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APRESENTAÇÃO 

O VIII Seminário de Pós-Graduação Em Geografia – UFJF, ocorrido em formato online 

entre os dias 08 e 11 de novembro de 2021, trouxe à luz uma diversidade de questões capazes 

de inserir a Geografia em debates contemporâneos e urgentes.  Tendo como título “Caminhos 

da Geografia em tempos de negação da ciência, ataques à democracia e perda de direitos”, o 

evento buscou reforçar o papel político e socialmente referenciado da Ciência Geográfica, 

considerando os impasses vividos não somente por ela, mas por muitos outros campos 

disciplinares que se confrontam, hoje, com uma conjuntura nada favorável, onde proliferam o 

conservadorismo e o negacionismo, afetando a autonomia universitária e impactando, 

igualmente, nos recursos a ela destinados, o que dificulta o avanço das atividades de 

investigação ou as submetem aos interesses do mercado. 

Ao longo dos quatro dias de evento, foram realizadas quatro mesas:  Cidade, segregação 

e desigualdades; Degradação ambiental, mudanças climáticas e retirada de direitos; Corpos, 

identidades e espaço; Sociedade de risco e a natureza em transformação, que tiveram como 

convidados especialistas/pesquisadores vinculados a universidades, instituições de investigação 

e organizações da sociedade civil.  Foi garantida, igualmente, a presença em algumas delas de 

palestrantes oriundos de outras disciplinas, para além da Geografia, o que demonstrou a 

necessidade de ampliação da interlocução entre os vários campos do saber.  A riqueza dos 

debates derivou justamente da diversidade de perspectivas que cada sessão contemplou e, mais 

que isto, das questões que foram lançadas e que possibilitaram aos participantes – na maioria 

alunos de pós-graduação- levarem para suas próprias pesquisas alguns destes conteúdos e 

referências.  

As sessões de abertura e encerramento foram marcadas por temas igualmente 

relevantes, pensados como grandes desafios para todos aqueles que se dedicam às atividades de 

investigação, sobretudo num momento em que elas tiveram que ser “reinventadas” diante da 

crise sanitária que assola o mundo:  a pandemia provocada pelo O vírus SARS-CoV-2. Questões 

metodológicas e impasses éticos marcaram a mesa de abertura, ao passo que as reconfigurações 

geopolíticas e as perspectivas de futuro foram a tônica da mesa de encerramento – tendo esta 

apontado para a esperança em tempos menos sombrios. 

O Seminário também contou com minicursos e sessões de apresentação de trabalhos. 

Foram, no total, três minicursos, com temáticas variadas, e quarenta e um trabalhos 

apresentados, divididos por eixos temáticos, formato este que permitiu a aproximação entre os 

temas e, por consequência, um debate bastante profícuo entre os apresentadores ao longo das 

sessões- todas elas mediadas por docentes do próprio programa.   

Os anais do evento ficam, assim, como um registro dos trabalhos apresentados e, mais 

do que isto, como uma indicação dos temas que têm, na contemporaneidade, mobilizado 

estudantes (graduandos e pós-graduandos) de Geografia. Os leitores poderão perceber que, para 

além dos “clássicos” (industrialização, rural-urbano, prática de ensino, clima, relevo, 

cartografia), “novos” temas emergem no cenário geográfico, como questões raciais e 
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juventudes – temas estes que já fazem parte do universo de outras disciplinas há muitas décadas 

e passaram a merecer também o olhar por parte dos geógrafos, dada a projeção de seus sujeitos 

nos diferentes espaços, lugares e territórios. 

Desejamos a todos uma boa leitura.  E que venham outros seminários! 

Rosemere Santos Maia 

 Crislaine Custódia Rosa  

Maurício Batista Correia Junior  
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PROGRAMAÇÃO 

 

8/11/2021 

18h30 – 20h30 – Conferência de abertura - Produção científica: desafios metodológicos e éticos 

em contexto de Pandemia 

 

09/11/2021 

9h00 – 11h30 – Mesa 1: Cidade, segregação e desigualdades 

14h00 – 17h00 – Minicursos 

18h30 – 20h30 – Mesa 2: Degradação ambiental, mudanças climáticas e retirada de direitos 

 

10/11/2021 

9h00 – 11h30 – Apresentação de trabalhos 

14h00 – 17h00 – Minicursos 

18h30 – 20h30 – Mesa 3: Corpos, identidades e espaço 

 

11/11/2021 

9h00 – 11h30 – Apresentação de trabalhos 

14h00 – 18h00 – Mesa 4: Sociedade de risco e a natureza em transformação 

18h30 – 20h30 – Mesa de encerramento - Espaços de esperança: reconfigurações geopolíticas 

e perspectivas para o futuro 
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JUIZ DE FORA: expansão cafeeira e urbanização 

 

LUCAS RIBEIRO GOYATÁ PADOVANI 1 

 

 

Resumo: O presente artigo busca passagens históricas em Juiz de fora, abordando a expansão 

do café a partir de 1830, a expansão da malha urbana com suas inovações e tecnologias da 

época. Com isso, alguns eventos se tornam muito relevantes, como a abertura da Rua Direita, a 

estrada união indústria, a expansão do café na região. Portanto, analisar os eventos e como estes 

influenciaram no urbano é fundamental para entendermos um pouco mais sobre a formação de 

Juiz de Fora. 

 

Palavras- chave: café, urbanização 

 

Introdução 

As pesquisas feitas no mestrado, tem feito com que a busca pela história de Juiz de Fora 

se torne fundamental. Portanto, nesse artigo irei debruçar em um período intenso, com o 

surgimento do município de Juiz de fora, da expansão do café e da expansão urbana. 

Para melhor compreensão, abordarei um contexto histórico, a partir da passagem do 

ouro, da ocupação da margem direita do Paraibuna, passando pela expansão do café e chegando 

até a expansão urbana. Todos estes fatos, ocorreram de forma intensa, de 1840 até por volta de 

1889, cerca de meio século, que estão marcados na história de Juiz de Fora. 

 Desta forma, o presente artigo visa abordar esse período histórico, marcado pelo café e 

pela urbanização. Além disso, analisar a demografia do município da época em cada fase de 

expansão. 

O início da expansão 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a expansão foi em todas as áreas, no 

café e na urbanização. O que será tratado, é o contexto histórico de acontecimentos, partindo 

da ocupação da margem direita do paraibuna, da expansão do café no município e 

consequentemente a expansão do urbano. Vale ressaltar a importância de alguns personagens, 

como Halfeld e Mariano Procópio.  

 
1 Graduado e mestrando em Geografia, Universidade Federal de Juiz de Fora- MG. lucao96@hotmail.com 
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 No final da década de 30, mais precisamente em 1839, quando Santo Antônio do 

Paraibuna - atualmente Juiz de Fora - é elevado a Distrito, isso quer dizer que ainda não possuía 

autonomia, porém tinha território e representação política. A partir de 1840, um personagem, 

já presente na cidade, passa a exercer uma importante função para a história de Juiz de Fora. 

Halfeld, que estava até aquele momento no antigo Distrito de Santo Antônio do Paraibuna, com 

uma tarefa dada pelo Governo da Província de Minas Gerais em 1837, que era “a tarefa de 

projetar e construir a Estrada do Paraibuna, de forma a melhorar a ligação entre Vila Rica (Ouro 

Preto) e Paraibuna, na divisa com a Província do Rio de Janeiro.” (MACHADO,2017). 

 Portanto, de 1840 até 1850, o então distrito começa a ganhar forma, pois é nesta década 

onde em 1840, Halfeld aproveita trechos do caminho novo e começa um processo de 

urbanização. Ele implantou pontes “uma na atual região de Benfica, a chamada Ponte do 

Pimentel e outra na divisa com o atual município de Matias Barbosa, a chamada, ainda hoje, 

Ponte do Zamba (ou Ponte de Santa Rosa).” (MACHADO,2017). A partir disso, uma via 

norte/sul dava origem a grande malha urbana que possuímos atualmente. 

 No início da década de 50, outra expansão começa a vir à tona, a expansão do café,  

“Iniciada no primeiro quartel do século XIX nas 

circunvizinhanças de Mar de Espanha, Juiz de Fora e Rio Preto, a 

produção cafeeira de exportação já consolidada nas ribeiras do 

Paraíba do Sul começou a avançar a partir de 1850 para a parte oeste 

e norte da área. Pode-se assim caracterizar essa primeira área de 

Minas a produzir café em larga escala como a sub-região onde se 

estabeleceram os maiores proprietários de terras” (CARRARA, 

1999). 

 

 A partir de agora, tudo será muito intenso no distrito de Santo Antônio do Paraibuna, 

pois em 1850, além do Caminho Novo, o distrito possui a Rua Direita, atual Avenida Barão do 

Rio Branco, uma franca expansão cafeeira, que irá andar concomitantemente a expansão 

urbana, além da emancipação de Barbacena. Em 1853, o distrito faz a instalação da Câmara. 

Neste momento o café vai se tornando cada vez mais forte, com isso, o distrito que possuía 

condições de investimento, decide realizar um censo municipal.  Em 1853, Santo Antônio do 

Paraibuna contava com 6.456 pessoas, sendo 2.431 livres e 4.025 escravos, sendo, 2.067 

homens e 1.418 mulheres. A partir deste senso, pode-se chegar a algumas conclusões, por 

exemplo, que a economia local tinha como referência o café, porém, já era visto, sinais de 

urbanização referenciadas pelo grão, devido ao número de escravos na época. Ainda no censo 
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de 1853, dentre as pessoas livres, já era possível notar, profissões como negociante e 

prestadores de serviços especializados.  

 Em 1855, o distrito está praticamente entre os maiores produtores de café da Zona da 

Mata, porém essa produção se concentra nas mãos de poucos proprietários de terras.  

“O Registro de Terras da então vila de Santo Antônio do 

Paraibuna (Juiz de Fora), em 1855, assinalava que todo o município 

concentrava 145 proprietários, a maioria por compra, e apesar da 

falta de rigor na anotação das medidas das terras o tamanho médio 

— quando declarado — é de uma ou duas sesmarias” (CARRARA, 

1999.) 

 

 No ano de 1856, vale destacar que além do distrito ser elevado a cidade, o município se 

tornou o maior produtor de café da Zona da Mata mineira. Em 1858, como uma das provas da 

franca expansão cafeeira e urbana, passava a possuir iluminação pública feita a gás, porém eram 

desligadas à noite quando a lua estava cheia. No final desta década, entra outro personagem 

citado,que é Mariano Procópio, que para evitar a subida da Rua da Direita - atual Avenida Barão 

do Rio Branco - ele abre a Rua Imperador, que atualmente é a Avenida Getúlio Vargas. Vale 

ressaltar que Mariano não utilizou mão de obra escrava, foi utilizado mão de obra germânica, 

que posteriormente acabaram se instalando na cidade. Ainda por volta de 1860, outras ruas 

foram feitas, a rua do cano, rua da Califórnia, Rua de Santo Antônio, Rua Formosa. Além do 

início da formação de uma malha urbana, um ordenamento foi feito, por exemplo, o bairro do 

Alto dos Passos se torna residencial, a Rio Branco um núcleo político-administrativo com a 

Câmara Municipal, Cadeia, Fórum e Igreja Matriz, o Vilagem, a Colônia D. Pedro II com os 

alemães e São Mateus. 

 Desta forma, a expansão cafeeira se torna nítida, com a cidade sendo o maior produtor 

de café da Zona da Mata. A expansão urbana com novas ruas, ordenamento e com o aumento 

da população, que em sua maioria era escrava, que se deve a produção cafeeira. 

A partir de 1860, podemos afirmar que a cidade de Juiz de Fora se encontra em plena expansão 

urbana, amparada na cultura cafeeira e com um vetor rumo à industrialização. Neste momento, 

no início da década de 60, estávamos em franca expansão do urbano, a partir da rua direita. A 

cultura do café é muito consolidada com o município sendo o maior produtor de café da Zona 

da Mata. E com o passar dos anos, a indústria irá chegar ao município, potencializando a 

expansão urbana. 
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 Em 1861, é inaugurada a Estrada União Indústria, rodovia inaugurada por Dom Pedro 

II e projetada por Mariano Procópio que possuía uma concessão de 50 anos para construção.  

“Para o empreendimento da Estrada União e Indústria, entre 

Juiz de Fora e Petrópolis, o engenheiro e comendador barbacenense 

Mariano Procópio Ferreira Lage, encarregado da obra, fundou em 

1853 a Companhia União e Indústria, em capital aberto, no volumoso 

valor de 5 mil contos de réis divididos em 10 mil ações.” 

(BARTHOLOMEU,2019). 

 

 

 Os compradores destas ações, em sua maioria eram ricos plantadores de café, que 

adquiriram essas terras ao longo da rodovia de 144 quilômetros. Ainda em 1860, se inicia a 

instalação de várias oficinas, tanto de artesanato, quanto de manufatura.  Essas instalações 

começaram no início dos anos 60 e continuam até o final dos anos 80. Essas oficinas são de 

carpintaria, padaria, marcenaria, vidraçaria, sapataria, serraria, alfaiataria, entre outras. 

 Portanto, durante a década de 60, a urbanização continua em plena expansão, vale até 

mesmo destacar a abertura da atual Avenida Getúlio Vargas, onde Mariano Procópio visava 

evitar a subida da Rua Direita - atual Avenida Rio Branco - no sentido do Graminha rumo a 

estrada União Indústria. Desta forma, a abertura da Rua do Imperador (Avenida Getúlio Vargas) 

possibilitou a passagem por uma área plana, pois o caminho era feito passando pelo cemitério 

e indo em direção a estrada, sem a subida de morros. Esse caminho também era feito na “volta”, 

pois evita uma descida na mesma região. Com a abertura dessa rua, a expansão urbana se inicia 

nessa área, próxima ao Largo do Riachuelo. 

 Na década de 70 os avanços continuaram, pois em 1870 foi inaugurada a estação de 

telégrafos e no mesmo ano, o município se colocou em primeiro lugar na arrecadação tributária 

de Minas Gerais. 

 

Conclusão 

A pequena vila de Santo Antônio do Paraibuna, que rapidamente foi elevada a distrito 

e logo em seguida a cidade, obtendo marcas expressivas no contexto cafeeiro, urbano e 

industrial, viveu seu auge em meados do século XIX e início do século XX. Portanto, Juiz de 

Fora que hoje se caracteriza pelo setor terciário, viveu anos de intenso crescimento, em várias 

fases do café, do urbano, da indústria, da educação e hoje vive de um passado incrível, não tão 
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distante. A fase áurea deixou marcas, como as pontes de Halfeld, que propiciou a expansão 

urbana na margem direita do Rio Paraibuna. Mariano Procópio com a abertura da Avenida 

Getúlio Vargas e projetando a Rodovia União Indústria. São muitos personagens, que deixaram 

seu legado para o município que vive hoje um cenário econômico muito diferente do que esses 

dois personagens citados anteriormente propiciaram à época. 
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(IN)JUSTIÇA ESPACIAL E INDUSTRIALIZAÇÃO: o caso do bairro Habitat - Três 

Rios/ RJ  

 

MAURÍCIO CORREIA BATISTA JÚNIOR2 

BRUNO MILANEZ3 

ALEXANDRE FERREIRA LOPES³ 

 

Resumo: O trabalho busca apontar aspectos espaciais na formação do bairro Habitat, no 

município de Três Rios e as mudanças ocorridas a partir da industrialização da área e da entrega 

de moradias sociais, utilizando os conceitos de (in)justiça espacial e segregação socioespacial. 

Através de entrevistas semiestruturadas, foi obtido o relato de moradores acerca do processo de 

ocupação e evolução espacial ocasionadas por diversos atores sociais. O bairro só passou a ter 

o mínimo de infraestrutura por conta da chegada das indústrias, mostrando, assim, a influência 

do capital nas configurações espaciais. 

 

Palavras-chave: injustiça espacial, segregação socioespacial, industrialização. 

 

Introdução 

Os espaços urbanos podem ser compreendidos como a projeção de relações 

socioeconômicas, características das sociedades que os produziram. As cidades refletem estas 

alterações, dando suporte às transformações estruturais que ocorrem por meio do modo de 

produção capitalista (SPÓSITO, 1988). É possível observar as cidades expressando o caráter 

desigual do capital (BENACH, 2016), já que a evolução espacial não é produzida de forma 

uniforme em todos as localidades (SANTOS, 2011).  

A cidade consequentemente refletirá o padrão de desenvolvimento da complexidade das 

relações sociais, ocorrendo, deste modo, a segregação socioespacial. Através desta, a elite 

produz e controla o espaço urbano de acordo com suas ambições, consistindo de um impacto 

espacial que é refletido no social (NEGRI, 2008).  
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A segregação socioespacial aparece como um elemento significante na produção de 

injustiças. As desigualdades distributivas surgem de forma similar em relação às necessidades 

básicas da vida urbana. Essas desigualdades são os resultados mais concretos dos processos 

discriminatórios espaciais configuradas estruturalmente para favorecer e atender os interesses 

daqueles que detém o poder (SOJA, 2010).  

 Van Den Brule (2020) aponta que os primeiros registros do uso da expressão justiça 

espacial datam dos anos 1970. O “desenvolvimento geográfico” desigual, independente da 

origem deste, é um aspecto que contribui para a criação e manutenção de desigualdades sociais 

e individuais e, portanto, de injustiças socioespaciais. A (in)justiça espacial refere-se, então, a 

uma ênfase aos aspectos espaciais e/ou geográficos da justiça e da injustiça, envolvendo a 

distribuição e o acesso justo e equivalente de recursos socialmente valorizados, podendo ser 

interpretada tanto como um resultado quanto como um processo, como geografias ou padrões 

distributivos que são justos/injustos e como os processos que produzem esse resultado (SOJA, 

2010). 

O município de Três Rios, localizado na região Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro, 

tem sua história diretamente relacionada à construção da Rodovia União e Indústria (1861) e 

da Ferrovia D. Pedro II (1867) (TRÊS RIOS). O desenvolvimento local foi marcado pela cultura 

cafeeira até o início do século XX (ALMEIDA, 2012; AMBÍVERO, 2016).  

Após anos de estagnação econômica, a partir da década de 2000, foi realizada uma série 

de incentivos fiscais e políticas públicas nos demais níveis (ALMEIDA, 2012). Dentre eles, é 

possível destacar a Lei Estadual nº 4533/2005 (atual Lei Estadual nº 5636/2010) que concedia 

a alguns municípios fluminenses a redução de alíquota do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para empreendimentos do setor industrial (ALMEIDA, 2012; 

OLIVEIRA, 2014) e a isenção de variados impostos, através da Lei Municipal nº 3346/2009 

(OLIVEIRA, 2014). O município, então, passou por um processo intenso de industrialização. 

As estratégias utilizadas para atrair os empreendimentos foram corroborados pela localização 

estratégica que a cidade possui (AMBÍVERO, 2014). 

Assim, o trabalho busca apontar aspectos espaciais na formação do bairro Habitat e as 

mudanças ocorridas a partir da industrialização da área, utilizando os conceitos de (in)justiça 

espacial e segregação socioespacial.  
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Metodologia 

 A pesquisa tem um caráter analítico e descritivo, partindo de uma revisão bibliográfica, 

análise documental e reportagens locais. O recorte espacial deve-se ao fato que o bairro Habitat 

ser caracterizado como receptor de programas de moradias sociais e pelo número significativo 

de empreendimentos instalados no local. O Plano Diretor Municipal identifica o bairro como 

Zona de Expansão Urbana Continuada (TRÊS RIOS, 2013). 

 O método utilizado para coleta de dados com os moradores da comunidade foi a 

entrevista semiestruturada. Essa técnica gera compreensões ricas das biografias, experiências, 

opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos dos indivíduos entrevistados (MAY, 2004). 

Foi utilizado o snowball sampling (BIERNACKI & WALDORF, 1981) como técnica 

de amostragem, onde os participantes iniciais da pesquisa apontam novos participantes que por 

sua vez fazem o mesmo e assim sucessivamente (BALDIN, 2011). As entrevistas foram 

gravadas com a anuência dos entrevistados para posterior transcrição de dados relevantes ao 

estudo. Em relação à identificação dos voluntários, a nomeação foi feita com a inicial “E”, 

acompanhado de um número que seguiu a ordem de realização das entrevistas. 

Os temas abordados foram referentes à qualidade de vida e à infraestrutura dos bairros, 

ao acesso a serviços públicos e aos impactos sentidos nas comunidades com a chegada dos 

empreendimentos.  

 

Resultados 

 Foram entrevistadas quatro pessoas, todas residentes no bairro há mais de 10 anos, e 

conseguiram acompanhar o processo de implementação dos empreendimentos industriais. Após 

uma tentativa frustradas de obtenção de informações acerca da formação espacial do bairro 

Habitat com a Secretaria Municipal de Promoção Social, foi possível compreender os processos 

através dos relatos obtidos nas entrevistas. 

O bairro surgiu no ano 2000, através da ação de uma Organização Não Governamental 

(ONG), “os americanos” (E1), que construiu cerca de 101 casas populares em terrenos que 

foram doados para essa finalidade. Os primeiros moradores se instalaram em 2001. As moradias 
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foram construídas em seis etapas, através de parcerias entre as três esferas federativas, sendo a 

última etapa entregue em 2014, com 426 casas construídas. 

 Em um primeiro momento, o bairro carecia de infraestrutura urbana mínima. Não havia 

asfalto, água potável, iluminação pública, linhas de ônibus que contemplassem o bairro (E2). 

As desigualdades distributivas surgiram de forma similar em relação às necessidades básicas 

da vida urbana, sendo, assim, os resultados mais concretos dos processos discriminatórios 

espaciais configurados estruturalmente para favorecer e atender os interesses daqueles que 

detém o poder (SOJA, 2010). Portanto, de acordo com Torres (1997), fatores como localização 

da moradia e acesso a serviços públicos podem limitar o acesso a bens ambientais, da mesma 

forma que também pode aumentar o grau de vulnerabilidade ambiental. 

 Com a chegada das indústrias à área, foram identificadas mudanças espaciais 

significativas. A estrada passou a ser iluminada, o asfaltamento veio, o serviço de água 

melhorou, foram implementados diversos horários de ônibus, as possibilidades de emprego para 

os moradores aumentaram (E1; E2; E3).  

 

Considerações finais 

As transformações espaciais ocorridas no bairro Habitat não partiram das reivindicações 

dos moradores, mas sim foram originadas seguindo a lógica de acumulação de capital ao atrair 

investimentos e maximizar os lucros para os atores sociais detentores do poder econômico. 

Harvey (2010) discorre que os processos de acumulação do capital não existem fora dos 

respectivos contextos geográficos, provendo um papel importante na alteração das 

configurações espaciais, e o caso do bairro Habitat é um exemplo ilustrativo desse processo. 
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ESTEREÓTIPO E PURIFICAÇÃO: as ideias de geográficas e o discurso da higiene 

pública presentes na revista médica de Minas no início do Século XX4 

 

WENDERSON ALMEIDA DE SOUZA5 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em compreender acerca das ideias geográficas 

presentes no discurso higienista entre fins do século XIX e início do XX a partir da Revista 

Médica de Minas, sediada de Juiz de Fora (MG). Para elucidar a relação entre as populações 

pobres e doentes no espaço urbano, daremos destaque a dois números desta Revista, no qual 

percebemos a utilização da imprensa médica legal como ferramenta profissional de um 

“discurso da ordem”, alicerçado na prática dos “reformadores sociais”, que sustentavam um 

projeto capaz de instituir uma nova ordem social urbanístico-sanitária.  

 

Palavras-chave: higiene pública, ideias geográficas, imprensa médica, Primeira República 

 

Introdução 

Como em todas as partes, em todas as épocas, em todos os países, em todas as raças, 

[...] – os inferiores se apropriam e imitam os ademanes, a linguagem, o vestuário, as 

concepções de honra e família dos superiores. Toda invenção social é criação de um 

indivíduo ou grupo particular propagado por imitação a outros indivíduos e grupos 

(LIMA BARRETO, 2017, p. 96-97) 

A partir da Cidade Nova de Lima Barreto destacamos, inicialmente, alguns aspectos que 

nos chamam a atenção no excerto acima: a identidade gestada a partir de valores da 

modernidade, e a euforia do progresso, anunciando os novos tempos, bem como a incorporação 

pelas elites intelectuais e políticas do país no concernente às teorias científicas das ciências 

naturais, especialmente por médicos higienistas e cientistas que se valeram do discurso 

geográfico para legitimar seus projetos higienistas no século XIX e início do XX.  

 Partimos dos pensamentos de Carvalho (1990), no seu estudo sobre a batalha pelo 

imaginário republicano, forjado por símbolos, ideologias e mitos; de Sevcenko, no que o autor 

 
4 O presente texto faz parte das questões iniciais da pesquisa em andamento do mestrado intitulada: “Olhar redentor 

aos ínvios sertões mineiros: a campanha do saneamento rural à luz d’O Pharol (1916 - 1923)”, financiada pela 

Capes junto do PPGEO – UFJF. 
5 Mestrando em Geografia – PPGEO – Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). E-mail: 

falecomwendgeografia@gmail.com. 
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chamou de “Revolução Científico-Tecnológica”, representando “a consolidação da unidade 

global do mercado capitalista” (SEVCENKO, 1998, p. 11). Para este autor, a entrada do Brasil 

na modernidade se deu a partir de tensões sociais e culturais, que por sua vez produziram 

relações dicotômicas entre o “arcaico” e o “moderno”, a Monarquia e República, ou de cunho 

étnico-racial entre brancos e negros, nacionais e imigrantes.6 

 Vê-se, pois, no que estamos chamando de uma primeira corrente nacionalista que 

engendrou contradições e ambiguidades socioculturais, raciais e espaciais. Esses nacionalistas 

contribuíram para o início de um projeto de saúde pública para o país, embasados em teorias 

higienistas difusas visando o progresso das cidades como condição aos tempos modernos, 

sendo, portanto, urgente saneá-las (CASTRO-SANTOS, 1985). Em conluio, as ideias 

geográficas e suas “falsidades ideológicas”, termo que Nelson Werneck Sodré (1986) se vale, 

para designar o mito da superioridade racial, as doenças tropicais e o determinismo climático-

ambiental, serviram sobremaneira aos propósitos nacionalistas “menos confiantes” e incertos 

quanto ao futuro da nação, principalmente quando o assunto era a mestiçagem da população, o 

grande “mal nacional”.  

 

Discurso higienista na imprensa médica: “monstros do corpo e da alma” ou “apenas gente 

de fracos meios econômicos”? 

 O “grupo social” referenciado por Lima Barreto, em 1915, é claramente uma nova 

“burocracia científico-tecnológica” 7, os artífices de um pensamento positivista republicano, 

que traduzem suas ideologias em discursos e que por sua vez produzem narrativas sobre o 

espaço urbano e sobre as pessoas que nele habitam, a fim de operar as mudanças inscritas no 

imaginário coletivo. A cidade moderna que emerge no século XIX e que se estende para o XX 

é um espaço da dominação técnica dos saberes médico-sanitários, científicos, geográficos, 

urbanísticos, políticos etc. Em diferentes escalas de atuação, esses “homens de ciência” e 

 
6 Outros autores foram cruciais para a construção dessa pesquisa, mas devido ao formato de resumo expandido, 

tais reflexões não puderam ser diretamente discorridas, mas estão presentes nas análises. São eles: BENCHIMOL, 

2003; CARVALHO, 1987; CIVALE, 2014; LIMA, 2002; MACHADO, 2012; MORAES, 1991; 2005; 

SCHWARCZ, 2005; SKIDMORE, 1989. 
7 De acordo com Sevcenko (1998) faziam parte desse grupo os médicos (sanitaristas), cientistas, urbanistas, 

técnicos, administradores públicos, que influíam por meio do discurso da ciência e da praticidade técnica.  
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“homens de ação” são projetados como símbolos da mudança e estabilização a ser operada na 

sociedade, um aperfeiçoamento moral do corpo social que deveria apresentar-se como hígido e 

civilizado perante uma cidade saneada e reformada (MONTE-MÓR, 2006).  

 A habitação do século XIX mereceu destaque nos trabalhos do geógrafo Maurício de 

Abreu (2003) e do historiador Sidney Chalhoub (1996). Para ambos, as habitações coletivas8 

reverberaram na questão do controle social, e ganharam notoriedade devido ao endereçamento 

da teoria miasmática a esse tipo de moradia como foco das epidemias que grassavam a cidade 

periodicamente; e, um segundo motivo, é que concorriam para a proliferação de agitações 

urbanas com comportamentos desviantes e viciosos 9 No que concerne a esses espaços de 

materialização dos miasmas, a criminalidade e a vadiagem, eram tidos como vícios capazes de 

corroer o organismo social. Na formulação de Chalhoub, em A cidade febril, o autor esboça o 

surgimento da noção de classes perigosas10, a partir de uma “suspeição generalizada” da 

sociedade direcionada aos pobres urbanos, seres que inevitavelmente carregariam vícios.  

 Para elucidar essa noção de classes perigosas daremos destaque a dois números de um 

periódico científico de Juiz de Fora (MG), no qual percebemos a utilização da imprensa médica, 

o “quarto poder” segundo Lima Barreto, enquanto ferramenta profissional de um tipo de 

medicina que surgira por volta de 1890, a medicina legal. O alvo principal desses médicos 

peritos 11, que se tornam artífices do “discurso da ordem”, são as populações pobres e adoecidas 

nas cidades, observadas como a um laboratório ambulante, onde se via a possibilidade de 

conhecer a natureza humana em seus desvios e fraquezas a partir de teorias evolucionistas como 

os modelos darwinistas sociais. Além disso, procurava prever comportamentos, evitar a 

 
8 Benchimol (2008) qualifica e estende o conceito para diversas construções irregulares ou que abrigassem pobres, 

(ex) escravizados, imigrantes, operários, etc, indo de cortiços, sobretudo, a cômodos, hospitais, manicômios. 

Responsáveis por enredarem uma trama urbana de relações conflituosas entre a cidade e seus dirigentes de um 

lado, e a população cortiçada do outro.  
9 Instituições que estão produzindo discursos e instituindo normas e regulamentos sobre a questão urbana nesse 

momento: Inspetoria Geral de Higiene, Inspetoria de Obras Públicas, Academia Imperial de Medicina, os editoriais 

da imprensa, revistas especializadas de medicina (ABREU, 2003) 
10 Os fundamentos teóricos residiriam numa relação em cadeia em que “os pobres carregam vícios, os vícios 

produzem os malfeitores, os malfeitores são perigosos à sociedade; juntando os extremos da cadeia, temos a noção 

de que os pobres são, por definição, perigosos” (CHALHOUB, 1996: 22).  
11 A medicina legal e por consequência o médico criminalista alçavam a uma “identidade de grupo”, como observa 

Schwarcz (2005), na qual a prática médica legal pudesse lhes conferir credibilidade social.  
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propagação de doenças e imprimir cientificidade ao discurso médico, seja ele legal ou 

higienista. 

 A Revista Médica de Minas12 tematiza a pobreza enquanto fator de periculosidade social 

em dois de seus números. O primeiro, em 1910, destaca as classes pobres do ponto de vista 

sanitário-higiênico, a partir da publicação do médico gaúcho Reynaldo Geyer sobre a sua tese 

intitulada “A Medicina e os pobres” de 1909, na qual defende as vantagens das classes abastadas 

em cuidarem da situação dos pobres, que, “realizam condições eminentemente perigosas para 

a saúde pública” 13, especialmente no que concerne ao contágio e transmissão de doenças 

evitáveis. No periódico não especificam o estudo do médico sobre as condições dos pobres que 

seriam nocivas para a saúde pública, no entanto, a partir da formulação de classes perigosas de 

Chalhoub, percebemos que, as condições das moradias, os hábitos cotidianos, a alimentação, 

bem como a localização dessas classes nas cidades, e a pobreza em si, constituíam fatores de 

primeira ordem para reduzirem a expectativa de vida dos mesmos, e proliferarem doenças nas 

cidades.  

O segundo número analisado da Revista, em 1916, foi mais incisivo ao lançarem a 

matéria “A fisionomia dos criminosos”, de autoria de Elysio de Carvalho, chefe do Gabinete de 

Identificação da Polícia da Capital.  O perfil criminoso, bem como a sociedade criminosa e por 

onde esses sujeitos se moviam configuram os interesses desse homem de letras e de ciências. 

Se valendo de um arsenal cultural variado que ia do saber popular até os conhecimentos 

pretensamente técnicos dos criminalistas, Elysio buscou justificar a “fealdade” como traço mais 

pronunciado dos caricatos “monstros do corpo e da alma” e os descreveu da seguinte maneira: 

os homicidas e violentos aparecem com uma fisionomia repugnante ou brutal, a 

cabeça grosseira e obtusa, a face assimétrica, os olhos pequenos e maus, as maxilares 

enormes e quadradas, a testa baixa e alongada, as arcadas superciliares e as maçãs do 

rosto salientes, as orelhas em asa ou em bico, os cabelos abundantes e ásperos, e barba 

rala ou não existente14.  

 
12 A Revista Médica de Minas foi um periódico científico, fundada por João Monteiro, em 1908, na cidade de Juiz 

de Fora, e circulou até 1917. João Monteiro era diretor da Revista, clínico no Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia, médico legista da polícia no município, colaborador do Jornal do Comércio. Fundou o “Correio de 

Matias” onde mantinha colunas sobre assuntos médicos e culturais. A EVOLUÇÃO. Revista Médica de Minas, 

Juiz de Fora, n. 11, p. 56, nov, 1909.  
13 PUBLICAÇÕES Recebidas. Revista Médica de Minas, Juiz de Fora, n. 2, p. 95, fev, 1910.   
14 CARVALHO, Elysio. A fisionomia dos criminosos. Revista Médica de Minas, Juiz de Fora, n. 7, p. 289-293 

jul, 1916.   



 

28 
 

Um corpo traiçoeiro por natureza pintado como o arquétipo do mal, desse modo, 

orientava a desconfiança das pessoas de bem, tornando esse perfil da população alvo constante 

de vigília perante os agentes da ordem e da sociedade no geral. O que vamos assistir na segunda 

metade do XIX, nas cidades de um modo geral, será a instituição de uma ideologia da higiene, 

esboçada por Chalhoub (1996, p. 35) a partir de duas premissas: (1) haveria um “rumo para a 

civilização”, a qual o Brasil ainda não fazia parte; o progresso material e o aperfeiçoamento 

moral da nação alicerçavam essa ideia; (2) a solução dos problemas de higiene pública como 

condição para o progresso civilizacional, almejado por uma elite política.  

 

Considerações finais 

Esse período transicional, especialmente o século XIX, nos permite compreender que a 

habitação e os modos de vida das classes pobres se constituíram como a grande narrativa de 

controle social nas cidades a partir de regulamentos das administrações públicas, de pretensas 

teorias científicas, de discursos por parte dos especialistas médicos na imprensa, dos higienistas 

munidos de conhecimentos geográficos do ambiente tropical, etc. A temática da (in) salubridade 

e da higiene pública significou uma grande ruptura que reformulou não apenas a estrutura 

urbana das cidades, mas instituiu, através de uma pretensa ideologia da higiene aparatada pelo 

Estado, dispositivos legais, que, legitimam um discurso e uma prática violenta, ao associar 

decadência material com decadência moral. Assim, a higiene pública funda uma ideia de cidade 

saneada, hígida, ordenadora e espelho de comportamentos das coletividades, civilizada, 

regulamentada por decretos, fluida ao capital, etc. 
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A CONSOLIDAÇÃO DE UMA METRÓPOLE MILITARIZADA: O CASO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

MARIANA DOS SANTOS NESIMI15 

 

Resumo: O seguinte trabalho busca pensar o processo de militarização do espaço urbano no 

Rio de Janeiro junto da ideia de existir um projeto empresarial de cidade, responsável por 

intensificar os processos de controle territorial, assim como consolidar um cotidiano violento. 

Seguindo a metodologia qualitativa, o trabalho apresenta una revisão bibliográfica dos temas 

em questão, além da análise de relatórios que fornecem dados sobre a militarização, 

possibilitando expor o aprofundamento deste movimento na metrópole.    

 

Palavras-chave: militarização do espaço, cidade empresarial, controle territorial. 

 

Introdução 

A metrópole fluminense tem registrado episódios que apontam para a implementação 

de um modelo militarizado de gestão de território sob a justificativa de ser um caminho para a 

resolução dos conflitos sociais existentes, sobretudo os que fazem referência à violência urbana. 

Embora o município do Rio de Janeiro apresente taxas expressivas sobre o controle ostensivo 

e militarizado, o que torna tal movimento mais explícito, a periferia metropolitana também sofre 

diretamente com essa dinâmica, embora muitas vezes seja excluída das análises. Destaca-se, 

portanto, a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é a segunda área mais afetada com a 

distribuição espacial das operações policiais, evidenciando a importância de observar o 

fenômeno a partir de uma escala metropolitana. Isto posto, o presente trabalho tem como 

objetivo pensar o processo de militarização do espaço urbano em curso, objetivando evidenciar 

como um modelo que consiste na seleção populacional e na utilização da violência, se faz cada 

 
15 Mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (PPGGEO – UFRRJ). E-mail: mariananesimi@outlook.com  

mailto:mariananesimi@outlook.com


 

31 
 

vez mais presente no cotidiano. Tentando fundamentar as referidas ideias, como metodologia 

empregada, destaca-se, além da revisão bibliográfica dos temas comuns ao processo de 

militarização, a análise de dados disponíveis em plataformas como o Instituto de Segurança 

Pública (ISP) e o Fogo Cruzado, responsáveis por apresentar indicativos que confirmam a 

vigência desse modelo. 

 

Discussão conceitual 

A aplicação recorrente desse modelo pode ser demonstrada através da utilização das 

Forças Armadas, que passam a ser direcionadas, em alguns momentos, para a atuação direta 

frente à violência urbana, extrapolando, assim, suas funções habituais ligadas principalmente 

ao controle de fronteiras. As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que permitem 

que os militares cumpram funções de polícia até que a “normalidade” seja reestabelecida 

(RODRIGUES; ARMSTRONG, 2019, p.11), são um exemplo expressivo dessa dinâmica. 

Através delas as Forças Armadas, junto às polícias cada vez mais militarizadas, passam a atuar 

em territórios de pobreza da metrópole. Em outros momentos da história a utilização do exército 

seguindo essa finalidade era sinal de que havia uma fragilidade da democracia ou da ordem 

num sentido mais geral, agora percebe-se seu incremento, de forma cada vez mais recorrente, 

junto aos governos democráticos.  

Ainda que essa forma de lidar com os conflitos urbanos seja algo presente desde a época 

da ditadura militar, que colocou as Forças Armadas nas ruas além de militarizar o policiamento, 

a década de 1990 pode ser vista como um marco recente do processo de militarização do espaço 

urbano. Em função dos eventos que seriam realizados na cidade do Rio de Janeiro, as favelas e 

demais bairros populares da capital, vistos como perigosos, passaram a ser ocupados e 

controlados militarmente através da realização da Operação Rio (BARREIRA, BOTELHO, 

2013, p.119).  

Na década seguinte, já no contexto de realização dos megaeventos que se iniciaram em 

2007, notava-se um “projeto militarista-empresarial” de governança em andamento, 

consequência direta de uma política neoliberal (VALENTE, 2017, p.11) que dava continuidade 

à repressão violenta por meio da atuação das forças de segurança em lugares marginais que não 

estavam sendo observados pelas mídias. É possível estabelecer uma relação entre esse modelo 
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de gestão com a tentativa de construção de uma cidade global, alinhada às economias 

classificadas como de Primeiro Mundo. Dessa forma, a questão urbana, assumindo contornos 

de uma cidade empresarial, passa a ser pautada pelo princípio da competitividade, e, por 

consequência, estruturada pela busca permanente por investimentos. Para que obtivesse êxito 

nesse projeto, seria importante a ascensão de uma cidade considerada segura. Assim, os projetos 

de pacificação de áreas favelizadas, como as UPPs, e demais ações que visavam o controle por 

parte do Estado frente a esses territórios, passam a ser empreendidos com mais vigor.  

 O relatório Operações Policiais no Rio de Janeiro, elaborado pelo GENI/UFF e 

NECVU IFCS/UFRJ, contém dados referentes as operações policiais realizadas entre os anos 

de 2007 e 2018. Registra-se a ocorrência de mais de 10.000 operações em doze anos, o que 

corresponderia a uma média equivalente a duas operações por dia (HIRATA; GRILLO, p.8). 

