” e “boa, com 53%, 35% e 33%, respectivamente. Já as disciplinas 

de Estatística Básica, Formação Sócio Espacial, Geografia e Demografia e Geografia e 

Sociedade, tiveram avalição “insatisfatória ou “não contemplada”, com 67%, 47%, 42% e 39%, 

respectivamente. 

A disciplina de Cartografia Básica, de acordo com os discentes, teve como PCC, noções 

de localização com o uso do GPS, prática com cartas topográficas e mapas físicos para 

interpretação e leitura. A disciplina de Fundamentos de Astronomia teve como PCC 

observações das constelações no observatório móvel da UFG, que fica a cargo do curso de 

Física, e utilização do telescópio para observação dos planetas do Sistema Solar. A disciplina 

de Geologia Geral, de acordo com a percepção dos discentes, teve como PCC, atividades 

práticas com rochas, confecção de caixas com amostras de rochas e minerais e observação de 
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rochas e minerais na natureza. Já as demais disciplinas não tiveram nenhuma atividade, segundo 

os alunos, que se encaixe nos parâmetros da PCC.  

A Tabela 1 indica a satisfação dos acadêmicos do I Período com relação a aplicação das 

atividades PCC.  

 

Tabela 1: Disciplinas ofertadas no I Período e registros de PCC 

1° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Estatística Básica 1 1 1 3 12 

Cartografia Básica 5 6 4 1 3 

Formação Sócio 

Espacial 
2 2 3 3 9 

Fundamentos de 

Astronomia 
3 6 6 2 2 

Geografia e 

Demografia 
1 3 3 4 8 

Geografia e 

Sociedade 
2 2 4 3 8 

Geologia Geral 10 6 2 0 1 

Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do II Período, cursada por 19 alunos, a disciplina de 

Cartografia Temática, com quesito “ótima”, obteve 53%. Geologia e Recursos Minerais obteve 

53% no quesito “boa” e Introdução à Climatologia, 37% no quesito “média”. As disciplinas de 

Formação do Território e do Povo Brasileiro e Geografia da População, tiveram maior avaliação 

no quesito “não contemplada”, com 53% e 39%, respectivamente (Tabela 2).  

A disciplina de Cartografia Temática, de acordo com a percepção dos discentes, teve 

como PCC a confecção de maquetes do relevo de alguns locais do Sudoeste Goiano e produção 

e interpretação de mapas temáticos. Já a disciplina de Geologia e Recursos Minerais, de acordo 

com a percepção dos discentes, teve como PCC, demonstração prática das estruturas rochosas 

na natureza, e a disciplina de Introdução à Climatologia, de acordo com a percepção dos 

discentes, teve como PCC, visita até a estação meteorológica da UFG e utilização de 

equipamentos de medição de precipitação e temperatura. 

 

Tabela 2: Disciplinas ofertadas no II Período e registros de PCC 
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2° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Cartografia Temática 10 8 1 0 0 

Formação do Território e do 

Povo Brasileiro 

 

4 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

Geografia da População 3 3 2 3 7 

Geologia e Recursos 

Minerais 

5 10 2 1 1 

Introdução à Climatologia 

1 4 7 2 5 

Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do III Período, cursadas por uma média entre 15 a 19 

discentes, obteve a seguinte verificação: Geomorfologia Geral e Climatologia Dinâmica, foram 

as disciplinas melhor avaliadas no quesito “ótima”, com 50% e 29%, respectivamente. Já as 

disciplinas de Fundamentos Filosóficos e Sócio Históricos da Educação, Teoria e Metodologia 

da Geografia e Geopolítica e Geografia Política, tiveram maior avaliação no quesito “não 

contemplada” com 60%, 56% e 53%, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Disciplinas ofertadas no III Período e registros de PCC  

3° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Climatologia Dinâmica 5 3 2 3 4 

Fundamentos Filosóficos e Sócio 

Históricos da Educação 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

9 

Geomorfologia Geral 9 5 1 0 4 

Geopolítica e Geografia Política 
2 3 1 2 9 

Teoria e Metodologia da Geografia 
1 2 1 4 10 

  Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

A disciplina de Geomorfologia Geral, de acordo com a percepção dos discentes, teve 

como PCC, observação em campo de diferentes relevos da natureza e afloramentos rochosos, e 

a disciplina de Climatologia dinâmica teve como PCC, campo com coleta de dados entre Jataí 

e Alto Paraíso de Goiás, para análise climatológica e operação de equipamentos de medição de 

fatores climatológicos. 
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Em relação às disciplinas do IV Período, cursada por uma média entre 12 e 18 alunos, 

obteve-se o seguinte resultado: Geografia Agrária, Geoprocessamento e Didática e Formação 

de Professores, foram as disciplinas mais bem avaliadas nos quesitos “ótima” e boa”, com 41%, 

39% e 38%, respectivamente. Já as disciplinas de Teoria e Metodologia da Geografia 

Contemporânea, Princípios de Sensoriamento Remoto e Psicologia da Educação I, tiveram 

maior avaliação no quesito “não contemplada”, com 50%, 46% e 44%, respectivamente.  

