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RESUMO 
 O Nordeste Goiano não é considerado uma região político-administrativa, muito 
embora persista como região institucionalizada pelos sucessivos governos estaduais. Seu 
espaço compreende as microrregiões Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã (Mesorregião 
Norte e Leste, respectivamente), cujo recorte é assumido pelo Estado, pela imprensa, pela 
sociedade que o afirmam e o estigmatizam como uma região-problema, pobre, arcaica, sem 
atrativos para o grande capital e para a permanência de sua população, sendo transformada no 
estereótipo de “corredor da miséria” do estado de Goiás. Por esses aspectos, somados às 
características físico-culturais, o Nordeste Goiano é tido como semelhante ao Nordeste 
brasileiro. Sob o enfoque da Geografia regional, tentamos nessa pesquisa, explicar espacial e 
temporalmente como se deu a instauração, ou seja, o reconhecimento legítimo da região 
enquanto conceito de “Nordeste” em Goiás, questionando sobre a construção de sua 
identidade - esta sendo entendida como representação da realidade visando a um 
reconhecimento social da diferença no espaço. Nesse sentido, para a análise regional, o 
conceito de região adotado não é aquele construído pela diferença em si, mas aquele 
instaurado, reconhecido legitimamente como diferente pela sociedade. Para tanto, fizemos 
revisão bibliográfica na área da Geografia regional - especialmente no que se refere à 
identidade regional - na História, na Sociologia e na Antropologia. Empiricamente, tentamos 
apreender os reflexos do recorte enunciado para a população, bem como se a identidade desta 
justifica os discursos sobre a região. Acreditamos que a diferença, presente nesse espaço, faz-se 
pela exclusão social, pela negligência política e pela atitude discursiva assumida socialmente e 
cuja pretensão é de construir e afirmar uma região e uma identidade conforme o interesse de 
quem a anuncia e, ao ser fomentada pelo estigma de miséria, pode ser uma fonte segura de 
captação de recursos.  No entanto, o enunciado sobre o Nordeste Goiano, funciona como um 
argumento que desfavorece o reconhecimento e a existência deste no cenário estadual, mas 
não o impede de ser uma construção histórica para seus moradores no interior de cada “espaço 
vivido” que se impõe ao desfavor de uma grande região tida como única e homogênea. A 
realidade é que no interior desta, cruzam-se elementos humanos, modos de vida e identidades 
variados que se conformam em outras escalas de regiões bem dinâmicas e de grande 
diversidade sociocultural, muito diferentes daqueles que dizem ter.  
 
 
 



 

 

 
 
2. TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Encantos e Desencantos na Fronteira Agrícola do 
Cerrado: transformações e perspectivas na COPAMIL (Cooperativa Agrícola Mista Irai Ltda) 
MESTRE: Francilane Eulália de Souza 
ORIENTADOR:  Dr.ª Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 15/04/2003 
RESUMO 
Na década de 1970, as cooperativas agrícolas foram de fundamental importância para se 
consolidar a modernização da agricultura nas áreas do Cerrado. Inicialmente, forneceram 
suporte à implantação do pacote tecnológico na região agrícola do Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba; isso contribuiu para a expansão da fronteira agrícola ligada à soja. É preciso 
destacar, no entanto, que isso ocorreu a partir da implantação dos programas governamentais 
para os Cerrados, tais como o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 
Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) – que em 1979 utilizou a Cooperativa dos 
Suinocultores de Encantado Ltda. (COSUEL) – posteriormente substituída pela Cooperativa Agrícola 
Mista de Iraí Ltda. (COPAMIL). Desde a década de 1990, o país atravessa um período de 
recessão econômica em que a agricultura, em particular, é atingida pela falta de uma política 
que contemple os interesses dos agricultores; diante disso, a COPAMIL experimenta as 
conseqüências desse processo de crise pelo qual vem passando o Brasil. Nesse contexto, 
analisar e demonstrar a situação econômico-social da COPAMIL, suas transformações, o papel 
geográfico e, ainda, caracterizar os fatores que colaboraram para tal processo de crise foram o 
objeto de investigação deste trabalho. O estudo foi realizado com base nas análises das 
seguintes categorias: modernização da agricultura, fronteira agrícola e cooperativismo. A 
realização de pesquisa de campo – com entrevistas aplicadas entre cooperados, representantes 
das cooperativas e outros personagens envolvidos nesse processo – foi de suma importância à 
elaboração do trabalho; como o foram as fontes de dados primários, que complementaram as 
análises do estudo. Todavia, a COPAMIL tem apresentado um quadro de cooperados cada vez 
menor, além de perder a participação na produção deles; com isso, tem revelado uma 
diminuição do seu dinamismo econômico e espacial. Na tentativa de minimizar os problemas, 
os cooperados buscam diversificar sua produção agrícola com a introdução do cultivo do 
feijão, dentre outras culturas. À parte isso, esses produtores procuram as áreas de expansão 
recente da fronteira agrícola a fim de obter maiores lucros com a plantação de grãos, tendo-se 
em vista que a terra na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, além de não apresentar-se 
com a mesma abundância de antes, tornou-se de custo elevado aos olhos dos produtores. 
Estas questões enfrentadas pela COPAMIL remetem a uma análise acerca das transformações 
de ordem econômica e social que vêm ocorrendo no cooperativismo. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A Importância da Manutenção dos Remanescentes de 
Cerrado no Sudoeste Goiano: A Contribuição da Sub-Bacia do Ribeirão Zeca Novato 
MESTRE: Jackeline Silva Alves 
ORIENTADOR:  Dr.ª Sandra de Fátima Oliveira 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
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RESUMO 
 