Ainda de acordo com o relatório, o número de operações até o ano de 2008 estava em queda, 

voltando a crescer entre os anos de 2013 e 2014. Essa queda pode ser associada às Unidades de 

Polícia Pacificadora que buscavam reduzir as operações ostensivas, através de ocupações 

estratégicas e permanentes em favelas (HIRATA; GRILLO, p.8). Entre os anos de 2015 e 2016, 

uma justificativa para a diminuição de ocorrências faz alusão à crise socioeconômica vivenciada 

pelo estado do Rio de Janeiro, que culminou no atraso de pagamentos de policiais e na própria 

desestruturação das UPPs. Já no ano de 2017, sobretudo pelos decretos de GLO na chamada 

Interveção federal realizada durante o governo Temer, as ocorrências recrudescem atingindo 

os níveis mais elevados já registrados (HIRATA; GRILLO, p.9). 

Observando os dados disponíveis no Fogo Cruzado, entre os anos de 2017 e 2021, 

percebe-se esse agravamento do processo de militarização. Analisando os índices tiroteios; 

presença de agentes; mortos; feridos; agentes mortos e agentes feridos, é constatado o quanto a 

dinâmica do estado é atravessada por uma lógica violenta. Quando não há aumento nos 

números, há uma estabilização elevada deles.  

Gráfico 1 – Dados sobre a violência urbana no Rio de Janeiro (2017 – 2021). 
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Dados: Laboratório Fogo Cruzado, 2021. 

 

Destaca-se o ano de 2018, que foi o ano da intervenção federal no Rio de Janeiro, onde, 

mais uma vez, se teve a presença de forças militares no contexto urbano, e que, excetuando os 

agentes mortes e agentes feridos, apresentou um aumento em todas as outras taxas. Os anos de 

2020 e de 2021 que, em um primeiro momento, podem chamar atenção pelos números 

discrepantes em relação aos outros apresentados, correspondem a outro ponto importante. Em 

2020, quando iniciou a pandemia de covid-19, ocorreu uma liminar do STF que impedia a 

atuação de forças policiais em áreas, o que contribuiu para a sua diminuição durante alguns 

meses; assim como é importante frisar que os dados relativos à 2021 compreendem até o mês 

de agosto. 

Conclusão 

A argumentação teórica do presente trabalho busca estabelecer uma relação entre essas 

políticas de controle, obtidas e aplicadas através do processo de militarização, com a ideia de 

existir uma necessidade de construir uma cidade empresarial, aberta à investimentos e ao fluxo 

de pessoas. Para que o plano fosse cumprido, seria necessário pensar na imagem da cidade e 

resgatar as "suas maravilhas". Neste contexto, a aplicação do controle expresso de territórios 

considerados perigosos, a partir do modelo militarizado de cidade, se torna algo essencial, e 

mais uma vez a aplicação da violência passa a ser assentida. 
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Frente ao exposto, é possível dizer que esses processos tendem a reforçar e a produzir 

mais violência, ao passo que criminalizam territórios da pobreza e penalizam grupos 

específicos. O Rio de Janeiro, em função dos inúmeros episódios que vão sendo constatados, 

se torna um modelo de metrópole militarizada, cujos efeitos parecem ser sentidos no 

aprofundamento de sua crise urbana. 
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A INFLUÊNCIA SOBRE O RIO PARAIBUNA: interface pré e pós transposição no 

município de Juiz de Fora/MG 
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Resumo: Quando pensamos na cidade de Juiz de Fora, é quase impossível não se lembrar do 

rio Paraibuna que se tornou uma característica da paisagem local. Porém esse rio nem sempre 

teve o mesmo trajeto e as mesmas margens, o que é visto hoje são frutos de anos de obras que 

trabalharam para canalizar e redirecionar o rio para áreas mais abertas e que fossem menos 

propensas a sofrer com os períodos de cheia do mesmo. Entretanto, o que pode ser observado 

atualmente é a existência de habitantes invisíveis que continuam a conviver com estes 

problemas. 

 

Palavras-chave: Revisão-Bibliográfica, Transposição, Inundações, Urbanização. 

 

Introdução 

Desde os tempos mais remotos da humanidade os cursos d'água se configuram como 

eixo estruturante dos processos de desenvolvimento espacial dos aglomerados populacionais 

(GIAROLA et al., 2017). A consolidação do município de Juiz de Fora nasceu exatamente das 

relações existentes entre cursos hídricos e agrupamentos humanos. A expansão da Zona da Mata 

Mineira se deu pela abertura do Caminho Novo, fruto de diversos acontecimentos locais e 

regionais que movimentaram o Brasil Colônia. De acordo com Silva et al. (2010) a estrada do 

caminho Novo serviu inicialmente de zona de passagem das tropas que se dirigiam para regiões 

mineradoras no interior do Estado, e em direção aos portos do Rio de Janeiro. Por estas estradas 

circulavam escravos e produtos, que de maneira indireta contribuíram para a expansão da Zona 
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da Mata. Sob o exposto pode-se concluir que a produção do espaço local esteve em sua origem 

diretamente relacionada às negociações econômicas coloniais. 

De acordo com Silva et.al. (2010) a atividade minerária entra em declínio a partir 1750, 

e logo nas primeiras décadas do século XIX a agricultura se torna a principal atividade 

econômica da região. Este século marcou Juiz de Fora pela implementação da primeira usina 

hidroelétrica da América Latina, instalada na cachoeira de Marmelos, trecho de grande energia 

do Rio Paraibuna. Este feito contribui de maneira contundente para a intensificação dos 

processos urbanos, atraindo habitantes e industriais, motivados pela produção de energia e 

iluminação pública recém-desenvolvida. 

Esse momento de expansão industrial/comercial é guiado pela consolidação do núcleo 

administrativo da cidade de Juiz de Fora, ocupando uma área nomeada por Machado (2011) de 

“grande várzea”, que até então não era fortemente ocupada. Caracterizada por brejos, pântanos, 

atoleiros, lagoas, e um precário escoamento das águas devido à pequena declividade, 

alimentadas pelas constantes cheias do rio Paraibuna e seus afluentes urbanos. Na época as 

características geomorfológicas do leito eram muito distintas das conhecidas atualmente, o rio 

de característica meandrante transportava um grande volume de água em baixa velocidade, o 

que resultou em inúmeras inundações. Em 1940 acontece a maior, mais violenta e mais 

demorada enchente da história, que segundo Machado et. al. (2016) mudaria para sempre a 

relação entre o rio e a cidade. Deste modo o presente estudo tem por objetivo comparar as 

características urbanas dos períodos pré e pós transposição do Rio Paraibuna, destacando 

sobretudo a relação entre a sociedade civil e o curso hídrico.  

 

Caracterização da Área 

A área direta de estudo compreende as margens do Rio Paraibuna no perímetro urbano 

do município de Juiz de Fora-MG percorrido desde a região norte (do município) até a região 

leste. A região, do ponto de vista ambiental, possui as principais características do domínio 

morfoclimático, de acordo com a Classificação de Ab’Saber, de Mares de Morros. Tal 

condição, permite a existência de um contexto geomorfológico com presença de planícies 

intermontanas e com características meândricas, fator que favorece e potencializa áreas sujeitas 

a inundações nos períodos chuvosos do rio (SANTIAGO, 2008). 
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E é, nessas condições, que se estabeleceu a população no entorno do rio,  cuja situação 

de vivência encontra-se dentre as de maior vulnerabilidade socioambiental do município, 

vivenciada nos dias atuais.  

 

Metodologia 

Para o presente trabalho foi utilizada uma metodologia de revisão bibliográfica que foi 

pensada para dinamizar as análises e interpretações feitas com base nos registros que foram 

coletados. Esse método é descrito por Minayo (1993, apud ECHER, 2001) como sendo uma 

forma de orientar o caminho do pensamento e da prática exercida na abordagem da realidade, 

alterando totalmente a qualidade do resultado pela forma com que é realizada. Dessa forma 

foram consultados os trabalhos de Silva (2010), Giarola (2017) e Machado, Raimundo e 

Marques (2016), que são trabalhos que abordam a história do município frente às 

transformações às quais o rio Paraibuna foi submetido.  

Junto a isso, foi realizada uma segunda metodologia que trabalhou com a análise do 

discurso que era, e é, proferido pelos moradores das regiões mais próximas do rio, seguindo o 

pensamento de Nogueira (2001) que diz que esse tipo de análise contribui de forma ativa para 

a interpretação dos textos sociais e dos comportamentos locais, sendo assim, gerando subsídios 

extremamente úteis para a análise que foi proposta. 

 

Resultados 

Para melhor direcionamento, traçamos dois marcos temporais: pré-transposição e atual. 

No primeiro momento, temos como referência para análise a enchente histórica de 1940. No 

segundo marco, tratamos a atual realidade, considerando as observações possíveis. 

 Conforme Machado, Raimundo e Marques (2016), antes da transposição do rio, como 

ressaltado pela caracterização, esta área era propensa a inundações nas suas águas calmas. Fator 

esse que, com o desenvolvimento da Manchester mineira, se intensificou desde o início do 

século XX e, em dado momento, a malha urbana encontrava-se ligada às próprias margens do 

Paraibuna, o que potencializou a enchente de 1940, causando incontáveis danos 

socioeconômicos ao município, sensibilizando a sociedade, inclusive o presidente da república, 

sobre a situação, propondo a retificação do Rio. 
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Toda a retificação, como processo e resultado, ajudou na especulação imobiliária do 

município valorizado pelo desenvolvimento de áreas industriais, “em  virtude  da  proximidade 

com a estação ferroviária”, como foi dito por Menezes (2011). E, por outro lado, ajudou na 

desvalorização de áreas que permaneceram suscetíveis a enchentes. Podemos entender que a 

retificação, mitigou a problemática ambiental anterior que gerava danos sanitários ao 

município, entretanto contribuiu para o aumento da desigualdade social, como pode ser 

observado atualmente em várias partes da cidade, segundo os relatos dos habitantes. 

 E é nesse contexto, aliado à análise das observações dos discursos, que vemos a luta dos 

moradores afetados constantemente pelos problemas territoriais, que solicitam receber o olhar 

de sensibilização do poder público. Observou-se similaridade na preocupação dos habitantes 

para soluções e políticas públicas que busquem equilíbrio na relação da sociedade com o 

espaço, mitigando e compensando os graves entraves e problemas locais existentes. 

 

Considerações finais 

 Desta forma, consideramos a importância de ações do poder público para mitigação dos 

efeitos sob múltiplos e complexos problemas enfrentados pelos habitantes que vivem em torno 

da localidade, visto que, segundo Segundo Lefebvre (2006, apud PEDROSO 2015), 

“complexidade do espaço social se manifesta à análise liberando e desdobrando diferenças; o 

que parecia simples revela suas complicações” da própria paisagem, observadas pelos 

habitantes e agentes locais em suas carências.  
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DO BONDE AO ÔNIBUS: o sistema de transportes e a mobilidade urbana em Juiz de 

Fora/MG 
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Resumo: Aqui são apresentados alguns resultados advindos da pesquisa que estamos 

desenvolvendo no mestrado em Geografia da UFJF, sobre o setor de transportes e a mobilidade 

urbana em Juiz de Fora/MG. Os objetivos foram dissertar sobre a geografia histórica dos 

transportes na cidade, desde os bondes até os ônibus coletivos urbanos, tendo como base, dentre 

outros, os documentos pesquisados junto ao Arquivo Histórico de Juiz de Fora. Os resultados 

permitem traçar um panorama sobre as relações entre os vários meios de transporte e o 

desenvolvimento da mobilidade urbana no município. 

 

Palavras-chave: Transportes, Mobilidade Urbana, Geografia Histórica. 

 

Introdução 

A urbanização de Juiz de Fora perpassou os séculos XIX e XX, entremeados por 

processos espaço-temporais que fizeram do setor de transportes um dos fatores preponderantes 

para o entendimento da atual configuração urbana. Em seu caráter histórico-geográfico, a 

formação territorial do município deu-se a partir de caminhos e estradas, tendo o Rio Paraibuna 

por testemunha. 

Desde a abertura do Caminho Novo (1709) e a Estrada Nova do Paraibuna – atual 

Avenida Rio Branco – (1837), passando pela Estrada União e Indústria (1861) e a expansão 

urbana a partir do século XX, até a atual malha viária com mais de 1.300 quilômetros, Juiz de 

Fora/MG tem a mobilidade urbana como uma das premissas de seu desenvolvimento 

(BARBOSA, 2017; PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1993; 2019). 

 Para o município, mobilidade urbana é um atributo locacional, “[...] que se refere à 

facilidade de deslocamentos [e acesso] de pessoas e bens [ao] espaço urbano [...] a pé ou por 
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meio de veículos, motorizados ou não [...]” no uso diário de toda a gama infraestrutural 

existente (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2016, p. 5). 

Com base nesta definição, este resumo expandido tem a finalidade de expor acerca da 

mobilidade urbana em Juiz de Fora, desde a circulação dos primeiros bondes até os recentes 

ônibus do transporte coletivo urbano. 

 

Os bondes 

 A partir do ano de 1880, além dos trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II, outros trilhos 

eram instalados em Juiz de Fora/MG, porém, pelas ruas da cidade: os trilhos dos bondes 

(MORRISON, 2013). 

Sua inauguração ocorreu em 15 de novembro de 1881 – pela empresa Ferro Carril 

Bonds de Juiz de Fora – e à época, seus trilhos com bitola de 0,914m compreendiam apenas um 

pequeno polígono do que hoje é a porção central da cidade, entre as ruas da Imperatriz, Halfeld, 

Commercio, Espírito Santo e Direita (atual Avenida Rio Branco), em dois bondes movidos por 

tração animal, perfazendo tal percurso em 29 viagens diárias, sempre das 4:15h às 21:57h (Ibid., 

2013). 

Tal modelo, movimentado à época por cavalos à dianteira, perdurou por alguns anos, 

sendo posteriormente substituído por outra força propulsora. Isso porque Bernardo 

Mascarenhas, figura ímpar do município, criou a Companhia Mineira de Eletricidade (CME), 

e às margens da Estrada União e Indústria, no rio Paraibuna, construiu aquilo que pode ser 

considerado seu maior feito: a primeira usina hidroelétrica da América Latina, em 1889, a Usina 

de Marmelos (BARBOSA, 2017, pp. 72-75). 

 A partir de então, a usina passou a fornecer eletricidade à Juiz de Fora, e foi responsável 

pela inauguração, em 1906 (OLIVEIRA, 1966, p. 129), do sistema de bondes elétricos na 

cidade. 

 Inicialmente operando com quatro bondes norte-americanos bidirecionais de oito 

bancos da JG Brill Co., importados da Filadélfia, tal quantitativo chegara a marca de onze 

veículos em 1919, que operavam sete linhas, “do Alto dos Passos à Estação de Mariano 
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Procópio”: Tronco Principal, Fábrica/Passos, Tapera20, São Mateus, Poço Rico, Botanágua21 e 

Manoel Honório (MORRISON, 2013; BARBOSA, 2013, p. 13). 

 A partir de então, a própria CME, estudando a composição dos importados, passou a 

construir os próprios bondes nos fundos de sua sede – à Rua Espírito Santo – aumentando para 

trinta veículos nacionais em 1930, sendo à época dez bondes bidirecionais de oito bancos, e 

nove modelos, também bidirecionais, de treze bancos (1930) (Ibid., 2013). 

 Com este quantitativo, o sistema de transportes operado por bondes vigorou no 

município por 88 anos, sendo extinto aos 10 de abril de 1969. Com sua rede de trilhos 

deteriorada e a sua incapacidade de comportar o crescimento de Juiz de Fora – o que envolvia 

velocidade e aumento no número de veículos e localidades atendidas – os bondes se tornaram 

inviáveis, e já competiam por espaço pelas vias urbanas do município em meio aos automóveis, 

ônibus e caminhões (MORRISON, 2013). 

 

Os ônibus do transporte coletivo de passageiros 

 O serviço de transporte coletivo urbano, por meio de auto-ônibus e auto-lotação no 

município de Juiz de Fora, foi regulamentado através do Decreto Municipal n° 64, assinado em 

30 de abril de 1947 (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1947). 

 No decorrer das décadas de 1950 e 1960, poucas empresas prestavam o serviço de 

transporte coletivo urbano, número que aumentou à medida em que o município expandia-se, 

através da reestruturação de várias vias, e a construção de outras: desde o início das obras da 

Avenida Brasil (1963), a inauguração do ‘mergulhão’ sob a linha férrea na Avenida Rio Branco 

e sua faixa exclusiva para ônibus (1982), até a instalação das novas pontes sobre o Paraibuna 

junto à Avenida Brasil (2014-2016) (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1980; RIBEIRO, 

2016). 

 Ao final da década de 1970, “[...] o município [possuía] uma rede viária de 615 km [...] 

e o “[...] tráfego de coletivos [era] feito por 162 veículos distribuídos em 55 linhas de 28 

empresas”. Somente a partir do Decreto n° 4.046, de 12 de outubro de 1988, cada linha do 

serviço ficou a cargo de uma empresa privada, a saber: Viação Santa Luzia Ltda., Auto Nossa 

 
20 Atualmente compreendendo as imediações do bairro Santa Terezinha (grifo nosso). 
21 Região que compreende os bairros São Bernardo e Costa Carvalho (grifo nosso). 
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Senhora Aparecida Ltda., Viação São Cristóvão Ltda., Goretti Irmãos Ltda., Transporte Urbano 

São Miguel Ltda., Auto Viação Norte Ltda. e Viação São Francisco Ltda. (PREFEITURA DE 

JUIZ DE FORA, 1988, s.p.). 

 Dez anos após tal divisão, dada a saturação do sistema viário local no tocante à fluidez 

do tráfego na região central, foi proposta a adoção de um Sistema Integrado de Transporte 

Troncalizado (SITT) atendendo à Zona Norte de Juiz de Fora, com a construção de um terminal 

de transbordo de passageiros naquela área (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1993, s.p.). 

 Inaugurado em 2005, o SITT sofreu duras críticas e foi extinto em 2016 – devido a sua 

parca funcionalidade em terminal único – sendo retomado o funcionamento regular de todos os 

ônibus (O TEMPO, 2006, s.p.). 

 Com a nova licitação do transporte coletivo urbano, em 2 de janeiro de 2015, a cidade 

foi dividida em três áreas, reagrupando o serviço em dois consórcios, o ‘Via JF’, e o 

‘Manchester’. A terceira área atende ao Centro da cidade, que é compartilhada pelos dois 

consórcios. Tal modelo vigora até os dias atuais (Ibid., c2021). 

 

Considerações finais 

 Tendo em vista que o setor de transportes em Juiz de Fora foi – e continua sendo – um 

instrumento da mobilidade urbana que, além de fornecer acesso ao município, seus bens e 

serviços, constitui-se em um elemento gerador e dinamizador da própria urbanidade local, 

delineada a geografia histórica dos bondes e dos ônibus do transporte coletivo urbano, pode-se 

concluir que as atuais condições de mobilidade apresentadas são um reflexo de todas as etapas 

descritas, além de tantas outras que merecem destaque em manuscritos futuros. 

 

Referências 

BARBOSA, Y. O processo urbano de Juiz de Fora – MG: aspectos econômicos e espaciais 

do Caminho Novo ao ocaso industrial. 2013. 135f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. Disponível 

em: <https://www.ufjf.br/latur/files/2011/07/O-PROCESSO-URBANO-DE-JUIZ-DE-FORA-

_-MG.pdf>. 

 

______. Pequena geografia histórica de Juiz de Fora: o processo urbano do Caminho Novo 

ao início do século XX. Juiz de Fora: FUNALFA; Curitiba: CRV, 2017. 

 



 

44 
 

CINTURB. Consórcios, c2021. Disponível em: 

<http://www.astransp.com.br/conteudos.aspx?categoria=Cons%C3%B3rcios>. 

 

ESTAÇÃO troncal de ônibus faz um ano. O Tempo, Juiz de Fora, 14 julho 2016. Disponível 

em: <https://www.otempo.com.br/cidades/estacao-troncal-de-onibus-faz-um-ano-1.327090>. 

 

MORRISON, A. The trams of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, 2013. Disponível em: 

<http://www.tramz.com/br/jf/jf.html>. 

 

OLIVEIRA, P. História de Juiz de Fora. Juiz de Fora: UFJF, 1966. 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG. Decreto n° 64 de 30 de abril de 1947 . Juiz de Fora, 

1947. Disponível em: <https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000000217>. 

 

______. Sistemas Municipais de Transportes. Instituto de Pesquisa e Planejamento. Juiz de 

Fora, 1980. 

 

______. Decreto n° 4.046, de 12 de outubro de 1988. Juiz de Fora, 1988. Disponível em: 

<https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000012622>. 

 

______. Caracterização Sumária do Sistema de Transportes Urbanos de Juiz de Fora. 

Instituto de Pesquisa e Planejamento. Juiz de Fora, 1993. 

 

______. Decreto n° 058, de 1° de junho de 2011. Secretaria de Transportes e Trânsito. Juiz de 

Fora, 2011. Disponível em: <https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000033913>. 

 

______. Decreto n° 11.935, de 11 de abril de 2014. Juiz de Fora, 2014. Disponível em: 

<https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000037404>. 
 

______. Resolução de n° 103, de 31 de agosto de 2016. Secretaria de Transportes e Trânsito. 

Juiz de Fora, 2016. Disponível em: 

<https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000040112>. 

 

______. Memorando n° 4718/2019. Secretaria de Governo. Juiz de Fora, 2019. 

 

RIBEIRO, T. Paisagem e espaço público: as intervenções urbanas na Avenida Barão do 

Rio Branco em Juiz de Fora/MG. 2016. 127p. Dissertação (Mestrado em Ambiente 

Construído) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 

Disponível em: <http://repositorio.ufjf.br:8080/jspui/handle/ufjf/1818>.  



 

45 
 

 

JUIZ DE FORA: uma introdução geohistórica na evolução urbana do município  

 

ROGERIO PEREIRA MADEIRA22 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo principal a introdução geohistórica no processo 

de urbanização ocorrida no município de Juiz de fora, delimitado por um recorte temporal entre 

a década de 1840 até a década de 2010, buscando descrever os principais fatos na evolução 

temporal e espacial na urbanização evidenciada nesse período que serviram de apoio para a 

consolidação do munícipio e o levaram a passar por diversas transformações até se consolidar 

como polo regional do Sul da Zona da Mata Mineira. 

 

Palavras-chave: indústria, Juiz de Fora, urbanização. 

 

Introdução 

A cidade de Juiz de Fora no sudeste de Minas Gerais possui uma área de 

aproximadamente 1.429.875 km², sendo essa área dividida em perímetro urbano com 

317.740 km² e 1.112.132 km² restantes constituída por área rural.  

No decorrer do trabalho, faremos uma pequena introdução geohistórica do processo de 

urbanização do município dentro de um recorte temporal entre a década de 1840, período que 

inicia a construção das principais vias da cidade, até a década de 2010, ano do último censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Justifica-se a presente pesquisa bibliográfica pela importância em caracterizar e resgatar 

os fatos geohistóricos ocorridos no desenvolvimento urbano de Juiz de Fora. Espera-se que a 

pesquisa possa nortear com subsídios para a compreensão da evolução urbana evidenciada na 

consolidação do município.  

 

Revisão Bibliográfica 

A região sul da Zona da Mata Mineira, segundo Machado (2018, p. 26), começa a ser 

povoada com a consolidação da construção da estrada Caminho Novo no início do século 

XVIII. O povoado de Santo Antônio do Paraibuna começa na margem esquerda do rio 

 
22 Mestrando em Geografia, Universidade Federal de Juiz de Fora, madeira.rogerio@estudante.ufjf.br 
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Paraibuna, tendo como principal atividade econômica a cultura cafeeira advinda da expansão 

do norte fluminense. 

Leite (2008, p. 42), descreve que o povoado se consolida anos depois da nova estrada 

criada por Henrique Guilherme Fernando Halfeld em 1840, que muda o traçado do caminho 

novo da margem esquerda para a margem direita do Paraibuna. Halfeld tinha o interesse em 

urbanizar a cidade traçando ruas, como a atual Avenida Rio Branco. A margem direita se torna 

o principal núcleo urbano.  

Com outros interesses, Mariano Procópio começa a construção da Estrada União e 

Indústria em 1856, que, segundo Leite (2008, p. 49), seria feita com uma nova técnica 

(macadamizada) oferecendo melhor infraestrutura de rodagem. Ao chegar com a estrada ao 

acesso da Av. Rio Branco, para evitar a cidade criada por Halfeld, muda o rumo em um ângulo 

de 45º, margeando o Paraibuna, formando a atual Avenida Getúlio Vargas. 

Segundo Carneiro (2008, p. 37), em 1875 a estrada de ferro Pedro II alcançava Juiz de 

Fora como novo meio de transporte para o café e as pessoas. Giroletti (1988, p. 47), relata que 

na cidade já existiam 190 estabelecimentos industriais e comerciais e produção de energia na 

Usina de Marmelos. O transporte coletivo realizado por meio de bondes elétricos surgiu em 

1906, de acordo com Oliveira (1966, p. 128). 

Nas décadas de 1920 e 1930, de acordo com Barbosa (2013, p. 113) a cidade continuou 

progredindo de forma mais discreta, com a crise do café e da industrialização, a urbanização 

continuou, voltando-se para o mercado de terras e o investimento do solo urbano através de 

loteamentos bem rentáveis para a burguesia local. 

Em 1940, Machado et al., (2014, p. 61 - 62) descreve que a enchente do rio Paraibuna 

afetou a cidade e a história. Intervenções realizadas por meio do Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (DNOS) mudaram o traçado do rio a fim de acabar com problemas de 

enchentes, com o aterro de várzeas, três novas pontes, aumentando novas áreas para a 

urbanização, viabilizando a construção da Av. Brasil. 

Na década de 1950, Leite (2008, p. 65) destaca que Juiz de Fora passa a se desenvolver 

por meio de serviços terciários como: saúde, educação e o comércio. Leite (2008, p. 70) 

completa que, em 1960, inicia a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
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Rodrigues (2013, p. 208), descreve que a construção da atual Av. Presidente Itamar Franco, 

serviria como uma via de ligação rápida do centro à UFJF. 

Segundo Rodrigues (2013, p. 113), em 1970, o II Plano de Desenvolvimento Econômico 

brasileiro (PND) implementa o Projeto para Cidades de Porte Médio com objetivo de 

crescimento da atividade econômica e a melhoria da infraestrutura física, serviços urbanos e 

administração municipal que vai dar início a remodelação urbana de Juiz de Fora. Rodrigues 

(2013, p. 114) destaca os investimentos metalúrgicos da década de 1980 com o início do 

funcionamento de siderúrgicas na cidade. 

De acordo com Rodrigues (2013, p. 117), em 1990, o município começa a modernização 

tecnológica, a atração de investimentos no setor de logística de transportes, diminuição e 

isenção fiscal para determinadas indústrias, tendo em 1999 o início das operações da empresa 

automobilística alemã Mercedes-Benz na cidade.  

Nos anos 2000, o município segue na lógica produtiva da globalização, baseadas em 

propostas estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e Plano 

Estratégico (PE) de Juiz de Fora, segundo Amaral e Costa (2014, p. 665).   

Por fim, o senso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), descreve que a taxa de urbanização do município é de 98,9%, tendo uma população de 

516.247 habitantes, com 510.569 pessoas na zona urbana e 5.678 habitantes na área rural. 

 

Metodologia 

Para o estudo, os procedimentos metodológicos adotados envolveram a revisão 

bibliográfica de artigos científicos, sites e gráficos de órgãos públicos relacionados ao tema, 

servindo de suporte teórico no estudo da evolução urbana e industrial, que se estendeu por 

diversos meios, até que o município se consolidou como polo regional do sul da Zona da Mata 

Mineira.  

 

Resultados 

Comparando os fatos anteriormente relatados com o recorte temporal e os sensos 

disponibilizados pelo IBGE, realizados no decorrer desse período, podemos dividir a evolução 

urbana de Juiz de Fora em três períodos:  
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● De 1840 a 1920, partindo do início da cidade do Halfeld sendo o município basicamente 

agrícola, que se fortaleceu com os recursos da produção cafeeira, até o senso de 1920 que 

registrava 43% da população já morando na cidade.  

● De 1920 a 1970, abrange a queda na economia cafeeira e uma possível estagnação das 

grandes intervenções urbanas no município até início da década de 1970, mas ainda 

crescendo sua população urbana, chegando a 92%.  

● De 1970 a 2010, com o Projeto para Cidades de Porte Médio, várias intervenções industriais 

e urbanas vão remodelar a cidade, deixando Juiz de Fora com uma taxa de urbanização de 

98,9%. 

 

Considerações finais 

É importante destacar que todas as fases na evolução urbana de Juiz de Fora foram 

fundamentais para consolidação do município, com nova Estrada realizada por Halfeld, as 

intervenções de Mariano Procópio e ferrovia D. Pedro II. Estas intervenções foram 

determinantes para expansão urbana e início da industrialização, financiadas pela riqueza do 

café, até a crise de 1929, que contribuiu para o aumento da população urbana advinda da zona 

rural e de outros municípios para a cidade, em busca de trabalho. 

Nas décadas seguintes, o município vai receber ajuda do governo com a intervenção no 

rio Paraibuna e a criação da UFJF, dando uma nova dinâmica ao processo de urbanização 

baseado no mercado de terras e na prestação de serviços terciários. Mas, somente em 1970, com 

o Projeto para Cidades de Porte Médio, Juiz de Fora vai começar a ser remodelada com 

investimentos industriais e urbanos. 

Assim sendo, se torna relevante destacar a importância do estudo geohistórico como 

fator primordial de investigação e constatação de fatos na evolução urbana do município, 

servindo de suporte norteador no desenvolvimento de pesquisas científicas e, também, dos 

processos contemporâneos de intervenção urbana. 
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O DEBATE DAS ESCALAS NA ANÁLISE DO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM JUIZ DE FORA SOB OS 

AUSPÍCIOS DA URBANIZAÇÃO – 1880 A 1907 

 

EMÍLIA DE MORAES TEIXEIRA23 

PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO24 

 

Resumo: O presente trabalho trata da utilização de diferentes escalas de análise, articulando 

esse debate com o tema da pesquisa que estamos desenvolvendo no curso de mestrado em 

Geografia, da UFJF. Primeiramente é apresentado o tema da pesquisa, o sujeito da pesquisa e 

a escala geográfica de análise, para, em seguida, dialogar com as referências bibliográficas cujas 

temáticas são, justamente, a análise escalar geográfica. Nesta perspectiva, o trabalho faz 

reflexões sobre a abordagem escalar a partir de um ponto de vista relacional, ou seja, 

considerando a relação entre diferentes escalas. 

 

Palavras-chave: Escala, Pesquisa, Escola, Educação, Urbanização. 

 

Introdução 

A pesquisa que estamos desenvolvendo no mestrado em Geografia da UFJF, se organiza 

a partir de uma análise das escolas particulares implantadas em Juiz de Fora no período de 1880 

a 1907 e sua relação com o processo de urbanização local. Portanto, o sujeito da pesquisa é o 

grupo formado pelas escolas particulares no período proposto e, por conseguinte, a escala 

geográfica de análise deste sujeito é a escala fenomenal do processo de urbanização, que tem 

como foco principal o perímetro urbano da época. Ter como foco principal o urbano não 

significa excluir o diálogo com outras escalas de análise, pois a partir do momento que se 

pretende mostrar que as escolas particulares se instalaram unicamente no espaço urbano, pois 

aí residia a classe mais abastada, torna-se necessário dialogar com o rural para mostrar que a 

educação pública nesse meio era oferecida por outro sujeito, o Estado, implicando numa relação 

de complementaridade na oferta dos serviços de educação formal no município de Juiz de Fora. 

 
23 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFJF. Licenciada em Geografia - UFJF. 

Professora da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. emiliajf2006@yahoo.com.br 

24 Doutor em Geografia; Professor do PPGEO/UFJF. pjomachado@gmail.com 
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Escolas e escalas 

Melazzo (2008, p. 133) ressalta que “a escala geográfica não é um a priori ou uma mera 

questão de escolha do analista quando delimita suas estratégias investigadoras”. Esta afirmação 

torna-se verdadeira na delimitação da escala de análise da proposta da pesquisa em tela, uma 

vez que, ao se refletir sobre o tema, fica claro que a escala não foi uma opção a ser escolhida, 

mas uma determinação preestabelecida para se trabalhar com o tema. Não haveria outra opção 

de escala para se adotar na questão das escolas particulares que não fosse a escala do fenômeno 

urbano, pois é nesta escala que o sujeito da pesquisa se mostra presente e atuante. 

É neste sentido que uma outra consideração feita pelo autor se faz necessária neste 

momento de reflexão: "cada processo social deve ser analisado segundo sua própria escala e 

esta deve ser selecionada de maneira coerente ao objeto a ser estudado” (MELAZZO, 2008, p. 

137).  Esta consideração vai ao encontro da anterior, reafirmando o entendimento de que a 

escala não é mera questão de escolha. Em outras palavras, o fenômeno a ser abordado é que 

estabelece qual é a melhor escala de análise. 

Ainda de acordo com Melazzo (2008), a escala geográfica pode ser considerada como 

uma noção. E neste sentido ela encontra-se associada a uma representação, quer dizer, um 

elemento que tecnicamente permite representar a realidade. O autor explica que a escala nos 

remete para além do cartográfico, ao debate sobre os fenômenos e suas organizações espaciais, 

e, segundo ele, isto quer dizer que a escala se refere à compreensão sobre a estruturação do 

mundo e a complexidade do social. Sendo assim, a escala de análise deve ser percebida para 

além de uma noção, também como relação. “Isto é, frente a complexidade do espaço, produto 

e produtor de relações entre os homens, a escala confere sentido aos fenômenos, além de se 

constituir, em si mesma, um objeto de análise" (MELAZZO, 2008, p. 138). Importante salientar 

que não se pretende negar o uso da escala como noção para a proposta dessa pesquisa, pois a 

noção cartográfica de escala tem o seu “espaço” em uma pesquisa geográfica, quando, por 

exemplo, propõe-se a realização de mapeamentos. Mas o mapeamento não pode ser o objetivo 

final em si, mas um caminho que ajude na análise do fenômeno. Mapear as escolas particulares 

existentes em Juiz de Fora no período de análise será uma etapa do processo de elaboração da 

pesquisa que se pretende realizar, mas não seu produto final.  
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Prosseguindo e ainda dialogando com o autor supracitado sobre a discussão da escala 

como relação, o levantamento numérico das escolas particulares e o seu posterior mapeamento 

não responde por si só ao objetivo geral da pesquisa, que é elucidar as relações das escolas 

particulares com o processo de desenvolvimento urbano juiz-forano no que se refere, tanto a 

organização espacial interna, quanto a consolidação de Juiz de Fora como centro regional de 

ensino. Pelo contrário, torna-se necessário realizar uma estreita relação com o oferecimento de 

educação pública fora da esfera urbana para se entender como e porque se estruturou um serviço 

urbano de educação majoritariamente particular. Mas sem dúvidas, a escala urbana de análise 

é que vai dar suporte e sentido ao fenômeno da concentração de escolas particulares, todavia 

sem excluir outras escalas complementares de análise. 

Segundo Melazzo (2008), o espaço é complexo, produto e produtor de relações entre os 

homens, e as escalas são realidades produzidas pelo capital e expressam a diferenciação do 

espaço geográfico, que nada mais é que a diferenciação social produzida pelo capital. Além de 

ser produzida pelo capital, a escala geográfica também deve ser discutida e entendida como 

produção política. Assim, no que se refere a escala de analise urbana de Juiz de Fora, no tocante 

à escolarização, de fato, o que se pretende demonstrar é que ela foi tanto produto do capital 

privado, da iniciativa particular de implantação de escolas, como produto político, através do 

respaldo da legislação vigente da época, que regularizava o ensino particular. 

E para fechar o debate com Melazzo (2008), no que se refere a articulação do tema de 

pesquisa com o debate de escalas, o autor afirma que as escalas são também produtoras de 

relações de poder.  

Os grupos sociais em suas assimétricas relações sociais, econômicas, 

culturais etc. disputam não apenas a possibilidade de dominar as escalas, mas também 

a definição das escalas mais adequadas a sua ação, incluindo-se, aí, a possibilidade de 

articular escalas. (...) Uma teoria da escala geográfica seria assim uma teoria da 

estruturação do espaço, onde as diferenças espaciais poderiam ser apreendidas como 

resultados de disputas e de relações de poder; deveria atentar para os diferentes níveis 

de abstração que cada escala comporta; poderia sistematizar âmbitos ainda pouco 

explorados da vida social e explicitar as articulações uni ou pluriescalares de 

diferentes grupos sociais (MELAZZO, 2008, p. 141). 
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Ou seja, cada grupo social define a sua escala de ação, deixando em aberto outras escalas 

para outros grupos sociais, podendo existir articulações entre elas. No caso da proposta de 

pesquisa, o grupo social que consumia o serviço das escolas particulares era constituído pelas 

classes abastadas, ou seja, grupo social que detinha o poder (econômico e político), os filhos 

dos barões do café, dos comerciantes, dos profissionais liberais e dos políticos locais, tratados 

como “homens bons” (OLIVEIRA, 2012). Por isso, as escolas se localizavam no meio urbano, 

pois lá estava o grupo social que deveria consumir este serviço. Além disso, a zona rural ficava 

sob os auspícios do Estado, embora esse somente implantasse aí escolas fundamentais. 

Dessa forma, as ideias de Melazzo (2008) conversam com as de Brenner (2013) na 

medida em que 

as escalas só podem ser apreendidas de modo relacional. As escalas não podem ser 

consideradas adequadamente como unidades fixas no interior de um sistema de 

recipientes encaixados definidos por seu tamanho geográfico absoluto (um modelo de 

escala do tipo “bonecas russas”). A configuração institucional, função(ões), histórias 

e dinâmicas de qualquer escala geográfica só podem ser apreendidas de forma 

relacional, com relação aos seus vínculos para cima, para baixo e transversais, com 

outras escalas geográficas situadas no interior de uma configuração interescalar mais 

abrangente na qual a escala em questão se encontra inserida.(...) Desse ponto de vista, 

é analiticamente impreciso falar de escala no singular – como, por exemplo, em 

discursos sobre “o” urbano, “o” regional, “o” nacional e “o” global. Essas formulações 

substancialistas insinuam erroneamente que as escalas individuais contêm uma 

coerência em si mesmas, e portanto, desviam da tarefa essencial de analisar sua co-

constituição relacional nos e mediante os processos de estruturação multiescalar 

(BRENNER, 2013, p. 211). 

 

Assim, entender a relação entre diversas escalas é fundamental para o desenvolvimento 

de uma pesquisa abrangente. Mesmo que um enfoque tenha que ser dado a uma escala 

específica de análise, é fundamental que se entenda que a análise uniescalar não é suficiente 

para entender a complexidade de um fenômeno como um todo, pois este necessita de uma 

articulação entre escalas, mesmo que seja como um mero suporte na construção do 

entendimento do processo a ser estudo. 
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Considerações finais 

A partir das ideias apresentadas pelos citados autores, percebe-se que, para o tema 

proposto de pesquisa, mesmo privilegiando-se a escala do fenômeno urbano, que é a de 

principal interesse e objetivo, torna-se necessária a utilização, mesmo que de forma indireta, de 

outras escalas de análise, de modo a articular e relacionar a oferta de educação no município de 

Juiz de Fora, no final do século XIX e início do século XX, e entender os motivos pelos quais 

as escolas particulares se localizavam na área urbana enquanto as escolas públicas, na área rural, 

complementando a oferta deste serviço no município. 
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FORMAÇÃO TERRITORIAL DA CIDADE ALTA (ZONA OESTE DE JUIZ DE 

FORA/MG) 

 

ARIELE APARECIDA PIRES DOMINGOS25 

PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO26 

 

Resumo: Nesse artigo são apresentadas as linhas gerais que norteiam a pesquisa que estamos 

iniciando no mestrado em Geografia da UFJF, e que tem como principal objetivo estudar o 

processo de formação territorial da região tradicionalmente conhecida como “Cidade Alta”, que 

abrange parte significativa da área urbana de Juiz de Fora/MG. Seu original processo de 

ocupação, o planejamento oficial adotado nos anos 1970 e a implantação de empreendimentos 

e infraestruturas são fundamentais para compreender as especificidades e singularidades de seu 

atual modelo de ordenamento territorial. 