A disciplina de Geografia Agrária, de acordo com a percepção dos discentes, teve como 

PCC, aula campo com análise dos contrastes entre a pequena e grande propriedade rural. A 

disciplina de Geoprocessamento, teve como PCC, aulas práticas no laboratório de informática 

para aprender a produzir mapas com programa ArcGis, e a disciplina de Didática e Formação 

de Professores, teve como PCC, elaboração de plano de aula e produção de maquetes e materiais 

didáticos (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Disciplinas ofertadas no IV Período e registros de PCC  

4° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Didática e Formação de 

Professores 

3 6 2 0 5 

Geografia Agrária 7 5 1 0 4 

Geoprocessamento 7 2 1 1 7 

Princípios de 

Sensoriamento Remoto 
1 1 1 4 6 

Teoria e Metodologia da 

Geografia 

Contemporânea 

 

3 

 

2 

 

0 

 

3 

 

8 

Psicologia da Educação I 3 5 1 0 7 

Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do quinto período, entre 6 e 10 alunos cursaram. Geografia 

Urbana, Pedologia e Psicologia da Educação II, foram as disciplinas mais bem avaliadas nos 

quesitos “ótima” e “boa”, com 40%, 38% e 33%, respectivamente. Já as disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Geografia I e Didática e Formação de Professores em Geografia tiveram 

maior avaliação no quesito “não contemplada”, com 50% e 38%, respectivamente. 

A disciplina de Geografia Urbana, de acordo com a percepção dos discentes, teve como 

PCC, aula campo na cidade de Jataí para observação de bairros e segregação sócio espacial e 

elaboração de artigo científico. A disciplina de Pedologia, de acordo com a percepção dos 

discentes, teve como PCC, aula prática ensinando o manejo do solo e coleta de perfis de solo. 
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A disciplina de Psicologia da Educação II, de acordo com a percepção dos discentes teve como 

PCC, nenhuma atividade que se encaixe nas descrições do que vem a ser a prática como 

componente curricular.                                    

 

Tabela 5: Disciplinas ofertadas no V Período e registros de PCC  

5° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Didática e Formação de 

Professores em Geografia 
1 2 1 0 3 

Estágio Supervisionado em 

Geografia I 
1 2 1 0 4 

Geografia Urbana 4 3 1 0 2 

Pedologia 2 3 0 0 3 

Psicologia da Educação II 2 3 0 0 4 

Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do sexto período, entre 6 e 7 discentes cursaram. Didática para 

o Ensino de Geografia I e Estágio Supervisionado em Geografia II, foram as disciplinas mais 

bem avaliadas no quesito “ótima”, ambas com 33%. Já as disciplinas de Políticas Educacionais 

no Brasil, Metodologia de Pesquisa e Geografia da Indústria, tiveram maior avaliação no 

quesito “não contemplada” com 67%, 57% e 43% respectivamente. 

Na disciplina de Didática para o Ensino em Geografia I, nenhum aluno respondeu sobre 

o que foi desenvolvido à partir da prática como componente curricular. A disciplina de Estágio 

Supervisionado em Geografia II, teve como PCC, conhecimento da realidade escolar e 

elaboração de material didático. 

 

Tabela 6: Disciplinas ofertadas no VI Período e registros de PCC  

6° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Didática para o Ensino de Geografia I 
2 1 1 0 2 

Estágio Supervisionado em  

Geografia II 

2 2 0 0 2 

Geografia da Indústria 2 1 1 0 3 

Metodologia de Pesquisa 
0 2 0 1 4 
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Políticas Educacionaisno Brasil 
1 0 1 0 4 

 Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do sétimo período, entre 5 e 7 discentes cursaram. Todas as 

disciplinas tiveram resultados mais significativos no quesito “não contemplada”, onde Didática 

para o Ensino em Geografia II obteve 57%, Elaboração de Projeto de Pesquisa 60% e Estágio 

Supervisionado em Geografia III 50%.  