A configuração dos aspectos fisionômicos do Cerrado (paisagem) é resultante de inter-rações 
existentes entre os elementos compositores do meio físico, influenciados em maior ou menor 
grau por intervenções antrópicas. A disponibilidade dos recursos existentes neste bioma 
(minérios e gemas preciosas, a disponibilidade de água, a própria vegetação propícia à 
formação de pastagens naturais, bem como a vastidão em terras a serem ocupadas) 
constituíram-se como elementos responsáveis pela ocupação econômica e social da região 
durante os distintos períodos que marcam os ciclos econômicos. À medida em que os 
elementos formadores do meio físico, passam a ser vistos apenas como recursos a serem 
apropriados(como meios que se destinam a um fim), dilapidam-se mecanismos próprios da 
natureza, acarretando alterações ambientais. Através da expansão da fronteira agrícola no 
Cerrado goiano intensificou-se as pressões ambientais nestas áreas. Para que extensas glebas de 
terra do Cerrado goiano fossem incorporadas ao sistema econômico/produtivo necessitou-se 
substituir a cobertura vegetal original destas áreas, por campos de cultivo (monoculturas), 
notadamente, da soja e pastagens cultivadas. Tal processo, provocou a fragmentação do 
complexo vegetacional, logo descaracterização da paisagem. Porém, as conseqüências advindas 
desta prática não se limitam ao nível aparente, tendo desencadeado bruscas modificações no 
ambiente. A retirada da cobertura vegetal nativa provoca perdas para a diversidade biológica 
existente, pois ao introduzir o sistema de lavouras monoculturas simplifica-se o ambiente, 
acarretando grandes prejuízos para a natureza. A presente pesquisa trata sobre, a importância 
da manutenção dos remanescentes de Cerrado na microrregião do Sudoeste goiano, 
enfatizando-se a representatividade da sub-bacia do ribeirão Zeca Novato, para a conservação 
da integridade da paisagem na região, ao mesmo tempo em que esta proximidade da mesma 
em relação ao PNE(GO) e ao PENT (MS), ambas importantes UCS de proteção Integral em 
domínio de Cerrado. A necessidade em se pensar mecanismos que possibilitem o uso múltiplo 
da terra no Sudoeste Goiano, decorrem das práticas (ir)racionais que tem se empreendido 
sobre os recursos naturais nesta microrregião. Para tanto, a execução desta dissertação, pautou 
nas seguintes etapas metodológicas: levantamento e análise bibliográfica; levantamento de 
dados secundários junto a órgãos públicos, organizações não governamentais e fundações; 
observações em campo; produção de material fotográfico; elaboração de material cartográfico 
para a sub-bacia do ribeirão Zeca Novato (mapas temáticos), posterior descrição e análise das 
informações nestes contidas; redação da dissertação. A criação das áreas naturais protegidas 
(Unidades de Conservação), tem sido uma prática bastante utilizada pelo planejamento 
territorial tendo em vista amenizar problemas causados pela fragmentação de habitats naturais. 
Assim, para garantir a funcionalidade destas reservas, no sentido de atingir índices relevantes 
para a conservação, faz-se necessário que estas estejam localizadas próximas uma das outras, de 
modo a permitir formar um sistema de reservas sob diversas categorias de manejo. Além do 
valor estético, critérios científicos devem ser considerados quando da seleção destas áreas. 
Nesse sentido, as UCs devem sempre que possível situar em locais que concentrem índices 
consideráveis de biodiversidade. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: O Grande Vale do Oeste - Transformações da Bacia do 
Araguaia em Goiás 



 

 

MESTRE: Solange Maria Franco 
ORIENTADOR:  Dr.ª Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 03/06/2003 
RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo evidenciar as transformações espaciais da Bacia do Rio 
Araguaia no Estado de Goiás a partir de cinco recortes temporais: o primeiro que serve de 
contexto do processo de ocupação, abrange o primeiro século de ocupação mais efetiva a 
partir da navegação no início da década de 1870; o segundo recorte começa exatamente um 
século depois, quando a região começa a sofrer mudanças de ordem física,  social e econômica 
mais acentuadas; os outros períodos seguem seqüências das décadas posteriores: 1980, 1993 e 
2001. Ainda que o recorte espacial da pesquisa seja a área da bacia atualmente em território 
goiano, foram considerados os conceitos de Bacia Hidrográfica e as delimitações de toda a 
Bacia do rio Araguaia como investigação introdutória essencial ao desenvolvimento do 
trabalho. A pesquisa se baseia nas alterações físicas dos padrões de Uso da Terra, incluindo o 
nível de Vegetação remanescente e para tanto foram produzidos diversos mapas temáticos 
apoiados em dados oficiais ou de fontes confiáveis. Também foram elaborados outros mapas 
com informações geográficas essenciais ao desenvolvimento do trabalho como, delimitação da 
bacia, classes de solos dominantes, vegetação primitiva, drenagem, curvas de nível, entre 
outros. Por fim, as análises se nortearam pela confrontação dos resultados encontrados nos 
dados físicos (mapas temáticos) com a história econômica e social da área em questão, 
principalmente as políticas públicas implementadas durante os períodos estudados.  
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Descentralização e Segregação Sócio-Espacial em Goiânia: 
uma análise da centralidade dos setores Bueno, Oeste e Marista 
MESTRE: Flávia Maria de Assis Paula 
ORIENTADOR:  Dr.ª Lana de Souza Cavalcanti  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: : 05/07/2003 
RESUMO 
 
O espaço intra-urbano possui uma dinâmica que reflete as relações sociais nele existentes e 
espacializadas. Dentre os processos que ocorrem neste espaço, o abandono do Centro pelas 
camadas de alta renda e a expansão da Área Central em direção a outras áreas, são aspectos 
relevantes para o entendimento dos vínculos que se estabelecem entre Sociedade e Espaço. 
Em Goiânia, a partir das últimas duas décadas, intensificou-se o processo de abandono e 
conseqüente ‘deterioração’ de seu Centro Tradicional. Paralelamente, há uma descentralização 
das atividades que antes só se encontravam ali (diversão, lazer, atividades culturais, comércio, 
serviços, etc.) e que têm–se deslocado em direção às áreas de residência das camadas de alta 
renda desta cidade. Dentre os diversos bairros que se caracterizam por abrigar a elite 
goianiense, destacam-se os Setores Bueno, Oeste e Marista, que constituem a área de estudo 
desta pesquisa. Analisar a dinâmica sócio-espacial destes setores, buscando sua caracterização 
enquanto área de expansão do centro para a elite goianiense, a partir da década de 1990, 
constitui-se o objetivo geral da pesquisa aqui proposta. Caracterizar as atividades instauradas 



 

 

em tal Área Central expandida, bem como o papel que essa área desempenha para seus 
usuários (a partir do entendimento de seu cotidiano) e para a cidade, são pontos que 
contribuíram para esta análise. Neste contexto, cidade, cidadania, centralidade e segregação 
sócio-espacial urbana constituem-se categorias relevantes para a compreensão do espaço intra-
urbano de Goiânia. Para tanto, fez-se uma Revisão Bibliográfica, com pesquisa em bibliografia 
técnica e teórica, visando a compreensão do processo de produção da área de estudo e um 
maior embasamento teórico acerca do espaço intra-urbano, e dos respectivos processos que 
nele ocorrem. A etapa posterior constou do levantamento e da caracterização das atividades 
instaladas na área estudada, bem como do mapeamento de focos de concentração das 
atividades funcionais de Goiânia. Outro passo importante refere-se à pesquisa de campo, na 
qual foi realizada a aplicação de 210 questionários a três categorias distintas de freqüentadores 
(trabalhadores, moradores e usuários) da área em foco, para a apreensão de suas percepções 
em relação a essa área e à cidade. Com base nos dados obtidos foi possível verificar que os 
Setores Bueno, Oeste e Marista constituem-se de fato em uma outra centralidade, pois abrigam 
uma gama variada de comércios e serviços mais sofisticados (hotéis de luxo, restaurantes finos, 
roupas finas, etc.) destinados a atender pessoas de alto poder aquisitivo. De fato, há em 
Goiânia uma segregação não só em relação à ocupação do espaço urbano, mas também ao 
acesso às atividades funcionais que cada classe social possui, fazendo com que alguns 
goianienses sejam mais cidadãos que outros. Esses três setores são associados pela população 
goianiense à imagem da própria cidade de Goiânia, o que ressalta sua importância na estrutura 
intra-urbana da cidade. Coexistem hoje em Goiânia não apenas duas áreas centrais, mas várias 
centralidades que atendem a distintas classes sociais. Algumas dessas centralidades já estão 
consolidadas, como a dos setores estudados, e outras estão em formação. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: KALUNGA: O Mito do Isolamento Diante da Mobilidade 
Espacial 
MESTRE: Marise Vicente de Paula 
ORIENTADOR:  Dr. Alecsandro José Prudêncio Ratts 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 04/08/2003 
RESUMO 
 