 

Palavras-chave: Cidade Alta; Formação territorial; Uso e ocupação do solo 

 

Introdução 

O presente trabalho adota como unidade territorial a Região Administrativa Oeste27 da 

cidade de Juiz de Fora, que também recebe a denominação genérica de Cidade Alta. 

A origem da ocupação dessa região data da criação da Colônia D. Pedro II, que abrigava 

mão-de-obra imigrante, sobretudo germânica, e que atuava na agricultura e na construção da 

Estrada União & Indústria. Mariano Procópio foi responsável pela obra e pelo processo 

migratório. Em 1858, foram criadas a “Colônia do Meio” e a “Colônia de Cima”, que 

correspondem hoje, respectivamente, aos bairros Borboleta e São Pedro. 

As características da Cidade Alta mostram uma ocupação desenvolvida a partir do 

Morro do Imperador, que se prolonga até o divisor de águas da bacia do Rio do Peixe, a oeste, 

em cotas muito elevadas em relação ao centro da cidade. 

 
25 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFJF, ariele.domingos@gmail.com 
26 Doutor em Geografia, professor do PPGEO/UFJF, pjomachado@gmail.com 
3 A área urbana foi originalmente subdividida em 81 regiões urbanas, mas o Plano Diretor municipal (PJF, 2004) 

acabou por estabelecer 111 bairros, unidades territoriais que o habitante tem maior facilidade de reconhecer. Essas 

unidades territoriais, por sua vez, foram agrupadas em sete Regiões Administrativas.  
27 

mailto:ariele.domingos@gmail.com
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A Cidade Alta foi considerada área de expansão urbana no final da década de 1970, 

quando a prefeitura, sob a administração Melo Reis (1977-1981, prorrogado até 1983), contrata 

a empresa PLANAVE (Escritório Técnico de Planejamento S/A) para elaborar o Plano Diretor 

da Cidade Alta, documento que procurava estruturar o desenvolvimento da região que até 

aquele momento contava com baixa densidade de ocupação. 

 

Metodologia 

Para analisar a formação territorial da Cidade Alta é necessário que se considere o 

histórico de sua ocupação. Utilizando-se como fonte primária de pesquisa a Planta Topográfica 

da Colônia D. Pedro II, de 1859, será possível, após georreferenciamento, elucidar a primeira 

forma de ocupação, usos e parcelamento do solo nessa região. 

O estudo deverá conter uma análise cronológica dos principais empreendimentos e 

equipamentos instalados e seus respectivos impactos na região. Além da pesquisa bibliográfica, 

que fornecerá a fundamentação e o embasamento teórico, faremos o levantamento de dados a 

partir de múltiplas fontes oficiais, considerando os dados disponíveis em órgãos como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério das Cidades, a Empresa 

Municipal de Habitação de Juiz de Fora S.A (EMCASA), o Arquivo Histórico da Prefeitura de 

Juiz de Fora, o Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora e, especialmente o 

Plano Diretor da Cidade Alta, documento responsável pelo processo de ocupação definitiva 

dessa área. 

 

Resultados e Discussões 

A Cidade Alta constitui-se hoje num dos principais vetores de ocupação e expansão 

urbana de Juiz de Fora, caracterizada por dois modelos/processos de uso e ocupação do solo 

que aqui se viabilizaram como regra, enquanto em outras partes da cidade ainda se apresentam 

como exceções: os loteamentos e condomínios fechados e os grandes equipamentos públicos, 

a começar pelo próprio campus universitário, mas incluindo também o aeroporto, o estádio 

municipal, a represa de abastecimento público etc. Esse processo deveu-se à existência de 

alguns pré-requisitos: a topografia mais plana em grande parte da região; a proximidade com o 

centro da cidade, embora os problemas de ligação viária tivessem se arrastado até a década de 
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1980; e, sobretudo, a disponibilidade de generosas e pouco valorizadas glebas de terras a serem 

ocupadas. Afinal, como destacava o Plano Diretor da Cidade Alta (JUIZ DE FORA, 1978), 

somente considerando o número de lotes aprovados naquele momento – final da década de 1970 

– estimava-se que seriam suficientes para suprir 1/3 da demanda para o ano 2000. A 

administração municipal previa estruturar aí um novo eixo econômico da cidade, em 

contraposição ao eixo noroeste-sudeste na várzea do rio Paraibuna.  

A ocupação foi intensificada após as várias intervenções na malha viária, destacando-se 

a implantação da Avenida Independência, no final da década de 1970 e início da década de 

1980, que passou a fazer rapidamente a ligação com o centro da cidade e a implantação da 

rodovia BR 040, no início da década de 1980, que possibilitou a expansão imobiliária no arco 

sul-oeste-norte (MENEZES, 2009). 

A isso se soma a elaboração, no final da década de 1970, do Plano Diretor da Cidade 

Alta, um plano que visava a ocupação efetiva de toda a região, então considerada fundamental 

para o desenvolvimento de Juiz de Fora. Previa a criação de áreas de preservação, a construção 

de complexos turístico e esportivo, vias de acesso e instalação de centros regionais da 

administração pública. Descrevia as potencialidades naturais como atrativos para a população 

de maior poder aquisitivo. Previa ainda que a disponibilidade de lotes facilitaria a instalação de 

projetos públicos para suprir a demanda habitacional da população de menor poder aquisitivo. 

A implantação de um conjunto habitacional na região ocorreu somente em 1998, com o bairro 

Jardim Caiçaras.  

O Plano Diretor da Cidade Alta previa a construção de um parque urbano no Morro do 

Cristo com a desapropriação de parte da área que já pertencia a particulares, e outro na Reserva 

Santa Cândida. No primeiro caso não foi possível criar-se o parque consoante ao plano, uma 

vez que o preço das terras foi considerado muito alto, e assim apesar de ser uma área de proteção 

municipal, há a presença de propriedades particulares. No caso da Reserva Santa Cândida, 

situada na fazenda de mesmo nome, de propriedade municipal, não houve problemas para a 

desapropriação.  

O plano não foi executado, pois as ações previstas eram consideradas muito ousadas. 

Mas o start estava dado e as obras sugeridas naquele momento até hoje se tornam objeto de 
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intervenção, como no caso mais emblemático e discutível da chamada BR 440, que faria a 

ligação entre a BR 040 e a Avenida Rui Barbosa, obra projetada em 1979.  

A partir da estruturação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (2002) 

observou-se uma série de investimentos públicos e privados nos eixos de acesso à BR-040, 

ocupando terras da Cidade Alta, como a EMBRAPA, o Estádio Municipal, o SESIMINAS, o 

SESC Campestre, o Mirante do Cristo, o Centro de Convenções (CONEX), o Centro de 

Atenção à Saúde (CAS) pertencente a UFJF, a Unidade de Pronto Atendimento São Pedro 

(UPA São Pedro), além de outras grande obras mais recentes, mas com o mesmo mote, como 

o Hospital Universitário, os loteamentos fechados e os condomínios verticais populares. São 

esses investimentos que ‘valorizam’ a região e impulsionam o mercado imobiliário na Cidade 

Alta. 

 

Fontes de pesquisa 

Para analisar o histórico processo de ocupação da região foram utilizadas, dentre outras, 

as obras de Stehling (1979), intitulada Juiz de Fora - A Companhia União e Indústria e os 

alemães, e de Couto (2018), São Pedro – O Coração da Colônia Alemã D. Pedro II. 

A Legislação Urbana Básica se impõe à abertura desordenada de glebas e planeja a 

expansão da cidade, fixando obrigações do loteador no sentido de dotar as áreas de 

infraestrutura básica, impedindo a abertura de loteamentos em áreas não edificáveis. A Lei de 

Uso e Ocupação do Solo apresenta-se como elemento limitador mais importante, pois a Área 

Urbana foi dividida em unidades territoriais e para cada uma delas foram definidas zonas 

segundo o tipo de usos e ocupação (residencial, comercial, industrial, e uso múltiplo). Esse 

zoneamento possibilitou o estabelecimento de taxas máximas de ocupação do terreno, variáveis 

de acordo com a unidade territorial, associadas aos coeficientes de aproveitamento, isto é, 

tamanho máximo de edificação. Dessa forma, A Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora – PDDU/JF e o Plano Diretor da Cidade 

Alta subsidiarão todo o trabalho, pois estes documentos contêm um conjunto de regras, 

propostas e diretrizes que se tornam fundamentais para o entendimento dos modelos de 

organização dessa região. 
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Considerações Finais 

É dentro desse escopo que pretendemos dar continuidade à nossa pesquisa de mestrado 

em Geografia, que tem como maior pretensão levantar e analisar o processo de formação 

territorial da Cidade Alta. Também é importante o entendimento do contexto econômico e 

político em que ocorre a definição do Plano Diretor da Cidade Alta, e assim poder entender e 

avaliar as formas atuais de produção do território nessa região.    
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O AVANÇO RECENTE DAS REDES DE SUPERMERCADOS EM JUIZ DE FORA 

 

FLÁVIO AUGUSTO SOUSA SANTOS28 

 

Resumo: O presente texto analisa o recente desenvolvimento das redes de supermercados em 

Juiz de Fora, observando os modos de atuação adotados e seus desdobramentos. Para tal, foram 

levantadas e classificadas as redes presentes no município, conjuntamente fez-se uma análise 

das notícias veiculadas em jornais a partir de 2016 tratando de tais. Constatou-se a presença de 

redes de diversas escalas desde locais a internacionais, seus métodos de ação e penetração no 

espaço frente a um cenário de grande concorrência, e verificou-se o direcionamento da 

expansão das redes de supermercados para as cidades médias, como Juiz de Fora. 

Palavras-chave: Supermercados, Juiz de Fora, Consumo. 

 

Introdução 

O comércio varejista brasileiro está em constante movimento de reordenamento, se 

adequando e promovendo remodelações à vida cotidiana. O motor deste movimento na 

sociedade capitalista é a reprodução continuada do capital que é manifestada por meio do 

discurso da modernidade (BERMAN, 2007). Os supermercados são a faceta moderna do 

comércio varejista. Estes se enquadram no discurso vigente e a partir de articulações têm 

dominado e comandado o sistema de abastecimento, circulação e distribuição de alimentos no 

Brasil. 

Ademais, este tipo de atividade vem penetrando cada vez mais nos territórios, 

capitaneando peso na política urbana e se alojando nas cidades médias e pequenas seguindo 

uma tendência de descentralização (ALBA; DAMACENO, 2010). Desta maneira, além de 

competirem com o comércio tradicional, cria-se um cenário de competição entre as redes locais, 

regionais, nacionais e internacionais. 

Buscando analisar este avanço para além das metrópoles e o impacto na produção da 

cidade, voltamos nosso olhar para as cidades médias, dando destaque aos processos 

recentemente operados por estes agentes em Juiz de Fora, Minas Gerais. Assim, o presente 

 
28 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

flavio.santos@estudante.ufjf.br;  
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61 
 

texto29 assume como objetivo principal realizar uma análise acerca do avanço recente das redes 

de supermercados em Juiz de Fora, observando o modus operandi assumido e seus 

desdobramentos. 

O município mineiro de Juiz de Fora é passível de ser enquadrado como uma cidade 

média, e segundo Barros (2019, p.6) “apresenta diversidade de atividades comerciais e 

prestação de serviço, além de certa infraestrutura que a garante enquanto polo regional”. Deste 

modo, os processos operados pelas redes supermercadistas em Juiz de Fora têm reflexo para 

além do intraurbano, seja atraindo usuários/compradores, seja através da implantação de lojas 

dessas redes na sua hinterlândia. 

 

Aporte Teórico 

Tomaremos neste trabalho o entendimento de supermercado apresentado por Pintaudi 

(1981, p.50), os compreendendo como “superfícies comerciais que concentram territorialmente 

e financeiramente o capital, possibilitando às pessoas encontrarem num mesmo local, um 

grande conjunto de mercadorias disponíveis para seu abastecimento.” Assim, estes 

estabelecimentos exercem um grande peso espacial, são estrategicamente posicionados em 

locais específicos das cidades. 

O papel do consumo nas cidades tem se mostrado chave para seu entendimento, deixa 

de ser apenas acessório ou efeito da produção para reger a cidade e a produção do espaço 

(SPOSITO, 2005). Entender o processo de expansão das redes de supermercados enquanto 

estrutura promotora de consumo, pode evidenciar a produção recente de Juiz de Fora e da sua 

dinâmica interurbana, uma vez que cidades médias não devem ser pensadas descoladas do seu 

papel regional (SPOSITO, 2007). 

Para pensar este modelo comercial de recente criação, faz-se necessário analisar o 

cenário comercial até então, observando as estruturas que permitiram o seu advento e 

fomentaram o quadro que se coloca. Historicamente, o comércio varejista brasileiro de 

 
29 Salienta-se que este trabalho integra uma pesquisa maior, ainda em desenvolvimento no âmbito da pós-

graduação a respeito das xx e do xx na cidade de Juiz de Fora. 
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alimentos é multifacetado, uma frente é dada pelo comércio ambulante informal. A outra se 

formalizou a partir do enquadramento as determinações higienistas, como padarias, mercearias, 

mercados cobertos e feiras-livres (MASCARENHAS, 2005). Essas determinações higienistas 

que atravessam o urbano foram e são utilizadas como argumento para o projeto modernizante 

de sociedade que se busca implantar. 

O modelo comercial varejista analisado aporta em terras brasileiras na década de 1950 

importado dos Estados Unidos e baseado no autosserviço. Inicialmente apresentavam lojas 

únicas, mas ao aliar-se ao crescimento demográfico e a intensificação da urbanização, se 

expandiram (MASCARENHAS, 1992). As lojas se multiplicaram, organizaram-se em rede, 

ampliaram de tamanho, mudaram de formato, e, no fim, angariaram poder político e econômico 

aproveitando-se do período ditatorial. 

O controle do varejo alimentar brasileiro pelos supermercados ocorre a partir da década 

de 1990 após o rompimento de barreiras. A superação ocorre após a saída dos militares, seguida 

da redução da inflação, ampliação do poder de compra, abertura comercial do Brasil e um 

incremento em tecnologia, metropolização e consolidação das cidades médias (AGNER, 2016). 

Com isso grandes redes ampliam os investimentos no Brasil, arma-se um cenário de grande 

competição onde para não sucumbirem – ou serem adquiridas –, as redes locais/regionais devem 

se movimentar e atuar de acordo com o modus operandi das grandes redes. Deste modo, nos 

deparamos com Juiz de Fora, marcada por uma dinamicidade do varejo alimentar tocada e 

dominada pelo setor supermercadista. 

 

Metodologia 

Metodologicamente, buscamos levantar as redes supermercadistas presentes em Juiz de 

Fora, seu número, localização e modelo de lojas, classificando segundo faturamento e alcance. 

Assim, houve a possibilidade de identificarmos as redes que estão presentes no contexto do 

município e seus perfis. 

Após, recorremos a uma coleta de reportagens e notícias veiculadas em jornais, que de 

acordo com Gomes (2017), trata-se de uma importante fonte para análise dos passos dos 

supermercados. Essa decisão justifica-se por conta do pequeno referencial científico que trate 

do avanço dos supermercados no município. Optamos pela avaliação das notícias veiculadas 
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pelo principal jornal de Juiz de Fora atualmente, o Tribuna de Minas. Através de seu portal 

online foram levantadas notícias publicadas a respeito da abertura de novas lojas do setor 

varejista na cidade por meio de palavras-chaves, dentre elas os nomes das redes, 

abertura/inauguração e supermercados. Adotou-se como recorte temporal para balizar o 

levantamento das notícias compreendidas nos últimos cinco anos, 2016 a 2021. Por fim, 

recorreu-se à análise e seleção das notícias que poderiam atender ao objetivo da investigação. 

Adicionalmente, informações dos estabelecimentos foram levantadas nos seus sites ou 

por meio das matérias veiculadas pelo jornal Tribuna de Minas ou outros de visualização local 

ou nacional. Além disso, para a análise, nos amparamos em observações realizadas in loco e 

registradas dentro do recorte temporal adotado. 

 

Resultados e/ou discussões 

Estão presentes em Juiz de Fora redes de supermercados que apresentam níveis de 

abrangência diferenciada, tanto internacionais, como Bretas/Cencosud e Carrefour; nacionais, 

como o Mineirão/DMA; e outras regionais, Bahamas, Supermercados BH, MartMinas e o 

SuperMais. O cenário marcado pela competição entre essas tem provocado mobilizações 

recentes como: 

● Ampliação do modelo de lojas ou bandeiras; 

● Penetração nos bairros tradicionais por meio dos minimercados; 

● Instalação de grandes plantas do modelo atacarejo nos eixos viários e de expansão do 

tecido urbano; 

● Aquisição de redes menores; 

● Instalação de estrutura logística de distribuição; 

● Associação de pequenas redes locais; 

● Ampliação do número de lojas e modernização de outras mais antigas. 

Através das redes de supermercados percebemos o direcionamento da expansão do 

tecido urbano juiz-forano, uma vez que se instalam nestes vetores grandes plantas, promovendo 

a valorização de imóveis e o rápido volume de novas edificações. A ampliação de lojas em Juiz 

de Fora e na sua região de influência mostra-se como resposta à competitividade devido a 

chegada de outras redes. Além disso, a instalação de lojas no formato minimercados em bairros 
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tradicionais modifica o modo de consumir da população que tende a abandonar o comércio 

tradicional, assim como modificam seus hábitos de consumo. 

 

Considerações finais 

Bezerra (2020, p.146) nos chama a atenção para o papel importante assumido pelos 

supermercados ao se pensar a cidade e o Brasil, “afinal, numa sociedade majoritariamente 

urbana e de citadinos que não produzem seu próprio alimento isso significa que a população 

deve buscar a alimentação no mercado”. As observações e fatos levantados buscaram indicar 

através de Juiz de Fora um direcionamento e expansão das redes de supermercados para as 

cidades médias à medida que as mesmas angariam mais centralidade.  

O que justifica este modo de atuar ainda é o discurso de modernidade e a busca pela 

reprodução do capital. Os supermercados atuando em rede agem como instrumentos da 

globalização, favorecem a alienação dos sujeitos por meio de um consumo padronizado, 

estandardizado e impessoal de consumo, além de exercerem poder sobre a produção e controlar 

a distribuição de alimentos. Acrescenta-se ainda a relação e o peso na cidade e na produção do 

espaço. Processos que a partir dos anos 1990 têm se ampliado fortemente e no Brasil tem tido 

as cidades médias, como Juiz de Fora, como alvo de interesse das redes. 
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PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO NAS CIDADES-EMPRESA: o caso de Ouro 

Branco/ MG 

 

CAIO CÉSAR FONSECA MARTINS30 

 

Resumo: Este trabalho foi produzido como parte integrante de um seminário da disciplina 

Urbanização e Meio Ambiente, cursada no Programa de Pós Graduação em Sociedade, 

Ambiente e Território, na UNIMONTES, tendo como docentes, os professore(a)s Roberto Luís 

de Melo Monte-Mór e Heloísa Soares de Moura Costa, da UFMG. A partir das reflexões do 

curso, foi confeccionado este trabalho, que versa sobre as cidades-empresa e os reflexos de um 

espaço que é produzido para servir de aporte à produção. 

 

Palavras-chave: Cidades-empresa, Ouro Branco, Indústria. 

 

Introdução 

 

Ouro branco e a implantação da Açominas 

Ouro Branco, surgiu durante o ciclo do ouro, pois era um local que detinha uma estrutura 

para receber os viajantes que se dirigiam para Vila Rica (COSTA E COSTA, 2013). Quando 

foi decidido implantar uma indústria e construir uma cidade para abarcar esse empreendimento, 

foi feito um projeto urbanístico (inclui além da indústria, uma cidade planejada) e entre as 

problemáticas que surgiram, estava a “dicotomia entre as áreas planejadas e habitadas pela 

população diretamente ligada ao emprego formal nas usinas e o restante da cidade, onde 

imperava, a lógica excludente de ocupação do espaço típica da nossa urbanização” (COSTA E 

COSTA, 2013, p. 67). Verifica-se que a cidade de Ouro Branco, na época da implantação da 

Açominas, era uma cidade pequena, com cerca de 4.000 habitantes. 

 

As cidades-empresa 

Na década de 1970 o governo federal fez uma série de investimentos de grande porte, 

aplicados na extração de recursos naturais, em infraestrutura e nos setores transporte e 

comunicação. Surge então, a necessidade de criar cidades-empresa, pois a maior parte dos locais 

 
30 Licenciado em Geografia pela UFJF; pós-graduado em Ensino de Geografia pela Faculdade Única de 
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onde se situam os empreendimentos são desprovidos de infraestrutura adequada à produção 

(PIQUET, 1998). 

Nesse contexto a Açominas é construída em Ouro Branco-MG. A ideia de construir uma 

usina no vale do rio Paraopeba é mais antiga, do governo de Arthur Bernardes, porém não se 

efetivou. Em 1972, o Ministério da Indústria e Comércio reviu o projeto de construção da 

Açominas e apresentou ao órgão CONSIDER (Conselho de siderurgia e não ferrosos) mas foi 

considerado um projeto não prioritário, não sendo apoiado pelo governo federal. Em 1974, o 

general Ernesto Geisel assume a presidência da república, e no ano seguinte, Aureliano Chaves 

assume o governo de Minas Gerais. O governador tinha como uma das principais metas, a 

implantação da Açominas, e sob acordos políticos, Geisel toma a decisão de implantá-la. 

 

As funções urbanas 

O projeto urbanístico da cidade de Ouro Branco teve que levar em consideração algumas 

questões: o contraste entre as áreas planejadas e habitadas pela população ligada à Açominas e 

o restante da cidade, podendo surgir áreas periféricas; a interferência da empresa em todas as 

esferas da vida urbana, como ocorre em muitas cidades industriais. No estado de Minas Gerais, 

já havia um histórico da criação de cidades em torno das fábricas, como em João Monlevade, 

Ipatinga, Itabira. Nesses locais, foram criadas vilas de operários e, em outros casos, como 

Ipatinga, foi planejada uma área urbana, porém com a intensificação das migrações, a cidade 

cresceu para muito além do planejado, ou seja, um crescimento desordenado (COSTA E 

COSTA, 2013). 
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Discussão ambiental 

Quatro elementos compõem a paisagem da cidade: Serra de Ouro Branco, usina 

Açominas, o núcleo existente e a lagoa Soledade, foram identificados como barreiras que 

determinaram a posição das demais funções no território e o desenho da cidade. Em relação ao 

local escolhido para a implantação da usina, entende-se que ela deveria ter distanciamento do 

núcleo urbano existente e da reserva natural da Serra de Ouro Branco, além da facilidade de 

ligação com as estradas rodoviárias e ferroviárias. Para a lagoa, o local foi determinado pela 

junção dos córregos existentes provenientes da Serra de Ouro Branco. 

Assim, os novos bairros posicionaram entre esses elementos que, a partir do núcleo 

existente, o vetor de crescimento inicial foi direcionado para oeste, com o intuito de utilizar a 

lagoa artificial como elemento de lazer e contemplação. Para leste, a área foi destinada para 

expansão urbana. 

 

Metodologia 

 Para este trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica acerca do tema das cidades-

empresa, cidades planejadas, cidades industriais, de trabalhos sobre a cidade de Ouro Branco, 

e sobre o tema indústria. Heloísa Costa, Geraldo Costa, Roberto Monte-Mór, Rosélia Piquet, 
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Ediméia Mello, e outros autores foram consultados para este trabalho. Soma-se a isso, uma 

parte empírica sobre a cidade de Ouro Branco, com exemplos e notícias que se identificam com 

a temática do planejamento urbano. 

 

Considerações finais  

Portanto, pensar na produção do espaço de uma cidade-empresa, é conceber uma prática 

que concebe uma gama de espaços fechados, homogêneos e excludentes. É necessário pensar 

em uma outra urbanização, que preze pelas relações sociais, que tenha uma morfologia urbana 

mais adequada às pessoas e não aos fluxos, sendo dotadas de mais áreas públicas, tendo uma 

maior infraestrutura de saneamento, mobilidade, educação, e outras tantas políticas públicas 

necessárias a uma vida melhor dos cidadãos e não somente de uma classe dominante.  
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A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM ETNOGEOMORFOLOGICA PARA A 

COMPREENSÃO DAS DINÂMICAS DO CAMPO: uma revisão sistemática 

 

MARINA DA SILVA CABRAL31 

 

Resumo: A etnogeomorfologia constitui-se como uma ciência híbrida que valoriza os saberes 

tradicionais na compreensão das dinâmicas do campo. Os estudos relacionados a esta temática 

se iniciaram no Brasil a pouco mais de 10 anos, e se encontram em franca expansão. O estudo 

etnogeomorfologico constitui-se como um desafio para os pesquisadores uma vez que segue 

caminhos ainda não tão percorridos pela geomorfologia nacional. Deste modo, o presente 

estudo visa contribuir para o entendimento do tema associado, sobretudo na compreensão das 

dinâmicas do campo.    

 

Palavras-chave: Etnogeomorfologia, Saberes tradicionais, Preservação ambiental, Dinâmicas 

do campo.  

 

Introdução 

De acordo com Ribeiro (2012) a Etnogeomorfologia é uma ciência híbrida, que estuda 

o conhecimento que uma comunidade tem acerca dos processos geomorfológicos, levando em 

consideração os saberes sobre a natureza e os valores da cultura e da tradição. A referência mais 

antiga sobre esta abordagem conceitual no Brasil é datada de 2006, e foi publicada no VI 

Simpósio Nacional de Geomorfologia, intitulado "Etnogeomorfologia: aplicações e 

perspectivas”, sob a autoria de Nunes Júnior et.al.. Desde então diversos pesquisadores se 

dedicam a compreensão do tema e suas possíveis aplicações.  

Considerando a multidisciplinaridade sob a qual a temática está inserida, observa-se 

sob este tema um campo ainda incipientemente explorado. Deste modo, o presente estudo tem 

por anseio contribuir para difusão do pensamento etnogeomorfologico como um campo da 

geomorfologia que valoriza as relações entre o homem e a natureza que influenciam 

diretamente nas dinâmicas do campo.  

 
31 Graduanda em Geografia, Universidade Federal de Juiz de Fora, marinasilvacabral15@gmail.com  
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A etnociência se manifesta na atualidade como uma tendência da ciência moderna de 

reaproximação com natureza, exercendo com a geografia uma relação dialética entre a gestão 

exercida a partir dos saberes tradicionais e a preservação ambiental. O presente estudo tem 

como objetivo central apresentar uma revisão teórica sobre o pensamento etnogeomorfologico 

brasileiro, buscando destacar a importância deste tema para a compreensão das dinâmicas do 

campo. Para que se cumpra tal objetivo, se faz necessário analisar ainda que de maneira sucinta 

a transversalidade científica na qual o tema está inserido.  

 

Metodologia 

Este trabalho se organiza a partir de uma diretriz revisional e um método analítico. A 

diretriz revisional consiste em uma revisão sistemática – que tem por finalidade destacar a 

importância da etnogeomorfologia como perspectiva de análise das dinâmicas do relevo e da 

paisagem no campo, já o método analítico foi selecionado como forma de reunir e compilar o 

estado da arte na qual este tema se insere.  

Com a revisão sistemática espera-se reconstruir a trajetória da etnogeomorfologia 

enquanto ciência no Brasil visando destacar sua importância para as dinâmicas do campo. A 

escolha desta metodologia se faz apropriada uma vez que, a interdisciplinaridade desta ciência 

permite que a mesma seja analisada por diversos pesquisadores além do geógrafo, como é o 

caso dos estudos desenvolvidos por antropólogos acerca da influência da cultura nos meios de 

vida de comunidades tradicionais. Camargo (2002) destaca em seu estudo sobre a evolução da 

Biogeografia no Brasil a importância do olhar geográfico sobre o espaço, uma vez que, para o 

profissional da geografia toda análise consiste em correlacionar os diferentes aspectos 

ambientais, sejam eles fatores bióticos ou abióticos. Apropriando deste raciocínio 

metodológico, a revisão sistemática permite concatenar diferentes aspectos da 

etnogeomorfologia como uma forma de interpretação do relevo a partir do olhar do sujeito, que 

analisado sob uma perspectiva geomorfológica contribui para o entendimento das dinâmicas do 

campo, o que por sua vez corrobora para o manejo e a preservação ambiental.  

A segunda diretriz consiste em uma análise temática, que visa contribuir para o 

entendimento acerca do conhecimento já publicado sobre este tema, explorando possíveis gaps, 

e potenciais caminhos para a difusão da etnogeomorfologia. A análise temática de acordo com 
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Gastaldi (2016) contribui para um resultado mais assertivo quando associada à revisão 

sistemática, recurso também utilizado por este estudo, pois auxilia na extração de dados, 

construindo conclusões e evidências sobre a temática investigada. Boyatzis (1998, apud. 

Gastaldi 2016) elucida que para aplicação desta técnica se faz necessário elaborar um banco de 

dados bibliográficos acerca do tema. Posteriormente é necessário fazer a análise e identificação 

dos assuntos mais recorrentemente abordados, a fim de categorizar estes estudos por frequência 

de temas O mesmo autor identifica ainda que esta técnica é eficaz na visualização de “chaves”, 

tanto para a pesquisa vigente quanto para pesquisas posteriores.  Para a elaboração do banco de 

dados foram selecionados 22 trabalhos sobre esta temática, e classificados a partir da 

recorrência de palavras chave, gerando 4 classes (maior recorrência, média recorrência, baixa 

recorrência e únicos). 

 

Discussão dos resultados  

A etnogeomorfologia é uma ciência híbrida que visa à melhoria do planejamento e 

gestão do uso do espaço, sendo assim esta é composta de acordo com Nunes Junior et. al. (2006) 

e Ribeiro (2012), por multe-paradigmas, associados tanto às demais etnociências quanto a 

diversos campos de estudo da geografia. A associação do etnoconhecimento ao pensamento 

geomorfológico clássico contribuiu não só para a identificação de outras perspectivas sobre a 

paisagem como também para a elaboração de políticas públicas mais humanizadas, uma vez 

que se baseiam nos conhecimentos locais para o ordenamento territorial. Dentre as relações 

existentes entre a etnogeomorfologia e a ciência como um todo, se destacam os estudos sobre 

a “paisagem etnogeomorfologica”.  Através da análise sistemática, foi possível identificar uma 

maior ocorrência de estudos envolvendo estas duas temáticas, que de acordo Lopes et. al. (2016) 

se justifica pela conexão que as comunidades tradicionais possuem com a paisagem – sendo 

esta composta por uma sobreposição de histórias que representam experiências vividas que 

compõe e são compostas pelos indivíduos que nela habitam.  
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Gráfico 1: Porcentagem de recorrência de associação destes  temas com a etnogeomorfologia, Fonte: CABRAL, 

M. S. 

Ainda que Nunes Junior et. al. (2006) possa ser considerado o precursor desta temática 

no país, a mesma só foi desenvolvida de maneira profunda a partir dos estudos de Ribeiro 

(2012), que por sua vez inspirou e orientou diversos pesquisadores no estudo desta temática. 

Farias et. al. (2020) destaca o significativo avanço desses estudos no Brasil após a conceituação 

elaborada por Ribeiro (2012), que pode ser comprovado através da análise e confecção do banco 

de dados elaborado neste estudo.  
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Gráfico 2: Tendência de aumento do número de publicações entre 2006 e 2020. Fonte: CABRAL, M.S.  

 

A partir do desenvolvimento do banco de dados outros pontos além dos elucidados de 

maneira mais detalhada chamaram atenção, como por exemplo: há não existência de trabalhos 

empíricos fora dos limites geográficos da região norte e nordeste; a diversidade de plataformas 

de divulgação, em especial anais de congressos nacionais e internacionais; e a consolidação 

deste campo de pesquisa dentro da ciência geográfica. Este último ponto foi analisado a partir 

da frequência de publicações relacionadas ao mesmo autor, em um curto espaço de tempo, por 

vezes em um mesmo congresso ou periódico. Os principais “gaps” que foram identificados 

estão relacionados aos temas de menor recorrência, como educação ambiental e 

geoconservação, entretanto os mesmos figuram possibilidades relevantes para futuras 

pesquisas.  

 

Considerações finais  

Em grande parte dos estudos etnogeomorfologicos a compressão dos saberes 

tradicionais é abordada como uma possibilidade para o planejamento ambiental. Sob o exposto, 

compreender as relações campesinas através do etnoconhecimento é de extrema relevância para 

a gestão ambiental, contribuindo não só para o enriquecimento da geomorfologia enquanto 

ciência, como também para à construção de um ambiente mais equilibrado e sustentável, 

desenvolvido a partir de políticas públicas mais humanizadas e inclusivas.  
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TERRITÓRIO E EDUCAÇÃO: uma análise do potencial contra-hegemônico das 

propostas pedagógicas desenvolvidas no campo 

 

GUILHERME GAIO MONTES32 

VICENTE PAULO DOS SANTOS PINTO33 

 

Resumo: Este é um resumo expandido de um trabalho completo que será publicado em um 

capítulo de e-book do VII Congresso Nacional de Educação Ambiental & IX Encontro 

Nordestino de Biogeografia que aconteceu entre os dias 15 a 18 de Setembro. É um trabalho 

que nasceu como fruto de minhas pesquisas de mestrado em Geografia pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) e tem como objetivo buscar o potencial transformador e contra 

hegemônico da educação do campo e de como isto reflete em uma disputa de poder político e 

pedagógico de destoantes modelos de educação. 

Palavras-chave: Educação do campo, Políticas Públicas, Meio Rural. 

 

Introdução 

O acesso à educação ou a uma educação de qualidade ainda está longe de chegar em 

níveis ideais no Brasil. Apesar do relativo avanço nos século XX e XXI, ainda existem grandes 

barreiras ao acesso. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) relativo a educação varia de região 

para região, de município para município, mas principalmente  entre o meio urbano e meio 

rural. Dados do último censo demográfico mostram que o IDHM calculado a partir de dados da 

educação (IDHM Educação) do meio rural foi de 0,445 (muito baixo) enquanto o urbano está 

com 0,676, considerado médio (PEREIRA & CASTRO, 2019).   

Os índices de analfabetismo também mostram uma grande disparidade entre estas duas 

áreas. A taxa de analfabetismo do Brasil em 2010 foi de 10,2%, porém com 7,54% no meio 

urbano e 24,64% no meio rural (PEREIRA & CASTRO, 2019). 

 
32 Licenciado em Geografia pela UFJF; mestrando no PPGEO-UFJF, guilherme.montes@educacao.mg.gov.br 
33 Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), vicente.pinto@ufjf.edu.br 
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Estes dados revelam que o nível da educação do meio rural está mais baixo do que no 

meio urbano; em alguns casos muito mais baixo. Pode-se constatar que há uma necessidade por 

políticas públicas de educação rural que atenda esta parte da população. Esta baixa qualidade 

da educação campo dificulta o desenvolvimento das regiões rurais brasileiras, especialmente 

considerando um desenvolvimento mais autônomo e sustentável e não como algo 

exclusivamente econômico e técnico. 

Para diminuir esta discrepância é preciso projetos educacionais específicos para o 

campo, feito por eles, seguindo metodologias e práticas da própria comunidade. O maior 

exemplo nacional de como isto pode ser feito são: o PRONERA (Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária) e os Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFAs), no qual fazem parte da política de educação do campo (SECADI, 2012). 

 

Em busca de uma análise territorial do potencial transformador da educação do campo 

Uma das principais características do mundo atual globalizado (onde se tem uma 

crescente busca pelo lucro e por novos espaços no mercado) é a ampliação da circulação de 

mercadorias, pessoas, informação de forma intensa. Esta característica faz com que haja uma 

constante desterritorialização da produção e da cultura, pois para garantir a própria existência, 

o capital necessita se territorializar sem limites; e para sua territorialização, o capital precisa 

destruir outros (FERNANDES, 2009). Este processo de territorialização e desterritorialização 

gera conflitos e faz com que territórios nacionais mesclam-se com territórios mundiais, ou seja, 

o local, regional, nacional ou mesmo continental se misturam em uma teia de complexas 

relações. “Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se associam e se 

chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração, 

regional ou local da sociedade nacional” (SANTOS, 2008, p. 79).  

Para Fernandes (2009) as disputas territoriais no mundo atual não se limitam apenas a 

disputas de natureza econômica, pois o território é uma totalidade multidimensional que se 

forma baseado nas relações sociais e de controle de diferentes tipos de território pelas classes 

sociais, no qual reflete em disputas territoriais de âmbito político, teórico e ideológico, que 

forma, segundo ele, territórios materiais e imateriais.  
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O território material, sobre influência de Santos (1978 e 1996), corresponde por ser a 

soma dos fixos e fluxos que se materializam no espaço na forma de “espaços de governança”, 

“propriedades privadas” e “espaços relacionais”, que se distinguem em territórios do Estado, 

públicos e particulares, constituídos a partir de diferentes relações sociais (FERNANDES, 

2009).  

Territórios imateriais são os conflitos que ocorrem no campo das ideias, das 

intencionalidades, no qual envolve a disputa entre diversos agentes/sujeitos pela busca e pelo 

controle do processo de construção de conhecimento e da interpretação que se dá a ele. Assim, 

segundo Fernandes (2009) o pensamento também é produtor de relações de poder, no qual 

reflete diretamente na produção material, pois o espaço material só tem sentido por meio da 

compreensão da produção imaterial. O território imaterial “coordena e organiza o mundo das 

coisas e dos objetos: o mundo material” (FERNANDES, 2009, p.15). A produção material e 

imaterial se formam por meio das relações sociais e socioespaciais que irão dar forma e função 

ao espaço (usando os termos propostos por Milton Santos).  

O território imaterial, do ponto de vista prático, está presente na disputa por políticas 

públicas ou pelo modelo de educação, pois cada uma delas irá ter uma teoria, um método, uma 

metodologia ou uma ideologia por traz. Um exemplo disto é o conflito existente no meio rural 

de modelos de educação: um voltado a uma lógica urbana ou mercadológica do agronegócio; e 

outra que busca uma abordagem mais prática da realidade do camponês, que questiona o 

sistema/política educacional hegemônico, além de dar diferentes interpretações da realidade e 

da própria natureza (CALDART, 2009). A educação do campo revela conflitos de 

territorialidades entre projetos culturais e civilizatórios alternativos, confrontados por seus 

interesses na apropriação da natureza, entre o poder hegemônico do sistema-mundo e a 

emancipação dos povos com seus próprios saberes ambientais (LEFF, 2016). 

O território camponês, para Puziol & Silva (2010) será um território “esquizofrênico” 

utilizando o termo proposto por Santos (2008), pois como está inserido no contexto da 

globalização, também irá tentar se enquadrar no modelo econômico e nas modernidades das 

empresas multinacionais e do Estado. Ao mesmo tempo, que ainda será um espaço de 

resistência, que não nega suas identidades sociais e culturais e que irá manter-se na luta por 

realidades/sociedades alternativas do que a imposta pelo capitalismo atual.  
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O PRONERA e a educação por alternância como exemplos práticos de territórios 

imateriais 

Em resposta a uma série de demandas dos movimentos sociais vinculados à luta do 

campo, no que corresponde a reivindicação por uma educação que se adequasse a realidade 

camponesa, surgiu em 04 de novembro de 2010 o Decreto n° 7.352 que dispõe sobre a política 

de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA 

(SECADI, 2012).  

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é uma política 

pública educacional que surge por meio do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST), o qual em 1997 promoveu o I Encontro Nacional de Educadores/as da 

Reforma Agrária – ENERA. Com ampla participação da sociedade civil e com diversas 

parcerias com Universidades, entidades estrangeiras e ONGs. Em 1998, surge o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) instituído em 16 de abril de 1998 pelo 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária, por meio da Portaria n° 10/98 (MONTES & 

PINTO, 2019).  

