
 

 

DISSERTAÇÕES 
 
TÍTULO: A TRAJETÓRIA DE UMA “CASA DE SABER”: O INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRÁFICO DE GOIÁS (1930-1970) 
MESTRE Giovana Galvão Tavares 
ORIENTADOR: Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueira 
INSTITUIÇÃO: UNICAMP – SP 
DATA DA DEFESA 27/01/2000 
RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a investigar e compreender a trajetória institucional do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) ao longo das décadas de 1930 a 1970. Em 
nossa dissertação visualizamos o IHGG como uma instituição regional que buscou, através da 
reunião de diversos intelectuais goianos, em diferentes tempos, elaborara a história e a 
geografia da região de Goiás. Para esse fim, recorremos a nova historiografia da ciência que 
estabelece diálogo como a História Cultural. Esse diálogo investiga os objetos ´escondidos´, e 
assim permite que se investiguem instituições e prática científicas anteriormente 
desconsideradas. 

Ao longo de sua trajetória o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás teve, ao nosso 
entender, três fases que marcaram a sua vida institucional. A primeira caracteriza-se como o 
momento de criação e implementação, período marco pela administração do professor 
Colemar Natal e Silva. A segunda caracteriza-se como o momento de consolidação da Casa. A 
terceira caracteriza-se pela fase de uma maior aproximação do IHGG com a sociedade goiana 
através da divulgação do conhecimento regional nos Cursos de Cultura Goiana e na Revista do 
Instituto. Essa dissertação apresenta uma análise dessas três fases abordando os papéis 
educacionais, sociais e políticos exercidos pela Instituição ao longo dos 50 anos pos nós 
investigados.  
 
TÍTULO: IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DA 
PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIBEIRÃO ANICUNS: O CASO DA VILA RORIZ 
MESTRE: Bernardo Cristóvão Colombo da Cunha 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Valter Casseti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 14/03/2000 
RESUMO 
  A ocupação da planície de inundação do Ribeirão Anicuns e os impactos decorrentes 
desse processo constitui o ponto focal da pesquisa em tela. Para facilitar a compreensão da 
matéria os impactos assumiram um duplo aspecto: sobre o ambiente e sobre a sociedade. Os 
impactos ambientais foram abordados segundo a ótica da geomorfologia. Para tanto o conceito 
ab”saberiano de geomorfologia tripartite foi apreendido como um método, ou seja, foi o fio 
condutor da pesquisa. O conceito de georrelevo proposto por kügler (1976 apud Abreu, 1982) 
auxiliou no a parte empírica, cuja orientação metodológica seguiu a estrada pavimentada por 
Ross(1992) e Nunes Filho Et al.(1995). A produção de sedimentos e a alteração fisiográfica de 
parte do Ribeirão Anicuns constituem os dois temas integradores dos impactos sobre o 
ambiente. A releitura da tabela clássica do Tempo Geológico foi uma imposição do método. O 
período Quinário, integrado pelas épocas Tecnogeno I e Tecnogeno II foi introduzido, 



 

 

marcando a ruptura paradigmática entre a abordagem da geologia do quaternário e a 
geomorfologia clássica e a abordagem tecnogênica, caracterizada pela ação do homem 
enquanto agente francamente geológico/geomorfológico. Aloformação Ribeirão Anicuns, foi a 
expressão usada para caracterizar os depósitos resultantes da ação direta e indireta do homem, 
em função da produção do espaço urbano. Foi verificado que o Ribeirão Anicuns sofreu um 
processo de derivação da ordem de 6,8 metros por ano, na área do Setor Gentil Meireles, 
enquanto na área da Vila Roriz a velocidade de derivação situou-se em torno de 4,2 metros por 
ano. As observações de campo suportam a generalização de que existe uma coluna de 
depósitos tecnogênicos induzidos, indiretos ou imediatos, da ordem de 3,5 metros de 
espessura, enquanto os depósitos construídos, diretos ou imediatos atingem 3 metros em 
média. Os dados mostram, assim, que a efetuação humana é um fenômeno que difere da 
efetuação natural. Aquela se realiza no tempo histórico, esta no domínio do Tempo Geológico. 
Os impactos sociais foram abordados sob o ângulo da exclusão social e em relação à saúde da 
população. Esta foi analisada sob o prisma da ocorrência de algumas parasitoses. A grande 
incidência de pessoas portadoras de parasitoses indica que a área oferece riscos à saúde da 
população. A exclusão social, metaforizada como um poliedro de múltiplas faces, foi abordada 
sob a ótica da renda. Verificou-se que, embora o caldeirão de pobreza tenha sofrido contração 
nos últimos três lustres, a exclusão social se intensificou na Vila Roriz, levando-se em 
consideração, quer a proporção de pobres aí existentes (quando cotejada com aquela de 
Goiânia), quer considerando-se o valor real do salário mínimo, tendo-se como deflator o índice 
do custo de vista do DIEESE. As expressões germes, elementos nucleares ou microagregados 
de exclusão social, mesoagregados ou conglomerados de exclusão social, macroagregados ou 
bolsões de exclusão social e estratos ou zonas de exclusão social foram propostas na presente 
dissertação, para caracterizarem o processo de germinação e desenvolvimento da exclusão 
social enquanto forma mansa e pacífica de convivência social. As expressões vão de encontro 
aos aglomerados tradicionais de Haesbaert (1995: 195), embora tenham pontos de contato de 
com eles. A Vila Roriz é interpretada como um conglomerado ou mesoagregado de exclusão 
social. Finalmente discutiu-se o termo proteção como continente de que são conteúdos os 
termos conservação, recuperação, restauração, preservação e defesa. O conceito de unidades 
de conservação foi resumidamente discutido e a minuta de um projeto de lei relativo à gestão 
dessas unidades foi apresentada.       
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: TRANSPORTE COLETIVO URBANO E QUALIDADE 
DE VIDA 
MESTRE: Valéria Maria Ribeiro 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
ORIENTADOR: Profª Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
DATA DA DEFESA: 23/03/2000 
RESUMO 

