
 

 

 
 
DISSERTAÇÕES 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA E 
APROPRIAÇÃO DESIGUAL DO ESPAÇO AGRÁRIO EM GOIANDIRA - GO 
MESTRE: Gilmar Alves Avelar 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha Monteiro A. Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 12/03/1999 
RESUMO 

O avanço do modo capitalista de produzir para o campo modificou as relações campo-
cidade e também as relações do homem com a natureza. Essa modificação traz consigo uma 
nova forma de produção/reprodução do espaço mediado pela técnica. 

O trabalho discutiu uma teoria geral do capitalismo e sua penetração no campo, 
preocupando-se mais de perto com os trabalhadores camponeses que criam e recriam seu 
espaço em Goiandira-GO. Utilizando a pecuária como estratégia de reprodução, os 
camponeses vão procurar no Estado (via Banco) a realização de seus projetos através de 
crédito. Os camponeses passam assim a desempenhar papel importante no circuito produtivo e 
asseguram a valorização do capital. Esse desdobrar-se como patrão/empregado expôs o 
camponês a novas experiências e a profunda reestruturação da sua vida cotidiana. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM GOIÁS 
COM OS DISTRITOS AGRO-INDUSTRIAIS – DAIA (1970/1990) 
MESTRE: Oyana Rodrigues dos Santos 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 26/03/1999 
RESUMO 

O governo do Estado de Goiás veio, nas últimas décadas, buscando desenvolver a 
atividade industrial e encontrou na adoção da política de industrialização, através dos Distritos 
Agro-Industriais, um caminho para tentar atingir tal fim. 

No processo de implementação desses distritos, elementos da conjuntura interna e 
externa ao espaço goiano influenciaram no ritmo de efetivação desses parques industriais, com 
destaque para o DAIA – Distrito Agro-Industrial de Anápolis – empreendimento que alcançou 
um dos estádios mais altos de materialização contidos nos documentos oficiais de inventivo ao 
desenvolvimento industrial do estado. 

O estudo buscou compreender o significado dessa política de industrialização via 
distrito agro-industrial, o alcance de suas propostas, seus mecanismos de funcionamento, sua 
evolução e perspectivas na atualidade, tendo com base empírica o Distrito Agro-Industrial de 
Anápolis – DAIA. 
 
 
 



 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A REPRODUÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL EM 
ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA: UM ESTUDO DE CASO EM ASSENTAMENTOS 
URBANOS NA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA (1980/1998) 
MESTRE: Aristeu Geovani de Oliveira 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Valter Casseti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 30/03/1999 
RESUMO 

A dinâmica econômica estabelecida no Brasil a partir da década de 1970 alterou a 
estrutura de produção da zona rural e transformou os centros urbanos em núcleos de atração 
de uma grande massa de trabalhadores rurais que, devido à mecanização das atividades de 
agricultura e pecuária, perderam seus empregos no campo e passaram, assim, a procurar 
moradia e trabalho nas cidades, ampliando as funções desse espaço que agora passa a ser o 
principal locus de mordia da população. 

A partir de então, o espaço urbano começa a passar por uma série de transformações, 
tanto no aspecto físico – a expansão da área urbana – como nos aspectos sociais. A cidade 
torna-se o palco principal da luta pela sobrevivência de milhões de trabalhadores que, 
destituídos de qualquer poder de compra, entram em confronto com os interesses de 
reprodução do capital. 

Para gerir a nova ordem que se instala nesse espaço, o Estado passa a utilizar de 
políticas de planejamento urbano, que são aplicadas diretamente na organização espacial, como 
a criação de assentamentos urbanos para famílias carentes em áreas de periferia, com o intuito 
de otimizar a produção e reprodução do capital. Essas políticas, voltadas exclusivamente para a 
garantia da ordem vigente, colocam uma grande parte da população à margem do processo 
produtivo e contribuem para a ampliação das diferenças sociais, resultando na criação de áreas 
onde a população encontra-se privada de qualquer participação social. 