O sítio Histórico Kalunga é o maior grupo de remanescentes de Quilombo do Brasil. Formado 
há aproximadamente 250 anos por cativos negros fugidos das minas de ouro do Estado de 
Goiás. Atualmente possui 4.935 habitantes segundo o censo do IBGE de 1996, distribuídos 
em 230.000há, localizados na microrregião da Chapada dos Veadeiros, norte do Estado de 
Goiás. É composto por cinco núcleos principais: Vão do Moleque, Ribeirão dos Bois, Vão das 
Almas, Contenda e Kalunga, e por uma centena de pequenas localidades como Engenho, que 
representa a área de pesquisa deste trabalho. Os Kalunga sofreram nos últimos 20 anos um 
crescente processo de “descoberta”, comum aos agrupamentos negros rurais em todo o 
território nacional. Esta nova tendência remete sobre os grupos um certo assédio por parte de 
pesquisadores, bem como especulações por parte da mídia, que divulgam os quilombos como 
pessoas que vivem isoladas, num tempo pretérito, mantendo na integra ainda hoje a cultura e 
costumes próprios de seus antepassados, segundo teorias segregradoras e exotizadoras 
extremamente nocivas ao grupo em termos políticos, sociais e culturais. Esta noção de 



 

 

isolamento cultural e geográfico contrasta no entanto com a intensa mobilidade espacial 
apresentada pelo grupo, tanto num aspecto de migração forçadas pela falta principalmente de 
educação e meios de subsistência, quanto pelos deslocamentos rituais, quando o Kalunga se 
dirige rumo às festas tradicionais na região. Apoiada nestas considerações, as presente pesquisa 
pretende realizar um estudo a respeito do isolamento frente à intensa mobilidade espacial 
apresentada pelos moradores do Engenho. Os procedimentos metodológicos se constituem 
em trabalhos de campo e aplicação de entrevistas. De acordo com as observações realizadas 
constatamos a exist6encia de uma intensa mobilidade espacial realizada pelo grupo, tanto em 
relação aos grandes centros urbanos como Brasília/DF e Goiânia. Porém, nossa intenção neste 
trabalho, não se restringe em argumentar acerca da inexistência do isolamento total do grupo 
kalunga, em especial dos moradores do Engenho, contrapondo este quadro à mobilidade 
espacial apresentada pelo grupo, mas sim lançar pontos de reflexão sobre a conjuntura política 
histórica e social que delinea a realidade do agrupamento, bem como apontar quão nociva é a 
idéia referentes ao atraso e inferioridade contribuindo assim para marginalização e exotização 
do grupo. Assim, acreditamos que a desmistificação desse conjunto de idéias possa colaborar 
para criação de canis de acesso à história política e cultural dos quilombos e promovendo o 
fortalecimento  e a construção da sua auto-imagem. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: José, Tereza, Zélia... e sua Comunidade – Um Território 
Cigano em Ipameri - GoiáS 
MESTRE: Ademir Divino Vaz 
ORIENTADOR:  Dr.ª Maria Geralda de Almeida 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 29/08/2003 
RESUMO 
 
O presente trabalho fundamenta-se na compreensão dos diferentes elementos que constituem 
a transição de uma comunidade cigana em Ipameri, Sudeste de Goiás, e, consequentemente a 
formação de um território e territorialização do grupo na cidade. Os povos Ciganos que, 
provavelmente, saíram da Índia no século XI, hoje estão dispersos pelo mundo. No século 
XVII, Portugal deportou grupos de ciganos para o Brasil. Esses grupos estão historicamente 
muito divididos no Brasil por apresentarem trajetórias diferenciadas, formas e estilos de vida 
diversos. É propósito deste estudo, compreender a identidade territorial da comunidade cigana, 
entedendo-se o território cigano enquanto produto e produto dessa identidade. A pesquisa 
retrata a presença do território no espaço urbano e as relações mantidas entre ciganos e demais 
moradores em Ipameri, para apresentar como os ciganos identificam a si próprio e 
reconhecem os demais moradores, bem como, o reconhecimento dos ipamerinos em relação 
ao Território. Além dos objetivos comuns que levaram os ciganos a territorializarem na cidade, 
diminuindo ou eliminando seu nomadismo, cada cigano carrega consigo uma perspectiva de 
reprodução cultural e social que se reflete no espaço ocupado. Essa transição da mobilidade 
para um sedentarismo representa um novo momento para a comunidade cigana – a construção 
de um território em Ipameri que é compreendido levando-se em conta as diferentes relações 
estabelecidas esntre homem x homem. Os ciganos em Ipameri são apresentados não apenas 
enquanto importantes agentes sociais, como também enquanto aqueles que foram capazes de 
resistir/aceitar/ sobreviver no interior do campo de relações a que estiveram e estão expostos, 



 

 

acreditando que cada grupo cigano, que cada cigano, tem sua particularidade, sua singularidade. 
A leitura dessa realidade sob a ótica da Geografia Cultural e os métodos de pesquisa propostos 
por ela foram a base metodológica para a execução do trabalho José, Tereza, Zélia ... e sua 
comunidade – Um Território cigano em Ipameri/Goiás. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Paisagem Campo de Visibilidade e de Significação 
Sociocultural: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e Vila de São Jorge 
MESTRE Clarinda Aparecida da Silva:  
ORIENTADOR:  Dr.ª Maria Iêda de Almeida Burjack 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 29/08/2003 
RESUMO 
 
Este estudo, baseado principalmente em uma abordagem humanista da Geografia, procura 
compreender as diversas experiências entre distintos grupos socioculturais e a paisagem do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e a Vila de São Jorge. Destaca-se por abordar os 
aspectos mais íntimos dessas experiências, em como essa paisagem é percebida, quais os 
valores, significados e atitudes são manifestados diante dela. O Parque e a Vila, como um 
recurso turístico importante, vêm sendo procurados por turistas e migrantes. Estes grupos, 
somados aos que já moravam e moram na Vila – os nativos – mantêm uma complexidade e 
variedade de experiências e respostas com a paisagem. O foco da pesquisa centra-se em duas 
formas de ver e perceber a paisagem: a dos “de dentro” – moradores nativos e migrantes – e a 
dos “de fora” – turistas. Ressalta-se, ainda, a percepção de transformações socioculturais na 
paisagem da Vila de São Jorge. Esta Vila que compartilha com o Parque diversos olhares e 
guarda profundas dimensões relacionadas à percepção, aos sentimentos e à vida sociocultural 
dos “de dentro”, com a chegada dos “de fora” passa por intensas mudanças. Verifica-se que os 
julgamentos de valor da paisagem do Parque passam pelo utilitário, ecológico, afetivo e 
estético. Poucas experiências negativas diante das paisagens foram identificadas. Registra-se 
acentuada preferência por determinadas paisagens como as cachoeiras, paredões e Canyons, 
sobressaindo a Cachoeira do Salto I, preferida pelos “de fora “ essencialmente pela beleza 
estética; para os nativos essa paisagem é carregadas de sentimentos afetivos construídos pelas 
experiências diárias, pelas lembranças de momentos vividos no passado e que inspiram o 
presente e fazem dela um lugar. Os moradores nativos reforçam a diferença entre uma 
paisagem direta e cotidianamente vivida diante de uma outra, no caso dos turistas, vivenciada 
esporadicamente e, geralmente, percebida como paisagem espetáculo. As bruscas 
transformações ocorridas na Vila alteraram as manifestações culturais e sociais, porém a 
população nativa mantém os vínculos afetivos com o lugar. Os dados coletados indicam que 
essas mudanças devem-se, além da atividade turística, ao próprio processo modernizador que 
cria novas necessidades e ajusta as tradições culturais ao ritmo da vida urbana. Ressalta-se, 
ainda, a importância deste estudo como subsídio a outros trabalhos que buscam indicadores 
válidos para o desenvolvimento do turismo, valorizando a paisagem como campo de 
visibilidade e, sobretudo, de significação sociocultural. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A Ebulição de uma Fronteira: Um Estudo sobre as 