O programa consta com projetos de: Alfabetização dos sujeitos do campo que ainda não 

tinham acesso ao letramento; Anos finais do ensino fundamental e médio para os jovens e 

adultos que se alfabetizaram; E por fim, ensino técnico e cursos superiores a partir de parcerias 

firmadas com órgãos públicos, universidades, movimentos sociais e sindicais (MOLINA & 

ANTUNES-ROCHA, 2014). Além disso, o programa apresenta projetos de formação 

continuada de educadores, no qual formam professores da própria comunidade (nível médio-

magistério ou nível superior-licenciaturas) para atuar na alfabetização e no ensino fundamental. 

O objetivo geral do PRONERA é “promover a educação nos assentamentos de Reforma 

Agrária, estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais 

utilizando metodologias específicas para o campo” (MOLINA & ANTUNES-ROCHA, 2014, 

p. 229). 

A estratégia utilizada pelas escolas que adotam o PRONERA se baseia na metodologia 

freiriana para alfabetização e para anos finais do ensino fundamental e médio o regime de 

alternância, onde busca-se garantir diferentes tempos e espaços educativos na alternância do 
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“Tempo Escola”, “Universidades” e “Tempo da Comunidade” (70% da carga horária nos 

centros de formação e 30% na comunidade), no qual tenta-se a partir disto, uma articulação 

entre o processo educacional e a realidade, a partir de uma leitura crítica da mesma. Também 

coloca o trabalho como princípio educativo, com protagonismo dos educandos nos processos 

formativos, com o objetivo de uma melhor articulação entre teoria e prática (MOLINA & 

ANTUNES-ROCHA, 2014). 

Uma das principais características do regime de alternância é tratar o trabalho junto com 

a educação desde a formação. A educação/trabalho do campo é um exemplo de uma lógica que 

transcende a lógica do capital em direção a uma práxis emancipatória, pois ao colocar o trabalho 

do campo como princípio educativo faz com que a realidade do campo também busque a 

transformação do território camponês e de um projeto além dos problemas agrários (PUZIOL 

& SILVA, 2010). Essa relação entre trabalho e educação transforma o território camponês em 

um espaço de resistência que valoriza a identidade e o espaço vivido, negando a racionalidade 

econômica global, portanto um exemplo de território imaterial. 

 

Conclusão 

A partir da instituição do PRONERA, com as parceiras firmadas e as 

metodologias/estratégias empregadas (regime de alternância, formação de educadores da 

própria comunidade e o trabalho como categoria essencial), criou-se uma verdadeira 

disputa/conflito pela busca e pelo controle do processo de construção de conhecimento, pois 

surge novas ideias ou ideais que irão confrontar uma lógica educacional já posta. Ou seja, a 

partir da institucionalização do PRONERA, criou-se um território imaterial, fruto de uma teoria, 

conceito, método, metodologia, ideologia totalmente contrária à hegemônica já posta, no qual 

se materializa em uma luta constante entre o território material camponês e o território material 

do agronegócio. 
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A SERRA GRANDE: a relação de pertencimento entre a Vila de Conceição de Ibitipoca 

e o Parque Estadual do Ibitipoca 

 

LEONARDO JOSÉ GONÇALVES34 

ALTAIR SANCHO-PIVOTO35 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo geohistórico do processo de 

implantação do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) e as repercussões socioespaciais 

presenciadas no Distrito de Conceição do Ibitipoca, Lima Duarte (MG), local onde está situada 

a portaria do parque, com olhar atento para as relações existentes entre os moradores do Distrito 

e a unidade de conservação, sobretudo no que tange o processo de turistificação percebido no 

local a partir da década de 1990. 

 

Palavras Chave: Ocupação territorial, Relações, Ibitipoca, Turismo. 

 

Introdução 

A vila de Conceição do Ibitipoca é um distrito do Município de Lima Duarte MG, e 

atualmente é reconhecido pelas suas belezas naturais e sua Unidade de Conservação, o PEIB 

que foi criado em 1973, tem área de 1.488 hectares e encontra-se numa disjunção do Complexo 

da Mantiqueira, O PEIb dispõe de vários atrativos naturais, como mirantes, picos, grutas, praias, 

piscinas naturais e cachoeiras atraindo visitantes desde meados do século XX. A partir do final 

da década de 1980 o número de turistas cresceu expressivamente no PEIb e no Arraial de 

Conceição do Ibitipoca. (REZENDE; VALLEJO, 2018) 

A escolha por este tema então, tem relação direta com o interesse em aprofundar o 

conhecimento acerca das relações estabelecidas entre o meio ambiente e o turismo, bem como 

as diferentes formas de uso público do espaço por parte da comunidade, ao longo do processo 
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histórico. Refletindo em uma realidade ambígua, que se molda entre as aspirações de 

preservação e os interesses por benefícios econômicos, tomando proporções ainda maiores, no 

contexto de uma sociedade globalizada.  

O presente estudo, de caráter qualitativo, tem por objetivo realizar um estudo 

geohistórico do processo de implantação do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) e as 

repercussões socioespaciais presenciadas no Distrito de Conceição do Ibitipoca, Lima Duarte 

(MG), com olhar atento para as relações existentes entre os moradores do Distrito e a unidade 

de conservação, sobretudo no que tange o processo de turistificação percebido no local a partir 

da década de 1990. Os procedimentos metodológicos envolveram a revisão bibliográfica, que 

incluiu livros, periódicos e trabalhos acadêmicos, a fim de formar um referencial teórico que 

apresente a produção do espaço e as relações históricas estabelecidas entre a vila e o parque, 

assim como sua relação com o turismo.  

 

Revisão Bibliográfica 

Na região do atual parque sempre houve a utilização do espaço pela comunidade, em 

diversas atividades desde econômica, social a religiosa: “as áreas do atual parque e seu entorno 

já eram utilizadas por moradores tradicionais e visitantes, envolvendo atividades agrícolas, 

pecuária leiteira, expedições científicas e lazer.” (REZENDE e VALLEJO, 2018, P.9). 

A relação entre a terra e a religiosidade se apresenta de maneira muito evidente, para os 

moradores residentes ali: 

 

Segundo a tradição local, contudo, as terras de Ibitipoca 

pertenciam à “Santa”, Nossa Senhora da Conceição do Ibitipoca, 

e teria sido doada a ela pelos índios que habitavam a região, 

motivo pelo qual a população local fazia uso comunitário da 

chamada Serra Grande. A Serra Grande era terra de apropriação 

coletiva, prática cultural, lugar dos rituais e devoções da 

comunidade, do extrativismo e terra usada para engorda e 

invernada do gado bovino.”  (Carvalho 2014 P.18) 
 

Conforme relatado, a relação entre a população e o território era próxima e respaldada 

pelas suas crenças, marco da forte religiosidade presente e que orientou a vida destes, 

interligando a área do atual Parque, a vila e os moradores do entorno. Durante muito tempo, na 
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capela que se localizava no pico do pião, eram realizados missas, batismos e procissões, neste 

espaço de grande importância religiosa para a comunidade envolvida. Assim como, até os dias 

de hoje, é rezado o “terço” no Cruzeiro em comemoração ao dia de Santa Cruz. (REZENDE E 

VALLEJO, 2018). 

Conforme Bedin (2016), os elementos históricos, fatores físicos e culturais conferiram 

a Serra de Ibitipoca condições necessárias para a formação de uma economia fundamentada na 

agricultura de subsistência e associada à pecuária leiteira em pequena escala, por meio do uso 

do território em benefício da comunidade.  

Na data de 29/12/1965, foi lavrada a Escritura Pública de incorporação das terras 

“devolutas” de Ibitipoca ao patrimônio do Instituto Estadual de Florestas e, anos mais tarde, o 

Parque Estadual do Ibitipoca foi oficializado pelo Decreto-Lei nº 6126, de 04 de julho de 1973. 

ocupando uma área de 1.488 hectares. Preserva parcela do 

domínio fitogeográfico da Floresta Atlântica, Zona da Mata 

Mineira, no município de Lima Duarte/MG. Além do Distrito de 

Arraial de Conceição do Ibitipoca, o parque avança 

territorialmente nos municípios vizinhos de Santa Rita de 

Ibitipoca, ao norte, e Bias Fortes, a leste (REZENDE e 

VALLEJO, 2018, p.4) 
 

Nesta delimitação territorial, se faz presente a interdependência entre a vila e a área do 

parque, sendo reforçada a partir de sua oficialização. Com base na criação da Unidade de 

Conservação, observa-se novas formas de uso para a área, visto que “as unidades de 

conservação constituem peças-chaves para promover a conservação e a provisão de serviços 

ambientais que contribuem para o crescimento de uma série de cadeias econômicas.” 

(MEDEIROS et al., 2011, p. 38), se tornado, assim, um meio potencial de promoção de 

desenvolvimento local e regional. 

Segundo Sousa (2011, p.34), “até o final de 1980, havia poucas pessoas de fora morando 

no arraial, mas, a partir da inauguração da infraestrutura do Parque, em 1987, ocorreu a 

intensificação da visitação.” E, a partir desta, o desenvolvimento do turismo se torna questão 

de tempo, assim como surgem a par daí “a relação de trabalho oferecido à comunidade direta 

ou indiretamente pelo parque ... e consolidado nos dias atuais” (Carvalho, 2014,  p.27) 

 Segundo Souza, (2011 p.36), o “Parque que teve seu camping inativo entre 1993 e 1994. 

Essa ausência de estrutura impulsionou a demanda por hospedagem no arraial”, reforçando 
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ainda mais a relação entre os sujeitos e o espaço, por meio do oferecimento de hospedagem aos 

viajantes que necessitavam pernoitar. 

Fruto desta, “o turismo surgiu como um nicho econômico, especialmente após o ano de 

1986, quando o parque passou a dispor da infraestrutura necessária para receber turistas.” 

(REZENDE e VALLEJO, 2018, p.11), propiciando o desenvolvimento da atividade no local, 

ampliando assim as possibilidades locais. Contudo: 

  

“Observou-se que as questões ligadas à relação entre a 

comunidade e o parque na medida em que se desenvolvem, 

colocando diferentes culturas em estreito contato, devem ter 

como importância a observação de como a cultura é imposta ou 

como recebe os valores externos - resistindo ou se apropriando 

deles - e também entender a cultura como transmissão de valores 

através do tempo, agregando as tradições a mudanças sociais.” 

(CARVALHO, 2014 P.31) 
 

 

Diante da intensificação dos processos relacionais entre Parque e comunidade e das 

mudanças socioespaciais percebidas, Souza (2011 p.35) reforça que “o turismo mudou o arraial. 

Se planejadas, essas alterações poderiam ter sido atenuadas, desde que o planejamento seja 

voltado para a realidade local”, de forma a contribuir para o processo de transformação presente 

no espaço em análise e em escala regional. Visão também compartilhada por Carvalho, (2014 

p.36) , ao afirmar que “a atividade de visitação turística se alterou no parque e na vila durante 

o passar do tempo, constituindo um fenômeno de interação entre visitantes e núcleo receptor, 

respondendo às necessidades de ambos”. 

 

Considerações finais 

A área da chamada “Serra Grande” como era conhecida pelos moradores, sempre foi 

espaço de uso por parte da comunidade, seja para criação de gado, para atividades agrícolas ou 

pelas relações culturais e religiosas. Afinal, este local sempre esteve presente na vida dos 

moradores da região, que apresentam uma relação de intimidade com a área, reforçada pelo 

sentimento de pertencimento histórico. Com a criação do Parque Estadual do Ibitipoca, novos 

usos e práticas socioeconômicas passaram a compor a dinâmica territorial do Distrito Serra do 

Ibitipoca, com forte vinculação com o turismo e sua cadeia produtiva associada. Considerando 
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que a produção do espaço é a reprodução da própria vida e o espaço é um produto social, este 

processo de apropriação e as novas relações estabelecidas, trouxe novos sujeitos e 

transformações. O desafio que se apresenta consiste, nesse sentido, em melhor compreender as 

características e os efeitos do processo de desenvolvimento associado ao turismo, interpretado 

enquanto fenômeno complexo que pode potencializar as práticas de conservação e proporcionar 

impactos positivos nos territórios, ao mesmo tempo em que gera inúmeras transformações 

socioespaciais complexas e, em muitos casos, é responsável por efeitos negativos de ordem 

sociocultural, ambiental e paisagística. 
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RACISMO AMBIENTAL E TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS: um diálogo entre 

injustiça ambiental e racismo institucional 

 

FERNANDA CIRIACO DE OLIVEIRA36 

 

 

Resumo: O presente texto tem como objetivo discutir as relações entre raça e justiça ambiental 

a partir do conceito de racismo ambiental e como o mesmo se funde a outras formas de 

discriminação racial em escala nacional. Relacionando racismo institucional e ambiental no 

processo de reconhecimento de territórios quilombolas. Para a escrita foram consultados textos 

produzidos no âmbito das discussões raciais e ambientais no Brasil e sobre o encontro entre 

movimento negro e movimentos por justiça ambiental internacionais, sobretudo, nos Estados 

Unidos onde surge o conceito de racismo ambiental.  

 

Palavras- chave: Racismo, justiça ambiental, território, quilombos. 

 

Introdução 

O conceito de racismo ambiental aplicado em comunidades quilombolas brasileiras, se 

apresenta como um ponto ao encontro com outras formas de discriminação racial, uma vez que 

no país há diversas formas de racismo ainda não superadas e brevemente discutidas, assim como 

as injustiças ambientais vivenciadas por comunidades racializadas. É importante enfatizar que 

no caso brasileiro, assim como no estadunidense, há uma necessidade de se discutir a injustiça 

ambiental definida em termos raciais, pois o racismo ambiental pode ser expressado de formas 

não explícitas, que vão além daquelas que iniciaram a discussão e o reconhecimento do termo 

em 1981 por Dr. Benjamin Franklin Chavis Jr. (HERCULANO; PACHECO, 2006), que foram 

baseadas no descarte de materiais sólidos, de ausência ao acesso à água potável e exposição aos 

locais de alta poluição. No Brasil o apagamento e a alienação também devem ser considerados. 

Sendo necessário compreender que o racismo também ocorre no âmbito ambiental quando os 

territórios quilombolas são impossibilitados de reproduzirem sua cultura, quando essas 

comunidades ficam alheias sobre seus direitos territoriais e sanitários, quando há o reforço 
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ideológico de que a produção agrícola baseada em técnicas tradicionais não é produtiva, quando 

não há clareza sobre os direitos de remanescentes das comunidades quilombolas que reforçam 

descrença e perda de sua identidade.  

 

Discussão 

As discussões sobre “racismo ambiental” possuem origem recente nos Estados Unidos, 

sendo inserido na discussão sobre justiça ambiental em resposta de apontamentos do 

Movimento Negro. O termo se relaciona à desproporção em que as injustiças ambientais 

atingem as diferentes etnias, evidenciando que aquelas consideradas minorias são mais 

vulneráveis às injustiças ambientais. Tânia Pacheco define racismo ambiental como: 

“Chamamos de Racismo Ambiental às injustiças sociais e ambientais 

que recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais 

vulneráveis. O Racismo Ambiental não se configura apenas através de 

ações que tenham uma intenção racista, mas, igualmente, através de 

ações que tenham impacto “racial”, não obstante a intenção que lhes 

tenha dado origem.” (HERCULANO; PACHECO, 2006) 

No Brasil, a temática permeia tanto o espaço urbano quanto o rural, aplicada em 

quaisquer áreas marginalizadas evidenciando que os indivíduos que ocupam são em grande 

número negros ou outra minoria. Onde estes são expostos a áreas de risco, sejam por ausência 

de infraestrutura que garantam a saúde e segurança das mesmas, áreas de risco ambiental como 

próximas de barragens de mineração e áreas de baixa disponibilidade hídrica. Esse conjunto de 

insalubridades na ocupação dos territórios faz parte da chamada “injustiça ambiental” a qual é 

definida, segundo a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) em seu manifesto, como: 

“[..]o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista 

econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais 

discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 

populações marginalizadas e vulneráveis.” (RBJA, 2001) 

Dessa forma, é necessário compreender que o racismo ambiental está intrinsecamente 

relacionado às injustiças ambientais sendo um fenômeno que deve ser observado ao discutirmos 

a questão ambiental no Brasil.   
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Sob a mesma análise, é possível ampliar tais injustiças para as demais formas de racismo 

existentes no país, que em comumente não são relacionadas diretamente a questão ambiental, 

porém, se refletem nela. Silvio Luiz de Almeida (2018) pontua três formas principais de 

racismo: institucional, estrutural e o individual. Para a discussão, é interessante compreender o 

funcionamento da primeira, visto que está relacionada a ações do Estado e governos os quais 

devem ser responsáveis pelo reconhecimento de territórios quilombolas. Como previsto no art. 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição e do Decreto 

Federal n.º 4.887 de 2003:  

“Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (Art. 68. ADCT, 

2003) 

E a partir disso, é possível analisar a perspectiva do racismo institucional, o qual 

Almeida (2018) classifica como aquele inerente às instituições do país, que representarão uma 

parcela da sociedade a qual se utiliza desses mecanismos para reforçarem desigualdades sociais 

“naturalizadas”. Dessa forma, um país o qual é regido por indivíduos que não reconhecem a 

potencialidade das instituições tanto de dissolverem ou potencializarem problemáticas raciais é 

suscetível a promover o racismo institucional.  Almeida pontua: 

“A principal tese de quem afirma a existência do racismo institucional 

é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim a 

desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por 

causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 

fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 

determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais 

para impor seus interesses políticos e econômicos.” (ALMEIDA, 2018. 

p. 31) 

Logo, todos os direitos institucionais de grupos racializados são vulnerabilizados, 

incluindo o direito e o reconhecimento territorial de povos quilombolas.  Na prática sobre o 

reconhecimento dessas terras, é preciso compreender o que um território significa desde sua 
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dimensão material até a imaterial. Para isso, é utilizada a definição feita por Rosa Maria Vieira 

Medeiros:  

“O território é, de início, um espaço cultural de identificação ou de 

pertencimento e a sua apropriação só acontece em um segundo 

momento. O território é, assim como um espaço político, um jogo 

político, um lugar de poder. Definir seus limites, recortá-lo, é sinônimo 

de dominação, de controle.” (MEDEIROS, 2009. p. 217) 

A partir da análise da percepção sobre o conceito de território, é possível tecer uma linha 

entre os processos de titulação de territórios quilombolas e o racismo institucional e o 

ambiental. Como exemplo, em 2019 após o anúncio sobre mudanças administrativas e 

orçamentárias nos processos de certificação e titulação, o Instituto Socioambiental(ISA) 

publicou em seu site a informação de que no mesmo ano existiam 1.716 processos de 

reconhecimento de territórios quilombolas em aberto no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária(INCRA), dos quais mais da metade não havia passado pela publicação do 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação(RTID), que é a primeira etapa.   

 

Conclusão 

Com tais análises, ainda que breves, é possível concluir  que mudanças e práticas 

institucionais, do poder capaz de delimitar e conceder direitos, são capazes de dificultar o acesso 

de minorias. Dessa forma esses sujeitos ficam à margem de políticas públicas que garantem 

direitos básicos como: saneamento, moradia, a segurança alimentar e a conexão com a sua 

ancestralidade. Nesse contexto, o racismo ambiental e o institucional se encontram, visto que 

há um sucateamento tanto nas leis ambientais quanto àquelas de reconhecimento de 

comunidades tradicionais as quais, nesse texto, é exemplificada por comunidades quilombolas.  
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JUVENTUDE E PANDEMIA: o direito ao lazer em risco  

 

VANELY ANDRESSA DA SILVA37 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as dificuldades do acesso ao lazer por 

parte dos jovens, decorrentes principalmente do cotidiano imposto pelo momento de pandemia 

que vivenciamos. Com a proibição do acesso a espaços de lazer públicos como parques e praças, 

os jovens passaram a construir novas formas de desenvolver o seu lazer, formando novas redes 

de comunicação e ocupando novos espaços. Buscamos analisar tais processos e sinalizar para 

as novas possibilidades de lazer desenvolvidas nesse contexto.  

 

Palavras-chave: Lazer, Juventude, Pandemia.  

 

Introdução 

Vivenciar o lazer é um dos direitos garantidos à qualquer cidadão, de acordo com o Art. 

6º da Constituição Federal Brasileira dentre os principais direitos garantidos aos cidadãos estão 

“a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.” 

(BRASIL, 1988). Quando tratamos especificamente da população jovem, o direito ao lazer é 

reforçado no Art.29 do Estatuto da Juventude, que faz elucidações em torno de políticas 

públicas destinadas ao Desporto e Lazer e deixa clara a obrigação do poder público em oferecer, 

“equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer” (BRASIL, 

2013, p.33). 

Se na lei esse direito é explícito e reforçado em diversos documentos oficiais, na prática 

esse direito está longe de ser garantido, pois além da dificuldade em promover políticas públicas 

voltadas ao lazer eficientes, existem ainda outros fatores fora da esfera pública que limitam a 

vivência e o acesso aos espaços de lazer como renda, local de moradia e até mesmo estrutura 

familiar. 
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Quando pensamos em uma nova realidade imposta pela pandemia de Covid 19, 

verificamos que um dos principais espaço de sociabilidade e lazer dos jovens que é a escola 

está de portas fechadas, e os espaços públicos como praças e parques estão impossibilitados de 

sediar eventos esportivos e culturais voltados ao lazer. Essa nova realidade impulsionou o 

resgate de antigos hábitos, bem como uma nova forma de sociabilizar e desenvolver o lazer.  

Realizamos entrevistas com um grupo de 54 jovens de uma pequena cidade, e 

procuramos entender como era o acesso ao lazer desses jovens antes da pandemia e como eles 

desenvolvem o seu lazer na pandemia. Esses questionamentos nos possibilitaram compreender 

as diferentes concepções do que é lazer por parte dos jovens, e desbravar o novo cotidiano 

desses jovens e sua busca pelo lazer diante de uma nova realidade cheia de restrições e fatores 

limitantes.  

 

Lazer e juventude 

Uma das principais conceitualizações de lazer foi elaborada pelo Sociólogo francês 

Dumazedier, de acordo com o mesmo o lazer seria considerado como  

um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 

ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 

ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

(DUMAZEDIER, 1976 p.94)  

Atualmente o lazer é compreendido de uma maneira ampla, e passou a ser considerado 

como algo indispensável para o bem estar humano, “por possibilitar o desenvolvimento social 

e pessoal do sujeito” (MARCELLINO, 1996, p.20). Mesmo diante de todos esses avanços em 

relação ao tratamento social dado ao lazer, seu acesso ainda é desigual diante dos diversos 

grupos sociais. Marcellino (1996) apresenta em seu livro as muitas barreiras sociais que 

dificultam o acesso ao lazer, dentre elas o fator econômico, que é determinante desde a 

distribuição do tempo disponível entre as classes sociais, até as oportunidades de acesso à 

informação e à cultura. Além disso, o autor destaca outros fatores como o sexo, a faixa etária e 

as oportunidades desiguais na apropriação do espaço (MARCELLINO, 1996, p. 24). 

Tais dificuldades de acesso ao lazer são potencializadas em algumas situações, 
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principalmente na experiência juvenil, pois além de todos os fatores já elencados, os jovens 

ainda precisam enfrentar outras barreiras como o preconceito contra as culturas juvenis e a 

dependência econômica.  

Nesse sentido buscamos compreender as limitações do acesso a lazer elencados pelos 

próprios sujeitos de nossa análise, e poder verificar se tais fatores limitantes apontados em 

pesquisas acadêmicas coincidem com os relatos dos jovens. Buscamos também entender as 

dinâmicas impostas pelo período de pandemia na vida desses jovens, e como essa nova 

realidade afetou o acesso ao lazer desses indivíduos.  

Metodologia 

Diferentes metodologias foram adotadas ao longo da execução da pesquisa com o 

objetivo de traçar um perfil social e geográfico da área de estudo e do grupo alvo da 

pesquisa, e que facilitasse a compreensão dos processos e fenômenos sociais e espaciais 

que mediam a relação do espaço de lazer e a juventude. Os dados foram coletados através 

dos procedimentos de entrevistas estruturadas.  

O questionário utilizado nas entrevistas foi elaborado com uma estrutura básica de 

conteúdos interligados a aspectos demográficos do grupo, com o objetivo de traçar um perfil 

social desses indivíduos. Para isso abordamos temas como: idade, sexo, família, escolaridade, 

moradia, trabalho, e atividades em tempo livre. Além disso, buscamos entender através das 

entrevistas a dinâmica das relações que os jovens estabelecem com a cidade que habitam, em 

especial com os espaços de lazer e as dinâmicas socioespacias que se articulam. Todas as 

entrevistas estruturadas foram respondidas virtualmente através do preenchimento de um 

formulário eletrônico.  

 

Resultados 

O questionário aplicado aos jovens que participaram da nossa pesquisa possibilitou 

a realização de diversas análises sociais e espaciais, mas neste presente trabalho traremos 

dados referentes às práticas de lazer vivenciadas em tempos de pandemia e os principais 

fatores que limitam o acesso ao lazer apontados pelos entrevistados.  
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Gráfico 1: Principais práticas de lazer desenvolvidas durante a pandemia.  

Fonte: elaborado pela Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Principais fatores que limitam o acesso ao lazer.  

Fonte: elaborado pela Autora 

 

 

Considerações finais 

Os dados da nossa pesquisa nos possibilitaram concluir que a pandemia intensificou os 

fatores que limitam o lazer da população jovem, pois muitos consideram que os principais 

espaços que possibilitam o desenvolvimento do lazer eram os espaços públicos como as praças 

da cidades e os eventos promovidos por escolas e prefeituras. Essa questão reflete diretamente 
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no principal fator limitante apontado pelos entrevistados que é a “falta de atrações”, esse fator 

faz com que os jovens fiquem cada vez mais reclusos aos espaços domiciliares, e contem com 

raros momentos de sociabilidade, fazendo com que os seus momentos de lazer não sejam 

vivenciados da melhor maneira. O segundo fator que mais se destacou nas respostas foi a “falta 

de dinheiro” que também se intensificou com a pandemia, pois corroborou com a acentuação 

de uma crise econômica e social sem precedentes, que limitou os orçamentos familiares e fez 

com em muitos casos o conceito de lazer desse “um passo para trás", deixando de ser visto 

como direito inquestionável e passando a ser visto novamente como um privilégio.  
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JOVENS ESCOLARES E TRAJETÓRIAS SOCIOESPACIAIS NA CIDADE: breve 

contribuições ao debate 

 

MARCELO HENRIQUE DE SÁ38 

 

Resumo: Este texto se propõe a discutir as práticas espaciais de jovens escolares na cidade, 

sendo analisado principalmente suas trajetórias socioespaciais, assim como as formas de uso e 

apropriação, as redes de sociabilidade e as territorializações decorrentes das práticas espaciais 

por eles exercidas no espaço urbano em que estão inseridos. 

 

Palavras-chave: jovens escolares, cidade, trajetórias socioespaciais. 

 

Introdução 

O objetivo desse trabalho consiste em reflexões e tentativas de situar as práticas 

espaciais de jovens na cidade, tendo como análise as trajetórias socioespaciais de jovens 

escolares, partindo de uma concepção geográfica, porém conversando com outras áreas 

tradicionais nos estudos sobre juventude. Assim, esse trabalho trata-se de um texto introdutório, 

buscando trazer contribuições para esse debate, partindo inicialmente por uma revisão 

bibliográfica, no qual a geografia possui pesquisas de grandes contribuições para esse campo 

de debate, podendo citar: NETO (2013), CASSAB (2009), DE OLIVEIRA (2012), 

CAVALCANTI (2008, 2015). 

O presente trabalho, tem como investigação a preocupação de demonstrar a 

indissociabilidade entre o espaço e as relações sociais, sendo observado nos movimentos dos 

jovens escolares na cidade, em especial as suas trajetórias socioespaciais. 

Assim sendo, os jovens em suas práticas espaciais, usam seus corpos e a cidade, 

ocupando-os, apropriando-se deles e produzindo neles suas marcas. Portanto, participam das 

práticas espaciais formadoras de territórios, de múltiplas territorialidades, sendo importantes na 

formação e na manutenção desses territórios, os jovens fazem suas marcas, “modelando” suas 

paisagens, reais e imaginárias (CAVALCANTI, 2011). 

 
38 Mestrando em geografia, Universidade Federal de Juiz de Fora, marcelohsa81@gmail.com 
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Jovens escolares e práticas espaciais na cidade. 

GROPPO (2017), nos ensina que em uma sociedade complexa como a nossa, é 

impossível a existência de somente uma única juventude, sendo assim, compreendida uma 

juventude no plural. A partir dessa concepção é possível analisar a juventude em suas várias 

possibilidades de viver, suas limitações, dadas as demais estruturas e condições sociais.  

Desta maneira, não é possível falar em uma única experiência juvenil, podendo ter sua 

experiência variada de acordo com a identidade racial, o gênero, sexualidade, classe, contexto 

histórico, entre outras características (RAMOS et al., 2018).  

Acrescenta-se também o espaço como elemento que define a condição juvenil em suas 

múltiplas dimensões, sendo ele parte integrante da prática dos jovens. Assim, a juventude se 

produz relacionada diretamente como os jovens se estabelecem com o espaço, possuindo suas 

diferentes formas de espacialidade, maneiras de relacionar e representar a cidade, usos distintos 

e desiguais, lugares que vão frequentar e os que não frequentam, são formas que demonstram a 

vasta relação espacial que compõe as juventudes (CASSAB et al., 2016).  

Sendo assim, a cidade se apresenta como elemento espacial dentro dos debates sobre 

juventude. A cidade configura-se como lugar das trocas sociais mais diversas, sendo onde 

circula a mercadorias (capital simbólico e econômico). A vida urbana é marcada pela 

diversidade, do diferente que é apresentado em seu ambiente público (CASTRO et al., 2006).  

A apropriação da cidade pelos jovens constitui um dos elementos estruturantes de suas 

identidades, contribuindo também para o pleno exercício da cidadania. Porém, a cidade é 

construída historicamente, sendo resultado de uma apropriação desigual e excludente, reflexo 

da priorização da propriedade privada, em detrimento dos espaços públicos e dos interesses 

coletivos (TEIXEIRA; RESENDE, 2017).  

Deste modo, entende-se que é necessário que estes jovens visualizem a cidade como um 

território a ser usado, pois é nela onde eles realizam leituras e escrevem suas histórias, suas 

vidas e suas concepções sobre elas. Assim, a cidade e sua espacialidade são características dos 

jovens que nela vivem. Portanto, os jovens participam das práticas socioespaciais formadoras 

de território na cidade.  
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É através da e na prática socioespacial que o indivíduo se realiza enquanto tal ao longo 

do processo histórico, a partir de uma prática que revela a construção da humanidade do 

homem. A perspectiva espacial envolve a sociedade em seu conjunto, em sua ação real, em seu 

movimento de objetivação, constitui assim, um universo imbricado de situações, contemplando 

necessidades, aspirações e desejos (CAVALCANTI, 2015).  

 

As práticas socioespaciais são importantes em nossa análise, a partir do momento que 

adquirem sentidos através dos usos efetuados, vivenciados e percebidos pelos 

diferentes sujeitos sociais, seja por meio das situações mais banais como o simples 

passar, ou, então, das práticas nas quais a interação do habitante com o espaço público 

se mostra de forma mais contundente por meio da sua utilização e apropriação para 

necessidades diárias. Assim, as práticas socioespaciais são mediadoras da apropriação 

da cidade ou parte dela e, por conseguinte, dos seus lugares, incluso dos espaços 

públicos (LOBODA, 2009).  

 

Portanto, as práticas socioespaciais são componentes relevantes dos modos de vida dos 

jovens, de suas culturas, não no sentido homogêneo e unitário de cultura, em que se constitui 

apenas em referência a outras culturas (dos adultos ou dos dominantes socialmente e 

econômica), porém como modos de vida específicos e dinamicamente vivenciados por uma 

variedade desses grupos (CAVALCANTI, 2015).  

Os jovens são sujeitos sociais, que constroem a sua condição juvenil de acordo com os 

espaços, tempo e contextos em que vivem. O jovem ao participar ativamente da produção do 

espaço urbano, está diretamente envolvido nesse processo, tendo a possibilidade de contribuir 

com sua transformação por meio de suas ações cotidianas (DE ASSIS PAULA, 2019).  

Na cidade existe uma coexistência de diversidade de culturas, com isso ela se torna 

lugares de manifestações globais, manifestações universais, lugares de encontro e lugares da 

diferença. Assim, a multiculturalidade, a interculturalidade, a espacialidade e as 

territorialidades são temáticas importantes para a compreensão das práticas dos sujeitos na 

cidade, destacando-se os jovens escolares (CAVALCANTI, 2011).  
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Neste sentido, a partir da variedade dos grupos, apresenta-se os jovens escolares, que 

não diferentes dos outros grupos também possuem suas práticas socioespaciais na cidade, sendo 

relacionada principalmente à sua relação como estudante, porém não resumida a ela.  

Os jovens escolares constituem suas práticas espaciais na cidade, principalmente a partir 

de suas trajetórias socioespaciais, assim é relevante compreendê-las, entender como eles vivem 

em seu lugar, em seu cotidiano, como se relacionam com esse lugar, com a escola, com seu 

bairro e sua cidade, entendendo que esses jovens possuem hábitos, concepções, 

comportamentos, rotinas entre outras ações sobre o espaço, sendo expostas pelas suas práticas 

espaciais. 

Esses jovens, aqui sendo analisados os de escolas públicas, segundo CAVALCANTI, 

2015, tem seu cotidiano definido predominantemente pela rotina escolar. São jovens que 

passam seus dias fazendo o trajeto da casa para a escola e da escola para casa, dividindo seu 

tempo quase que exclusivamente entre ficar na escola e em casa, salvo algumas exceções. A 

circulação na cidade frequentemente é de ônibus e a pé, o que impõe um limite definido para 

essa locomoção, tornando seu conhecimento empírico e mobilidade restritos, no que tange ao 

espaço urbano onde vivem. 

 Os jovens escolares possuem uma relação de espacialidade com a cidade pautada, na 

maioria das vezes, restrita ao bairro e região onde vivem. Portanto é importante analisar as 

trajetórias socioespaciais desses jovens, seus deslocamentos são importantes para tal, como os 

trajetos para a escola, para o trabalho, práticas de finais de semana, como ir à igreja, entre 

outros. Esses jovens a partir de seus deslocamentos e nas suas “paradas” vão se territorializando 

ou se reterritorializando (CAVALCANTI, 2015). 

 

Considerações finais 

Nota-se a importância dos avanços dos estudos geográficos referente a juventude. 

Assim, contribuindo para uma análise das relações cotidianas dos jovens na cidade, com a 

finalidade de demonstrar que esses sujeitos são formadores de espacialidades. 

Neste sentido, em relação aos jovens escolares de escolas públicas, mostra-se que esses 

possuem uma mobilidade limitada na cidade, sendo exposto uma necessidade na ampliação das 
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reflexões sobre as cidades, destacando seus processos de segregação, de fragmentação, que são 

responsáveis por limitar a apropriação da cidade por esses sujeitos (CAVALCANTI, 2015). 
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O QUE SE TEM FALADO SOBRE JUVENTUDES? APROXIMAÇÕES AOS 

ESTUDOS DE JUVENTUDES NA GEOGRAFIA BRASILEIRA 

 

CLARICE CASSAB39  

MARCELA ROSA DE OLIVEIRA CARMO40 

 

Resumo: O texto pretende apresentar alguns apontamentos iniciais resultantes da pesquisa 

Estado da arte dos estudos de juventudes na Geografia brasileira. Para seu desenvolvimento foi 

feito um primeiro levantamento de teses, dissertações e artigos, defendidas e publicadas, nos 

Programas de Pós-graduação e periódicos brasileiros. Será os resultados preliminares deste 

esforço o objeto deste trabalho que indicará a configuração dos estudos de juventudes em nossa 

Geografia.  

 

Palavras-chave: juventudes, estado da arte, geografia, jovem 

 

Introdução 

Nos contextos de intensas transformações e incertezas advindas dos novos cenários 

produzidos pela chamada globalização, os jovens e as juventudes assumem maior centralidade, 

especialmente no que se refere às ações relativas às políticas públicas, à cultura, a violência e à 

política. Muitos são os temas que têm colocado as juventudes no centro de interesse das 

diferentes ciências, desafiando-nos a pensar o papel e o lugar social reservado a elas. Os estudos 

sobre juventudes não são recentes nas ciências humanas. Ao contrário, essa é uma temática 

relativamente consolidada em diferentes campos disciplinares. No entanto, na Geografia 

brasileira os jovens e as juventudes têm se constituído como um tema recente de interesse. 

Cumpre, portanto, um esforço em identificar de que forma tem-se pensado as juventudes na 

especificidade de seu aporte epistemológico. O que a ciência geográfica brasileira tem a nos 

dizer e contribuir para o entendimento das juventudes e dos jovens como produtores do espaço?  

 
39  Doutora em Geografia, UFJF, clarice.torres@ufjf.edu.br 
40 Graduanda em Geografia, UFJF, Marcela.Rosa@hotmail.com 
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O trabalho tem como objetivo apresentar alguns dos aspectos e resultados iniciais do 

esforço de produzir um estado da arte dos estudos de juventudes na Geografia Brasileira41. A 

importância das pesquisas de caráter “estado da arte” está na contribuição para o 

reconhecimento e avanço de determinada temática em um campo disciplinar e científico 

particular. Reigota (2007) reforça que o estado da arte se sustenta no método de pesquisa 

bibliográfica, cuja intenção é o inventário profundo dos estudos e conhecimentos produzidos e 

desenvolvidos em certa área de maneira a elucidar sua trajetória, movimentos e transformações.  

Ela permite iluminar o foco dado ao tema dentro do campo disciplinar e científico de 

forma a, não apenas, delimitar o que já se produziu, como também propor outros enfoques, 

abordagens teóricas-metodológicas e temas associados que possam completar lacunas relativas 

a produção do conhecimento em torno do tema estudado. Ou seja, redesenhar percursos, 

recortes temáticos, objetivos e orientações de pesquisa à luz do que já se tem de acúmulo no 

campo. Para Messina (1998), é como um mapa que nos permite continuar caminhando na 

medida em que nos aponta possíveis trajetos e caminhos. Isso porque, o estado da arte nos ajuda 

a responder algumas das perguntas centrais para o desenvolvimento do conhecimento: de que 

forma a produção atual de determinado tema contribui para o avanço do conhecimento da área? 

Qual a relevância – científica e social – do que se produz?  

A pretensão, portanto, é obter um panorama geral do andamento recente das pesquisas 

sobre juventudes, incluindo principais temáticas, aportes teóricos e metodologias, contribuindo, 

desse modo, para orientar novas pesquisas dentro do campo. Para sua realização do a pesquisa 

foi dividida em dois momentos, o primeiro consistiu na coleta de dados, realizamos buscas e 

produção de um banco de dados com artigos, teses e dissertações que estivessem dentro da 

temática pretendida. O segundo momento, ainda em andamento, refere-se à análise aprofundada 

dos dados coletados. 

 

Desenvolvimento 

 
41 O interesse pelo desenvolvimento desse levantamento se deu a partir do contato com o rico esforço empreendido 

pela professora e geógrafa Lucineide Pires que abriu os caminhos para a identificação do que tem sido produzido 

na Geografia brasileira tendo como temática as juventudes.  
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No período de agosto de 2020 e abril de 2021 fizemos o levantamento de artigos, teses 

e dissertações que a princípio estivessem dentro do assunto procurado. Por meio da Plataforma 

Sucupira buscamos os programas de Pós-graduação e as revistas de Geografia brasileira. 

Encontramos ao todo 76 programas e 136 revistas, que foram transferidos para um banco de 

dados com as suas informações. Os critérios para seleção das revistas é que estivessem online, 

de acesso livre e com qualis entre A1 e B3.  

Para a pesquisa nos periódicos selecionados utilizamos algumas palavras chaves para 

identificar os trabalhos que a princípio estivessem na temática pretendida, sendo elas: 

juventude(s), jovem(ns), estudantes, estudantil, adolescente(s), juvenil, menor(es), discentes, 

universitário(s), geração, geracional, slam, hip-hop, grafite, rap, poesia, skate, lazer, religião, 

evangélicos, umbandistas, lazer, galera, gangue, tribo, grêmio, turma. Assim, fomos em cada 

revista e programa de pós-graduação para procurarmos artigos, teses e dissertações que 

tivessem em seu título alguma dos descritores acima.  Obtemos ao todo 116 artigos e 57 

teses/dissertações, que foram colocadas em um novo banco de dados. 