A demanda por transporte é hoje uma realidade nas grandes cidades brasileiras e o 
sistema de transporte coletivo destaca-se como um elemento essencial para a circulação na 
cidade, permitindo o deslocamento de milhões de pessoas pelo espaço urbano para a realização 
de diversas atividades. Apesar disso, a maioria das grandes cidades brasileiras ainda é carente de 
qualidade e eficiência no sistema de transporte coletivo urbano. 



 

 

Goiânia não é uma exceção, portanto não oferece um transporte coletivo de qualidade à 
população. Este estudo analisa o sistema de transporte coletivo e sua problemática nesta cidade 
e a compreensão do modo como o transporte coletivo urbano influencia na qualidade de vida 
de seus usuários constitui o objetivo central dessa pesquisa. 
A presente pesquisa, ao mesmo tempo que procura analisar os reflexos do uso do transporte 
coletivo de Goiânia na qualidade de vida dos usuários, resgata a visão de que a garantia da 
mobilidade na cidade, concretizada através de um sistema de transporte coletivo eficiente e 
mais democrático, é um instrumento de construção da cidadania. 

 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A IDÉIA DE NATUREZA NA PRÁTICA COTIDIANA 
MESTRE: Eliana Marta Barbosa 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Valter Casseti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 31/03/2000 
RESUMO 

O conceito de natureza atravessa diversas vertentes epistemológicas, muito mais 
filosóficas do que propriamente sociais. Por isso busca-se nesse trabalho, demonstrar a relação 
existente entre o conceito de natureza adotado na academia e a idéia de natureza concebida 
pela população, a partir da prática estabelecida no local de moradia. Ressalta-se que o 
crescimento acelerado e desordenado das cidades, fruto dos frutos migratórios inter-regionais e 
do êxodo rural, acarretou diversas conseqüências sócioambientais. Esses fatores, somados à 
política imobiliária colaboraram para a ocupação de áreas de risco, pois ao se considerar o solo 
como mercadoria, legitimaram-se a propriedade privada e a ocupação diferencial do espaço. 
Goiânia não foge desse contexto. As características morfológicas favoráveis do seu relevo 
fizeram-na configurar-se como o local apto à ocupação, e as restrições, ao direcionamento a 
áreas com  declividades acentuadas, a fundos de vales e a áreas de proteção ambiental. Todavia, 
o que se verifica é um incremento na ocupação de áreas de risco. É o caso dos setores que 
compõem a sub-bacia hidrográfica do córrego Palmito, ocupados pela população de baixa 
renda, por meio de loteamentos irregulares. Essas áreas tornam-se susceptíveis aos “azares da 
natureza”. Por outro lado verifica-se, também, no sítio urbano de Goiânia, a ocupação, na 
forma de loteamentos regulares, de área de risco propiciada pelo acesso à recursos  
tecnológicos, que possibilitaram ultrapassar a vulnerabilidade do relevo, através de uma boa 
infra-estrutura. Neste caso insere-se o setor Gentil Meirelles, que possui como atrativo a 
possibilidade de uma ampla visão das áreas centrais de Goiânia favorecida pela inclinação de 
seu relevo. A partir da ocupação diferencial do espaço, da morfologia do relevo, da relação 
estabelecida com o lugar de moradia, em detrimento das condições socioeconômicas e 
culturais, pode-se, enfim, ter uma idéia distinta da natureza: de virtuosidade ou de hostilidade. 
Compreender a idéia de natureza utilizada pelos moradores dessas áreas permite levantar 
subsídios para dar-lhe um tratamento dialético. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: SUBSÍDIOS À REGIONALIZAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS CIDADES: O CASO DE CATALÃO - GO 
MESTRE: Guillermo Leônidas Castro Moya 
ORIENTADOR: Pompeu Figueiredo de Carvalho 



 

 