 

 

Recentes Transformações Espaciais em Iaciara - GO 
MESTRE: Jutorides Alves Damascena 
ORIENTADOR:  Dr.ª Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 03/09/2003 
RESUMO 
 
A produção geográfica sobre a espacialidade goiana tem crescido bastante após a criação do 
Programa de Pesquisa e Pós-Gradução em Geografia da Universidade Federal de Goiás. A 
motivação em conhecer mais o espaço goiano surge da própria necessidade, enquanto 
pesquisador, de ampliar a discussão epistemológica para, também, ampliar o arcabouço teórico 
da ciência e procurar chegar cada vez mais próximo do entendimento da realidade. Nesse 
sentido, as categorias de análise tornam-se instrumentos fundamentais para o geógrafo. Nossa 
pesquisa enquadra-se em Geografia Regional, uma vez que procura apreender a dinâmica 
regional e de fronteira que está ocorrendo no Nordeste do Estado de Goiás, especificamente 
no município de Iaciara. A categoria região, entendida como sendo uma dimensão espacial das 
especificidades sociais em uma totalidade espaço-social, expressa bem essa resistência do 
espaço frente à pretensa homogeneidade espacial do capital. Enquanto as regiões Sul e Sudeste 
de Goiás vão sendo incorporadas economicamente ao centro financeiro e econômico do país à 
partir da década de 1930, as demais regiões do Estado ficam relegadas ao esquecimento, 
sobretudo o Norte e o Nordeste. Essa incorporação espacial de forma seletiva implicará em 
sérios problemas de desníveis regionais, a saber, a idéia de Sul rico e desenvolvido, sinônimo 
de modernidade, e Norte pobre, arcaico, tradicional e atrasado. Uma categoria que a Geografia 
deixou de lado por vários anos ajuda-nos a entender essa incorporação que vem se dando do 
Nordeste de Goiás: a fronteira. Ela é a fração espacial, social ou temporal que permite 
diferenciar uma região da outra. Na verdade a relação fronteira e região se manifesta à partir do 
diferente, isto é, a fronteira aparecerá como o elemento que está propiciando a mudança de 
toda a região. A partir da década de 1980 observa-se a incorporação do município de Iaciara, 
mediante a pecuária, ao capitalismo monopolista presente em praticamente todo o país. 
Compreender como tem se dado essa manifestação da fronteira econômica em Iaciara 
constitui-se como objetivo central da pesquisa proposta, abordando temas como a expansão 
do latifúndio, a expropriação de pequenos produtores, o desemprego e as dinâmicas urbanas 
decorrentes. Para tanto, realizou-se uma Revisão Bibliográfica, com pesquisa em bibliografia 
teórica, visando a compreensão da manifestação da fronteira no espaço, bem como os 
respectivos processos decorrentes desta expansão. Posteriormente, realizou-se a coleta de 
dados e a sua compilação. Outro passo importante refere-se à pesquisa de campo, na qual foi 
realizada a aplicação de entrevistas (com fazendeiros, comerciantes, moradores e o prefeito) 
para a apreensão de suas percepções em relação às dinâmicas ocorridas. Com base nos dados 
obtidos e na intensa revisão bibliográfica, foi possível verificar que a expansão da fronteira em 
Iaciara é decorrente de um processo maior, qual seja, o de expansão da fronteira econômica 
rumo à Amazônia à partir do Sul e do Sudeste do Brasil em função da ausência de terras 
disponíveis a preços baixos. De fato, a ocupação de Iaciara e, também, do Vão do Paranã, só é 
possível em função da conjugação de fatores como preço muito baixo da terra, meio natural 
propício à prática da pecuária e infra-estrutura disponível. Contudo, o crescimento da pecuária 
de corte não implica apenas em melhoria econômica, pelo contrário, acarreta na produção de 



 

 

um espaço desigual e combinado, atendendo apenas as necessidades do capital monopolista. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A Exploração de Granito no Município de Jaupaci e a 
Normatização Ambiental 
MESTRE: Paulo Henrique Faria Nunes 
ORIENTADOR:  Dr.ª Maria Iêda de Almeida Burjack 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 12/09/2003 
RESUMO 
 
A exploração de recursos minerais faz parte da história da humanidade. Foi um importante 
instrumento na evolução do nível de vida, da ciência e um elemento que favoreceu e estimulou 
a dominação de vários povos. A exploração mineral continua sendo de vital importância para a 
melhoria e manutenção da qualidade de vida, mas gradativamente a preocupação sobre a 
possibilidade de exaustão desses recursos, que não são renováveis, bem como sobre os danos 
ambientais oriundos dessa atividade tem aumentado. Este trabalho tem como objetivo a 
análise da atividade mineradora e seus impactos no meio ambiente, tendo em vista dois 
enfoques principais. No primeiro, são apresentados elementos teóricos e conceituais como 
meio ambiente, espaço, desenvolvimento sustentável. Esta discussão inicial ocorre sob o ponto 
de vista da compreensão espacial – ou geográfica – e jurídica, com a apresentação da legislação 
ambiental e mineral brasileira. O segundo enfoque é a apreciação da extração de granito no 
município de Jaupaci (GO), levando-se em consideração a discussão abstrata inicial. Da 
aplicação dos elementos teóricos – geográficos e jurídicos –, infere-se a dificuldade de 
aplicação dos instrumentos legais de proteção do meio ambiente e de regulamentação da 
atividade mineradora, assim como da implementação de políticas públicas que favoreçam 
efetivamente um desenvolvimento sustentável. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A Educação para o Trânsito no Ensino de Geografia: 
Conhecimento e Cidadania 
MESTRE: Duílio Furtunato Rodrigues 
ORIENTADOR:  Dr.ª Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 30/09/2003 
RESUMO 
 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no período de abril de 2002 a 
dezembro de 2002, na Escola Senador Darcy Ribeiro, localizada no Setor Recanto das Minas 
Gerais, e no Colégio Santa Clara, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Em 2003 
algumas atividades da pesquisa foram realizadas na Escola Municipal Engenheiro Robinho M. 
Azevedo, localizada no Conjunto Baliza. No total foram 160 alunos que estiveram presentes 
nas práticas educativas realizadas nas 3 instituições de ensino. Considerando que o trânsito é 
uma temática social, parte da vida cotidiana das pessoas, a necessidade de entender como se dá 
a dinâmica da circulação ocorre no intuito de fazer uma leitura geográfica do trânsito. A 
percepção da mobilidade é comum ao conjunto das pessoas que vivem na cidade. A 
necessidade de compreende-lo pelo viés do espaço e da mobilidade prescinde o conhecimento 