Após a seleção foi possível passar cada trabalho no IRAMUTEQ. Trata-se de um 

software de análise textual que gera dados como principais palavras, frequência e similitude 

entre textos. Uma de suas funções é a “nuvem de palavras'', que contêm as principais palavras 

do texto. O software foi utilizado para verificar se os textos indicados possuíam como objeto 

de estudo as juventudes numa perspectiva geográfica. Nesta etapa, dos 116 artigos inicialmente 

selecionados apenas 61 estavam dentro do recorte proposto e das teses/dissertações apenas 28 

foram identificados. 

 

Resultados 

A partir dos dados coletados foi possível realizar uma primeira análise que demonstra 

características gerais dos trabalhos selecionados. Assim, como principais descritores 

destacaram-se, tanto em artigos como em teses/dissertações, “jovem” e “juventude”. 

O programa de pós-graduação com mais trabalhos na temática foi o PPGEO da UFG, 

com 8 teses/dissertações. A região Centro-oeste é a que concentra o maior número de PPGEO 

com produções relacionadas à dimensão espacial das juventudes (35,7%), seguida bem próxima 
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da Sudeste (32,1%). Podemos destacar também a docente com mais orientação de 

teses/dissertações na área, sendo ela a professora Lana de Souza Cavalcanti com 3 orientações. 

É o Sudeste onde está o maior número de periódicos com textos relacionados à temática 

da pesquisa (34,4%), seguido da região Sul (27,9%). Dentre todos os periódicos analisados está 

a Revista Latino Americana de Geografia e Gênero, da UEPG a com maior número de 

publicações (16,4%), seguida da Caminhos da Geografia (8,2%).  A forte concentração na 

primeira indica a constituição de uma temática que busca compreender as juventudes em sua 

dimensão espacial a partir de marcadores ligados ao gênero e sexualidade. Muitas vezes 

relacionados a temas como crime e violência ligados a jovens homens. As demais temáticas 

estão pulverizadas no conjunto de periódicos analisados, destacando-se os estudos de jovens e 

suas práticas no espaço urbano. Do total de textos coletados 18 centravam-se em pesquisas 

voltadas às juventudes do campo, correspondendo a 29,5% do total e o restante às juventudes 

urbanas, equivalente a 70,5%.  

Quanto aos artigos, os autores com mais publicações foram Clarice Cassab (UFJF), com 

7 artigos, Fernando Bertani Gomes (UEPG) com 4, Nécio Turra Neto (UNESP) e Joseli Maria 

Silva (UEPG) também com 3 trabalhos. Por fim, quando distribuímos as publicações no tempo 

notamos uma relativa constância na produção de trabalhos ligados à temática da pesquisa, com 

uma média de 4,6 artigos no intervalo de 13 anos.  

 

Considerações finais 

Estabelecer o estado da arte dos estudos de juventudes na Geografia Brasileira, sugerir 

novos temas e perspectivas pode contribuir para a compreensão sobre as juventudes, suas 

práticas, projetos e ações produzindo um conhecimento que pode vir a, por exemplo, subsidiar 

políticas públicas direcionadas aos jovens. 

O levantamento feito até o momento possibilita afirmar o quanto este ainda é um campo 

em expansão na Geografia brasileira. No sentido de contribuir para seu desenvolvimento, 

nossos próximos passos será aprofundar nas análises dos dados coletados, estabelecendo novos 

descritores, iniciando a leitura de algumas obras, determinando novas categorias de análise 

como aporte teórico, metodologia e técnicas. E por fim, construir e divulgar um banco de dados 
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sobre os estudos de juventudes na Geografia brasileira capaz de colaborar para as pesquisas 

futuras que tenham na relação juventudes-espaço o foco central. 
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JUVENTUDE E ESPAÇO: UMA APROXIMAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

ALINE DE VIEIRA SOUZA42 

 

Resumo: Este trabalho é produto da nossa pesquisa intitulada “Jovens Universitários e suas 

Espacialidades: um estudo sobre os desdobramentos da pandemia de Covid-19” que está sendo 

desenvolvida ao longo do mestrado em Geografia na UFJF com financiamento da CAPES. Com 

este texto, mais especificamente, pretendemos apresentar uma primeira aproximação teórica-

conceitual entre as categorias juventude e espaço que nos parece pertinente à pesquisa.  

 

Palavras-chave: jovem, juventude, espaço. 

  

Introdução  

Jovem, juventude e espaço são palavras familiares aos nossos ouvidos. É muito 

recorrente seu emprego nas conversas informais, que usam mão de uma compreensão do senso 

comum. Em seu uso corriqueiro e muitas vezes irrefletido, acabam por adquirir características 

polissêmicas. No desenvolvimento de nossa pesquisa de mestrado intitulada “Jovens 

Universitários e suas Espacialidades: um estudo sobre os desdobramentos da pandemia de 

Covid-19”, nos aparece como uma primeira tarefa a delimitação de nossa compreensão acerca 

dessas categorias que nos são centrais. Nesse sentido, este texto busca, de forma bastante 

sintética, apresentar uma aproximação teórico-conceitual entre as categorias juventude e 

espaço. Para isso, o primeiro tópico apresenta um breve resgate histórico das representações 

acerca dos jovens e da juventude e, no segundo e último tópico buscamos relacioná-las ao 

espaço a partir da produção das espacialidades juvenis. 

 

Jovem e juventude: do que se fala? 

 
42 Mestranda em Geografia pelo PPGEO-UFJF. ufjf.aline.vieira@gmail.com 
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Nos alinhamos neste trabalho com autoras e autores que apresentam jovem e juventude 

como categorias social, histórica e espacialmente construídas. Entretanto, esta não é a única 

compreensão relevante sobre os jovens e a juventude. Os estudos acerca da juventude têm seus 

primeiros registros localizados no Iluminismo europeu no século XVIII, entretanto, é no final 

do século XIX e no início do século XX que eles aparecem de forma mais sistematizada. A 

delinquência juvenil, que passa a fazer parte do contexto urbano das grandes e médias cidades, 

torna-se uma relevante questão de investigação para as Ciências Sociais, a Psicologia e a 

Medicina. Algumas dessas abordagens pautam-se em critérios exclusivamente biológicos no 

sentido de demarcar as características físicas típicas desse momento da vida que explicariam os 

traços do comportamento juvenil. A partir dessa concepção, a juventude seria demarcada como 

uma etapa natural do desenvolvimento humano, que, tomada de uma ebulição hormonal e ainda 

limitada pela sua imaturidade psicológica, deveria ser orientada pelo mundo adulto.  

Ainda que esses fatores de amadurecimento físico não possam ser ignorados, 

compreendemos que eles não são os únicos a moldarem a forma como os sujeitos irão 

experienciar as suas juventudes. No avanço dos estudos sobre essa temática, Stanley Hall 

pública em 1904 sua obra intitulada “Adolescence: its psychology and its relations to 

physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education”. Neste texto seminal, 

além de cunhar o termo “adolescência” pela primeira vez para se designar aos jovens, Hall 

busca explicar o comportamento e a delinquência juvenil acrescentando à condição hormonal 

da puberdade os impactos psicológicos das pressões que a sociedade industrial exerce sobre os 

indivíduos. O autor, em estreita influência das teorias darwinistas, assume o conceito de 

recapitulação, pelo qual explica as fases da vida humana a partir da relação com a repetição das 

ações e comportamentos dos distintos momentos evolutivos de nossa espécie. Assim, a 

adolescência seria um momento de transição no qual o sujeito se afasta de uma condição mais 

natural e se prepara para o ingresso na fase racional. Hall, ao mesmo tempo que apresenta a 

adolescência como um momento de potencial desvio, a coloca como a esperança da construção 

de um futuro melhor. Para o combate dos riscos da delinquência e promiscuidade juvenil, Hall 

propõe o que seria os primórdios da moratória social, com o aumento dos anos de escolarização 

e preparo para uma entrada tardia no mercado de trabalho. (GROPPO, 2017) 
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Na primeira metade do século XX se consolida um campo na sociologia que vai destacar 

o caráter transitório da juventude. O estrutural-funcionalismo, que ancora a concepção mais 

tradicional de juventude, concebe essa categoria como uma faixa etária, definida e precisa, na 

qual irá acontecer a transição do sujeito para a vida adulta. Os autores dessa matriz de 

pensamento destacam o papel da socialização na constituição das juventudes, através da qual 

na interação com o mundo adulto os jovens deveriam assimilar os valores, aspirações e 

comportamentos dos mais velhos no sentido de uma continuidade geracional. Os que resistem 

a esse processo são tidos como anormais, desviantes, que precisam ser corrigidos. (GROPPO, 

2017) 

Essas diversas concepções constroem um repertório de representações que se traduzem 

em um modelo do que é ser jovem. As representações criam um perfil mais ou menos 

homogêneo e universal de jovem típico, definindo características que seriam comuns a todos 

os sujeitos.  São os jovens definidos pelo que não são, nem crianças e nem adultos. São eles 

sujeitos perigosos, possivelmente desviantes, para os quais precisamos destinar cuidados. São 

eles, pela sua criatividade e engajamento nas coletividades, os responsáveis pela construção de 

um futuro melhor para todos. Entretanto, com o desenvolvimento dos estudos sobre as 

juventudes, percebe-se que essa concepção tradicional desconsidera o caráter heterogêneo das 

experiências juvenis.  

Cassab (2010) nos diz que, muito mais que um recorte cronológico, devemos 

compreender a juventude como um momento que abrange um conjunto de relações 

socioespaciais e, por sua vez, devemos entender o jovem como um sujeito social. Essas 

concepções implicam em tratar tais categorias como históricas e socialmente construídas, e, 

portanto, passíveis de desnaturalização. Como nos atenta Juarez Dayrell: 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em primeiro 

lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte de um 

processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. 

Significa não entender a juventude como uma etapa com um fim predeterminado, 

muito menos como um momento de preparação que será superado com o chegar da 

vida adulta. (DAYRELL, 2003:42) 

 A constituição dos jovens se dá de maneira individual e coletiva, no compartilhar de 

experiências e vivências com outros sujeitos sociais. Com isso, percebe-se que além de uma 
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categoria cujas representações, características e expectativas se inscrevem em contextos 

históricos específicos e se transformam de acordo com a mudança das relações sociais ao longo 

do tempo, a condição juvenil é também atravessada por uma série de mediações. Podemos 

compreender enquanto mediadores as circunstâncias biológicas, econômicas, territoriais, 

psicológicas, de gênero, de raça em que cada sujeito vai efetivamente realizar a sua juventude. 

 

A dialética sociedade e espaço: os jovens como produtores de espacialidades  

Se são os jovens sujeitos sociais que se produzem na relação consigo, com o outro e 

com o mundo, eles também o fazem na relação com o espaço que habitam, como nos apontam 

Dayrell: 

Essas diferentes dimensões da condição juvenil são influenciadas pelo espaço onde 

são construídas, que passa a ter sentidos próprios, transformando-se em lugar, o 

espaço do fluir da vida, do vivido, sendo o suporte e a mediação das relações sociais, 

investido de sentidos próprios, além de ser a ancoragem da memória, tanto individual 

quanto coletiva. Os jovens tendem a transformar os espaços físicos em espaços 

sociais, pela produção de estruturas particulares de significados. (DAYRELL, 2007: 

1112) 

Nos afastando das concepções mais comuns acerca da juventude tecidas na 

Modernidade que retiram dos jovens a condição de agentes do presente, aqui propomos 

construir uma abordagem que os toma como sujeitos sociais. É na relação com os demais 

sujeitos, seja em casa ou nas ruas, no uso de espaços de lazer e consumo, no encontro com os 

amigos nas praças, nas suas atividades de estágio e trabalho, que os jovens constroem suas 

identidades e se forjam como sujeitos na medida em que também produzem suas 

territorialidades e espacialidades. Flavia Maria de Assis Paula (2016), assim como Pais (2003), 

Dayrell (2007) e Catani e Gilioli (2008), acrescenta ainda que a própria identificação dos jovens 

como um segmento social que acontece na Modernidade é decorrente dos processos de 

urbanização. É a partir da consolidação de um contexto urbano e dos modos de vida nele 

estabelecidos que aparece como possibilidade a realização e vivência da juventude, suas 

interações e práticas culturais na cidade.  

Partindo do resgate histórico das categorias jovem e juventude, temos que esses sujeitos 

apesar da invisibilização de suas práticas e narrativas no e sobre o espaço, são igualmente 
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produtores da realidade social e da cidade. Nesse sentido, o espaço se revela como um 

importante mediador da condição juvenil, e, consequentemente, a constituição das juventudes 

na relação com a produção de suas espacialidades se torna uma questão relevante para a 

geografia.   

Se pensar o espaço é essencial para compreendermos a condição juvenil dos sujeitos em 

sua complexidade e pluralidade, para pensar a produção do espaço urbano como um processo 

de totalização é necessário, além de considerar as ações e intencionalidades dos agentes 

hegemônicos, compreender as diversas trajetórias que o compõe. Assim, as espacialidades 

juvenis ganham relevância para tal entendimento.  

Abandonamos a ideia de um espaço palco, estável, isotrópico, coadjuvante, apreendido 

apenas matemática e geometricamente. Rejeitamos o espaço como um dado a priori ou uma 

externalidade, como espaço mental, absoluto, euclidiano ou substrato. Ao contrário, 

identificamos o espaço como “condição, meio e produto da ação humana – pelo uso - ao longo 

do tempo” (CARLOS, 2007:11). No processo de totalização que engendra a realidade social 

não são apenas as forças hegemônicas as responsáveis pela produção do espaço. Autores como 

Doreen Massey alargam nossa acepção acerca do tema quando jogam luz à pluralidade das 

práticas espaciais dos sujeitos no cotidiano. Massey, na crítica aos positivistas e aos 

essencialistas, nos apresenta o espaço em base a três proposições: para a inglesa, (1) o espaço 

é produto de interrelações; (2) é uma esfera da existência da multiplicidade; (3) sendo um 

processo permanentemente inacabado, nele está sempre na possibilidade do devir. Nesse 

sentido, questionando a ideia do espaço enquanto fixo, morto e atemporal, Massey nos mostra 

o espaço múltiplo, fruto da coetaneidade de diversas vozes, conflitos, intenções. A pesquisadora 

rompe com uma concepção única acerca do espaço, vinculada aos interesses hegemônicos, e 

nos propõe compreendê-lo como coexistência das diferenças, de trajetórias diversas 

simultâneas que se encontram e se desconectam. Desse modo, é possível apreendermos os 

sentidos do espaço/lugar também pela fala e história de vida dos sujeitos. Em nossa pesquisa, 

por exemplo, adotamos os jovens como sujeitos que, tendo experenciado a pandemia de covid-

19, podem nos ajudar a compreender este fenômeno a partir de suas falas e trajetórias espaciais.  

(MASSEY, 2008) 
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Considerações finais 

Neste trabalho, que é parte da nossa pesquisa desenvolvida no mestrado, intentamos 

apresentar uma aproximação teórico-conceitual das categorias juventude e espaço e suas 

relações. Ainda que historicamente as concepções tradicionais acerca da juventude retirem dos 

jovens a condição de agentes do presente, aqui os tomamos como sujeitos sociais que se 

produzem na relação consigo, com o outro e com o mundo. Como sujeitos que são, os jovens 

no tecer de suas vidas produzem também espacialidades que participam da constituição das 

suas identidades. Em contrapartida, no diálogo com Doreen Massey entendemos o espaço como 

um produto de inter-relações, esfera da multiplicidade, da coetaneidade de diferentes trajetórias 

que se conectam, e sempre aberto ao futuro. Dessa maneira, a partir da dialética sociedade 

espaço, nos debruçarmos sobre as espacialidades dos jovens não é apenas importante para a 

percepção da condição juvenil do sujeito, mas também é importante para compreender a 

produção do espaço urbano em seu processo de totalização.  
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AÇÕES AFIRMATIVAS E TRAJETÓRIAS DE JOVENS NEGROS COTISTAS: 

panorama analítico 

 

CLARICE CASSAB43 

LILIAN APARECIDA DE SOUZA44 

 

Resumo: O trabalho pretende apresentar o perfil dos jovens participantes da pesquisa Jovens 

cotistas e suas mediações espaço-temporais na cidade, cotejando-o com a pesquisa publicada 

pela ANDIFES em 2019. 

 

 Palavras-chave: Jovens, Política de Cotas, UFJF.  

 

Introdução 

Historicamente branca, masculina e elitista, a universidade teve essa condição 

tensionada com a chegada de sujeitos e grupos até então excluídos de cursarem uma graduação. 

Também a vida desses jovens muda através das experiências vivenciadas pelo ingresso no 

ensino superior via políticas públicas para sua democratização e expansão, dentre as quais a 

Política de Cotas (BRASIL, 2012), sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, em 2012. 

Esta política nacional instituiu a obrigatoriedade da reserva de vagas em instituições federais 

de ensino superior (IFES), destinando 50% delas a alunos pobres, pretos, pardos, indígenas e 

com deficiência que tenham feito o Ensino Médio integralmente em escola pública.  

Os dados referentes ao universo de discentes cotistas da UFJF foram disponibilizados 

pelo Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO), da UFJF, e forneceram 

informações a respeito do ano e modalidade de ingresso, tipo de cota, curso, gênero, cor da 

pele, situação acadêmica, dentre outras, no período de 2007 a 2019. As informações foram 

organizadas em tabelas e analisadas. A pesquisa também recorreu a formulários direcionados 

aos educandos cotistas da instituição. Ambos os dados, uma vez sistematizados, foram 
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relacionados aos resultados apresentados pela V Pesquisa do Perfil Socio-econômico e cultural 

dos estudantes de graduação das universidades federais desenvolvida pela ANDIFES (2019). 

 

Jovens ingressantes pela modalidade de Cotas na UFJF: breve perfil 

As mulheres que historicamente sofrem as opressões de uma sociedade patriarcal e 

machista e que num passado não tão distante não podiam estudar, hoje são a maioria discente 

na educação básica, nas universidades e entre cotistas, somando 54,6% do total de estudantes 

das IFES. Em nossos questionários elas representavam 60% dos educandos e dentre os 

ingressantes por cotas, as mulheres são 65%, sendo 32% autodeclaradas brancas e 67% negras. 

Quanto aos 35% de estudantes cotistas homens, 82% se definem negros. 

Nossa pesquisa mostrou que o número de mulheres cotistas é superior ao de homens nas 

áreas de Humanas, Sociais Aplicadas e Saúde, mantendo maioria masculina nos cursos de 

Exatas. Por conta do número de vagas ofertadas, são as ciências exatas que concentram mais 

estudantes cotistas, sugerindo sua relevância para o ingresso de discentes nos cursos da área. 

Um dado, contudo, chama a atenção. Se dentre os cotistas a maioria é negra, os discentes 

brancos são os que mais concluem os cursos.  

Tomando como base a cor da pele, os discentes foram reunidos em 3 grandes grupos 

raciais definidos pelo IBGE, sendo eles negros, brancos e indígenas. A pesquisa mostra que 

desde o início das Ações Afirmativas na UFJF, em 2006, tem-se um aumento significativo de 

pessoas negras nos cursos da Instituição. Em 2018, estes sujeitos totalizavam, conforme 

pesquisa da ANDIFES (2019), 40,3% do universo dos alunos, um pouco abaixo da tendência 

nacional, que identificou um percentual de 51,2%45. Embora este número não equivalha ao peso 

dos negros e negras no conjunto da população brasileira, ele representa um grande avanço se 

pensarmos nos anos de exclusão e cerceamento destes sujeitos do acesso ao ensino superior. 

Em 2003, discentes universitários negros eram 34,2%46.  

Atualmente, dentre os cotistas da Universidade Federal de Juiz de Fora, 72% são negros.  

Ao serem perguntados se, em relação à própria cor, eles se viam como maioria ou minoria na 

escola que haviam frequentado, 35 (17 brancos e 18 negros), o que equivale a 41,66% dos 

 
45 Soma do percentual de discentes negros e pardos encontrado em 2018 por ANDIFES (2019).  
46 Soma do percentual de discentes negros e pardos encontrado em 2013 por ANDIFES (2019). 
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jovens da pesquisa, disseram que se viam como maioria. Outros 25 (todos negros), 29,76% dos 

jovens, como minoria, 22 (5 brancos e 17 negros), 26,19% deles, não sabia afirmar e 2 jovens 

(negros) não responderam.   

Segundo dados do Censo Escolar (BRASIL, 2019) discentes pretos e pardos são apenas 

39,2% daqueles que compõem a rede de educação básica. Essa presença é ainda mais desigual 

quando se compara a rede pública e privada. Estudo do GEEMA apresentou a composição racial 

das escolas de Ensino Médio mais bem colocadas no ENEM de 2019, e o resultado afirma a 

quase inexistência de estudantes pardos e pretos. De acordo com a pesquisa, a maioria das 

escolas possui menos de 10% de autodeclarados pretos e pardos e mais de 30% de não 

respondentes (CAMPOS, 2021).   

Mesmo sabido que a presença de estudantes negros é maior na rede pública, um 

percentual importante de jovens negros respondentes indicou se sentir minoria na escola. Isso 

talvez possa ser compreendido pelo fato de serem eles os sujeitos que menos concluem o ensino 

médio, tendo um alto índice de evasão, conforme dados do Censo Escolar (BRASIL, 2018). 

Segundo a mesma pesquisa, apenas 73% dos jovens negros de 15 a 17 anos frequentam o ensino 

médio na idade correta. O atraso escolar nesta etapa de ensino atingiu quase duas vezes mais 

negros que brancos, e a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não a concluíram e não 

estudavam em 2019 era maior entre pretos e pardos (55,4%) do que entre brancos (43,4%). 

Assim, embora jovens negros sejam mais presentes na rede pública do que na privada, essa 

presença diminui significativamente no ensino médio. O que pode nos ajudar a compreender 

porque 29,76% dos jovens negros se percebiam como minoria em sua escola.  

Em relação a presença na Universidade como um todo, 95% dos jovens brancos se 

percebiam como maioria, esse percentual era de apenas 3% entre os negros. Os dados expressos 

pelos sujeitos da pesquisa parecem espelhar a realidade das IFES que historicamente foram 

majoritariamente brancas. Foi apenas em 2018/19 que os discentes negros atingiram um pouco 

mais da metade dos estudantes universidades, conforme pesquisa Desigualdades Sociais por 

Cor ou Raça no Brasil (IBGE, 2020). No entanto, mesmo com a indiscutível mudança ocorrida 

em função da adoção da Política de Ações Afirmativas, há ainda uma presença maior de 

discentes brancos naqueles cursos tradicionalmente considerados mais valorizados. Segundo 

dados do IBGE, em alguns cursos a presença de negros não chega a 30%, como medicina, 
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design gráfico, publicidade e propaganda, relações internacionais e engenharia química. Além 

disso, embora represente mais da metade dos estudantes do ensino superior, a população de cor 

preta ou parda permanece sub-representada, já que corresponde a 55,8% da população 

brasileira.  

Já a publicação “Ação afirmativa e população negra na educação superior: acesso e 

perfil discente.” (SILVA, 2020), publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), 36% dos jovens brancos na faixa etária de 18 a 24 anos estão estudando ou terminaram 

sua graduação. Entre pretos e pardos, esse percentual cai pela metade: 18%.   

Para Almeida (2018, p. 25) o racismo é uma “forma sistemática de discriminação que 

tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 

inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do 

grupo racial ao qual pertençam”. Nesse aspecto, o racismo, prossegue o autor, trata-se de um 

processo em que as condições de subalternidade e de privilégio se reproduzem nos âmbitos 

político, econômico, cotidiano e espacial (ALMEIDA, 2018). As situações de preconceito e 

discriminação relatadas e vivenciadas pela maioria de nossos jovens parecem reforçar a 

dimensão estrutural do racismo e o quanto essa relação atravessa a vida destes sujeitos em 

múltiplos espaços e dimensões.  

Deste modo, os obstáculos que se colocam na vida de cotistas negros para a permanência 

na universidade não estão apartados das desigualdades, do racismo estrutural e da distinção 

corpóreo territorial de direitos que marcam a vida destes homens e mulheres e da sociedade 

brasileira. São as pessoas de pele negra que possuem menor renda, escolaridade, acesso à saúde, 

moram em periferias distantes, são os mais afetados pelo desemprego e cotidianamente alvo de 

violência. Nesse contexto, a condição da maioria dos alunos cotistas, mas não só eles, é se 

dividir entre trabalhar e estudar, pois contribuem significativamente na renda de suas famílias, 

o que coloca a necessidade de políticas de Assistência Estudantil, sobretudo para os mais 

vulneráveis socioeconomicamente. Dados da pesquisa ANDIFES (2019) mostram que a renda 

média de 70% dos estudantes da UFJF é de 1,5 salários mínimos, critério que condiciona o 

acesso ao ensino superior via política de cotas e ao apoio estudantil oferecido pela 

Universidade.  
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Ao relacionar a pesquisa desenvolvida com discentes cotistas da UFJF e dados do 

ANDIFES (2019), identificamos um cenário semelhante, com número significativo de 

mulheres, aumento de estudantes de baixa renda que em sua maioria se autodeclaram negros. 

A condição juvenil dos discentes universitários também é uma marca importante. De acordo 

com a pesquisa nacional, discentes com faixa etária entre 18 e 24 anos correspondem a 67,9% 

dos matriculados nas IFES. Na UFJF, os jovens com até 25 anos equivalem a 80,9% do universo 

estudantil. A maior presença de estudantes jovens na universidade indica uma significativa 

alteração no perfil etário sugerindo, uma adequação maior na relação ano-formação superior. 

 

Considerações finais 

Parte-se da compreensão que os sujeitos conformam sua existência através das 

experiências corpóreas e relações sociais e espaciais que estabelecem ao longo de suas vidas. 

Assim sendo, o estar na universidade representa uma inflexão na condição juvenil dos jovens 

cotistas pois, tal como elaborado por Cassab e Souza (2020), ao acessarem a universidade o 

cotidiano destes sujeitos é permeado por uma série de mudanças, alterando suas trajetórias, 

anseios e relações socioespaciais. Estes jovens homens e mulheres se deparam com novos 

sujeitos, conhecimentos, lugares, ampliando suas redes de sociabilidade e espacialidades. 

Destaca-se, contudo, que ainda é preciso avançar na construção da política em direção a ações 

que possam garantir a permanência dos estudantes não apenas a partir da criação de condições 

objetivas para tal, como também, na construção subjetiva do sentido de pertencimento e 

identidade com a própria Universidade. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALMEIDA, S. L. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018. 

 

ANDIFES. V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) 

Graduandos (as) das IFES – 2018. Brasília-DF: FONAPRACE, 2019. 

 

BRASIL, Presidência da República. Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o 

ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 

e dá outras providências. Brasília: DF, 2012 

 



 

122 
 

BRASIL. Censo Escolar da Educação Básica. Resumo Técnico. Brasília: INEP. MEC, 2018.   

 

BRASIL. Censo Escolar da Educação Básica. Resumo Técnico. Brasília: INEP. MEC, 2019.   

 

CAMPOS, L. A. Desigualdade racial nas escolas privadas de alto desempenho. Boletim 

GEMAA - UERJ, Rio de Janeiro, n.9, 202.  

 

CASSAB, C.; SOUZA, L. A. Relatos de pesquisa: a política de cotas e a ampliação das 

experiências juvenis. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE A JUVENTUDE 

BRASILEIRA - JUBRA, 8, 2020, Belém. Anais… Belém: Ed. IEPA, 2020. 

 

IBGE. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Estudos e Pesquisas - Informação 

Demográfica e Socioeconômica, n. 41. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.  

 

SILVA, T. D. Ação afirmativa e população negra na educação superior: acesso e perfil 

discente. Texto para discussão. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2020.   



 

123 
 

 

APONTAMENTOS SOBRE CULTURAS JUVENIS E TERRITORIALIDADES: “Por 

que abordar sujeitos funkeiros nos estudos de Geografia?”  

 

CRISLAINE CUSTÓDIA ROSA47 

 

 

Resumo: Essa pesquisa se constrói a partir de alguns apontamentos sob a perspectiva 

socioespacial e questões relacionadas às juventudes, territorialidades e cultura. Desse modo, 

realizamos uma revisão bibliográfica, quando trazemos referências a respeito das concepções 

sobre espacialidades e juventudes na cidade. Por fim, tecemos alguns apontamentos sobre a 

importância de se estudar os jovens funkeiros como sujeitos na Geografia e dissertar sobre as 

ocupações da juventude na cidade. 

 

Palavras-chave: Culturas Juvenis, Territorialidades, Relações Socioespaciais.    

 

Introdução 

 Em nossa abordagem trazemos o espaço para além de um suporte das relações sociais, 

mas também produto delas, e assim realizar alguns apontamentos sobre territorialidades, 

movimentos juvenis e a simbologia desses na cidade. Assim, entender como distintas 

sociabilidades e relações de grupos sociais são capazes de compor a paisagem, tornando-se 

assim, produtores do espaço.  

Destarte, trazemos a perspectiva dos grupos juvenis para o centro, tendo em vista que 

estes movimentam-se, territorializam-se e apropriam-se dos mais diversos espaços, e que para 

além da produção destes espaços, também configuram de símbolos, códigos e valores que 

passam a compor as paisagens, na medida em que se movimentam. Desta forma, ressignificam, 

criam territorialidades e possibilidades de ação. Temos como objetivo geral, apontar a 

importância de se estudar os jovens funkeiros como sujeitos na Geografia e objetivo específico 

dissertar suas ocupações na cidade. 

Como recurso metodológico para a construção desta pesquisa, realizamos um 

levantamento de textos entorno de teóricos que discutem as culturas juvenis, a formação de 
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territorialidades por essas na Geografia e na Antropologia, para que assim fosse possível 

observar e dissertar os conceitos e aplicabilidades para esta discussão, tendo em vista a 

interdisciplinaridade deste trabalho. Assim, realizamos este levantamento de forma que fosse 

abrangente, sem restrições quanto ao campo do saber, para que assim fosse possível 

problematizar em torno dos temas selecionados.  

 

Apontamentos sobre territorialidades e Culturas Juvenis 

O conceito que abordaremos de culturas juvenis é o de Pais (1993) que afirma que 

“culturas juvenis são modos de vida específicos e práticas cotidianas dos jovens, que expressam 

certos significados e valores não tanto no âmbito das instituições no âmbito da própria vida 

cotidiana” (p.20). Assim, torna-se importante associarmos a este conceito, outras definições 

para iniciarmos nossas discussões, como os conceitos de território e territorialidade. 

O território é formado por territorialidades, sendo essas, tensões sociais de poder entre 

os sujeitos coletivos, desta maneira, é importante avaliarmos as relações sociais e espaciais. No 

que tange a abordagem do conceito de territorialidade, cabe-nos a perspectiva do geógrafo 

Raffestin (1987, p.267) quando afirma que “a territorialidade humana não é apenas constituída 

por relações com os territórios, mas também através de relações concretas com áreas abstratas, 

tais como línguas, religiões, tecnologias”. 

 Raffestin (1993) reitera ainda que territorialidade é “um conjunto de relações que se 

originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 

autonomia possível, compatível com os recursos do sistema”, ou seja, é um processo de 

interação entre seus agentes, trazendo-os como atores de uma construção social e relação que 

têm como objetivo a autonomia de acordo com os “recursos do sistema”, pensando o espaço 

como um processo juntamente ao fator temporal, a partir da relação (política e social) entre os 

diferentes sujeitos com o território, sendo assim, “ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente o ator territorializa o espaço”, desta forma o sujeito estabelece relação com o 

território. 

No que tange aos estudos sobre juventudes, Turra Neto (2011, p. 369) nos alerta para a 

ampliar as reflexões acerca das juventudes enquanto categoria social, pois esta se “ampliou para 

as demais classes sociais no século XX”, categoria que anteriormente era restrita apenas às 
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classes em que os seus possuíam maior poder aquisitivo, e hoje acontece de forma que haja uma 

“pluralização de manifestações culturais juvenis”. 

Entendemos a juventude como um fenômeno complexo, ao qual sempre há sua 

reconstrução e ressignificação, sendo demarcadas não somente como uma fase da vida. ela se 

caracteriza por um momento da vida mas não se reduz a ele, fazendo parte do processo de 

constituição dos sujeitos, aos quais possuem suas singularidades e especificidades. Neste 

contexto, abordar os sujeitos funkeiros como uma subcultura específica nos é de grande valia 

para este debate.  

 

Discussões possíveis: Porque abordar sujeitos funkeiros nos estudos de Geografia? 

Trazemos para cá a pergunta que permeia o subtítulo deste artigo, “por que abordar os 

sujeitos funkeiros nos estudos de Geografia?” Para trabalhar as temáticas de juventude e suas 

espacialidades Dayrell (2002, 2007), nos auxilia nessa discussão sobre espacialidades juvenis 

e, enfim, os sujeitos funkeiros. Para tratarmos da trajetória de vida dos jovens, afirma Dayrell 

que “a dimensão simbólica e expressiva tem sido cada vez mais utilizada como forma de 

comunicação e de um posicionamento diante de si mesmos e da sociedade” (2007, p. 1109).  

A produção de territorialidades pelos jovens, se efetiva por diversas formas de 

apropriação do espaço urbano. Assim, o território passa a ser abordado enquanto formador de 

identidades sociais, ou seja, “um recurso conceitual e metodológico relevante para a análise das 

situações de vulnerabilidade de indivíduos e grupos sociais, pois envolve a busca de 

reconhecimento ou inclusão social dos sujeitos” (MORA e MONTEIRO, 2013:909). 

Na contemporaneidade, é vasta a diversidade de estilos compostos por diversas 

identidades (coletivas ou individuais) e práticas, demarcando além dos corpos, mas também os 

espaços em que estes vivenciam, expressam e produzem seus símbolos. 

 Neste contexto, os grupos juvenis como um todo, promovem ações diversas em seu 

movimento na cidade, e desta forma modificam o espaço, e trazem novas perspectivas. Dayrell 

(2007, p.1109) nos alerta que os grupos culturais juvenis são considerados “um dos poucos 

espaços de construção de uma autoestima, possibilitando-lhes identidades positivas” e ainda 

nos coloca que “se acultura se apresenta como um espaço mais aberto é porque os outros 

espaços sociais estão fechados para eles” (DAYRELL, 2003, p.51). 
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A juventude se expressa conforme suas próprias necessidades, se reformulam no espaço 

tempo e produzem respostas à sociedade, e não é diferente com as expressões funkeiras, que 

ocupam, ressignificam e se movem no espaço urbano. Enquanto grupos juvenis, podem estar 

em praças, escolas, viadutos. Ressignificando, moldando formas de socialização e 

sociabilidade. É de grande valia para a Geografia em seu arcabouço teórico. 

 

Considerações Finais 

 O presente trabalho é construído a partir do projeto de pesquisa da dissertação da autora. 

Nele, procuramos contribuir com algumas atribuições ao debate sobre os Estudos de Geografia 

e Juventude e deste modo responder à pergunta base. Trazer as espacialidades juvenis para o 

centro da discussão e evidenciar sua importância para o enriquecimento do debate. 

 Pensar as juventudes periféricas e suas dinâmicas socioespaciais é se enriquecer com 

um universo múltiplo e resistente, repleto de novidades e alegria, mas também de desigualdades 

e discriminação. Mostrar que a juventude e a periferia produzem cultura e que esta é praticada 

em todos os âmbitos da cidade é um dos aportes da Geografia, e assim, enriquecer o debate em 

torno das sociabilidades juvenis e apropriação do espaço. 
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CONSTRUINDO O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS PESQUISAS SOBRE 

PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

(2013 – 2018) 

 

VICTOR HUGO NEDEL OLIVEIRA48 

 

Resumo: O principal objetivo do trabalho foi realizar a construção do estado do conhecimento 

sobre as pesquisas cujos objetos foram as práticas de ensino de Geografia. O banco de dados 

foi constituído pelas teses e dissertações contidas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 

com recorte temporal entre 2013 e 2018. Verificou-se que a maior parte dos trabalhos é de 

mestrado e que não receberam financiamento. As investigações concentram-se nas regiões Sul 

e Sudeste. O tema mais abordado pelos trabalhos é a cartografia escolar e Lana de Souza 

Cavalcanti e Milton Santos são os autores mais citados. 

 

Palavras-chave: ensino de Geografia, pós-graduação, estado do conhecimento. 

 

Introdução 

O presente trabalho se encaixa na categoria de trabalhos de levantamento bibliográfico 

e visa construir um estado do conhecimento inicial através da reunião e análise das produções 

sobre práticas de ensino em geografia depositadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

entre 2013 e 2018. As pesquisas que empregam o estado do conhecimento (MOROSINI; 

FERNANDES, 2014) e que objetivam elaborar o estado da arte de pesquisas, amparam outros 

pesquisadores a tomar conhecimento de qual posição se apresenta certa área. Resumidamente, 

auxiliam a tomar conhecimento do que já foi produzido, do que está sendo discutido e o que 

não está ganhando destaque analítico. Com o emprego desta metodologia, se faz necessário 

assumir que os contextos políticos, econômicos, sociais e institucionais influenciam na 

formulação e desenvolvimento das pesquisas. Sendo assim, faz-se necessário reconhecer o 

momento político-econômico do país e quais foram as reverberações de decisões 
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governamentais – ou a inexistência dessas – nos temas investigados pelas investigações 

analisadas. 

 O objetivo central deste trabalho é analisar qualitativa e quantitativamente os trabalhos, 

em nível de pós-graduação, que versam sobre práticas de ensino em geografia depositados na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações entre 2013 e 2018. Concomitantemente, espera-se 

contribuir para a construção de futuras pesquisas assegurando a qualidade, diversidade e o 

ineditismo dos trabalhos. 

 Há de se destacar o trabalho de outros autores e autoras que já se dedicaram a investigar 

o tema. É o caso de Pazio e Gomes (2015) que buscaram construir o estado da arte das pesquisas 

em geotecnologias no ensino de geografia. Da mesma forma, Corrêa (2019) visou elaborar o 

estado da arte em investigações que versam sobre a contribuição de novas tecnologias no 

ensino. Rabelo e Borba (2019) abordaram essa metodologia relacionada a pesquisas sobre 

metodologias ativas no ensino de geografia. Por fim, Fonseca et al (2014) trabalhou com o 

levantamento bibliográfico de teses que abordam o ensino de geografia e, ainda, Fonseca (2015) 

objetivou reunir e analisar investigações sobre ensino de geografia publicadas em revistas 

científicas. 

 

Caminhos Metodológicos 

 Para se atingir o objetivo deste trabalho, optou-se pela revisão bibliográfica (GIL, 2007) 

elaborada através da metodologia do estado do conhecimento com sustentação metodológica 

amparada por Morosini e Fernandes (2014) o qual conceituam definem o conceito como a 

“identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica 

de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 

dissertações e livros sobre uma temática específica” (p.155). 

 Portanto, a primeira fase deste trabalho foi a identificação, registro e seleção dos 

trabalhos selecionados da do banco de dados disponível na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) pertencente ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Para afinar a busca pelos trabalhos, buscou-se as investigações a partir de 

descritores de presença individuais e/ou simultâneas: “ensino de Geografia”; “práticas de 

ensino”; “Geografia escolar”; “práticas de ensino de Geografia”. Realizada esta etapa, 
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prosseguiu-se com a leitura dos resumos, para posterior seleção dos trabalhos que compuseram 

o corpus da investigação. Prosseguiu-se então com a extração de informações relevantes ao 

trabalho para análise e categorizações apropriadas para cada tipo de informação selecionada. 

 O recorte temporal - 2013 a 2018 - foi definido em função de que cinco anos é um 

período passível de análise e representação do real. Um recorte temporal maior que esse poderia 

comprometer a exequibilidade da pesquisa. Ressalta-se que 2018 foi o ano de início da pesquisa 

da qual o presente trabalho faz parte. 

 Esta investigação está isenta de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo 

com a Resolução Nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). Isto decorre 

do fato de que as pesquisas de revisão de literatura não necessitarem de tal análise, por tratar-

se de investigações realizadas a partir de material de domínio público e já publicadas. 