Assim, o presente trabalho discute as relações de produção estabelecidas nesse novo 
espaço urbano, tomando como centro das discussões os impactos resultantes dessas políticas 
de planejamento desenvolvidas pelo Estado na organização da sociedade, refletidos nas 
relações sociais de produção e reprodução desse mesmo espaço urbano, abordando, como 
base, a política de criação de assentamentos urbanos para famílias carentes. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: COMPLEXO AGROINDUSTRIAL SOB A FORMA DE 
COOPERATIVA NA OCUPAÇÃO E USO DO CERRADO: O CASO DA COMIGO EM 
RIO VERDE-GO 
MESTRE: Christiane Senhorinha Soares Campos 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Barsanufo Gomides Borges 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 05/04/1999 
RESUMO 

O presente trabalho visa demonstrar a participação das cooperativas de produção 
agropecuária na ocupação e uso capitalista do cerrado central e estudar as principais 
transformações espaciais, sócio-econômicas e ambientais geradas pela atuação das cooperativas 
nesse processo. O município de Rio Verde-GO, que sedia uma das grandes cooperativas 
agropecuárias do Centro-Oeste – a Comigo –, apresenta todas as características típicas do 



 

 

modo de ocupação em estudo e já foi objeto de algumas pesquisas e levantamentos de dados 
estatísticos que podem ajudar a caracterizar o desenvolvimento do capitalismo, na medida em 
que é a quarta maior cidade de Goiás. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: OS DISCURSOS NO URBANO E AS IMAGENS DA 
CIDADE 
MESTRE: Tadeu Pereira Alencar Arrais 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 14/12/1999 
RESUMO 

O presente estudo tem como tema central os discursos e as imagens produzidas no 
espaço urbano sobre a cidade de Goiânia. O urbano entendido como condição de 
possibilidade para a produção de proliferação de discursos e contra-discursos. A cidade como 
objeto desses discursos, como imagem, mas também como materialização de um modo 
específico de produzir e consumir espaço, o capitalista. Esse modo produziu, ao longo da 
história, diversas cidades no interior de Goiânia. Produziu uma “cidade ecologicamente 
correta”, “uma cidade das flores”. Produziu cidades ideais, movidas por discursos específicos, 
como o ambiental. Também produziu modos de representar ideologicamente a cidade através 
de imagens em que o imperativo/síntese predomina. A cidade representada pela parte, pela 
melhor parte, pelas flores, espaço. O trabalho enxerga outras Goiânias, procura demonstrá-las, 
cartografá-las, apontando a heterogeneidade na produção e apropriação do espaço urbano, a 
partir de pesquisa em dois parques municipais localizados em pontos distintos da cidade. O 
Parque Vaca Brava, situado em área nobre, e o Parque Carmo Bernardes, localizado na 
periferia da cidade.  

A cidade vista, vivida e praticada de pontos diferentes. As imagens construídas podem 
ser contrárias à imagem síntese, ideológica, mais uma faceta da reprodução das relações sociais 
no espaço urbano. A pesquisa demonstra que a prática da cidade, através dos deslocamentos 
espaciais, é seletiva, expressão da segregação urbana, uma vez que esta implica na 
especialização do uso da paisagem pelos habitantes. 

Ao terminar o estudo pudemos verificar que a imagem síntese, que propõe uma 
Goiânia homogênea vem sendo diariamente contestada por outras imagens, construídas por 
discursos ordinários, na vivência do bairro, da rua, do parque. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: LUZIÂNIA: FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL DE 
UM MUNICÍPIO DO ENTORNO DE BRASÍLIA 
MESTRE: Marcelo de Mello 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 16/12/1999 
RESUMO 

Na análise das condições materializadas no território da Região do Entorno de Brasília, 
deve-se considerar as ações dos diversos agentes que participaram do processo de construção 
desse espaço heterogeneamente habitado. 



 

 

Uma série de programas e projetos em escalas nacionais e regionais promoveram uma 
dinâmica nos deslocamentos populacionais e de capitais que caracterizaram um processo de 
desterritorialização e reterritorialização. Ficou evidenciado que as medidas que buscaram a 
construção de uma integração do Território Nacional, ocasionaram, em contrapartida, uma 
desintegração regional que, estrategicamente, atenderam às necessidades da nova capital federal 
no Planalto Central. 

O presente trabalho realizou uma leitura do processo de construção das contradições 
espaciais presentes na região do Entorno de Brasília. Para tanto, tomou como referencia 
empírica o município de Luziânia, bem como Valparaíso e Cidade Ocidental. 
 
 
 