 

 

da evolução da motricidade e do desenvolvimento cognitivo da criança e da relação que ela 
estabelece com o espaço. A interlocução Geografia-trânsito passa pela leitura das paisagens da 
cidade, e da concepção que a rua é um espaço de encontros, de disputas e confrontos espaciais, 
mediados pelos ícones da cidade. As categorias que  são utilizadas pela ciência do espaço 
auxiliam no estudo da circulação, seja das migrações humanas, das mercadorias que são 
comercializadas em todas as partes do globo terrestre, dos meios de transportes, das 
comunicações e por fim, do conjunto dos tráfegos individuais que constitui o trânsito. A 
circulação faz parte da vida das pessoas desde a mais ínfima forma de vida. No ventre materno, 
a criança já tem contatos com a circulação humana, sendo transportada pela mãe, depois ela 
"engatinha", dar os primeiros passos pelo espaço da casa, brinca com os amigos no playground 
ou em alguns casos, na rua. Os procedimentos referentes aos deslocamentos humanos são 
carregados de processos de aprendizagens não sistematizadas. A sistematização desses 
processos pode e deve ocorrer na escola. Na escola, particularmente no ensino de Geografia, é 
possível fazer uma interlocução entre o desenvolvimento da motricidade corpórea, a rua como 
meio onde a circulação ocorre com maior intensidade e a leitura das paisagens como pontos de 
referências espaciais auxiliares nos deslocamentos. O trânsito, forma específica, é pouco 
discutido em Geografia, quando comparado com a Cartografia, com as migrações, com a 
questão ambiental, entre outros. Todavia, vários autores dessa área do conhecimento 
apresentam discussões teóricas que permitem estabelecer relações entre a Geografia e o 
trânsito, ou seja, entre o espaço e a circulação. Nesse contexto, a Geografia escolar, 
desempenha um importante papel, pois, no ensino, é possível ensinar, utilizando as categorias 
de análise espacial na perspectiva da mobilidade, isto é, relacionar o corpo, a rua e paisagem. 
Visando a sistematização das atividades relacionadas à circulação, foi necessário inicialmente 
fazer um levantamento das condições locais das escolas, conhecer a comunidade escolar, a 
qualidade e distribuição dos equipamentos públicos voltados para a circulação, os meios de 
transportes usados pelos alunos para deslocarem de casa para escola e vice-versa. Os recursos 
didáticos das instituições também foram verificados, para posteriormente iniciar os procedime 
ntos educativos ligados às atividades. Na tentativa de fundamentar as atividades foram 
realizados estudos com autores da psicologia, da educação, da Geografia, do trânsito, Leis, 
livros didáticos, filmes, poesias e contos, músicas e principalmente o conhecimento dos alunos, 
o que eles sabiam sobre o trânsito, que foi aprendido dentro e fora do ambiente escolar. A 
cidade permite uma leitura de suas ruas, de suas paisagens, especialmente as paisagens 
relacionadas ao trânsito, dispostas nas placas de sinalização, nos semáforos, nas praças, no caso 
de Goiânia, nas inúmeras rotatórias, entre outros ícones urbanos. Ou seja, o espaço local 
constitui um importante instrumento pedagógico, um livro aberto, com várias possibilidades 
de ações educativas, além do que, pela experiência nota-se que os alunos gostam de atividades 
que são ligadas ao corpo e à prática espacial, à circulação. A possibilidade de auxiliar nos 
deslocamentos faz dos conhecimentos geográficos, um dos mais importantes instrumentos 
utilizados na vida urbana marcada, cada vez mais, pela necessidade da leitura e do 
reconhecimento espacial. A compreensão da dinâmica da circulação serve como meio auxiliar 
ao exercício da cidadania. O direito à cidade pressupõe o direito à circulação, a circulação com 
segurança, com respeito ao outro, ao próximo. A relação do homem com os outros homens 
pode, pois, ser mediada pelos conhecimentos que a Geografia pode propiciar, voltados para a 
circulação e para o exercício da cidadania. 
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RESUMO 
 
Anápolis é uma cidade importante do interior goiano. Com porte médio e uma população de 
287.666 habitantes (Censo 2000, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vem 
apresentando nos últimos anos uma intensa urbanização associada ao crescimento econômico 
e industrial. A sub-bacia do Córrego Catingueiro, situada a oeste da cidade, foi escolhida para 
este estudo por ser uma área que comporta grande quantidade de nascentes  do rio João Leite, 
sendo portanto, uma região de preservação prevista pela legislação ambiental. A  área da sub-
bacia do córrego Catingueiro é de 114 Km² e está compreendida entre os paralelos 16º14’ 07” 
e 16º 21’ 41” S e os meridianos 49º 06’ 34” e 48º 56’ 27” W. Esse local de altas declividades 
encontra-se parcialmente ocupado por bairros residenciais de classes sociais diferenciadas, por 
pequenas indústrias e por loteamentos. O objetivo da pesquisa foi de diagnosticar as condições 
ambientais na sub-bacia do córrego Catingueiro, a fim de identificar os impactos negativos e 
analisar a relação destes com a expansão urbana que está ocorrendo em direção às suas 
nascentes. Com esse intuito, foram utilizados meios de investigação como revisão bibliográfica, 
trabalhos de campo, análises dos sedimentos em suspensão e da carga de fundo do córrego, 
utilização de material cartográfico, interpretação de imagem de satélite, uso do 
geoprocessamento, pesquisa documental para levantamento de informações relativas ao meio 
físico e socioeconômico em órgãos de planejamento e instituições político-administrativo do 
município e demais órgãos pertinentes. Os resultados obtidos comprovam que a ocupação nas 
cabeceiras do Córrego Catingueiro está ocorrendo desordenadamente e vem acentuando os 
impactos negativos nesse local. A rudimentar infra-estrutura básica existente nos bairros e o 
descaso para com a complexidade do meio físico nesses setores potencializam os 
desmatamentos, os processos erosivos, acentuam a acumulação de lixo e a  poluição hídrica. 
Esse processo cria um embate direto entre as áreas dessa região, as quais deveriam ser 
preservadas, e as comunidades, que precisam de um espaço para habitar. Como resultado, 
geram-se e desestruturam-se  sistemas antes harmônicos. O levantamento de dados sobre o 
meio físico permitiu conhecer as características e condições ambientais que, juntamente com as 
condições socioeconômicas e legais, constituíram a base para a sugestão de medidas que 
possam auxiliar na conservação dos recursos naturais dessa localidade e na restauração das 
áreas degradadas. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Suscetibilidade Natural e Risco à Erosão Linear no Setor 
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DATA DE DEFESA: 27/10/2003 
RESUMO 
 