 

Resultados 

Através da reunião dos trabalhos, pode-se evidenciar como se comporta a divisão total 

dos trabalhos, entre tese e dissertação. De um total de 123 investigações, 105 (85,4%) eram 

dissertações e apenas 18 (14,6%) eram teses. Conclui-se, dessa forma, que a quantidade 

expressiva de dissertações expostas, em relação às teses, assinala para o fato de que o tema 

ainda se encontra, majoritariamente, na esfera do mestrado. Comparando os números obtidos 

na presente pesquisa com as estatísticas apresentadas no site da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) observa-se que, no mesmo recorte temporal analisado neste texto, 

foram depositados 200.184 dissertações e 76.499 teses. Estabelecendo uma relação entre esses 

dois tipos de trabalhos, para fim analítico proporcional, aponta-se que havia 2,61 dissertações 

para cada tese depositada. Comparando ao encontrado no presente texto, observa-se 5,83 

dissertações para cada tese. Sendo assim, destaca-se o fato de que há uma desproporcionalidade. 

Da mesma forma, constata-se que, na maioria das vezes, os esforços em dissertações não se 

convertem continuamente em direção ao doutorado. 

Distribuindo esses trabalhos pelos anos do recorte temporal estabelecido na presente 

pesquisa, os anos de 2014 e 2017 foram, respectivamente, os anos em que mais foram 

desenvolvidas investigações. Apesar de não observar tanto um crescimento constante quanto 

um declínio, observamos que há diferenças significativas entre os dois anos já citados e os 
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outros. Verificou-se, ainda, que a maior parte dos trabalhos está concentrada na região sul e 

sudeste. O destaque fica para a região centro-oeste que se apresenta como a terceira região que 

mais produziu trabalhos. 

Aprimorando a escala de análise, diagnosticamos quais foram as universidades com 

mais produções no período analisado. Percebeu-se que as 9 universidades que mais apareceram, 

a maciça presença de universidades das regiões sul e sudeste contrastando com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) que se apresenta como a segunda universidade que mais contribuiu 

para o assunto. Este fato demonstra a grande concentração de trabalhos da região centro-oeste 

em apenas uma universidade. Mais especificamente, a UFG representa cerca de 77% (n = 17) 

dos vinte e dois trabalhos relativos ao centro-oeste. 

Com relação ao fomento das pesquisas, constatou-se que 68 trabalhos (55,3%) não 

tiveram apoio financeiro enquanto 55 trabalhos (44,7%) apresentavam este tipo de auxílio. 

Focalizando na análise temporal deste aspecto, evidenciou-se que houve discrepâncias no 

período. Observou-se que no ano de 2013 a proporção de bolsas era de 1 trabalho com bolsa 

para 1 sem bolsa. Ao passar dos anos, esta proporção vai se alterando de modo que até o ano 

de 2018, observou-se em todos os anos uma quantidade maior de investigações não amparadas 

por auxílio financeiro em relação aquelas que obtiveram apoio. As maiores diferenças ficam 

para os anos de 2016 e 2017 em que o país vivia um momento de temor e incerteza pela 

aprovação da Emenda Constitucional n.º 95 a qual diminuiu as esperanças de uma maior 

distribuição de bolsas e verbas para a ciência. 

Extraindo as palavras-chave de todos os trabalhos, destacaram-se as palavras-chave: 

Geografia, ensino, cartografia escolar e educação. Sendo assim, dentre todos os trabalhos, o 

assunto mais específico encontrado nas palavras-chaves dos trabalhos é a cartografia escolar. 

Procedeu-se com a mesma extração de utilizando os autores citados no texto. Neste sentido, 

pôde-se observar que os autores mais citados são, respectivamente, Lana de Souza Cavalcanti, 

Milton Santos, Helena Copetti Callai, Rosângela Doin de Almeida, Paulo Freire e Antonio 

Carlos Castrogiovanni. Dentre estes 6 autores mais citados, quatro deles se dedicam 

exclusivamente à ciência geográfica e seu ensino. Autores como Milton Santos, Paulo Freire e 

Jean Piaget, apesar de não se dedicarem exclusivamente à geografia e seu ensino, ressaltam a 
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íntima ligação entre as pesquisas sobre práticas de ensino de Geografia com as discussões 

espaciais, a educação libertária e a formação cognitiva da mente, respectivamente. 

 

Considerações finais 

O estado da arte das pesquisas em práticas de ensino em Geografia se faz mais do que 

necessário em um contexto de aumento no número de pesquisas apresentado nos últimos anos. 

Conhecer e refletir sobre o que se produz, como se produz e o que não está sendo produzido faz 

parte de um desenvolvimento proveitoso da temática. Sendo assim, objetivou-se no presente 

trabalho analisar qualitativa e quantitativamente os trabalhos, em nível de pós-graduação, que 

versam sobre práticas de ensino em geografia depositados na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações entre 2013 e 2018. 

 Os resultados expostos no presente trabalho demonstram que as pesquisas 

encaixadas no tema das práticas de ensino em Geografia estão majoritariamente na esfera do 

mestrado e que estes mesmos trabalhos normalmente não se convertem em teses de doutorado. 

Foi constatado, também, que as regiões Sul e Sudeste foram as regiões em que mais foram 

desenvolvidos os trabalhos apesar de que a segunda universidade que mais contribui para o 

tema está localizada na região Centro-Oeste. Neste sentido, a UFRGS é a primeira da lista. 

Ressalta-se, também, as perceptíveis consequências da redução de investimento em ciência, a 

qual pode ser relacionada com a diminuição da agraciação de bolsas de auxílio à pesquisa. A 

importância da CAPES para o investimento em fomento para a ciência de modo geral, foi 

explicitada no contexto das pesquisas em práticas de ensino em Geografia no presente texto. A 

mesma foi responsável por auxiliar financeiramente cerca de 53% das pesquisas presentes no 

corpus da pesquisa. Evidencia-se que os os trabalhos desenvolvidos em PPGs de conceito 

CAPES equivalente a 5, foram os que mais tiveram trabalhos auxiliados por bolsa e que foram 

os únicos que tiveram mais da metade de suas investigações amparadas pelo fomento. Em 

compensação, aqueles trabalhos desenvolvidos no conceito mais baixo foram os que menos 

tiveram recursos disponibilizados. 

Há também, no presente trabalho, conclusões feitas tanto dos temas mais abordados - 

Geografia, ensino, cartografia escolar e educação - quanto a respeito dos autores mais citados - 

Lana de Souza Cavalcanti, Milton Santos, Helena Copetti Callai, Rosângela Doin de Almeida, 
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Paulo Freire e Antonio Carlos Castrogiovanni - e suas respectivas obras que demonstram que 

os pesquisadores, além de se utilizarem de obras inseridas no contexto do ensino de geografia, 

também optam por se utilizar de obras de outros pensadores as quais permitiram concluir que 

as pesquisas possuem relação com as discussões espaciais, a educação libertária e a formação 

cognitiva da mente 

Desta forma, recorre-se neste parágrafo, a título de conclusão, para a defesa do se pensar 

“o que”, “como” e “o que não está” sendo produzido em nível de pós-graduação. Através do 

presente trabalho, pode-se observar alguns dos elementos e obstáculos que são colocados na 

realidade dos pesquisadores sobre práticas de ensino de Geografia no país como corte e disputa 

de verbas, jornadas longas de trabalho, etc. As informações, análises e sínteses dispostas neste 

texto visam abordar as concepções qualitativas e quantitativas, embora as análises não se 

restrinjam apenas a essas perspectivas. Deste modo, se manifesta a inevitabilidade da execução 

de futuras análises a respeito das pesquisas desenvolvidas no campo do ensino de Geografia. 

 

Referências 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril 

de 2016. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 maio 2016. 

Seção 1. p. 44-46. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html Acesso em: 25 

set. 2021. 

 

CORRÊA, W. da Silva. O estado da arte do ensino de Geografia no Brasil a partir do uso 

de novas tecnologias. 2019. 140 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade 

Federal do Amazonas, Manaus, 2019. 

 

FONSECA, Ricardo Lopes. O Estado da Arte das Pesquisas em Ensino de Geografia 

publicadas em Periódicos Nacionais: perspectivas e tendências. Caderno de Geografia, v.29, 

n.59, Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Geografia/article/view/20922 Acesso em: 25 set. 

2021. 

 

FONSECA, Ricardo Lopes et al O estado da arte das pesquisas em dissertações de mestrado 

em ensino de Geografia: contribuição para uma avaliação a partir das pesquisas nos 

programas nacionais de stricto sensu (2008 – 2012). Revista da ANPEGE, v. 10, n. 13, 2017. 

Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/6480 Acesso em: 26 set. 

2021. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Geografia/article/view/20922
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/6480


 

135 
 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 

MOROSINI, Marilia Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barbosa. Estado do Conhecimento: 

conceitos, finalidades e interlocuções. Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 5, 2014. 

Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/article/view/18875. Acesso em: 25 

set. 2021. 

 

PAZIO, Elisabete; GOMES, Mariana de Freitas. As geotecnologias no ensino de Geografia: 

o estado da arte da pesquisa e as contribuições para a formação de professores. In: 

EDUCERE, 2015, Curitiba. XII Congresso Nacional de Educação 2015. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19882_8321.pdf Acesso em: 25 set. 2021. 

 

RABELO, Kamila Santos de Paula; BORBA, Odiones de Fátima. O estado da arte da 

pesquisa sobre metodologias ativas no ensino de Geografia: as contribuições para uma 

ressignificação do ensino. Anais do 14° Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia: 

políticas, linguagens e trajetórias, p. 2847-2860, 2019. Dísponivel em: 

https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/anais14enpeg/article/view/3118/2981. Acesso em: 20 de set. 

2021. 

  

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/article/view/18875
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19882_8321.pdf
https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/anais14enpeg/article/view/3118/2981


 

136 
 

 

FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO DE SOLOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DO PROJETO DE EXTENSÃO “AMPLIANDO OS HORIZONTES: o solo, a vida e a 

arte da Universidade Federal de Juiz de Fora  

GILMARA STHEFANI PEREIRA COUTO 49 

ANA LÍVIA CLEMENTE DOS SANTOS 50 

LIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CARVALHO 3 

 

Resumo: Devido ao atual cenário pandêmico, muitos projetos de extensão tiveram que se 

remodelar para funcionarem da maneira mais próxima ao habitual. O projeto de extensão 

“Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte”, vinculado a Universidade Federal de Juiz 

de Fora, adotou o uso de redes sociais para a difusão de seus estudos. Sendo assim, este trabalho 

tem como objetivo relatar a experiência do projeto em questão nas plataformas digitais, a partir 

das métricas do Instagram e, assim, expor o êxito na escolha desse meio de divulgação digital. 

 

Palavras-chave: redes sociais, pedologia, projeto de extensão. 

 

Introdução 

O projeto de extensão intitulado “Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte”, 

vinculado ao laboratório de Geologia e Pedologia (GEOPED), do Departamento de Geociências 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, assinalado na Pró-reitoria de Extensão (Proex- UFJF), 

esteve vigente de março de 2020 até junho de 2021. Seu principal objetivo consistia no alcance 

- de forma interdisciplinar - em estratégias de geração e popularização do conhecimento 

científico do solo para diversos atores da sociedade, para que estes (re)descubram a importância 

deste elemento da natureza para a manutenção da vida. E, com isso, impulsionar práticas 

conservacionistas do solo para que possam fazer parte do dia a dia da sociedade, a partir de 
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experimentos práticos relacionados às matérias de Geografia, Química, Biologia e Artes. 

Entretanto, devido à pandemia do Novo Coronavírus, as atividades desde o primeiro mês de 

vigência do Projeto, tiveram de ser adaptadas à nova realidade de ensino e extensão. 

         Mélo et al. (2021) afirmam que a grandiosidade da pandemia da COVID-19 provocou 

inúmeras mudanças, inclusive nas Instituições de Ensino Superior, que passaram a encarar 

desafios para a continuação das atividades acadêmicas. Seguindo as regras sanitárias adotadas 

neste novo cenário pandêmico, todas as atividades antes presenciais, passaram a ser realizadas 

de forma remota, inclusive, os projetos de extensão. O grande desafio enfrentado neste período 

foi adaptar projetos que visam atender a comunidade interna e externa, sem prejudicar a 

pesquisa e os envolvidos. A estratégia adotada foi transferir as atividades para o ambiente das 

redes sociais, para que assim, o conhecimento acadêmico-científico pudesse ser compartilhado 

com diferentes grupos sociais. No caso específico do projeto em questão, adaptamos as 

atividades com a criação de conteúdos audiovisuais na plataforma do Instagram. 

Perante o exposto, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência do projeto de 

extensão, juntamente com uma breve revisão bibliográfica de projetos que adotaram a mesma 

metodologia de pesquisa durante a pandemia da COVID-19, e por fim, relatar os métodos e 

experiências desenvolvidas nas redes sociais como alternativa de divulgação científica.  

Revisão Bibliográfica 

Segundo Nunes et al. (2021), juntamente com a pandemia da covid-19, surgiu a 

inevitabilidade da aplicação do home office, inclusive para a extensão universitária, a 

transportando assim para uma nova realidade. O cenário pandêmico alterou a forma 

“tradicional” de se executar projetos de extensão, foi necessário adaptar-se à nova realidade 

imposta pela situação que se instaurou, procurando adequar as metodologias e ferramentas 

empregadas para que os projetos pudessem continuar suas atividades mesmo de forma não-

presencial.  

Conforme exposto por Cardoso et al. (2021), as ações à distância se colocaram como 

opção para amenizar as dificuldades impostas pelo isolamento social, fazendo das redes sociais 

a principal forma de divulgação das atividades dos projetos de extensão. No projeto 

“Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte”, para o desenvolvimento do mesmo durante 
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o isolamento social, optou-se pela utilização das redes e meios digitais, metodologia essa que 

também foi aplicada por outros projetos universitários.  

Os programas e projetos de extensão da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 

Goiás), são exemplos de extensão universitária que também optaram pelas plataformas digitais 

para prosseguir com seus estudos durante o isolamento social e por meio das mesmas levar 

informações para a sociedade. Para o seguimento das atividades, foram utilizadas 

principalmente as redes sociais WhatsApp e Instagram, além de outras plataformas (QUEIROZ, 

2020). Outro exemplo de projeto de extensão que fez uso das redes sociais, em virtude das 

limitações impostas pela pandemia, foi o “Obesidade?Tô fora!” da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP). Da mesma forma que o “Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e 

a arte”, o projeto da UENP buscava temas e materiais científicos que abordassem o assunto de 

seu projeto, adaptando-os para serem postados nas mídias sociais. O processo metodológico 

deste projeto extensionista passava por toda uma sistematização para depois chegar à sociedade 

através das mídias sociais (SANTOS, et al. 2020). 

 

Metodologia 

O presente trabalho busca relatar a experiência vivenciada no projeto de extensão 

“Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte”, a respeito do uso de redes sociais, neste 

caso o Instagram, para a divulgação da temática voltada ao ensino de solos (Figura 1). 
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Figura 1 - Perfil do Projeto Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte” no Instagram. 

Fonte: captura de tela realizada pelas autoras em outubro de 2021. 

 

Para isso, foram utilizados os dados métricos do Instagram do projeto com a finalidade 

de obter um entendimento acerca da abrangência do uso de tal rede. Deste modo, foi analisado 

o gráfico, gerado pela plataforma, que revela as principais localizações dos seguidores e, assim, 

foi feita uma captura de tela que se encontra no decorrer deste trabalho. 

Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica relacionada à temática do uso de 

redes sociais na pandemia da COVID-19 para a disseminação do conhecimento, com o intuito 

de ter a ideia de outras experiências e ter um respaldo na criação do trabalho vigente.  

 

Resultados e Discussões 

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que viabiliza a 

relação entre a universidade e a sociedade (NUNES, 2011). Mesmo com as limitações impostas 

por este novo cenário pandêmico, as atividades do projeto em questão ocorreram de forma 

totalmente remota, com as adaptações necessárias. Com o intuito de não perder os princípios 

de uma extensão universitária, foram elaborados conteúdos – nas redes sociais – educativos de 

práticas e experiências de conservação dos solos, para que assim, o conhecimento pedológico 

pudesse ser compartilhado entre diferentes públicos. 

As redes sociais como ferramenta de divulgação científica, permitiram que o alcance do 

projeto fosse bastante alto em relação às nossas expectativas iniciais. Analisando as cinco (5) 

principais localizações onde nossos seguidores do Instagram estão concentrados, pudemos 
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observar que o projeto obteve visibilidade em diversas cidades brasileiras, e não só em Juiz de 

Fora (MG), como é mostrado na Figura 2. Portanto, apesar das dificuldades de se realizar um 

projeto de extensão à distância, ainda assim foi possível seguir com a proposta inicial de 

popularização do conhecimento científico do solo para diversos atores da sociedade. 

 
Figura 2 - Gráfico com as principais localizações dos seguidores do Instagram. 

Fonte: captura de tela realizada pelas autoras em outubro de 2021. 

 

Considerações finais 

Os desafios impostos pela pandemia do Novo Coronavírus evidenciaram ainda mais a 

importância que as redes sociais podem ter dentro dos projetos de extensão. Durante o período 

de isolamento social foi através das plataformas digitais, principalmente pelo Instagram do 

projeto “Ampliando os Horizontes: o solo, a vida e a arte”, que foi possível promover a 

divulgação do conteúdo acadêmico-científico gerado pelo projeto, acerca do solo, para a 

sociedade além da comunidade acadêmica, cumprindo assim o papel da extensão universitária. 

Apesar de todas as dificuldades e limitações enfrentadas, foi possível realizar o projeto de 

extensão citado acima de maneira satisfatória, com o auxílio de ferramentas digitais, 

apresentando bons resultados de alcance ao público. 
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Resumo: A presente pesquisa visa compreender os principais desafios existentes na 

incorporação da interdisciplinaridade em projetos de educação ambiental, sob a ótica dos 

professores da rede pública municipal de Paraíba do Sul/RJ. Para tal, aplicou-se um 

questionário quali-quantitativo via internet, buscando abranger uma amostra considerável de 

docentes. Constatou-se que as dificuldades expostas pelos professores do município são 

similares as encontradas nas outras escolas públicas do Brasil, sendo a falta de fomento para a 

educação continuada e rigidez do currículo pedagógico, os desafios mais relatados. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental; interdisciplinaridade; Educação pública; 

 

Introdução 

O modelo econômico vigente, pautado na acumulação desenfreada de capital, trouxe 

diversos problemas de ordem ambiental para a sociedade contemporânea, tornando-se evidente, 

sobretudo, na década 60 (THIESEN, 2008). 

Em razão disso, ocorreram a partir da segunda metade do século XX importantes 

conferencias internacionais (conferência de Estocolmo, em 1972; I Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, em 1977; Segundo Congresso de 

Educação Ambiental, em Moscou, no ano 1987;  A Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em 1992, dentre outras) que 

tiveram por objetivo questionar o modelo econômico de desenvolvimento, impor limites para 
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uso dos recursos naturais e poluição e sobretudo, ressaltar a importância da construção de 

consciência ambiental coletiva (BERNARDES, 2010). 

Foi nesse contexto que educação ambiental (EA) foi pensada, reformulada e fortalecida 

em âmbito mundial. Desde as primeiras considerações sobre EA, já havia sido frisado que a 

mesma deveria ser promovida de modo interdisciplinar, em prol de formar cidadãos críticos, 

capazes de compreender o mundo em sua complexidade. As legislações brasileiras que tratam 

da EA ratificaram essa indissociabilidade (GARRUTTI; SANTOS, 2004). 

Todavia, pode-se afirmar que a implementação de propostas de cunho interdisciplinar 

nas escolas públicas brasileiras ainda é um grande desafio, já que o ensino é historicamente 

pautado na fragmentação do saber. Assim sendo, criar estratégias didáticas que visem 

ultrapassar essa barreira é algo imprescindível para a construção de um conhecimento 

multidimensional, emancipatório e crítico (JACOBI, 2005). 

Tendo em vista tal problemática, a presente pesquisa busca entender de forma geral, a 

percepção dos professores da rede pública de educação do município de Paraíba do Sul/RJ, 

sobre os desafios existentes na incorporação da interdisciplinaridade no âmbito escolar, 

sobretudo no que tange a educação ambiental.  

Do ponto de vista metodológico, utilizou-se um questionário como instrumento de 

coleta de dados. O mesmo foi reformulado seguindo as orientações de Nogueira (2012), que 

afirma esse é o principal meio para o levantamento de dados por amostragem. Detalhando, o 

questionário é composto por 35 perguntas, dividida em 6 blocos, sendo eles: bloco 1- 

informações pessoais; bloco 2-informações profissionais; bloco 3- formação, bloco 4- 

perguntas referentes a educação ambiental; bloco 5- indagações sobre interdisciplinaridade. 

O instrumento metodológico foi elaborado na plataforma Google docs e respondido 

online, entre os dias 5 de novembro de 2018 a 20 de dezembro do mesmo ano. 

 

Resultados e discussões  

A pesquisa abarcou 20 docentes, sendo 60% mulheres e 40% homens, os quais 

encontram-se nas mais diversificadas faixas etárias. 

Nesta investigação, preocupou-se em abarcar professores de todos os níveis de ensino 

que compõe a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), isso por 
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quê, as principais leis que regem a educação ambiental brasileira expõem que a EA deve ser 

construída em todos os níveis de ensino.  52% dos docentes lecionam no ensino fundamental, 

26% na educação infantil e 21% no ensino médio.  

Para compreender sob quais perspectivas pedagógicas cada docente trabalha a EA na 

sala de aula, indagou-se sobre qual tipo de EA eles acreditavam que deveria ser ensinada, 25% 

não souberam opinar, demonstrando uma falta de conhecimento sobre o assunto. 70% considera 

que EA deve-se ser ensinada sob o viés crítico, constando que a maioria dos docentes têm 

consciência que deve-se promover uma EA problematizadora e emancipatória e apenas 5% 

indicaram a perspectiva tradicional.  

A pergunta subsequente, questionou se nas escolas em que os docentes envolvidos 

atuam são promovidos projetos de educação ambiental e com qual frequência. Verificou-se que 

95% das escolas promovem projetos de EA, o que é extremamente positivo. Esses projetos, 

porém, não são promovidos com frequência, quase 60% disseram acontecem às vezes e 10% 

raramente, o que nos leva a acreditar que os projetos de EA sejam desenvolvidos em um 

momento específico do ano, provavelmente nas proximidades com o dia do meio ambiente. 

A indagação pospositiva, é uma das mais importante, pois faz referência direta ao caráter 

interdisciplinar dos projetos de EA que são promovidos na escola, sendo ela: “Quem elabora 

esses projetos de cunho ambiental?”, a Figura 1 demonstra as respostas. 
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FIGURA 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL 

 

Fonte: os autores. 

 Obtivemos as diversas respostas, 30% responderam que os projetos são elaborados 

pelos professores e pela coordenação em conjunto, o que demonstra uma horizontalidade nas 

atividades pedagógicas, o que é muito positivo. Por outro lado, 25% afirmam que os projetos 

ainda são elaborados de modo unilateral, por professores de áreas especificas, sobretudo 

biologia e geografia. E 15% afirmaram que os projetos são criados pelos professores, sem o 

auxílio dos coordenadores pedagógicos e 15% que são feitos apenas pelos coordenadores 

pedagógicos. Os outros 15%, afirmaram que os projetos de EA são reformulados em conjuntos 

por toda comunidade escolar, sendo este o modo mais indicado, onde escuta-se todas as ideias, 

dando aporte a uma gestão democrática. 

 A última pergunta que compõe o bloco 4, visa compreender uma das problemáticas 

centrais do artigo, “Quais as maiores dificuldades em trabalhar a educação ambiental no 

ambiente escolar?”. As principais dificuldades apontadas pelos docentes, ambos mencionados 

11 vezes, foram a falta de tempo, já que muitos trabalham em mais de uma escola e falta de 

interesse dos alunos, que em muitas das vezes não participam ativamente do que é proposto. 

Outra adversidade muito citada foi a falta de estímulo público para que os projetos saiam do 

papel. Não obstante, outro desafio relatado pelos professores da educação infantil foi que a 

grade curricular deste ciclo não confere a importância necessária à temática. 

O bloco 5 de perguntas versam especificamente sobre interdisciplinaridade. Uma das 

indagações centrais para compreender a problemática da pesquisa foi a seguinte: "quais as 

maiores dificuldades em se desenvolver projetos de cunho interdisciplinar?’’. O desafio mais 
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citado pelos professores foi a falta de incentivo público, que reflete tanto na má remuneração, 

na falta de materiais básicos para desenvolver os projetos e também, na falta de tempo para se 

dedicar a atividades extraclasses, dificultando até mesmo a troca de ideias entre os docentes. O 

modelo fragmentado das escolas, que não instiga a interação entre as matérias, também foi 

bastante citado, aparecendo como o segundo principal problema. A falta de domínio da prática 

interdisciplinar, foi mencionada, como a terceira principal dificuldade enfrentada. 

Por fim, a última pergunta do bloco, questionou sobre “o que deveria mudar no ambiente 

escolar para que a interdisciplinaridade se torne uma prática real e usual? ”. As respostas foram: 

Incentivo público, valorização do professor, formação continuada, ampliação do tempo de 

planejamento remunerado para que haja mais troca de saber entre os professores, inserção da 

comunidade nos projetos, reestruturação curricular que contemple a interdisciplinaridade, 

ofertas de capacitações efetivas, material de apoio, estratégias para tornar a escola mais 

interessante e assim, estimular a participação dos alunos. 

 

Considerações finais 

A perspectiva pedagógica interdisciplinar é essencial para construção da educação 

ambiental crítica, por isso, tal temática vem sendo amplamente discutida por pesquisadores de 

todo mundo e ratificada em documentos jurídicos que regem a EA. 

 Os dados obtidos nos questionários, juntamente com o embasamento teórico construído 

para a efetivação da pesquisa, nos levam a afirmar que as dificuldades em inserir a 

interdisciplinaridade no Município de Paraíba do Sul/RJ são extremamente similares às 

encontradas nas outras escolas públicas do Brasil, sendo as principais: a falta de incentivo 

público, a desvalorização do professor e a consequente, altas cargas de trabalho, a ausência de 

fomento a educação continuada e a rigidez do currículo pedagógico.  

 Tal fato demonstra, que não adianta o governo apenas revogar leis com diversas 

exigências e não fomentar as condições básicas para que as prerrogativas saiam do papel. 
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ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA NO SÉCULO XXI: impactos das tecnologias 

da informação (TICs) sobre alunos e professores 

 

FRANCISCO FERNANDES LADEIRA53 

TÂNIA SENEME DO CANTO54 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma reflexão teórica e pesquisa empírica que buscará 

compreender em que medida o ensino de Geografia tem sido impactado pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). Para tanto, na pesquisa em campo, serão aplicados 

questionários para alunos e professores, realizadas observações de aulas em que docentes e 

discentes estiveram em contato com algum tipo de TIC e organizados grupos focais compostos 

por alunos e professores.  
 

Palavras-chave: TICs, ensino, aprendizagem, Geografia, educação básica.  

 

Introdução 

 Entre as disciplinas presentes na matriz curricular da educação básica, a Geografia é 

uma das que mais se aproxima do cotidiano dos alunos. Independentemente da experiência 

escolar, os principais conceitos estruturadores do pensamento geográfico já possuem suas 

devidas definições no senso comum, na mídia e em outras áreas do conhecimento. Dito de outra 

forma, a maioria dos alunos tem concepções pré-estabelecidas sobre termos como “espaço”, 

“lugar”, “região”, “território” ou “natureza”. 

A Geografia está muito além das paredes da sala de aula – isto é, dos espaços formais 

de ensino. Conforme apresentado nos parágrafos antecedentes, o raciocínio geográfico – 

responsável por localizar, descrever e estabelecer conexões entre elementos físicos e humanos 

em um determinado espaço – não se esgota e não é de uso exclusivo dos geógrafos. Não temos 

contato com os conteúdos, habilidades e conhecimentos trabalhados pela Geografia somente 

nas instituições escolares; mas desde a mais tenra idade, por meio das relações topológicas 

elementares, no reconhecimento do bairro onde moramos, na grande mídia, em produções 

cinematográficas e, nos últimos anos, também pela internet.   

 
53 Mestre e doutorando em Geografia, Unicamp, ffernandesladeira@yahoo.com.br  
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Embora haja importantes reflexões sobre as relações entre Geografia Escolar e as 

representações sociais e conhecimentos prévios dos alunos (CALLAI, 2010; CAVALCANTI, 

1996) e a respeito da influência dos tradicionais meios de comunicação de massa (televisão, 

rádio, jornal e revista) no processo de ensino-aprendizagem em Geografia na educação básica 

(LEÃO; CARVALHO LEÃO, 2008 e PONTUSCHKA, 2001), os impactos causados pelas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) sobre docentes e discentes, por outro lado, 

ainda é uma temática pouco explorada. Diante dessa realidade, este trabalho pretende analisar 

os impactos cognitivos e pedagógicos das TICs no ensino de Geografia na educação básica. Em 

outras palavras, busca-se compreender como os diversos conteúdos presentes na internet – 

acessados através de computadores, tablets e smartphones, entre outros dispositivos digitais – 

podem influenciar as diferentes maneiras de ensinar e de aprender Geografia. 

 

Revisão Bibliográfica 

 Ao realizarmos o levantamento bibliográfico sobre a temática abordada neste trabalho, 

nos deparamos com um número reduzido de estudos que discutem especificamente a influência 

das TICs no processo de ensino-aprendizagem em Geografia na educação básica (GIORDANI, 

2010; TONETTO, 2017; PEREIRA, 2018).  

Entre estes estudos, buscamos em Tonetto (2017) o aporte teórico necessário para a 

construção de nosso entendimento sobre as formas de aprender Geografia que emergem das 

práticas comunicacionais com dispositivos móveis da conexão contínua na cibercultura. O 

referencial para a elaboração dos questionários que serão aplicados para estudantes da escola 

básica e professores de Geografia, utilizados na pesquisa em campo, encontra-se em Pereira 

(2018).  

Na tentativa de suprirmos a lacuna existente em relação ao baixo número de pesquisas 

sobre as relações TICs e Geografia Escolar, e também visando atingir perspectivas mais amplas, 

recorremos a outros campos científicos (Teoria da Comunicação, Linguística, Ciências da 

Computação, Psicologia, Psiquiatria, Sociologia e Neurociência, entre outras) para 

complementar nosso embasamento teórico. 

 

Metodologia 
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 A pesquisa em campo será constituída por três etapas: aplicações de questionários para 

alunos e professores, observações em sala de aula e organizações de grupos focais.  

 No questionário dirigido aos professores, serão apresentadas perguntas sobre a 

formação (inicial e continuada) de docentes, as práticas pedagógicas mediadas pelas 

tecnologias da comunicação e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala de aula. O 

questionário para discentes abordará as relações dos alunos com as tecnologias da comunicação, 

se possuem perfis virtuais, intensidade de acesso à internet, como utilizam a rede mundial de 

computadores em suas pesquisas escolares, sites mais acessados e em que medida são 

influenciados pelos vídeos, textos e imagens presentes no espaço virtual. 

 As observações em sala de aula serão realizadas levando em consideração três fatores: 

a) relação do educador com a TICs; b) relação pedagógica estabelecida em sala de aula; c) 

relação da TICs com o conhecimento geográfico. 

 O grupo focal para professores será organizado com o intuito de compreender como os 

professores de Geografia da educação básica concebem o uso pedagógico das TIC, suas 

habilidades e competências no tocante a esses artefatos, além de reconhecer os limites e desafios 

enfrentados por eles em sala de aula. Já o grupo focal para alunos será organizado com objetivo 

de compreender suas interações com as TICs, habilidades e competências no tocante a esses 

artefatos, além de reconhecer como a tecnologia está presente em seus processos de construção 

do conhecimento geográfico. 

 

Resultados Parciais  

 A partir de levantamentos preliminares e de consulta a trabalhos realizados 

anteriormente sobre nossa temática de pesquisa, é possível afirmar que a maioria dos estudantes 

tem contato com as TICs, porém não consegue usá-las de modo inteligente, crítico e criativo  

Por outro lado, em relação aos professores, temos constatado que, tanto a formação 

inicial oferecida pelos cursos de graduação em Geografia, quanto as práticas didáticas adotadas 

pelos professores da educação básica, estão aquém das possibilidades pedagógicas presentes 

nas TICs. Isso significa que escola e universidade estão em descompasso com as demandas de 

ensino dos alunos desse início de século XXI. 
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Como parcela considerável dos cursos de licenciatura em Geografia dedicam pouca ou 

mesmo nenhuma atenção à aquisição de conceitos, atitudes e habilidades relativos ao 

desempenho das funções do magistério, em consequência temos a formação de profissionais 

despreparados para lidaram com as diferentes situações de sala de aula. Em outros termos, 

podemos dizer que os professores de Geografia, de maneira geral, em suas formações iniciais, 

durante a graduação, não estão sendo devidamente preparados para incorporar de maneira 

proveitosa as tecnologias digitais. Este letramento digital insuficiente reflete nos métodos de 

ensino-aprendizagem mediados pelas TICs.  

Há um evidente descompasso entre os artefatos tecnológicos disponíveis atualmente e 

os recursos didáticos utilizados com mais frequência pelos professores, que muitas vezes se 

limitam a materiais tradicionais como quadro negro, giz e livro didático, o que pode contribuir 

para transformar o trabalho docente em uma prática enfadonha e desinteressante para os alunos. 

Apesar de os professores estarem em constante contato com a espaço virtual, percentual 

considerável desses profissionais não promove reflexões sobre como determinados dispositivos 

como tablets e smartphones podem influenciar o processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia na educação básica. Em outros termos, é plausível afirmar que os professores usam 

a tecnologia, porém não pensam na tecnologia. 

 

Considerações Finais  

 O surgimento de novas técnicas e tecnologias alteram não apenas as maneiras como são 

produzidas e difundidas informações, mas também impactam decisivamente as diferentes 

formas de viver e refletir do ser humano, bem como a organização das diversas sociedades. 

Conforme Feenberg (2003), mais do que meras ferramentas, tecnologias representam em 

estruturas para estilos de vida. Portanto, podemos concluir que é plausível dividir nossa época 

em um “pré” e um “pós” advento das tecnologias digitais.  

Já no tocante ao uso pedagógico das TICs, é importante ressaltar que a mera introdução 

das modernas tecnologias no ambiente escolar não garante, automaticamente, a inovação 

didática; tampouco provoca mudanças válidas e proveitosas na organização do sistema 

educacional. Desse modo, consideramos que, somente quando o professor de Geografia superar 

a visão instrumental das TICs, isto é, como mero suporte para as suas aulas, e passar a concebê-
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las como artefatos potencializadores da construção do conhecimento geográfico, será possível 

vislumbrar mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. 
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REPRESENTAÇÃO ESPACIAL, ATRAVÉS DE UM MAPA MENTAL, DAS 

EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DA REGIÃO CENTRAL DE JUIZ DE FORA (MG): do 

uso ao reuso 

 

GUSTAVO AMARAL BARBOSA55 

 

Resumo: Percorrer as ruas da cidade, muitas vezes, torna-se um fato cotidiano entre as pessoas 

e, com isso, dão-se pouca atenção aos espaços que os cercam. Juiz de Fora está repleta de 

edificações datadas do século XIX/XX, nas quais possuem um papel importante na história da 

cidade. Este trabalho busca analisar a funcionalidade de alguns prédios antigos da cidade de 

Juiz de Fora e representá-los cartograficamente, através da elaboração de um mapa mental.  

 

Palavras-chave: Cidade, Juiz de Fora, Mapa Mental. 

 

Introdução 

Quando se pensou em trabalhar com cartografia e a história e memória de Juiz de Fora, 

num contexto escolar, houve uma tendência a buscar caminhos na cartografia não sistemática, 

pensando numa possível representação que não se limitasse as “obrigatoriedades” de um mapa, 

às proporções matemáticas, a seus elementos “fundamentais”, mesmo sabendo que é recorrente 

o uso de uma cartografia tradicional no ensino de Geografia. Valendo-se das palavras de 

Seemanm (2003), o trabalho conversa com a ideia de se pensar uma Cartografia menos 

dogmática, menos cartográfica e mais cartográfica, onde se exija mais consciência, mais 

criatividade.  

Nessa discussão, é fundamental mencionar os esforços de Harley (1991), que fez evoluir 

os estudos dos mapas nesta ciência, defendendo a importância de reconhecer todo tipo de 

representação como forma de linguagem, e assim ampliar os horizontes da Cartografia. Com 

isso, traz-se a ideia de mapa mental, ampliando os horizontes e rompendo com o viés 

pragmático, afinal “os mapas sempre foram imagens mentais” (HARLEY, 1991, p.9).  

A racionalidade científica, que permaneceu durante muitos anos (e ainda aparece hoje), 

negligenciou outras leituras e propostas de se fazer ciência (RICHTER, 2011); dessa forma, a 
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cartografia se restringe às bases matemáticas, às visões positivistas do espaço, eurocêntrica; a 

Cartografia se reprime. Este trabalho procura romper com esses aspectos reducionistas de 

análise e adotar o mapa mental como recurso metodológico. Portanto, através da elaboração de 

um mapa mental, busca-se localizar as edificações históricas da região central de Juiz de Fora 

(MG) e analisar suas funcionalidades, desde sua função primeira (uso) à sua atual função 

(reúso).   

 

Metodologia 

Ao utilizar o mapa mental como recurso metodológico, é importante salientar que 

algumas fases do processo metodológico ocorreram de forma subjetiva, através de relações 

afetivas do autor com a cidade. 

Além disso, o trabalho foi executado em três momentos. O primeiro se deu pela 

elaboração do roteiro de campo, no qual foi escolhido 10 locais de parada para observação e 

análise (quanto a funcionalidade) — Ponto 1: Estação Central de Juiz de Fora; Ponto 2: 

Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas; Ponto 3: Castelinho da Rio Branco; Ponto 4: Paço 

Municipal; Ponto 5: Edifício Ciampi; Ponto 6: Cine Palace; Ponto 7: Banco de Crédito Real 

de Minas Gerais; Ponto 8: Cadeia Pública; Ponto 9: Inspectoria Municipal de Hygiene; e 

Ponto 10: Mercado Municipal. Nestes, havia uma edificação antiga e importante para a cidade. 

Após observação, em cada ponto foi registrada uma fotografia. 

O segundo momento se deu na construção do mapa - realizado em folha de papel A3, 

havendo um esboço de cada construção observada, seguida de uma semiologia gráfica para 

identificar qual era o uso e qual o reúso. Por fim, no terceiro momento foi realizado a 

digitalização do mapa, jogando-o para o meio digital para que houvesse uma maior facilidade 

de exposição e análise do material.  

 

Resultados e Discussões  

A figura abaixo (Figura 1) é o resultado de uma análise das construções históricas da 

cidade quanto a sua funcionalidade, o que era (uso) e o que se tornou (reúso), e, com isso, houve 

um “jogo de palavras” com as formas “uso” e “reúso”. Os prédios escolhidos se deram pela 

memória e interesse do autor, pois os julgam importante para a história de Juiz de Fora.  O 
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caminho percorrido — previamente estabelecido — está numerado de 1 a 10, mostrando os 

pontos de parada para observação. Os desenhos das construções no mapa estão nomeados de 

acordo com seu nome primeiro referente ao uso — nomes localizados próximos aos desenhos. 

Já na legenda numerada do mapa, os nomes que aparecem logo após o número se referem a sua 

atual função.  

  

FIGURA 1: Mapa mental referente aos prédios históricos visitados na região central de Juiz de Fora (MG). 

 

Quando se pensou no trajeto, o primeiro ponto de parada já estava definido por sua 

grande importância para o desenvolvimento da cidade e por ter se marcado como lugar de 

partidas e chegadas. Fala-se aqui da Estação Central de Juiz de Fora (Ponto 1), onde vários trens 

utilizavam-na para embarque e desembarque de passageiros, inaugurada em 07 julho de 1877 

(MOREIRA, 2007). Hoje, nessa estação, abriga-se o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, com 

caráter exclusivamente cultural, educacional e turístico. A segunda parada foi na Companhia 

Têxtil Bernardo Mascarenhas (Ponto 2), inaugurada em 1888, pelo empreendedor Bernardo 

Mascarenhas, em local estratégico, próximo da estação ferroviária central, de cursos d’água e 

das vilas operárias (BARBOSA, 2017). Hoje, encontra-se no local o Espaço Cultural 
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Mascarenhas, com exposições artísticas, biblioteca, mercado municipal, praça, feira noturna, 

entre algumas repartições públicas de caráter cultural. 