 

Tabela 7: Disciplinas ofertadas no VII Período e registros de PCC  

7° PERÍODO ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Didática para o Ensino de 

Geografia II 

1 2 0 0 4 

Elaboração de Projeto de 

Pesquisa 

1 1 0 0 3 

Estágio Supervisionado em 

Geografia III 

2 1 0 0 3 

Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Em relação às disciplinas do oitavo período nenhum discente cursou, pois o curso de 

Geografia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, funciona em regime anual, em 

que o oitavo período é ofertado no segundo semestre. 

As disciplinas optativas e núcleo livres, são ofertadas a cada dois anos, por isso a 

frequência de respostas tende a ser menor que as disciplinas obrigatórias. De acordo com os 

discentes, nenhuma das disciplinas optativas e núcleo livre tiveram atividades que se encaixe 

nas descrições do que vem a ser a prática como componente curricular. 

 

Tabela 8: Disciplinas ofertadas como núcleo livre e optativas e registros de PCC 

DISCIPLINAS 

OPTATIVAS 
ÓTIMA BOA MÉDIA INSATISFATÓRIA NÃO 

CONTEMPLADA 

Análise e Gestão de 

Bacias Hidrográficas 
1 0 0 1 1 

Geografia, Sujeito e 

Cultura 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

Fundamentos de 

Educação Ambiental 
0 0 0 0 1 

Geomorfologia 

Tropical 
1 1 0 0 0 

Geografia e 

Movimentos Sociais no 

Campo 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 
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Permacultura (NL) 
 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 Fonte: PENA, Josy Carla da Silva. 

Analisando as tabelas, é possível notar que de acordo com a percepção dos discentes, a 

Prática como Componente Curricular não tem sido ofertada de maneira satisfatória, não 

trazendo a reflexão necessária acerca de conteúdos e práticas geográficas para quando esses 

discentes se tornarem docentes e estiverem atuando na educação básica.  

É possível notar que na primeira metade do curso, em que se têm mais disciplinas da 

área física, a prática como componente curricular, entendida pelos alunos, teve maior 

efetividade. Já na segunda metade do curso, onde as disciplinas pedagógicas são inseridas, a 

avaliação dos discentes apontou para a inexistência da prática como componente curricular, nos 

indicando um problema sério na estrutura e forma de como as disciplinas especificas da 

licenciatura estão sendo apresentadas e ensinadas aos alunos pelos professores. Foi possível 

notar também que, os próprios alunos não têm um entendimento claro sobre o que é a PCC, 

confundindo-a com a carga horária prática das disciplinas (trabalho de campo, análise em 

laboratório, etc.). Como são coisas diferentes, o curso e os professores devem se atentar a isso, 

e buscar esclarecer aos alunos as diferenças de cada coisa, para que os mesmos possam 

compreender melhor o novo PPP, que entrará em vigor em 2018. 

 

5. Considerações finais. 

As disciplinas que foram bem avaliadas são aquelas em que constam na ementa carga 

horária dividida entre aulas teóricas e práticas. As disciplinas que têm carga horária 100% 

teórica tiveram uma avaliação insatisfatória no que se diz à PCC, mesmo aquelas que são 

disciplinas específicas do ensino. Isso nos leva a dois caminhos: a prática é oferecida quando 

se tem aulas práticas, deixando as disciplinas teóricas sem o conhecimento específico da área 

de formação com as condicionantes, particularidades e objetivos deste conhecimento na 

educação básica; e ainda, os alunos não sabem dissociar a aula prática da prática como 

componente curricular, mesmo sendo explicado o seu significado, como não é identificado 

elementos da PCC ao longo do curso, tentam de alguma forma inserir em suas respostas para 

não afirmar sua inexistência.  

Torna-se necessário que a coordenação de curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

discutam possibilidades em que a implementação da prática como componente curricular seja 

mais efetiva, atendendo a todos os requisitos das Diretrizes Curriculares Nacionais, à partir da 

implementação do novo projeto político pedagógico do curso de Geografia,  que entrará em 
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vigor no primeiro semestre de 2018, aumentando 400 horas de carga horária de prática como 

componente curricular, dividida em 10 horas para cada disciplina do curso de licenciatura, 

Assim, entende-se que a formação dos professores de Licenciatura em Geografia garantirá uma 

reflexão sobre o ambiente em que os futuros profissionais irão atuar. 
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