O desenvolvimento e as fisionomias da paisagem terrestre ocorrem mediante a atuação de 
diversos fatores e processos ao longo do tempo. A interferência antrópica também influencia 
essa dinâmica no que se refere ao aproveitamento dos recursos naturais. A amplitude e 
velocidade cada vez maiores entre as trocas de energia no ambiente, relacionadas ao uso dos 
recursos naturais, consequentemente refletem de maneira direta no aumento dos desequilíbrios 
e no retorno dos resíduos ao próprio meio. Isso caracteriza problemas ambientais em 
consequência da sua incorporação insatisfatória ao novo ambiente produzido pela organização 
do espaço geográfico. No extremo sudoeste goiano situa-se o setor sul da Alta Bacia do Rio 
Araguaia, que representa parte de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil e 
que possui áreas impactadas por processos erosivos dos solos totalizando cerca de cem 
ocorrências resultantes da interação de fatores do meio físico com o uso e manejo das terras. 
Com objetivo de elaborar diretrizes e ações visando o planejamento geoambiental para o setor 
sul do alto curso do Rio Araguaia com ênfase no controle dos processos erosivos lineares e nas 
suas consequências, através da delimitação de sistemas ambientais e avaliação dos seus graus de 
suscetibilidade e risco à erosão linear na escala de detalhe de 1/60.000, este trabalho indicou 
dez sistemas ambientais diferentes em suas características. Comprovaram também que 94,5% 
desses sistemas ambientais encontram-se em classes de suscetibilidade natural à erosão linear 
que variam de moderadamente suscetível a ravinas a extremamente suscetível a ravinas e 
voçorocas e que aproximadamente 80,27% dessas áreas de altas suscetibilidades estão sendo 
utilizadas para atividades agropecuárias não recomendadas. Com relação ao risco à erosão 
linear, 80,52% da área se encontra em classes que variam de médio risco a risco iminente e 
76,31% dessas áreas são utilizadas para atividades agropecuárias. Os graus de criticidade nos 
sistemas ambientais em função de suas suscetibilidades e riscos aos processos erosivos lineares 
indicaram quatro em estado crítico muito alto, três em estado crítico alto, dois em média 
criticidade e um em baixa criticidade. 
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RESUMO 
 
O Cerrado é uma região que oferece inúmeras perspectivas quanto à ocupação e a preservação. 
Isso se deve porque é uma área que conheceu a exploração a poucas décadas, então, por esse 
motivo, ainda conserva paisagens naturais, preservadas das mãos humanas. A região do 
Sudoeste do Estado de Goiás foi umas das primeiras do Estado a ser incorporada ao processo 
produtivo intenso e a ver suas terras quase que totalmente tomadas pela agricultura moderna, 



 

 

principalmente de grãos. É importante frisar o quase, porque ainda existem alguns poucos 
remanescentes preservados na região, como é o caso do Parque Nacional das Emas. A criação 
da unidade ocorreu em 1961 e o incremento de novas técnicas ao Cerrado na década de 1970, 
por isso o Parque Nacional das Emas – PNE, preserva, até hoje, em seus limites uma área de 
131 mil ha, aproximadamente. Por isso, esta pesquisa procurou entender, a representação que 
o parque possui para a comunidade, como se deu a sua criação e manutenção até os dias atuais, 
mesmo sofrendo pressões para ceder suas terras e recursos ao processo produtivo 
representado, principalmente, pela agricultura moderna. Contribuíram para esse levantamento 
da relação parque-comunidade, utilizando-se da representação social como instrumento para 
avaliar a importância do PNE para o meio, alguns agentes importantes na construção dessa 
história como as organizações governamentais (Prefeituras de Mineiros e Chapadão do Céu, 
através de suas secretarias voltadas para o meio ambiente), não-governamentais (Fundação 
Ecológica de Mineiros e Conservation International do Brasil), Sindicato Rural de Mineiros, e 
os Srs. Antônio Malheiros, Martiniano J. Silva e Gabriel Cardoso Borges (diretor do parque). 
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RESUMO 
 
O presente estudo dá ênfase ao comportamento morfológico e hidrodinâmico dos solos de 
uma vertente da microbacia do Córrego Paraíso, que integra a subbacia do Córrego Queixada, 
afluente da Alta Bacia do Rio Araguaia. Trata-se de uma das mais críticas sub-bacias da região 
em número voçorocas; portanto, este estudo objetiva analisar o comportamento físico-hídrico 
dos solos da referida área e sua dinâmica, a fim de contribuir com subsídios para o 
entendimento e controle deste fenômeno. A metodologia de pesquisa consistiu em: revisão 
bibliográfica; levantamento planialtimétrico de uma vertente representativa; caracterização 
morfológica dos solos em topossequência, por tradagem e abertura de trincheiras; coleta de 
amostras deformadas e indeformadas de solo; instalação de pluviômetro e pluviógrafo; 
implantação de medidores de nível d´água no terço inferior da vertente; levantamento geofísico 
com GPR (Ground Penetrating Radar) e SEV (Sondagem Elétrica Vertical) para o 
monitoramento do lençol freático em maiores profundidades, ao longo da topossequência, nas 
estações seca e chuvosa. Foram identificados os seguintes solos na toposseqüência: o Neossolo 
Quartzarênico, Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Gleissolo, muito friáveis, distribuídos 
de montante para jusante, assentados sobre o arenito eólico da Formação Botucatu (Triássico), 
ao longo de uma vertente suave ondulada convexa coberta em grande parte por pastagem e 
alguns fragmentos de cerrado no topo e próximo ao córrego. O monitoramento com GPR e 
SEV apresentou perfis sub-horizontais convexos do lençol freático nos terços superior e 
inferior da vertente e quase plana no terço médio, indicando maior circulação hídrica no terço 
inferior em que a convergência hídrica sub-superficial é mais acentuada. Confrontando-se os 
dados de chuva e dos medidores de nível d´água, constatou-se rápida flutuação do lençol 
freático frente aos episódios chuvosos. Segundo os mapas do lençol freático, ocorre a 



 

 