Na terceira parada, temos o Castelinho da Rio Branco (Ponto 3), no estilo normando, 

construído pelo Dr. Ulisses em homenagem a esposa, em 1925, servindo como cartão postal de 

Juiz de Fora (GENOVEZ, 1998). Atualmente, tem-se um centro de diagnóstico médico por 

imagem (Ultrimagem – Castelo). A quarta parada, em um dos pontos mais importantes da 

cidade, entre o cruzamento da Rua Halfeld e da Avenida Barão do Rio Branco, encontra-se o 

Paço Municipal (Ponto 4). Hoje, nesse importante prédio, concebe-se a Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, responsável pela política cultural do município, pela 

administração de espaços de grande importância e pelo gerenciamento da Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura. No ponto 5 – Edifício Ciampi, encontra-se a mesma construção de 1930, o 

primeiro arranha-céu juiz-forano, com cinco andares, construído para fins residencial e 

comercial da família Ciampi (GUIMARÃES, 2008). Atualmente, o edifício tem o uso 

totalmente comercial, com estacionamento e livraria no primeiro pavimento, e academia de 

ginástica nos demais andares. O ponto 6 – Cine Palace, foi um cinema de rua, um dos últimos 

a serem fechados na cidade, hoje, este espaço abriga uma loja de roupa varejista. 

Na sétima parada, observa-se o Banco de Crédito Real de Minas Gerais – Ponto 7, 

fundado em 5 de setembro de 1889, por grandes empreendedores locais (LAGE & ESTEVES, 

1915). Hoje se encontra o Museu do Crédito Real, com acervos de documentos, fotografias, 

peças mobiliárias, cédulas e moedas. De Cadeia Pública (1928) ao Conservatório Estadual de 

Música de Juiz de Fora, depara-se, no ponto 8, com uma construção, também em ArtDecor, 

rodeada por pessoas que consomem do comércio local, na Rua Batista de Oliveira. 

Já no final do trajeto, na penúltima parada, tem-se a Inspectoria Municipal de Hygiene 

(Ponto 9), localizado na esquina da rua Floriano Peixoto com Avenida Getúlio Vargas, datada 

do final do século XIX, em 1894, como mostra na sua fachada. Hoje, o prédio de cor salmão 

abriga o Diretório Central dos Estudantes da UFJF, que se encontra desativado. Por fim, a 

última parada se deu no primeiro Mercado Municipal de Juiz de Fora (Ponto 10), construção de 

1904, “o edifício é de belo aspecto, confortável, elegante e sólido" (LAGE & ESTEVES, 1915, 

p. 305). Nos dias que correm, o local abriga um estacionamento. 
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Considerações finais  

O trabalho exposto buscou um diálogo entre o uso da Cartografia e a história da cidade 

de Juiz de Fora, através da representação de construções antigas que, devido a sua importância, 

são capazes de narrar os acontecimentos históricos por trás da cidade. Ao analisar essas 

edificações quanto a sua funcionalidade, foi necessário resgatar a história, o período, os 

interesses e as demandas locais das construções. Esse diálogo pode se fazer presente em sala de 

aula, por meio dessa interdisciplinaridade entre a Geografia e a História. Espacializar os fatos 

históricos que, além dos livros, encontram-se presentes nas ruas da cidade, torna-se uma 

atividade essencial para a formação geográfica e para o conhecimento dos espaços percorridos. 
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A PLANTA URBANA DA CIDADE DO PARAIBUNA ELABORADA POR GUSTAVO 

LUIZ GUILHERME DODT, EM 1860 
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Resumo: Juiz de Fora passou por intensas transformações territoriais, sobretudo urbanas em 

virtude da cultura cafeeira, culminando no interesse em mapear o território da então Cidade do 

Paraibuna (posteriormente Cidade do Juiz de Fora), na segunda metade do século XIX, 

especificamente na década de sessenta. Gustavo Luiz Guilherme Dodt, foi o encarregado de 

realizar tal mapeamento que, no entanto, enfrentou problemas com a Câmara Municipal da 

cidade em 1860. O importante trabalho de Gustavo Dodt é apresentado e discutido no presente 

artigo. 

 

Palavras-chave: Cartografia Histórica, Urbanização, Território. 

 

Introdução 

A Cartografia Histórica é um importante instrumento para o entendimento da dinâmica 

e estrutura do espaço em tempos mais recuados, ou seja, contribui para os estudos da Geografia 

Histórica (ANDRADE, 2013). Para Vasconcelos (2009) a cartografia de cada época traz de 

certo modo informações a preencher lacunas, complementar dúvidas acerca do espaço a ser 

analisado e, mesmo ciente das imprecisões referentes às técnicas de elaboração, ainda se faz 

salutar na discussão do espaço. Nesse contexto a análise do mapeamento de Gustavo Luiz 

Guilherme Dodt para Juiz de Fora, em 1860, contribui para os estudos da Cartografia Histórica 

como instrumento para os estudos da Geografia Histórica, a fim de responder lacunas 

históricos-geográficas acerca dos elementos representados no mapa em questão. 

No campo da Cartografia Histórica, José Flávio Morais Castro desenvolveu uma 

metodologia para responder questionamentos que surgem em trabalhos com mapas históricos 

que serão utilizados nesse trabalho. Castro (2017) dividiu a metodologia em três etapas que 
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160 
 

culminam na geografia histórica: inventário – catalogar e digitalizar; processo – análise dos 

mapas; produto – georreferenciar, vetorizar e tratar as informações espaciais.  

 

O mapeamento de Gustavo Dodt 

Hermann Burmeister (1890, p. 313), um viajante naturalista, em 6 de dezembro de 1850 

descreve a recém-criada vila de Santo Antônio do Paraibuna (atual Juiz de Fora) como “uma 

longa rua reta, construída em sua maior parte do lado sul”.  

No entanto, “o novo Município não se instalou senão em 1853, quando, a 7 de abril, se 

realizou a primeira reunião da Câmara Municipal” (OLIVEIRA, 1966), e no mesmo ano a vila 

ganha suas primeiras posturas. Ancorada pela cultura do café, em maio de 1856, a Vila de Santo 

Antônio do Paraibuna é elevada à categoria de Cidade com a denominação de Cidade do 

Paraibuna, e então, em 1858, a Câmara Municipal ficou encarregada de levantar o quanto antes 

a planta da cidade.  

Doravante, Gustavo Luiz Guilherme Dodt foi o encarregado de realizar tal mapeamento, 

cujo contrato com a Câmara previa que o engenheiro deverá desenhar a cidade tal qual ela se 

acha edificada e traçar o plano da mesma tal qual deve ser para o futuro edificada (OLIVEIRA, 

1966, p. 65) e, em 18 de julho de 1860, por uma portaria do Governo da Província era aprovada 

a planta urbana executada por Gustavo Dodt (Figura 1a) (OLIVEIRA, 1966).  

Para Carvalho (2005, p. 4) a planta de Dodt é essencialmente viária e há uma 

preocupação do engenheiro em setorizar alguns equipamentos públicos, tendo sido alocados 

perifericamente o cemitério, matadouro e hospital. Notam-se estratégias higienistas, ou seja, a 

descentralização e orientação higiênica, fundamentada na teoria miasmática objetivando a 

contenção, prevenção de doenças e epidemias (Figura 1c). 

O trabalho de Jair Lessa (1985) aponta que o mapeamento contava com um total de 177 

construções, 4 praças e 17 ruas, sendo a rua de Santa Rita o logradouro de maior densidade de 

ocupação, possuindo 27 casas. Nas observações de Johann Jakob von Tschudi (1866), também 

viajante, a cidade em 1858, era uma longa rua com duas fileiras de casas frequentemente 

interrompidas, ou seja, não muito diferente daquilo que fora observado por Hermann 

Burmeister, claramente retratada na planta de Gustavo (Figura 1b, 1c).  
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Leite (2008, p. 49) aponta que o engenheiro ignorou as terras e as obras de Mariano 

Procópio Ferreira Lage, pois que o desenho termina na Praça da União e Indústria com pequeno 

avanço à Rua da Gratidão. De fato há presença do núcleo de Mariano Procópio58, ocupados por 

germânicos e tiroleses que chegaram entre 1856 e 1858 para trabalhar nas oficinas da 

Companhia União e Indústria, na construção da estrada homônima à Companhia (COUTO, 

2018).  

 

 

Figura 1a) Planta da Cidade do Paraibuna de1860; 1b) Perspectiva da Cidade do Paraibuna em 1860 1c) 

Planta da Cidade do Paraibuna em 1860 vetorizada e georreferenciada. Fonte: Cópia da planta original de Dodt 

realizada por Antônio Carlos Cortes em 1967. 

Dodt fora contratado para desenhar a planta da cidade, cujo limite territorial foi 

estabelecido pela Resolução nº 936, de 7 de junho de 1858: 

“As divisas da cidade do Parahybuna serão: ao norte, as divisas das terras do 

Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld com as terras de David 

José da Silva, no lugar onde atualmente existe uma lagoa; ao sul, a ponte 

denominada do Macedo, compreendendo-se dentro destes limites toda a 

extensão da estrada de um e outro ponto, contando-se vinte cordas tiradas do 

leito da mesma estrada, de um lado até o barranco do Rio Parahybuna, e de 

 
58 Mariano adquiriu grande extensão de terras para instalar a colônia de imigrantes. No relatório apresentado aos 

acionistas da Companhia União e Indústria de 1857 o empreendedor detalha a respeito do local escolhido. 
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outro lado até onde terminarem as mesmas vinte cordas em direção a serra em 

toda a extensão da estrada”. 

 Leite (2008) não pode acusar Gustavo Dodt por esse erro, mas, no entanto, o engenheiro 

não cumpriu todas as exigências deliberadas pela Câmara, por exemplo, ele não seguiu a 

instrução de que todas as ruas perpendiculares à Rua Direita fossem abertas até a serra adjacente 

à cidade (CARVALHO, 2005; LESSA, 1985; OLIVEIRA, 1966).    

 

Considerações Finais 

A crítica em relação aos trabalhos de Dodt não se limitam ao contrato com a Câmara 

juiz forana. Em 26 de junho de 1860, D. Pedro II em sua passagem pela cidade teve a 

oportunidade de examinar a planta e escreveu em seu diário que “vendo no largo municipal 

uma fonte, que julgo existir só no papel (BEGIAGA, 1999)59. 

A obra de Gustavo Dodt no Brasil é muito ampla, com inúmeras elaborações de plantas 

urbanas e de fortificações, construção de canais e linha telegráficas, e uma belíssima obra de 

descrição dos Rios Parnaíba e Gurupi (CASCUDO, 1989), por esta razão há urgência em 

estudar o sujeito por trás da elaboração de tantas obras.  

Um agravante para avançar os estudos sobre a planta elaborada por Dodt para Juiz de 

Fora é o paradeiro da planta original, pois o que se conhece, que se tem acesso são cópias, como 

a executada por Dulce Palmer em 1944, a cópia presente em Stehling (1979) e a apresentada 

neste trabalho. Deve-se ter cautela ao se especular informações representadas, haja vista que 

são cópias e cada uma possui certa singularidade.  

No entanto, cabe finalizar que mesmo com problemas a planta de Dodt é uma fonte 

riquíssima do ordenamento territorial urbano de Juiz de Fora, destacando-se pela consolidação 

da cidade na margem direita do Rio Paraibuna. 
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Resumo: O projeto “Cartografia Social em Territórios Atingidos pelo Desastre da Mineração 

no Município de Brumadinho-MG” tinha como objetivo inicial fortalecer as territorialidades e 

elaborar mapas junto à comunidade atingida pelo rompimento da Barragem I do Córrego do 

Feijão por meio de práticas de cartografia social. O objetivo deste trabalho é apresentar a 

metodologia e resultados do projeto, com vistas à contribuição para os atingidos e uma possível 

efetivação através de meios remotos, levando em consideração as alterações sofridas devido a 

pandemia do COVID-19. 

Palavras-chave: Cartografia Social; Luta por Direitos; Mineração. 

Introdução 

Com a pandemia do COVID-19, o projeto sofreu alterações – uma vez que encontros 

(visitas técnicas, oficinas e práticas de campo) e aglomeração de pessoas estavam fora de 

cogitação. Por isso, utilizou-se da provocativa da “cartografia social” entre aspas e remota, 

tendo em vista que a prática intrínseca à atividade não ocorreu e não tivemos acesso direto às 

demandas dos atingidos. Estabelecer uma metodologia de Cartografia Social não é um processo 

simples, visto que esta envolve diversas variáveis essenciais para a execução de uma iniciativa 

coesa na temática. Busca-se uma análise de diferentes obras na área com vistas à proposição de 

uma nova metodologia com práticas remotas. 

Contexto  

A Cartografia Social, em sua essência, requer o contato direto com a comunidade 

estudada, o que não seria diferente com os atingidos pelo desastre da mineração em 

Brumadinho. Durante a execução, os sujeitos envolvem-se com o uso de SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) e com técnicas participativas de mapeamento, por meio de 

instrumentos colaborativos como oficinas e constante troca de saberes sobre a comunidade 

mapeada e o território em questão. O grande desafio metodológico em tempos de pandemia e 

isolamento social se dá pela impossibilidade de visitas à comunidade e dinâmicas de grupo, o 

que, fatalmente, altera os rumos de projetos de cunho participativo.  

Com isso, boa parte do projeto foi readequada no âmbito metodológico, em razão da 

pandemia do COVID-19. Nesse contexto, surge a ideia de analisar diferentes procedimentos 

em Cartografia Social e construir por meio deles, algo significativo de natureza teórica para 

estudos futuros, com enfoque nos afetados pela cadeia de produção minerária. O foco desta 
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análise consistiu em avaliar diferentes concepções em Cartografia Social de forma abrangente, 

para que uma nova metodologia fosse delineada para execução remota, tendo em vista 

principalmente esse tipo de representação como instrumento na luta por direitos, defesa do 

território e saberes tradicionais. 

Desenvolvimento 

Optou-se por não adaptar à nova forma de abordagem através dos meios de comunicação 

remotos, visto que ainda não havíamos tido nenhum contato com a comunidade e acabaríamos 

excluindo aqueles que não possuem acesso a estes meios. Outro desafio encontrado foi a 

escassez de bibliografias que unissem as perspectivas propostas pelo projeto, o que ressalta 

ainda mais a importância que o debate com a comunidade poderia trazer.  

Visou-se enaltecer a importância da opinião popular e o quanto esta pode contribuir com 

projetos a partir da Cartografia Social, além de denunciar o quanto essas comunidades não são 

levadas em consideração na implementação de grandes projetos. O foco é gerar material para 

que, em um momento oportuno, esse projeto seja realizado com a comunidade – da forma que 

ele foi idealizado, agora com um arcabouço mais robusto de bibliografias, materiais elaborados 

e experiência. Outra meta é a divulgação científica, a fim de que esse conhecimento chegue a 

quem de fato busca aplicar metodologias participativas como forma de legitimar lutas contra a 

lógica insustentável da cadeia produtiva minerária – seja através do site do programa Minas de 

Lama, ao qual este projeto se encontra vinculado, ou do site do Núcleo de Pesquisa Geografia, 

Espaço e Ação (NuGEA), ao qual fazemos parte.   

Sendo assim, a metodologia executada se baseou nas etapas: leitura e análise de diversos 

projetos relevantes em Cartografia Social; análise da metodologia proposta por estes artigos; 

estabelecimento de critérios e categorias de cunho comparativo entre tais metodologias; e 

sugestão de uma metodologia, criada em âmbito remoto, para o exercício da cartografia social 

com foco nos sujeitos atingidos por desastres da mineração.  

Na primeira etapa, realizou-se o levantamento bibliográfico extenso de textos de 

diversos autores que possuem relevância na área. Na segunda etapa, o foco foi transferido 

apenas para a parte metodológica de cada iniciativa. Dentro desta fase, foi possível observar 

que cada abordagem junto à comunidade se dá de maneira diferente, embora sigam uma linha 

primária básica de execução. Os procedimentos se baseiam no seguinte percurso: diagnóstico 

dos problemas e potencialidades da região; visita à comunidade e contato com os sujeitos; oferta 

de oficinas de capacitação e produção cartográfica; sistematização e geração de mapas em 

laboratórios de cartografia com o auxílio de softwares de geoprocessamento; e devolução dos 

mapas para a comunidade. Avaliar as metodologias foi essencial para o estabelecimento de uma 

ideia geral de como “produzir” Cartografia Social, sendo esta etapa uma das mais importantes 

durante toda a execução do projeto. 

Durante a terceira etapa, houve uma avaliação geral e profunda discussão sobre as 

variáveis que compõem uma iniciativa concatenada em Cartografia Social. Os pesquisadores 

estabeleceram critérios e perguntas norteadoras para analisar os projetos, fundados em 

categorias que comprovam as bases de um projeto padronizado, sendo estes: “para quem se 

direciona o projeto?”; “quem são os cartógrafos?”; “quem são os técnicos?”; local; temas; 

perspectivas teóricas e conceituais; atividades realizadas; período; organização e procedimentos 

cartográficos; e produtos gerados. Todas estas variáveis serviram de base para a construção de 

um quadro geral que englobasse boa parte dos projetos desenvolvidos pelo país, com foco em 
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atingidos por barragens. Esta fase representou o surgimento das bases que constituem a sugestão 

de metodologia. 

Por fim, a quarta etapa consiste na proposição de uma metodologia geral para a execução 

de um projeto de Cartografia Social. Após o levantamento bibliográfico, avaliação das 

metodologias e descrição das variáveis, foi traçado um caminho indicativo para a execução 

baseada em padrões e constantes que foram observadas através dos artigos e projetos da etapa 

1. A metodologia proposta ainda está em desenvolvimento por meio do projeto de extensão 

“Cartografia Social em territórios atingidos pelo desastre da mineração no município de 

Brumadinho-MG – Etapa 2: avançando metodologias remotas” que ainda se encontra em fase 

de desenvolvimento. O objetivo principal é determinar alguma indicação ou procedimentos 

metodológicos básicos para a execução remota de um projeto em Cartografia Social, o qual é 

proveniente de uma profunda análise das metodologias executadas nos trabalhos mais 

relevantes do país sobre a temática. 

Considerações finais 

A Cartografia pode ser entendida como instrumento de luta por direitos sociais, uma vez 

que esta é um instrumento de poder atualmente controlado por agentes hegemônicos. Muitas 

comunidades são ameaçadas por grandes empreendimentos e muitas vezes não possuem 

articulação suficiente ou apoio técnico para reivindicação ou denúncias. Gorayeb e Meireles 

(2014) defendem que a prática da Cartografia Social ainda exercita a identidade coletiva a partir 

da construção coletiva do conhecimento, com isso, além dos produtos gerados, a articulação 

entre os sujeitos e suas causas também é aprimorada. Tais práticas são primordiais para a 

representação em conflitos, defesa institucional de sua identidade territorial, garantia de 

conservação de culturas ancestrais e, principalmente, reafirmação do território étnico-cultural. 

As etapas do projeto, majoritariamente realizadas em casa, foram essenciais para o conjunto de 

aprendizados alcançados por todos os envolvidos, uma vez que a leitura e a análise crítica de 

textos transversais estiveram presentes durante todo o projeto. O objetivo de fornecer materiais 

para projetos futuros em Cartografia Social está em desenvolvimento, sendo esta a etapa final 

de proposição de uma metodologia geral. 
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Resumo: Compreender a distribuição temporal dos eventos anômalos de chuvas e seca é uma 

das formas de se pensar em medidas de planejamento futuro a partir de dados históricos. Dessa 

forma, a presente pesquisa teve por objetivo estudar as anomalias de chuva e seca a partir da 

aplicação técnica do Índice de Anomalias de Chuva (IAC) para os dados pluviométricos da 

cidade de Petrópolis- RJ (1940-2020). Observou-se que, para os anos de seca (2013, 2014 e 

2015) na região sudeste, apenas o ano de 2014 foi relevante segundo o IAC negativo, uma vez 

que em todas as estações o IAC- foi classificado como extremante seco para o ano em questão.  

 

Palavras-chave: Seca, Chuva, IAC, Petrópolis, Variabilidade.  

 

Introdução 

Os estudos climáticos têm se tornado o foco de muitos pesquisadores nos últimos anos em 

virtude das significativas mudanças climáticas. Segundo o mais recente relatório do Painel 

Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (AR6- IPCC, 2021), os eventos mais 

catastróficos se tronarão mais frequentes e intensos. O estudo da distribuição temporal das 

anomalias pluviométricos e a intensidade dessas anomalias, apresenta-se como um mecanismo 

de auxílio no próprio processo de planejamento ambiental e urbano para redução e adaptação 

dos impactos ambientais, sociais e socioeconômicos no espaço geográfico. A técnica do IAC é 

uma ferramenta já bastante difundida nos estudos climáticos, apresenta-se como uma técnica 

de fácil aplicação e acessível, uma vez que sua utilização depende exclusivamente de dados 

pluviométricos (EBERSON et. al. 2018; SANCHES et. al. 2014). A técnica objetiva, por sua 
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vez, averiguar a frequência e intensidade das anomalias de chuva evidenciando, a partir da 

aplicação do IAC positivo (+) as anomalias positivas de chuva e o IAC negativo (-) 

evidenciando as anomalias de seca. Dessa forma, a presente pesquisa busca estudar as 

anomalias de chuva e de seca para o município de Petrópolis a partir da aplicação do Índice de 

Anomalia de Chuva (IAC) 

Caracterização da área de estudo 

O município de Petrópolis localiza-se na região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, na Região 

Sudeste do Brasil (Figura 1). Devido à sua localização, apresenta significativa diversificação 

climática (NIMER, 1972). O clima do município é caracterizado como mesotérmico 

superúmido (NIMER, 1972). As chuvas no município concentram-se de outubro a março com 

maior concentração no mês de dezembro.  

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo e mapa de localização das estações no município. 

  
Fonte: organizado pelos autores, 2021 

 

Materiais e Métodos 

 A presente pesquisa desenvolveu-se em 3 etapas. 

A primeira delas destinou-se ao levantamento e organização dos dados de chuva para 

Petrópolis. O município apresenta 5 estações pluviométricos com dados históricos 

significativos (1940-2020), dessa forma, foram selecionadas 3 estações dentre as 5 para a 

utilização da presente pesquisa, tendo a vista as suas distribuições ao longo do município (figura 

1).  Tendo em vista o volume de material gráfico gerado e a distribuição dos índices, optou-se 

por utilizar as estações 2243010, 2243011 e 2243012 para análise mais representativa 

espacialmente. Os dados pluviométricos foram obtidos da plataforma online da Agência 

Nacional de Águas.  
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Para a identificação das anomalias de chuva e seca foram aplicadas as equações (1) e 

(2) (figura 2).  Optou-se por calcular apenas o IAC positivo e negativo para ser possível avaliar 

a distribuição ao longo do tempo das anomalias de chuva e de seca.  

Figura 2: Equações da técnica do IAC aplicadas, organizado pelos autores 

 

A variável N refere-se à precipitação total (anual); 𝑁 é a média total anual das 

precipitações;𝑀 média dos 10 maiores valores de precipitação anula e 𝑋 a média das 10 

menores precipitações anuais. Para a classificação da intensidade do Índice de Anomalia de 

Chuva seguiu-se a metodologia de Sanches et. al. (2014) proposta por Araújo (2007). A 

classificação da intensidade dos índices encontra-se disposta no quadro 1. Após a aplicação da 

técnica os índices foram organizados em gráficos para melhor discussão dos resultados. 

Buscou-se discutir os dados em função dos eventos de anomalias mais significativas de chuva 

assim como as secas dos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Quadro 1: Classe de intensidade do índice de anomalias de chuva 

 

Fonte: Sanches, et al., (2014) adaptada de Araújo, et al (2007). 

 

Resultados e Discussões 

Os gráficos 1 (A-F) apresentam a distribuição dos índices de anomalias de chuva para 

as estações utilizadas ao longo da série histórica. É possível observar que, apesar dos gráficos 

se assemelharem (entre uma estação e outra), há algumas diferenças de fácil percepção entre 

eles, como por exemplo os anos entre 1940-1960. Nesse intervalo, observa-se IAC (+) de 

classificação úmida para todos os anos na estação 2243012 enquanto que nas estações 2243010 
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e (11) há, pelo menos 1 ano com IAC (+) mais significativo com classificação extremamente 

úmido (ano de 1947 para ambas as estações).  

Segundo as informações dispostas graficamente, para as estações 2243010 os anos mais 

significativos em função do IAC positivo foram: 1947 (IAC + =4,6) e 1966 (IAC + = 4,3). Para 

os dados do IAC negativo foram os anos 1954 (IAC - = -4,3); 1963 (IAC - = -6,0); 1984 (IAC 

- = -4,7) e 2020 (IAC = -4,1). Observa-se que para a presente estações houveram mais anos em 

que o índice de anomalias de chuva indicando anos extremamente seco em relação ao total de 

ano extremamente chuvosos. Para a estação 2243011 os anos com IAC positivo ≥4,0 foram: 

1947 (IAC + = 4,4); 1983 (IAC + = 4,4) e 1991 (IAC + = 4,0). Para o IAC negativo, os anos de 

maior pertinência foram: 1963 (IAC - = -5,4) e 1984 (IAC - = -4,0). Já na estação 2243012 os 

anos com IAC positivo ≥4,0 foi unicamente o ano de 1983 (IAC + =4,4). Para o IAC negativo 

na estação (12) os anos extremamente secos (IAC ≤ -4,0) foram: 1963 (IAC - = -4,1) e 1984 

(IAC - = -5,1).   

O ano de 2014 segundo Coelho et. al. (2016) concomitantemente aos anos de 2013 e 

2015 marcou a região Sudeste do Brasil em função de um dos mais importantes períodos de 

seca para a região devido à ausência de episódios de ZCAS (Zona de Convergência no Atlântico 

Sul). Esse sistema, particularmente para o município de Petrópolis atuou 45% dos dias no mês 

de janeiro de 2016 provocando eventos extremos (chuvas com volumes ≥ percentil 95 para a 

série histórica) resultando em impactos significativos no espaço urbano de Petrópolis. 

Considerando os anos de 2013, 2014 e 2015 segundo o IAC negativo para o município, 

observou-se que para todas as estações, o ano de 2013 apresentou classificação de ano úmido 

com IAC = +0,7 (estação 10); +0,4 (estação 11) e 0,1 (estação 12). Para o ano de 2014 todas as 

estações apresentaram IAC = -3,1 (estação 10); -3,2 (estação 11) e -3,1 (estação 12).  Para 2015 

o IAC foi de -0,5 (estação 10); -1,7 (estação 11) e -1,7 (estação 12). Constatou-se, portanto, 

que, apesar de toda a região sudeste apresentar características de seca para os anos de 2013-

2015, o município de Petrópolis exibiu apenas o ano de 2014 com índices de classificação muito 

seca, não sendo, também, os mais significativos das anomalias de seca ao longo da série 

histórica estudada. É plausível que as características ambientais, sobretudo a orografia do 

município contribua para que, mesmo com a diminuição ou ausência de atuação da ZCAS,  que 

é um sistema de grande pertinência para ocorrência de chuvas na região sudeste do Brasil, o 
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município não seja afetado de forma tão significativa quanto as demais áreas da região com 

características ambientais distintas.  

 

Gráficos 1 (A-F): IAC positivos e negativos para as estações utilizadas na pesquisa 

 

Fonte: Organizado pelos autores, 2021 

 

Considerações Finais 

Pode-se considerar finalmente que para a série histórica estudada, a estação 2243010 

apresentou maior quantidade de anos com IAC negativos mais significativos em relação aos 

positivos, ou seja, os anos mais secos (extremamente secos) foram em maior quantidade (4 

anos) em relação aos anos extremamente úmidos (2 anos). Para as demais estações, o total de 

anos com IAC extremamente úmido foi igual aos extremamente secos (3 anos em cada estação 

para cada IAC +/-). Para os anos de seca (2013, 2014 e 2015) na região sudeste, apenas o ano 

de 2014 foi relevante segundo o IAC negativo, uma vez que em todas as estações o IAC- foi 

classificado como extremamente seco para o ano em questão. Essa condição, acredita-se estar 

relacionada às características ambientais e orográficas em função dos sistemas atmosféricos 

atuantes.  



 

175 
 

 

Referências Bibliográficas 

ARAÚJO, L.E.; MORAES NETO, J. M. SOUZA, F.A.S. Análise da variabilidade espaço-

temporal da precipotação na bacia do rio Paraíba usando IAC. Revista de Geografia (UFPE), v. 

24, n.1, jan/abr, 2007. 

 

COELHO, C. A. S.; CARDOSO, D. H. F.; FIRPO, M. A. F.. A seca de 2013 a 2015 na região 

sudeste do Brasil. Climanálise – Edição Especial de 30 anos, p. 55-61, 2016 

 

FREITAS, L.C.; SEVERINO, E.A.S.; ESTELA, M.; COSTA, R.A. Eventos Extremos de 

Precipitação e seus impactos na cidade de Ituiutaba- MG. Anais... XVIII SBGFA, Fortaleza, 

2019.  

 

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science 

Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. 

Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. 

Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. 

Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. 

 

GONLÇALVES, L. F. H.; GUERRA, A.J.T. Movimentos de massa na cidade de Petrópolis 

(Rio de Janeiro) In. GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. (org.) Impactos ambientais urbanos no 

Brasil, 11ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014, 418p.   

 

NIMER, E.; Climatologia da região Sudeste do Brasil: Introdução à climatologia dinâmica- 

Subsídio à geografia regional do Brasil. R. Bras. Geog., Rio de Janeiro, 34(1) :3-48 jan./mar. 

1972 

RIBEIRO, E.P.; MACIEL, A.S.Q.A. Análise do Índice de Anomalia de Chuva a 

Microrregião de Vitória de Santo Antão- Pernambuco. Revista GeoNorte, São Cristóvão, 

Ano XXIX, n. 2, p. 89-106, Jul./Dez. 2018. ISSN: 2318-2695 

 

SANCHES, F. O.; VERDUM, R.; FISCH, G. Índice de Anomalia de Chuva (IAC) na 

avaliação das precipitações anuais em Alegrete/RS (1928-2009). Caminhos de Geografia, 

Uberlândia, v. 15, n. 51, p. 73-84, 2014. 

 

SILVA, D.F.; LIMA, M. J. S.; SOUZA NETO, P.F.; GOMES, H. B.; SILVA, F.D.S.; 

ALMEIDA, H. R. R. C.; PEREIRA, M. P. S.; COSTA, R. L. Caracterização de eventos 

extremos e de suas causas climáticas com base no índice padronizado de precipitação para 

o leste do Nordeste. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 13, n.02 (2020), pgs. 449-464. 

 

TAVARES, C.M.G. Os impactos dos eventos extremos de precipitação no município de 

Petrópolis-RJ: Um estudo socioambiental. Dissertação (mestrado acadêmico) Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 2021. 



 

176 
 

 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA PERCENTIL P (10) PARA AS 

TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ 

DE FORA 

 

 

 

MICHAELA CAMPOS E SILVA67 

CAMILA DE MORAES GOMES TAVARES68 

                                                                                            THIAGO ALVES DE OLIVEIR69            

CASSIA DE CASTRO MARTINS FERREIRA 70 

 

Resumo: Episódios de ventos extremos de temperatura do ar apresentam prejuízos em diversos 

setores e principalmente nas cidades. O presente trabalho tem como objetivo a aplicação da 

técnica do percentil P (10) para as temperaturas máximas e mínimas no qual devem apresentar 

o valor superior a série climatológica (1975-2020) do percentil (10). Através da análise feita 

com o percentil 10, foi possível observar os eventos extremos de frio, e a diminuição dos dias 

frios a partir dos anos 2000. 

 

Palavras-chave: Ondas de Frio, eventos extremos, temperatura, estatística.  

 

Introdução 

Episódios de eventos extremos de temperatura do ar apresentam prejuízos em diversos 

setores da sociedade, sendo na economia, na agricultura, saúde e principalmente nas cidades, 

onde esses efeitos são sentidos de forma mais significativa, devido a intensa urbanização. Os 

eventos extremos de frio ou ondas de frio são caracterizados por sequências de dias em que a 

temperatura do ar se torna menor do que um determinado limiar (REBOITA, 2015). 

Diversos trabalhos nacionais e internacionais destacam a importância dos estudos das 

ondas de frio, como Fante e Armond (2014); Reboita (2015); Alves et al (2017); Firpo (2008); 

Barnett (2012); Cunha et al (2013) e Neves (2014). De acordo com o IPCC (2021) as ondas de 
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frio estão ocorrendo com menos frequência, devido ao aumento das temperaturas mínimas e 

máximas do ar,  essas alterações no padrão de ocorrência de tais eventos, justificam a presente 

análise, além de possibilitar a definição de medidas adaptativas para cidade. 

Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo a aplicação da técnica do percentil 

(TX10p) e (TX10 p) baseado nos índices ETCCDMI, para      a série de (1975-2020), destacando 

os anos mais significativos com temperaturas do ar inferiores ao limite do percentil 10 para 

temperaturas máximas mínimas. 

 

Metodologia 

Primeiramente foi feita a revisão bibliográfica acerca dos eventos extremos climáticos, 

mais específico das ondas de frio, e métodos de identificação de ondas de frio.  A segunda 

etapa destinou-se a coleta de dados de temperatura ar da cidade de Juiz de Juiz de fora, no 

período de 1975-2020 junto a estação meteorológica do INMET localizada na Universidade 

Federal de Juiz de Fora- UFJF e ao Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental- UFJF. 

Na terceira etapa, foi feito o preenchimento das falhas da série histórica de dados, 

utilizando a reanálise Era-40. Para analisar os eventos de ondas de frio, foi adaptada a 

metodologia utilizada por Geirinhas et. al (2018) Mandú et.al (2020). No qual foram 

identificados os eventos extremos de temperatura do ar, através de índices ETCCDI que 

utilizam limiares para identificação dos eventos extremos de temperatura como o (TN 10p) 

porcentagem de dias quando o TN<10° e (TX 10p) porcentagem de dias quando TX < 10° 

percentil para eventos de onda de frio.   

Foram aplicadas o percentil 10 para as temperaturas máximas (TNp) e para temperaturas 

mínimas (TXp) diárias, no qual devem apresentar o valor superior a série climatológica (1975-

2020) do percentil (10). Também foi realizada a quantificação dos dias frios por ano da série. 

Posterior a quantificação dos dias, foram selecionados os 2 anos com os maiores totais de dias 

frios (< Percentil 10°) o qual estão relacionadas as temperaturas mínimas e máximas TNp e 

TXp.Os dados foram organizados e apresentados de forma gráfica através da utilização do 

software Excel e discutido à luz     dos estudos sobre ondas de frio. 

Resultados e discussões  
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A partir da aplicação do Percentil 10 (TN10p, TX10p) para o intervalo temporal de 

1975-2020 verificou-se o aumento da temperatura mínima do ar ao longo dos anos para a cidade 

de Juiz de Fora (figura 1). 

 

Figura 1- gráfico da temperatura máxima p<10 . Fonte: Organizado pelos autores. 

Por meio da aplicação do percentil 10 para as temperaturas máximas, foi possível 

perceber a diminuição da temperatura inferior ao percentil (p10) ao longo dos anos, 

principalmente a partir dos anos 2000. Os anos mais significativos com temperaturas máximas 

inferiores a 19,1 °C foram 1983,1976,1996,1999 e 2004 

 

 

Figura 2 - gráfico de temperatura mínima p<10. Fonte: organizado pelos autores 
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O percentil (p10) aplicado para as temperaturas mínimas do ar da série, apresentaram 

uma diminuição dos dias com temperaturas inferiores ao percentil 10. Principalmente a partir 

dos anos 2000. Os anos mais significativos com temperaturas mínimas inferiores a 11,7°C 

foram os anos de 1989, 1996, 1999, 2000 e 2001 

A técnica utilizada possibilitou observar os anos que apresentaram dias frios para as 

temperaturas máximas e mínimas como demonstra o quadro 1. 

Temperatura máxima Temperatura Mínima 
Ano N° de dias frios Ano N° de dias frios 

1976 55 1989 60 

1983 52 1999 59 

1996 59 1996 79 

1999 50 2000 63 

2004 54 2001 78 

Quadro 1- anos com temperaturas máximas e mínimas e número dos dias frios. Fonte: organizado pelos autores 

Foram contabilizados os anos de 1996 e 1999 como os anos que exibiram temperaturas 

inferiores ao limiar do percentil 10, de 19,1°C para temperaturas máximas, e mínimas de 

11,7°C. Os eventos que constituem correspondência da temperatura máxima e mínima do ar 

estão configurados principalmente nos meses de Maio, Junho, Julho, agosto e setembro. 

 

Considerações finais  

 Dessa forma, através da análise feita com o percentil 10, foi possível observar os 

eventos extremos de frio, e a diminuição dos dias frios a partir dos anos 2000. Considera-se 

que, uma das possíveis explicações para a diminuição dos dias frios a partir dos anos 2000 para 

o município esteja relacionada às mudanças climáticas globais que tem, por sua vez, ganhado 

expressividade nos estudos climáticos dos últimos anos. Assim, as mudanças climáticas 

atreladas ao processo de urbanização e crescimento urbano são caminhos de pesquisa para 

averiguação da influência na frequência de dias frios ao longo dos anos.      Ademais, tais 

condições podem gerar possíveis riscos a população exposta às temperaturas     elevadas, devido 

a frequência e duração dos dias com temperaturas extremas 
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DISCUSSÃO PRELIMINAR SOBRE O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO 

DE CHIADOR - MG 

 

MARCOS VINICIUS DIMAS LEMOS71 

ROBERTO MARQUES NETO72 

 

Resumo: O turismo é um importante transformador de economias e sociedades, promove 

inclusão social, gera oportunidades de emprego e renda. O presente estudo consiste na análise 

do potencial turístico do município de Chiador (MG) e seu desenvolvimento acentuado no setor, 

por conter relevantes atrativos turísticos únicos no território nacional, relacionados à história 

regional. Dessa forma, além de dialogar sobre tal potencial turístico, apreensíveis por seus 

atrativos históricos, o trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão preliminar sobre a 

importância do turismo para a cidade, enfatizando seu patrimônio arqueológico. 

 

Palavras-chave: Turismo, Patrimônio arqueológico, Chiador-MG. 

 

Introdução 

O ramo do turismo é vasto, ele transforma o espaço geográfico, é importante não só 

pelas experiências que nos traz durante a prática, mas também, a maioria das vezes os passeios 

para satisfação pessoal acabam trazendo emprego e renda para milhões de pessoas ao redor do 

mundo, que dependem da realização das distintas atividades relacionadas à prática do turismo 

(BARRETO, 2006). O presente estudo apresenta o potencial turístico do município de Chiador, 

localizado no Estado de Minas Gerais, e parte do pressuposto de que ele possui sua maior parte 

territorial rural, sendo assim fácil o contato com os atrativos naturais, assim como a história 

contida no município por meio da rugosidade deixada com o passar dos anos. Para fundamentar 

esse trabalho foi utilizado um levantamento de dados em livros, artigos, leis e sites, visitas aos 

pontos turísticos para observações de alguns dados coletados nas pesquisas bibliográficas, 

assim como o registro fotográfico dos atrativos turísticos. 

Nos últimos anos o turismo em Chiador vem possibilitando o crescimento considerável 

do setor econômico na cidade e gerando oportunidades de trabalho direta ou indiretamente 

ligadas ao setor. A pesquisa tem como objetivo apresentar a importância do turismo para 
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Chiador, apontando como a atividade em questão pode continuar crescendo e movimentar a 

economia local, gerar receita, trabalho e renda aos envolvidos. 

 

Área de estudo 

Situado no extremo Sul da Zona da Mata mineira, historicamente e administrativamente, 

o território atual do município de Chiador pertenceu à cidade mineira de Mar de Espanha, onde 

foi elevado à categoria de distrito da mesma cidade pela Lei provincial nº. 2.085, de 24 de 

dezembro de 1874, com a denominação de Santo Antônio do Chiador. Em 1953, o distrito de 

Chiador foi elevado à categoria de município, desmembrando de Mar de Espanha, e carregando, 

como herança, o distrito de Penha Longa e a estação de Santa Fé (VANNI, 2001). Apesar da 

emancipação, Chiador continua com vínculo a Mar de Espanha como município integrante da 

sua comarca. 