INSTITUIÇÃO: UNPESP – Rio Claro 
DATA DA DEFESA: 01/07/2000 
RESUMO 
 
Uma importante contribuição ao estudo da Geografia Urbana é a análise das cidades, seus 
níveis de equipamentos, a determinação das áreas de influência e o estudo das relações cidade-
região. Nesse âmbito, inscreve-se o presente trabalho, que tem como ponto central a cidade de 
Catalão, localizada no sudeste do Estado de Goiás sobre o eixo rodoviário que liga São Paulo a 
Brasília e que passa também pelas mais importantes cidades do Triângulo Mineiro. Nesse 
contexto, Catalão apresenta uma concentração apreciável de recursos e de infra-estrutura 
básica de serviços capazes de proporcionar economias externas suficiente para atrair novos 
investimentos. Estas têm como alicerce, serviços sociais como educação, assistência à saúde, 
administração pública e privada, serviços financeiros, serviços profissionais liberais e serviços 
culturais, destinados ao atendimento da população da microrregião. É através da determinação 
das funções urbanas que possibilita-se obter importantes subsídios para o estudo do 
desenvolvimento regional e o aprofundamento do conhecimento das cidades como função do 
desenvolvimento econômico. Assentado sobre importantes recursos naturais, o Município de 
Catalão acreditou, por bastante tempo, que a sua vocação estava na exploração adequada do 
subsolo. Posteriormente, com a introdução de novas tecnologias no campo e a conseqüente 
concentração fundiária, pensou-se num novo ciclo da economia regional, baseado, 
principalmente, na produção e exportação de grãos. Hoje, uma nova realidade está 
acontecendo com a instalação de empresas transnacionais que, devido aos incentivos de todos 
os tipos oferecidos pelo poder público, iniciaram a produção de veículos utilitários e de 
maquinaria pesada utilizada na colheita de cana-de-açúcar. Dessa maneira, a cidade sede e o 
município de Catalão, transformaram-se no lócus de numerosas atividades dos setores 
primário, secundário e terciário. Trata-se de uma "socialização capitalista", exercitada em 
grande parte por empresas privadas, embora com a assistência e as subvenções, diretas ou 
indiretas do Estado, seja na órbita municipal, seja na estadual ou federal. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS DO NORTE DE MINAS GERAIS 
MESTRE: Maria Ivete Soares de Almeida 
ORIENTADOR: Profª Dra. Sandra de Fátima Oliveira 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 25/08/2000 
RESUMO 

O presente estudo enfoca a interação entre a Geografia e o meio ambiente no contexto 
da educação escolar, voltada para a utilização de cartilhas como recurso metodológico. 
Destacam-se os quatro momentos tidos como referenciais de produção do trabalho, a saber: 
no 1º apresenta-se uma discussão sobre as diferentes abordagens pedagógicas e o ensino de 
Geografia, bem como as diversas tendências ambientalistas; no 2º, discorre-se sobre a evolução 
histórica da educação ambiental, suas concepções e a necessidade da adoção de uma proposta 
interdisciplinar; no 3º, realiza-se uma reflexão sobre o papel do professor, e é feito um relato 
da prática da educação ambiental, em que foi utilizada a cartilha em sala de aula. O 4º apresenta 



 

 

os resultados da avaliação das cartilhas feita pelos professores, quanto à validade desse 
material. E finaliza-se o estudo com a observação de que, sendo a escola um espaço social, é 
dever do professor procurar soluções voltadas para a formação de uma atitude mais ética e 
política, que visem a melhoria da qualidade de vida. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: A 
(RE):PRODUÇÃO DE ESPAÇOS EM CATALÃO-GO 
MESTRE: Edir de Paiva Bueno  
ORIENTADOR:  Dr.Odibler Santo Guidugli 
INSTITUIÇÃO: UNESP-Rio Claro 
DATA DA DEFESA: 01/10/2000 
RESUMO 
 Este trabalho é o resultado de uma pesquisa efetuada na cidade de Catalão - Goiás, 
sobre a segregação sócio-espacial. O estudo buscou demonstrar como ocorreu e ocorre a 
reprodução dos espaços públicos e privados no quotidiano da população. Para isso, partiu da 
análise da configuração residencial e da configuração social da sociedade local, para explicar a 
divisão da sociedade em grupos societários e os seus respectivos territórios no quotidiano da 
cidade. O trabalho esta dividido em três capítulos. O primeiro, trata do tema em diferentes 
áreas do conhecimento, dentro das Ciências Sociais. O segundo trás uma exposição sobre as 
ações de cunho geopolíticos que foram colocados em prática pelos governos brasileiros, que 
mudaram os aspectos econômicos, humanos, sociais e espaciais da região, do município e da 
cidade de Catalão. O último capítulo trata do estudo de caso efetuado no Bairro Mãe de Deus 
e na Vila Teotônio Vilela, no qual é demonstrado como objetiva e subjetivamente a segregação 
social e espacial é moldada no quotidiano da população. 
 