circulação preferencial e concentrada em determinados pontos no terço inferior da vertente em 
períodos chuvosos, inclusive com exfiltração do lençol freático, a uma distância de 
aproximadamente 60m do curso d´água, indicando assim, um setor de risco ao efeito piping, 
mecanismo evolutivo de erosão remontante em voçorocas. 
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A bacia do córrego Capivara está inserida na Alta Bacia do Rio Araguaia considerada como 
uma das regiões do país severamente afetadas pelos processos erosivos lineares principalmente 
voçorocas. Nesta bacia escolheu-se uma voçoroca para estudo detalhado denominada Paraíso. 
Nessa voçoroca o estudo sugere que fraturas no elúvio/saprólito são locais preferenciais de 
fluxos e de evolução do processo, ambos atuantes em superfície e subsuperfície. Estudos das 
estruturas foram empreendidos para estabelecer a relação das fraturas no saprólito de arenito e 
o avanço da voçoroca. Feições erosivas como marmitas, pipes e movimentos de massa 
coincidem com as mesmas direções dessas fraturas. A partir da correlação existente entre as 
direções de fraturas e essas feições, propôs-se um modelo evolutivo para o seu 
desenvolvimento. Nesse modelo a voçoroca inicia-se conectada junto ao córrego Capivara e 
obedece a um padrão em que a interação sinergética entre os mecanismos erosivos por quedas-
d’água, movimentos de massa em solo e rocha e arraste de partículas por fluxos concentrados 
em túneis são associadas a controle estrutural. Apesar de constatar que outros fatores 
influenciam no seu desenvolvimento, como climático e geomorfológico, o seu avanço para 
montante obedece claramente à direção NW. A correlação existente na orientação dessa 
voçoroca e fraturas é verificada também na voçoroca Água Fria, situada próxima e na mesma 
bacia do córrego Capivara, onde fraturas de direção NW e mergulhos elevados (usualmente 
maior que 70º) recortam tanto o elúvio quanto o saprólito. A presença de depósitos 
aluvionares, supostamente Quaternários, especificamente turfosos, posicionados a jusante da 
voçoroca Paraíso chamam a atenção para um estudo de identificação, caracterização de origem 
e ambiente de deposição. 
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A presente dissertação é o resultado de uma análise das relações do comércio varejista 
periódico no tempo-espaço da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade, GO, com os 
elementos envolvidos na organização deste evento. A partir de uma abordagem sócio-
histórico-cultural-discursiva dos dados levantados em arquivos, jornais, revistas, bibliografias 
pertinentes ao tema versado, entrevistas e aplicação de questionários em 2001 e 2002, 
procedeu-se um estudo da festa enquanto evento relevante para os comerciantes esporádicos, 
locadores de pontos (habitantes da cidade) e para o Município de Trindade. A festa é um 
elemento singular no território goiano, inscrito no tempo-espaço histórico e social de uma 
romaria que se iniciou com um oratório em meados do século XIX. Nesse sentido, procurou-
se dialogar com a história de Trindade (antiga Barro Preto) e com os discursos que a 
remontam: o achado do medalhão por Constantino Xavier Maria e sua esposa Ana Rosa, o do 
clero após a separação do Estado da Igreja, o do comércio inserido na cultura do homem 
desde longa data, discutindo, a propósito deste último, a sua inserção no campo da cultura 
popular e do processo de precarização das condições de trabalho do brasileiro. Tratou-se, a 
partir das “imagens” do comércio varejista periódico no tempo-espaço da festa, da constituição 
dos sujeitos no espaço de comércio periódico, da aglomeração de romeiros, turistas e 
comerciantes na cidade-santuário (que Rosendahl considera hierópolis), das metamorfoses em 
conseqüência das relações espaço-tempo festivo, da intervenção política na organização do 
comércio periódico, bem como a relação dos sujeitos entre si com os modos de se realizar a 
festa.  Versou-se a relação da festa com a rede urbana brasileira, sobre o 
discurso da produção, circulação e consumo de mercadorias possibilitado pelo 
desenvolvimento das estradas de rodagem, que permitiu a interligação dos fluxos com a cidade 
de Trindade nos dias festivos. Por fim, foram consideradas, em virtude de uma subjetividade 
em relação aos sujeitos inseridos na romaria, as influências do poder público nas mudanças na 
forma de se construir e se proceder na festa. Por tradição, os comerciantes e os mendigos (que 
foram transformados em comerciantes de postais) inventavam um espaço diferente daquele 
vivido cotidianamente, num tempo-espaço utópico, transgredindo normas, regras e valores 
sociais. Com a intervenção do poder estatal e suas parcerias no modo de se fazer a festa, 
recriou-se a arte de realizá-la, alterando-se a identidade da romaria do Pai Eterno em Trindade. 
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Estudar a Geografia de um município significa, dentre outras estratégias de pesquisa, adentrar 
à sua história, descobrir suas origens, influências recebidas, mudanças ocorridas e sua 
importância para a região na qual encontra-se inserido. Assim, compreender a Geografia do 
antigo Arraial de Santana, implantado em 6 de julho de 1727, às margens do Rio Vermelho, sua 
evolução e dinâmica atual constitui a tarefa da presente pesquisa. Nessa busca pode-se 
encontrar o espaço e o tempo delimitados, circunscritos num território, o município, que 
permite analisar diferentes aspectos da complexidade do lugar. Este projeto tem como objetivo 
geral, elaborar uma análise comparativa dos municípios que foram desmembrados do 



 

 

município de Goiás, (antigo Arraial de Santana) desde 1950, avaliando as transformações 
regionais e o impacto causado sobre o fragmentado Município de Goiás, cuja dimensão 
territorial chegou a corresponder a 25.000Km² antes da década de 50 do século XX. Após esse 
período reduziu-se para 6.535 km, com o surgimento de vários outros municípios, reduzindo a 
sua dimensão para os 3.106 km² atuais. Alguns aspectos são relevantes nesta pesquisa, tais 
como: identificar as origens e os motivos que contribuíram para as emancipações, verificar os 
reflexos dessas emancipações para os municípios desmembrados, relacionar as transformações 
econômicas, políticas e sociais que precederam em Goiás desde a década de 50 e seus reflexos 
na economia da região e ainda avaliar o desenvolvimento sócio econômico dos municípios 
emancipados aprofundando-se no município DE Goiás. Buscar-se-á compreender o processo 
de construção do território/região, que antes (dos desmembramentos) constituía o município 
de Goiás, levando-se em conta as relações histórico-espaciais da sociedade, bem como a sua 
forma de organização da produção no espaço regional. O método regional, a escala temporal e 
o recorte espacial, justificam-se, face ao objeto e as suas peculiaridades. A base 
operacinal/metodológica está fundamentada em levantamentos de dados junto ao IBGE, 
Secretaria de Estado da Fazenda, nas prefeituras municipais e órgãos, entrevistas com 
pioneiros e pessoas com relevante papel social nos municípios. Porém, faz-se necessário um 
minucioso levantamento bibliográfico, para dar fundamentação teórica ao trabalho. Após o 
levantamento histórico dos municípios pesquisados, seguir-se a os levantamentos cartográficos 
e o mapeamento da região, para finalmente desmontar as transformações ocorridas no 
território do município de Goiás ao longo do processo fragmentação. Espera-se que este 
estudo seja de relevância para a sociedade vilaboense, como também para os municípios que 
dele se originaram, visto que, através dele é possível desvendar processos sócio-espaciasi 
necessários à compreensão  da realidade e/ou local, que possibilite um novo olhar das suas 
problemáticas sob a ótica da Geografia.  
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Os desafios vivenciados na contemporaneidade estão intrinsecamente relacionados às questões 
sociais e nela a moradia tem sido pauta de discussões de várias áreas do saber, entre elas a 
Geografia. É o reconhecimento de que as políticas públicas como a da habitação são 
indissociáveis das demais como: educação, meio ambiente, saúde, lazer, cultura e as demais de 
cunho social. É um nova concepção de que moradia ultrapassa o âmbito técnico e alcança o da 
política enquanto ação humana na busca de uma inserção sócio-espacial justa para a construção 
da cidadania. Este estudo é a tentativa de contribuir com mais e novos elementos históricos, 
teóricos, metodológicos, epistemológicos e culturas a partir do entendimento da categoria 
Lugar. O recorte sócio-histórico-espacial desta pesquisa perpassa pela Área de Preservação 
Permanente - APP, do Jardim Botânico, os seus ex-moradores e a área para onde foram 



 

 

transferidos, o Condomínio "Veredas do Cerrado". Assim, entender e explicar como esses 
moradores estão se conhecendo e se reconhecendo historicamente neste novo contexto 
espacial, como estão construindo o seu cotidiano e como imbuem de significados as suas vidas 
dentro deste espaço para transforma-lo em Lugar é o objetivo deste trabalho. É a necessidade 
de se extinguir a dissociação histórica entre o sujeito e o objeto, e a partir daí incorporar a 
dimensão humana nas abordagens das políticas públicas e nas análises sócio-espaciais. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: AQUI E ACOLÁ - Áreas Reformadas, Territórios 
Transformados (Reterritorialização e a construção do lugar – um debate entre projetos de 
assentamento rurais e empreendimentos rurais do Banco da Terra em Goiás) 
MESTRE: Karla Emmanuela Ribeiro 
ORIENTADOR:  Dr. Manoel Calaça 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 10/12/2003 
RESUMO 
 
A presente dissertação tem por objetivo averiguar a ocorrência ou não de um processo de 
territorialização-desterritorialização-reterritorialização (TDR) do campesinato goiano por meio 
de um estudo comparativo entre um projeto do programa de assentamento rural (PA) do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e de um empreendimento em 
agrovilas do programa do Banco da Terra (EABT) em Goiás. Assim, a partir de um estudo de 
caso, sob o enfoque do planejamento territorial dos projetos e da organização social das 
famílias beneficiadas pelos programas em questão, procurar-se-á caracterizar o processo de 
construção do lugar pelos camponeses-agricultores-familiares; verificar-se-á ou não a unidade 
identitária do sujeito social nos dois projetos; elencar-se-á as estratégias adotadas na construção 
das novas comunidades que se instalam  nas áreas reformadas. Essa análise procurará, desta 
forma, suscitar em debate do território quanto elemento moldável, pois as áreas são 
reformadas cotidianamente. A questão central trata-se da exeqüibilidade do controle de um 
novo território social, garantindo a autonomia do indivíduo e a formação de uma coletividade. 
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O Turismo Rural é uma modalidade turística que vem despontando no cenário do turismo 
alternativo brasileiro.  Seus resultados têm feito crescer o número de proprietários rurais 
interessados em obter uma fonte complementar de renda. Em Goiás, observa-se uma 
crescente demanda por essa modalidade turística. Os atrativos são os recursos naturais, os bens 
culturais e o modo de vida rural. O turismo rural é praticado em propriedades rurais, onde o 
turista vivencia o modo de vida e a cultura do homem do campo, paralelamente às práticas 
produtivas tradicionais. Objetiva-se a discussão teórico-metodológica da prática turística em 



 

 

espaço rural, a identificação de ocorrências dessa atividade na Região Metropolitana de 
Goiânia, a saber: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia (GAH), com classificação 
tipológica do turismo rural nessa área. Na metodologia empregada, os sujeitos, atores sociais 
locais, são evidenciados quanto aos seus sentimentos, às percepções e ao imaginário acerca do 
espaço, da paisagem e do lugar rural, bem como das práticas turísticas que são desenvolvidas 
nas propriedades rurais.  Esses atores sociais são identificados como os "de dentro", quando se 
referem aos proprietários e trabalhadores rurais; e os "de fora", fazendo alusão ao turista. As 
reflexões foram realizadas, baseando-se na perspectiva da Geografia Cultural e Humanista, em 
que se priorizam as construções humanas e as relações socioculturais. Nessa abordagem, tem-
se o entendimento do espaço, sendo este rural, enquanto substrato físico para as manifestações 
turísticas e as relações socioambientais exercidas espacialmente. Assim, paisagens e lugares são 
produzidos com forte conteúdo cultural, resultado das atividades humanas. Desse modo, o 
turismo é percebido como produtor e consumidor de espaço. A paisagem rural é vista pelo 
turista como elemento de maior atratividade. A partir dessa percepção, classifica-se o turista 
espectador, o agente e o agente-observador. Cada classe representa a intensidade e interação 
entre a paisagem e o turista. São motivações para o turista: descanso e lazer, sensação de 
retorno, contato com a natureza e prática de atividades excitantes e vivência com o campo. 
Foram classificadas as tipologias para atividades turísticas, territorialidades e ocorrências de 
turismo rural em GAH que são:o turismo eco-rural, em espaço rural e o agroturismo. São 
diferentes modalidades turísticas, denotando a apropriação e transformação do espaço rural em 
território turístico. 
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O momento atual tem sido marcado por uma ampla discussão quanto à finalidade da educação 
escolar. No âmbito dessa discussão, o ensino de Geografia tem sido alvo de amplas 
considerações sobre sua contribuição para o exercício da cidadania e quanto ao trabalho com 
esta disciplina nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Diante dessa realidade, este trabalho 
busca empreender um estudo sobre o Ensino de Geografia nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental discutindo a abordagem do bairro e da cidade como conteúdos desse ensino e as 
orientações teórico-metodológicas que precisam direcioná-lo. A pesquisa consistiu em uma 
pesquisa-ação, efetuada em uma escola da rede pública municipal de Goiânia, e se baseou em 
discussões realizadas em um grupo de estudos constituído por pesquisador, coordenação 
pedagógica e professora. O texto apresenta  uma discussão do ensino de Geografia em uma 
perspectiva crítica, contextualizando sua realidade histórica e contemporânea. São discutidos 
importantes elementos desse ensino, tais como seus objetivos, conteúdos e metodologias, 
abordando ainda a questão da formação inicial e seu papel na qualificação do profissional 
docente para o exercício de seu trabalho. 
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Esta dissertação, cujos objetivos de estudo são os sistemas de integração e os integrados, no 
contexto da indústria Perdigão, interpreta as respostas dadas pelo lugar, município de Rio 
Verde e outros do sudoeste goiano, ao processo de implantação dos referidos sistemas de 
integração. Entende-se que, através do estabelecimento de novas relações de trabalho 
(territorialidades) e através da incorporação da produção de grãos do município de Rio Verde 
(sede da agroindústria) e de outras áreas limítrofes, a agroindústria Perdigão organiza um 
sistema produtivo que permite discutir a criação de um novo território: o Território da 
Perdigão. Cabe ressaltar que a economia goiana é estruturada na associação entre o setor 
primário e as atividades agroindustriais e que, em pouco mais de três décadas, o espaço agrário 
goiano adequou-se ao atendimento de novos modelos produtivos, voltados para a 
comercialização. A instalação de agroindústrias no território goiano, a exemplo da Perdigão em 
Rio Verde, é a expressão maior desse processo. 
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O trabalho em questão refere-se à formação e atuação do núcleo da Cooxupé - Cooperativa 
Regional de Cafeicultores em Guaxupé LTDA - em Monte Carmelo, sob a ótica do cooperado. 
Mediante à análise do núcleo, procurou-se verificar a capacidade da cooperativa em promover 
a integração entre desenvolvimento econômico e social, promovendo a democracia na gestão e 
nos lucros. Neste estudo, buscou-se pontuar as razões que levaram os cafeicultores de Monte 
Carmelo a se associarem à Cooxupé, bem como os reflexos dessa parceria ao produtor. Nesta 
investigação, espera-se, ainda, encontrar as razões de uma cooperativa formada no Sul de 
Minas Gerais estender seu domínio na região do cerrado mineiro. Enfim, pode-se dizer que 
pesquisar a Cooxupé, uma cooperativa que atua no ramo da cafeicultura há mais de quarenta 
anos, ajuda não só a compreender a organização dos cafeicultores em cooperativa, mas 



 

 

também entender a idéia que seus cooperados fazem do cooperativismo. 
 
 
 
 
 