Chiador é localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, possui extensão 

territorial de 252,852 km², em 1953 quando emancipado, contava com mais de 5 mil habitantes 

(VANNI, 2001). Segundo o último senso demográfico do IBGE a cidade no ano de 2010 

possuía 2.785 habitantes, e a densidade demográfica de 11,01 hab./km²; já para o ano de 2021 

a população estimada é de 2.657 pessoas, ou seja, a tendência do município é de se esvaziar 

ainda mais a cada ano. Cidade esta, cujo nome curiosamente tem origem devido a um chiado 

que se escutava da antiga estação ferroviária, produzido por uma cachoeira do rio Paraíba do 

Sul que fica a cerca de 500 metros da estação. Além do Rio Paraíba, a cidade também é banhada 

pelo Rio do Macuco. 

Chiador faz divisa com três municípios da Zona da Mata mineira, sendo eles: Santana 

do Deserto, Mar de Espanha e Além Paraíba, e divisa com três municípios do Estado do RJ, 

sendo eles: Comendador Levy Gasparian, Três Rios e Sapucaia. 

Segundo o IBGE (2021), o município está inserido na Mesorregião da Zona da Mata e 

na Microrregião de Juiz de Fora, e apesar da sua privilegiada situação geográfica, a cidade de 

Chiador não tem recebido do governo de Minas a atenção necessária para o seu 

desenvolvimento, pois a mesma é dependente da cidade fluminense de Três Rios. E com isso a 

cidade vem sofrendo um acelerado esvaziamento demográfico como visto anteriormente, 
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atualmente a maioria dos munícipes trabalham no município de Três Rios, podendo este, ser 

um fator relevante para tal esvaziamento demográfico.  

 

Atrativos turísticos de Chiador – MG: breve exposição 

Chiador contém atrativos naturais, relevantes dados e vestígios ligados diretamente com 

a história do Brasil. O turismo vem crescendo gradativamente em virtude da exploração e 

práticas do setor no território chiadorense. Apesar da prática do turismo ser uma atividade muito 

recente presente no município, ele está sendo visto como um novo e futuro fator econômico de 

interesse. Diante do exposto, em 2017 foi criado por Lei 902 de 18 de abril do mesmo ano a 

Secretaria Municipal de Turismo de Chiador - SMTC.  

Conforme a Lei 902/2017, a SMTC é responsável por planejar, promover, organizar e 

sistematizar as atividades turísticas no município, assim como também viabilizar a execução de 

programas, projetos e ações turísticas para desenvolvimento social, econômico, político e 

ambiental. 

Na Figura 1 observamos alguns exemplos de pontos turísticos que podem ser explorados 

pela SMTC: sítio arqueológico Toca do Índio (A), trilha do cruzeiro (B), lago de furnas e 

cachoeira que deu origem ao nome da cidade (C), Igreja Matriz de Santo Antônio (D), ruínas 

da estação de Chiador (E) e centro histórico (F). 

 

 
Figura 1 - Atrativos Turísticos de Chiador. Fonte: o autor (2021). 

 

Ênfase para os dois peculiares e exclusivos atrativos turísticos que são o sítio 

arqueológico Toca do Índio (Figura 1 - A), um dos poucos que contem pinturas rupestres na 



 

184 
 

Zona da Mata mineira, cadastrado no IPHAN no banco de dados do Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos deste 1997. Em um local de propriedade particular e de difícil acesso, o sitio 

arqueológico ainda não é explorado pela SMTC como atrativo. E as ruínas da estação 

ferroviária (Figura 1 - E), um elemento histórico inaugurado em 27 de junho de 1879, ainda no 

antigo povoado de Santo Antônio dos Crioulos, pelo Imperador D. Pedro II, é a primeira estação 

ferroviária em solo mineiro, construída com recursos do império brasileiro em parceria com 

companhias inglesas. 

Como aponta Corrêa (2011), o potencial turístico de um local está associado às distintas 

paisagens, assim como os símbolos históricos contidos na mesma. Sendo os exemplos aqui 

expostos, assim como os demais, importantes patrimônios turísticos capazes de proporcionar 

afinidades interdisciplinares entre o Turismo, Geografia, História e a Arqueologia. 

 A interdisciplinaridade é fundamental na prática do turismo, pois tendo em vista que 

nenhuma disciplina seja autossuficiente, que não precise da utilização de outras. Ela busca 

utilizar do conhecimento das diversas abordagens das disciplinas de interface para obtenção de 

resultados mais abrangentes e precisos, sobre a compreensão e a exploração do elemento 

turístico pelos métodos de distintas disciplinas. Sendo assim, Chiador tem a capacidade de atrair 

os turistas por meio do um desenvolvimento turístico, pois pode ofertar os diferentes atrativos 

presentes em seu território, que podem ser explorados de distintas formas através da 

interdisciplinaridade. 

 

Considerações finais 

É plausível que as atividades turísticas cresçam em Chiador gradativamente, 

principalmente, nos próximos anos, pois na cidade não existem muitas oportunidades de 

trabalho e o turismo, assim como em outras cidades, apresenta-se como sendo um grande 

potencial crescente para as futuras oportunidades de emprego. 

Durante a pesquisa foi notório que Chiador tem um grande potencial para o setor 

turístico. Porém, é preciso criar mais oportunidades de negócios para atrair os turistas, seja com 

eventos ou projetos ligados à gastronomia, à cultura, às belezas naturais, entre tantas outras 

ofertas, pois como visto a máquina do turismo é muito forte, movimenta a economia, gera 

receita, trabalho e renda aos envolvidos direta ou indiretamente. 



 

185 
 

O presente trabalho contribuirá para a divulgação dos pontos turísticos do município, 

destaque ao sítio arqueológico Toca do Índio, que está sendo explorado em um estudo de caso 

empreendido no município, buscando contribuir para a conservação desse importante 

patrimônio. Ciente que além desse, existem outros patrimônios históricos presente nas 

paisagens de Chiador, sendo eles relevante fator potencial para um desenvolvimento local. Este 

trabalho, sem a pretensão de esgotar o assunto, poderá também contribuir para futuras pesquisas 

dentro das temáticas abarcadas no mesmo. 
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ASPECTOS DA GEOCONSERVAÇÃO DE UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO: aplicações 

em Andrelândia (MG) 

 

ANA BEATRIZ BARBOSA FERREIRA73 
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Resumo: O presente trabalho traz considerações acerca da metodologia de geoconservação 

proposta por Brilha (2005) aplicada a um sítio arqueológico no município de Andrelândia 

(MG). Foi realizada uma revisão bibliográfica do tema, resgatando os principais autores de 

geodiversidade, geoconservação e geopatrimônio e, então, discutido as etapas de inventariação, 

quantificação, classificação, valorização/divulgação e monitoramento a partir do contexto da 

área. Encontrou-se lacunas e desafios para a gestão do sítio e para a implementação da 

geoconservação e foram levantadas propostas quanto ao geoturismo como forma de perpassar 

a etapa de valorização/divulgação.   

Palavras-Chave: Geoconservação; Patrimônio Natural; Sítio Arqueológico. 

 

Introdução 

O território brasileiro em sua extensão continental possui um dos mais completos 

registros da evolução do planeta Terra. São expressivos testemunhos geológicos de rochas 

datadas de mais de três bilhões de anos, do Arqueano Inferior até o Quaternário, conforme 

descrito por Silva (2008).  

A proteção do patrimônio natural pode se dar de duas formas: a preservação e a 

conservação. Segundo Santos (2012) a preservação defende que o patrimônio deve ser mantido 

intacto, isolado e sem nenhuma intervenção humana. Já a conservação, segundo a autora, 

admite o uso do patrimônio desde que seja de maneira ordenada e compatível com sua 

capacidade de suporte.  
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187 
 

Com isso, Brilha (2005) propõe a geoconservação, que tem como objetivo a 

conservação e gestão do patrimônio geológico e dos processos naturais associados. A 

geoconservação é aplicada de forma ampla visando um uso sustentável do patrimônio, 

priorizando elementos da geodiversidade (diversidade dos elementos abióticos) com algum tipo 

de “valor excepcional”.  

Diante disso, a geoconservação dispõe-se de um estudo de associação de diversos 

conceitos para que o entendimento dos geoindicadores – estes que segundo Morais (2000, p.08) 

são “elementos do meio físico-biótico dotados de alguma expressão locacional para os sistemas 

regionais de povoamento, marcando locais de assentamentos antigos – sejam inseridos em um 

contexto sintético de homem e natureza”.  

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é discutir a metodologia de geoconservação 

proposta por Brilha (2005), como ferramenta para a gestão e conservação do sítio arqueológico 

Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio (PASSA). O PASSA é composto por cristas 

estruturais residuais denominadas Serra de Santo Antônio, com uma extensão de 

aproximadamente 12 hectares, e sua altimetria varia de 1.000 a 1.200 m. (NPA, 2017, s/p). A 

organização sem fins lucrativos que fundou e administra o Parque, atua na conservação do sítio 

arqueológico Toca do Índio, com mais de 500 figuras geométricas e zoomorfas, dispostas ao 

longo de cerca de 50 metros de afloramento gnáissico. 

As pinturas são as primeiras conhecidas da Tradição São Francisco (PEREIRA, 2013) 

no sul de Minas Gerais. Essa tradição era conhecida apenas no Norte do estado atrelada ao Rio 

São Francisco, porém no caso das pinturas de Andrelândia estima-se que elas tenham sido feitas 

em três épocas diferentes. Existem também pinturas que remetem a Tradição Astronômica. A 

datação realizada a partir do método do Carbono-14 indica mais de 3.000 anos de idade. 

(Figura 01) 
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Figura 1: Pinturas rupestres Pinturas rupestres no paredão rochoso localizado no Parque Arqueológico da Serra de 

Santo Antônio.  

 

A metodologia da geoconservação proposta por Brilha (2005) é pautada nas etapas de: 

Inventariação, baseada na identificação, seleção e caracterização de áreas de real interesse e 

que precisam de proteção; Quantificação, momento em que os geossítios são quantificados e 

avaliados a partir de seu valor; Classificação que é variável de acordo com a legislação do país; 

Conservação, etapa na qual ocorre o levantamento da vulnerabilidade do patrimônio geológico 

à degradação causada pela ação humana, apontando as áreas em maior susceptibilidade; 

Valorização/divulgação dos geossítios inventariados a fim de instigar a sensibilização ao 

visitante; Monitoramento, a última etapa a ser implantada, importante para garantir que as 

ações tenham continuidade.  

Etapas de geoconservação no sítio arqueológico 

 A inventariação contempla outras etapas, como compilação de banco de dados, 

diagnóstico do meio físico, contextualização histórica. Em Andrelândia, a inventariação foi 

realizada a partir da metodologia de inventariação da geodiversidade, a qual se consistiu em 
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mapear os elementos abióticos dispostos na área, contabilizar a variabilidade destes e, por fim, 

espacializá-los no mapa de geodiversidade.  

 A quantificação é uma etapa complexa. Gray (2004) faz a valorização da 

geodiversidade a partir do valor intrínseco; valor cultural; valor econômico; valor funcional e 

valor científico/educacional. Porém, Brilha (2005) coloca a importância que o meio abiótico – 

recursos minerais, água, uso do território – tem para a vida humana, justificando a 

impossibilidade de se preservar toda a geodiversidade. Assim, o autor defende que a etapa de 

quantificação tem a finalidade de indicar as localidades que possuem os valores científicos, 

culturais e educativos.  

 Para essa etapa utilizou-se o mapa de geodiversidade, no qual foi possível delimitar os 

geossítios. Então, foram analisados individualmente e caracterizados a fim de determinar os 

valores presentes. No PASSA encontram-se todos esses valores, dada sua importância científica 

para as geociências, História e Arqueologia. A cultura disposta ali faz parte não apenas da 

cultura local, mas remete a uma história pré-colonial fundamental para compreender as 

organizações espaciais ancestrais. Por fim, o valor educacional é inerente à sua existência, 

podendo ser explorado desde o ensino básico até a pós-graduação, em diversas disciplinas e até 

de forma interdisciplinar. 

 A etapa de classificação pode ser contemplada de acordo com a legislação municipal, 

estadual e nacional. No Sistema Nacional Unidades de Conservação (SNUC) há duas categorias 

que são Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável com dozes tipos de UCs, 

as quais apenas a primeira categoria possui um tipo especificamente voltado ao patrimônio, que 

é o Monumento Natural (MONA). O PASSA desde 2001 é categorizado como Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

 Então, a etapa de conservação enfrenta diversos percalços, que Gray (2004) elencou 

em seu livro, destacando uma série de ameaças como exploração de recursos geológicos, 

desenvolvimento de obras e estruturas, florestação, desmatamento, agricultura, atividades 

militares, atividades recreativas e turísticas, coleta de amostras para fins não científicos e 

desconhecimento do assunto. 

A silvicultura se expande cada vez mais pela região sul do estado e, sobretudo em 

Andrelândia, o eucalipto já se tornou parte de uma paisagem extremamente agredida por uma 
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monocultura que ganha cada vez mais espaço, onde pequenos produtores são seduzidos por este 

mercado, arrendando suas terras e aderindo ao cultivo. Em campo, foi possível constatar a 

relevância da expansão da silvicultura, até mesmo em áreas protegidas, como é o caso do Parque 

da Serra de Santo Antônio, que desde 200 já é enquadrado como UC. 

 Por fim, as duas últimas etapas, valorização/divulgação e monitoramento podem ser 

compreendidas em conjunto, pois ocorrem de forma simultânea. Em 2017 e 2018 um projeto 

de extensão teve a finalidade de construir um painel geoturístico para o PASSA, podendo ser 

compreendido como uma ferramenta de valorização/divulgação.  

Contudo, ainda é necessário atenção quanto à última etapa de monitoramento. Em 

alguns locais encontra-se degradação por ações antrópicas e esse problema é uma consequência 

de outro problema que permeia a sociedade de modo geral: a falta de conhecimento sobre o 

assunto. A educação ambiental tem sido falha no aspecto de conscientizar a população sobre o 

que é e qual a importância de se preservar um elemento natural.  

Nessa proposta de Brilha (2005) a etapa de valorização/divulgação é de extrema 

importância. Como discutido anteriormente, quando se valoriza um patrimônio e o expõe para 

fora de seu contexto, o interesse externo aumenta, as pessoas criam interesse em conhecer e 

apreciar, e então ocorre a valorização externa e a sociedade compreende a importância de se 

preservar o elemento. Para que isso ocorra é preciso que o patrimônio seja divulgado, conhecido 

e apreciado por todos, mas de forma consciente e crítica. 

Desta forma, na preocupação em divulgar, valorizar e conservar também os elementos 

naturais do meio abiótico, tornando os elementos da geodiversidade como principal objeto 

interesse para os visitantes, surge o Geoturismo. Nesse novo segmento, as feições geológicas e 

geomorfológicas tornam-se o principal atrativo turístico e sua visitação tem como objetivo não 

só a mera apreciação estética, mas também a preservação do patrimônio geológico, o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e a divulgação junto aos turistas de conhecimentos 

relativos à interpretação da geodiversidade formadora das paisagens (SANTOS, 2012 apud 

HOSE, 2000). 

Por fim, a atividade geoturística deve ser pensada de modo interdisciplinar, sublinhando 

os elementos abióticos da paisagem e contribuindo para a gestão de espaços protegidos, muitas 
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vezes objetivados na conservação da biodiversidade mas majoritariamente visitados em função 

dos seus geossítios e geopatrimônios existentes.  

Considerações Finais 

O empenho em se inventariar, classificar, discutir e propor ações de proteção para o 

patrimônio a partir da geoconservação, quando executada de forma eficaz, pode ser um alento 

ao desenvolvimento de pequenos municípios que abordam grandes e importantes elementos 

abióticos que por vezes não recebem a devida atenção.  

Neste trabalho buscou-se pontuar de forma sucinta as etapas de geoconservação 

proposta em 2005 por José Brilha. Não foi o intuito propor ações efetivas de geoconservação, 

mas sim perpassar como tal estrutura metodológica foi aplicada no estudo de caso em 

Andrelândia, que admitiu uma ordenação proficiente e funcional das diferentes etapas e a 

compreensão abrangente e integrada do geopatrimônio e sua espacialidade. 
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A IMPORTÂNCIA DE METODOLOGIAS SGA PARA A GESTÃO AMBIENTAL DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
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Resumo: No contexto atual em que vivemos, as questões ambientais tem sido cada vez mais 

relevantes, com isso é preciso que se faça uma gestão das unidades de conservação, bem como 

dos seus recursos cada vez mais eficiente e efetiva. Pensando nesse contexto, as ferramentas 

que hoje já são utilizadas com bastante efetividade em Sistemas Gestão Ambiental de empresas 

e empreendimentos podem ser adaptadas para a gestão das unidades de conservação, 

oferecendo assim uma consciência situacional e um panorama bastante amplo de ameaças e 

oportunidades a serem observadas pelos gestores dessas unidades. 

 

Palavras-chave: Gestão ambiental, Ferramentas, SNUC, Sistema de Gerenciamento 

Ambiental, ESG.  

 

Introdução 

Desde o Brasil Colônia, a preocupação com os recursos naturais esteve relacionada ao 

potencial econômico de matérias primas. De acordo com Ramos (2012) o primeiro fomento a 

criação de uma legislação ambiental no Brasil foi em 1920, no governo do então presidente 

Epitácio Pessoa, esta iniciativa culminaria posteriormente na criação do código florestal. 

Entretanto, apenas a partir da década de 30 que se desenvolveu o princípio de áreas 

“reservadas”, subdivididas em três categorias  - parques nacionais, florestas nacionais, estaduais 

e municipais, e florestas protetoras.  A responsabilidade administrativa dessas áreas foi dada ao 

Serviço Florestal, criado em 1921 como “seção especial” do Ministério da Agricultura, 
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Indústria e Comércio, com o objetivo de conservar, beneficiar, reconstituir, formar e aproveitar 

as florestas. Foi nesta década também que foram instituídas as primeiras unidades de 

conservação do Brasil (Parque Nacional de Itatiaia 1937; Iguaçu e Serra dos Órgãos 1939). 

Em sua origem as Unidades de Conservação atendiam a objetivos múltiplos muitas 

vezes distantes da orientação universal para a conservação da natureza, esta tendência também 

pode ser observada internacionalmente como no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, 

considerado o primeiro parque nacional do mundo (1872), que tinha como objetivo o turismo.   

Para que haja a centralidade dos interesses voltadas para a preservação ambiental é fundamental 

que os  gestores compreendam com clareza as políticas públicas relacionadas às áreas 

protegidas e suas relações com a política como um todo.  Deste modo o presente estudo visa 

demonstrar a importância de uma gestão ambiental eficiente em unidades de conservação, a fim 

de contribuir para a preservação dos sistemas ambientais. Em consonância com o objetivo 

central, este resumo propõe a aplicação de ferramentas de gestão ambiental para a melhoria da 

gestão de UCs.  

 

Referencial Teórico 

O referencial teórico desta pesquisa foi estruturado sobre dois temas que serão principais 

para a discussão proposta, sendo eles: compreender o SNUC como premissa que regulamenta 

a gestão de unidades de conservação; e a adoção de ferramentas capazes de auxiliar na gestão 

ambiental. 

 De acordo com o MMA (2006) os progressos alcançados com a promulgação da Lei nº 

9.985 (2000) que institui o SNUC representam benefícios aos órgãos públicos responsáveis pela 

gestão das unidades de conservação em diferentes instâncias. Logo em seu artigo segundo a Lei 

estabelece conceitos importantes que servem de subsídio para os gestores ambientais no 

exercício da atividade.  Sendo por este estudo destacado os incisos I que define “unidade de 

conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. Para este se destaca que, a instituição do SNUC visa alinhar 

os interesses de demarcação de unidades de conservação, de modo que o objetivo central seja 
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promover a preservação ambiental. O inciso V, considera “preservação: conjunto de métodos, 

procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e 

ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos 

sistemas naturais. Deste modo se faz necessário desenvolver estratégias de gestão que estejam 

focadas em uma preservação a longo prazo, exigindo dos gestores um pensamento sistêmico 

capaz de compreender a complexidade dos processos naturais.  

As ferramentas para a melhoria da gestão ambiental, destacadas por este estudo são:  

Mapeamentos dos impactos ambientais que interferem direta e indiretamente na preservação da 

UCs, assim como proposto por Luppi et. al. (2015), e a utilização da Matriz SWOT 

(strengths,weaknesses, oportunities, threats), para análise e discussão de sistemas preservados, 

fomentando a educação ambiental, como feito por Branco Júnior (2021).  

Os estudos de Luppi et. al. (2015) demonstram que, a utilização dos mapeamentos dos 

aspectos do físico e outros, contribuem para uma visão mais integrada dos sistemas as quais as 

áreas de preservação estão submetidas. Tal contribuição é de extrema relevância quando 

pensada sob uma ótica de sustentabilidade, uma vez que as ferramentas de gestão visam 

contribuir com o gerenciamento dessas áreas em regime de longo prazo. Para o fazer do 

geógrafo enquanto profissional o uso de mapeamentos permite não só a espacialização dos 

dados como a interpretação de aspectos não visíveis de maneira sistêmica. Realçando a 

importância dos estudos geográficos na gestão ambiental. Já a Matriz SWOT permite analisar 

qualquer cenário pois de acordo com Branco Júnior (2021) leva à identificação de aspectos 

internos positivos (fortalezas) e negativos (fragilidades) e de aspectos externos que podem 

ajudar a melhorar as fragilidades (oportunidades) e também prejudicar as fortalezas (ameaças) 

em um dado cenário.  

O uso dessas ferramentas de maneira conjunta subsidia os gestores no processo de 

tomada de decisão, pois permitem uma maior clareza frente aos objetivos que serão enfrentados 

visando uma gestão sustentável e equânime.   
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Figura 1: Modelo para aplicação de Matriz SWOT, Fonte: Silva 2021. 

Discussão 

A efetiva regulamentação das áreas protegidas ocorreu após a implementação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) em 2000. Elaborado em 1988 pela 

Fundação Pró-Natureza, o anteprojeto passou por uma série de trâmites legais até que pudesse 

ser efetivamente aplicado em 2000. Entretanto o mesmo foi alterado em 2005 visando a criação 

de Áreas de Limitação Administrativa Provisória (ALAP), restringindo o uso de áreas em que 

posteriormente seriam implementadas as UCs. 

Dentro do SNUC, estão instituídas todas as classificações de unidades de conservação, 

bem como seus usos e peculiaridades. Tais unidades são divididas em 2 grandes grupos: 

Unidades de proteção integral e Unidades de Uso Sustentável, com finalidades diferentes e com 

subclassificações dentro delas. As unidades de conservação com suas mais diversas tipologias 

são de extrema importância quando pensamos em conservação ambiental, com destaque para 

diversos recursos naturais, por exemplo a água, uma vez que necessitamos encontrar um meio 

de existir como espécie coexistindo de forma harmoniosa com o planeta e seus mais diversos 

sistemas ambientais. A questão da sustentabilidade se mostra ainda mais relevante no contexto 

atual onde estamos vivenciando uma das maiores crises hídricas da história do Brasil, 

juntamente com grandes episódios climáticos extremos por todo o mundo.   

Outro ponto que corrobora a importância das questões ambientais nos dias atuais é a 

agenda 2030 da ONU , que é um conjunto de ações e políticas a serem adotadas por governos 

e entidades que visam não apenas a conservação ambiental e a sustentabilidade, mas também a 

melhora do bem estar humano. Dentro da agenda 2030 podemos destacar as ODS’s que são 

objetivos que devem servir de norteador para as políticas socioambientais a serem 

desenvolvidas dentro da agenda 2030.  

Essas unidades, podem e devem ser pensadas sob uma ótica de gestão ambiental que 

vise não apenas a sua conservação, mas também que as veja como partes de um grande sistema. 
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Apesar de serem áreas que possuem uma grande resiliência, estão inseridas em sistemas maiores 

que causam inputs e outputs energéticos, bem como afetam diretamente essas áreas. A Gestão 

ambiental vem sendo uma das áreas que mais se desenvolvem dentro de grandes corporações e 

empresas, trazendo com ela resultados que de outra forma não seriam possíveis. Uma gestão 

ambiental eficiente, consiste em não pensar uma atividade/empresa/empreendimento de forma 

isolada, e sim como parte de um sistema maior, em que diversos processos atuam dentro 

daquele ambiente. 

Sob olhar da gestão, podemos usar de técnicas e ferramentas que auxiliem para o 

desenvolvimentos de projetos, mais eficientes e eficazes, analisando diversos aspectos 

relacionados à conservação. Como por exemplo a utilização da matriz SWOT e PESTEL para 

identificação de potencialidades e ameaças a essas áreas, tanto em âmbito interno, quanto em 

âmbito externo a elas. Conjuntamente podemos pensar também no uso de mapeamentos de 

aspectos e impactos ambientais locais e regionais que afetem direta/indiretamente o sistema 

envolvido dentro das áreas de conservação.  Gerando assim um grande panorama que pode ser 

usado para direcionar políticas ambientais pelos gestores públicos, fazendo com que o Estado 

atue em seu papel regulador, como o próprio SNUC traz em seus artigos 5 e 6 que discorrem 

sobre a diretrizes e responsabilidades de gestão do SNUC 

Considerações finais  

Ainda que a implementação do SNUC (2000) represente um enorme progresso para a 

legislação ambiental brasileira, a mesma ainda necessita de uma série de melhorias quanto a 

aplicabilidade de seus objetivos. Deste modo o presente estudo buscou discutir o papel do gestor 

enquanto figura que se compromete com a preservação ambiental das Unidades de 

Conservação. Sabendo que, o mesmo deve não só compreender a legislação, como também 

adotar técnicas e ferramentas capazes de auxiliar no gerenciamento dos recursos naturais.  

Para que possamos pensar uma gestão mais equânime se faz necessário compreender a 

multidisciplinaridade desta temática, e as inter relações que coexistem em um mesmo sistema, 

visando mitigar as fraquezas e fortalecer as potencialidades, de modo a corroborar com uma 

gestão mais sustentável.  
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INDICADORES DE SANEAMENTO COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO: 

ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ (MG). 

 

RAMON OCTAVIANO DE CASTRO MATOSO77 

JOHNNY DE SOUZA DIAS78 

 

Resumo: No presente trabalho, utilizou-se do uso de indicadores de saneamento para análise 

em ambientes urbanos, na cidade de Espera Feliz, com o intuito de apresentar variáveis úteis 

ao planejamento. A revisão da literatura especializada, obtenção de dados de órgãos 

especializados, uso de geotecnologias e confecção de gráficos, possibilitou um panorama 

incipiente da situação do município supracitado. A partir dos indicadores foi possível tecer um 

panorama sobre o município, a partir das variáveis trabalhadas, necessitando de estudos futuros 

para diagnósticos mais detalhados. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento, Saneamento Urbano, Panorama histórico. 

 

Introdução 

Historicamente a civilização humana criou raízes no entorno dos rios, e com o passar 

dos séculos, o que antes era crucial para o seu desenvolvimento, se tornou um problema de 

saneamento e saúde, gerando grandes empecilhos para o desenvolvimento econômico da 

sociedade (PAIXÃO ET AL, 2018). Dentre os problemas causados pela má gestão dos recursos 

hídricos, podemos destacar: i-) falta de água, ii-) enchentes, iii-) proliferações de doenças, 

dentre outros. 

Isto posto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo introdutório, 

sobre os indicadores de saneamento no município de Espera Feliz, visando fornecer dados 

relevantes para o planejamento adequado do município. A metodologia, pautou-se nas seguintes 

etapas: i-) revisão da literatura especializada, ii-) consulta ao banco de dados de órgãos 

especializados, iii-) uso de geotecnologias e, iv-) confecção de gráficos. 

O município de Espera Feliz localiza-se na Zona da Mata Mineira no estado de Minas 

Gerais fazendo divisa com o estado do Espírito Santo. De acordo com o último censo do IBGE 

(2010), a grande maioria dos trabalhadores da cidade estão concentrados na zona rural, tendo 

no agronegócio um de seus principais nichos. Sendo o clima predominante, tropical de altitude 

(HORN E SOARES, 2007), o cultivo de café é favorecido pelos aspectos climáticos da região. 

Outro fator atrelado à produção cafeeira, foi a inauguração da estrada de ferro entre 1911 e 

1915, colaborando diretamente para o desenvolvimento econômico e administrativo da cidade 

(DE OLIVEIRA ET AL, 2020).   
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Figura 1 – Coordenadas planas de localização geográfica 

 

O tratamento e distribuição de água da cidade é feito pela COPASA, e de acordo com o 

Sistema Nacional de Informação Sobre o Saneamento – SNIS (2021), a cidade tem o Índice de 

atendimento urbano de água de 97,97%. Das totalidades referentes ao abastecimento de água, 

96% da população urbana é abastecida por rede de distribuição de água, 3% por poço ou 

nascente na propriedade e 1% por outras formas de abastecimento. Nas áreas rurais o panorama 

está mais voltado para as soluções individuais, onde 61% do abastecimento é feito através de 

poços ou nascentes, 25% de outras formas, e apenas 14% tem a rede de distribuição com 

hidrômetro, como ilustrado na Figura 2 (SNIS e INFOSABAS, 2021).   

Em relação a coleta de esgoto, o município conta com a coleta de 81% dos domicílios 

urbanos, porém não há tratamento dos esgotos na cidade, segundo informações retiradas de 

jornais locais (G1 – 2017). A prefeitura foi intimada pelo ministério público a realizar um 

sistema que contemple, juntamente com o sistema de esgotamento sanitário existente, o sistema 

de tratamento de esgoto, porém, até o momento não foi encontrado registros de algum tipo de 

tratamento na cidade. Nas áreas rurais o panorama é ainda pior, pois, não há coleta de esgoto e 

o tratamento destes efluentes, são feitos de forma rudimentar. A Figura 3 apresenta esse 

panorama em forma de gráfico (SNIS e INFOSABAS, 2021). 

Sobre os indicadores de resíduos sólidos na cidade, o panorama na área urbana é bom, 

atendendo 87% da municipalidade através de serviços de limpeza pública, os outros 13 % são 

divididos em coleta por caçambas e queima dos resíduos na propriedade. Já na área rural chama 

a atenção a queima dos resíduos em propriedades, com 55% dos indicadores. A figura 4 

apresenta esses dados em forma de gráfico (SNIS e INFOSABAS, 2021). 
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Figura 2 – Abastecimento de água na área urbana de Espera Feliz 

 

 
Figura 3 – Rede de coleta e destinação final de Esgoto 

 

 
Figura 4 – Resíduos sólidos 
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Considerações finais  

Os indicadores de saneamento local da cidade, apontam para uma realidade complexa 

ao que se refere a capacidade de autodepuração dos recursos hídricos. Para compreender e 

facilitar a tomada de decisão, gerando soluções para a cidade, é preciso investir em saneamento, 

realização de mapeamento dos recursos hídricos em escala apropriada, com estudos 

hidrológicos. O mapeamento de toda a rede de esgotamento sanitário e rede de drenagem urbana 

visando, se faz necessário, visando compreender a dinâmica do escoamento.  
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VARIABILIDADE ESPACIAL DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-
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Resumo:  

O presente trabalho objetiva avaliar a distribuição das chuvas no município de Juiz de Fora. A partir dos dados de 

três postos pluviométricos (Juiz de Fora-INMET; Torreões-ANA/CPRM; Chapéu D’Uvas- ANA/CPRM), foram 

calculados os totais mensais e anuais no período de 1950-2020, bem como o número de dias de chuva (>1mm) e 

o número de dias com chuva maior que 10mm. Com base nos resultados, observa-se que a estação do INMET em 

Juiz de Fora registrou maior número de dias de chuva e em cinco meses de ano registra, em média, maiores totais 

pluviométricos. O posto pluviométrico de Torreões teve um número maior de dias de chuva superiores a 10mm, 

enquanto que o posto de Chapéu D’ Uvas teve o menor valor nesse índice.   

Palavras-chave: Clima Urbano, precipitação, variabilidade, índices de extremos. 

 

Introdução  

Desde os primeiros estudos acerca das diferenças entre o clima das cidades e das áreas 

rurais do entorno, observou-se que as áreas urbanas poderiam influenciar nos elementos 

climáticos. Segundo Monteiro (1976) ainda anterior ao período da Revolução Industrial e a 

ampliação do crescimento das cidades no ocidente que se iniciam as investigações acerca do 

clima das cidades.  

As alterações na dinâmica da temperatura, seja do ar ou de superfície, já foram 

amplamente identificadas, tanto em grandes metrópoles como também em cidades médias e 

pequenas, em função da alteração das formas de uso e ocupação da terra, bem como a retirada 

da cobertura vegetal (LOMBARDO, 1985; VIANNA, 2018; ALVES; 2019). Entretanto, no 
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caso das precipitações considera-se que a cidade também poderia influenciar no seu 

comportamento.  

Landsberg (1981) a esse respeito, destaca que a cidade pode influenciar de três formas 

para uma elevação nas precipitações, primeiro pelo efeito da ilha de calor e a intensificação dos 

processos de convecção, o segundo efeito seria pelo barramento ao deslocamento da massa de 

ar através da estrutura urbana e o terceiro fator seria a poluição que em função de uma maior 

disponibilidade de núcleos de condensação, fomentaria a formação de nuvens. No entanto, o 

mesmo autor (LANDSBERG, 1981) considera que essas relações seriam um grande quebra-

cabeças de necessária investigação.   

Dessa forma, em grandes cidades diversos autores identificaram uma intensificação dos 

totais pluviométricos, que estariam associados à urbanização e aos fatores citados por 

Landsberg (1981). Marengo et al (2020) identificaram elevação dos eventos extremos na cidade 

de São Paulo. Além disso, outros estudos têm buscado investigar essa relação entre urbanização 

e as alterações nas chuvas locais, como Savic et al (2020) que analisaram os dados de 

precipitação na cidade de Novi Sad- Servia.  

Dessa forma a questão que se coloca é: É possível que em cidades médias como Juiz de 

Fora o clima urbano impacte a distribuição das chuvas em relação ao seu entorno? Com isso, o 

objetivo deste estudo é investigar o comportamento das chuvas no município de Juiz de Fora, 

em áreas urbanizadas e não urbanizadas.  

 

Área de estudo 

Juiz de Fora apresenta uma dinâmica climática com duas estações bem definidas, uma 

estação quente e chuvosa que vai de Outubro a Março, e uma estação fria e seca que vai de 

Abril a Setembro (FERREIRA, 2012; OLIVEIRA et al, 2020). Conferindo à cidade uma 

condição de clima tropical de altitude (ASSIS, 2016), influenciado “pelas características do 

relevo regional, de altitudes médias elevadas, que produzem um substancial arrefecimento das 

temperaturas” (ASSIS, 2016, p. 88).  

Materiais e métodos  
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Os dados utilizados são oriundos das seguintes estações: Juiz de Fora (INMET- Código: 

83692); Torreões (ANA/CPRM- Código: 2143016); Chapéu D’ Uvas (ANA/CPRM- Código: 

213020). As séries de dados utilizada foi de 1950 a 2020 para os três postos. Os dados foram 

organizados e trabalhados a partir do software Microsoft Excel 2013, no qual foram calculados 

os totais mensais e anuais no período de 1950-2020. 

O preenchimento das falhas se deu a partir da técnica da ponderação regional, indicada 

por Amador e Silva (2020) utilizando os próprios postos do estudo, bem como os dados de 

Lima Duarte (Código: 2143019).  

Além disso, para o cálculo do número de dias de chuvas e número de dias como chuvas 

maiores que 10mm foram utilizados os dados diários dos últimos 21 anos (2000-2020). O dia 

chuvoso foi considerado aquele em que o total pluviométrico foi superior a 1 mm (VAREJÃO- 

SILVA, 2006). O cálculo do dia de chuva superior a 10mm (R10) foi extraído a partir dos 

índices do Expert Team on Climate Change Detection and Indices - ETCCDI (ZHANG E 

YANG, 2004).  

 

Resultados  

 Inicialmente, a partir da distribuição dos totais anuais de precipitação observa-se pouca 

variação entre os dados. A partir do box plot observa-se que as caixas plot estão próximas, 

sendo que o pluviometro de Torreões apresentou maior amplitude, bem como a menor mediana 

(Figura 01). De uma forma geral, a partir dos dados totais anuais, existem poucas diferenças 

entre as estações localizadas em áreas não urbanizadas (Chapéu D’Uvas e Torreões) e na área 

urbanizada (INMET- Juiz de Fora).  

Figura 01: Box plot dos dados anuais de precipitação nos postos Chapéu D’Uvas, Torreões e INMET-Juiz de Fora.  
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Fonte: Organizado pelos autores.  

Os dados médios mensais de precipitação indicam que a estação do INMET em Juiz de 

Fora tem totais pluviométricos maiores em cinco (5) dos doze (12) meses do ano. Os cinco 

meses (Maio; Setembro a Dezembro) indicam que no início da estação chuvosa 

(Setembro/Outubro) e nos meses de Novembro e Dezembro choveu mais na estação INMET- 

Juiz de Fora (Figura 02).  

Figura 02: Médias mensais de precipitação no pluviômetros de Juiz de Fora- MG. 

 
Fonte: Organizado pelos autores.  

 

Em outros cinco (5) meses, os dados de Torreões foram superiores aos dois postos 

analisados, nos meses de Março; Abril; Junho; Julho e Agosto, principalmente na estação seca. 

E o posto de Chapéu D’Uvas registrou totais superiores, em média, nos meses de Janeiro e 

Fevereiro.  

Com relação ao número de dias de chuva e o número de dias com chuva maior que 

10mm, observa-se que o posto INMET- Juiz de Fora localizado na área urbana de Juiz de Fora 
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apresenta um maior número de dias com chuva, entretanto o número de dias com chuva maior 

que 10 mm é maior no posto de Torreões (Figura 03).  

O posto de Torreões tem o menor número de dias com chuva porém apresenta o maior 

número de dias com chuva maior que 10 mm. Esse fato indica que apesar de ter menos dias 

com chuvas, estas não mais intensas. No posto de Chapéu D’Uvas teve mais dias com chuva 

em relação ao posto de Torreões porém um menor número de dias com chuva maior que 10mm 

(Figura 03).  

Portanto, para uma avaliação de possíveis influencias da cidade, no comportamento da 

precipitação, deve-se investigar a circulação de ventos, bem como o relevo no município. Esses 

elementos, associados à atuação dos sistemas atmosféricos, influenciam também na 

variabilidade espacial das chuvas na cidade.  

 

Figura 03: Variabilidade de dias de chuvas entre 2000 e 2020 (a). Número de dias de chuva >10mm (b).  

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Organizado pelos autores. 

Em valores médios observa-se que Juiz de Fora tem o maior número de dias com chuva, 

porém os dias com chuvas maiores que 10mm ocorrem em maior número na estação de 

Torreões (Tabela 01).  

 

Tabela 01: Média de dias de chuva e dias com chuvas maiores que 10mm. 

Médias INMET- Juiz de Fora Torreões Chapéu D’Uvas 

Número de dias de 

chuva 
111,5 77,0 102,2 

Número de dias com 

chuva >10mm 
50,9 55,5 48,8 

Fonte: Organizado pelos autores. 
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 Considerações finais  

 Com base nos resultados, observa-se que a estação do INMET em Juiz de Fora registrou 

maior número de dias de chuva e em cinco meses de ano registra, em média, maiores totais 

pluviométricos. O posto pluviométrico de Torreões teve um número maior de dias de chuva 

superiores a 10mm, enquanto que o posto de Chapéu D’ Uvas teve o menor valor nesse índice.  

Diversos elementos podem influenciar nessa variação espacial das chuvas, dentre as 

mais conhecidas: o relevo, mas também a circulação regional e local de ventos bem como o 

próprio espaço urbano. Entretanto, outras pesquisas podem investigar e discutir os fatores que 

influenciam nesta variabilidade.   
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INFLUÊNCIA ANTRÓPICA NA FORMAÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS ÚMIDAS 

 

ISABEL PATRÍCIA MARTINS BAÊTA GUIMARÃES83 

MIGUEL FERNANDES FELIPPE84 

 

Resumo: Áreas úmidas são hidrossistemas resultantes da saturação de superfícies pela água, 

que aparecem corriqueiramente em dimensões diminutas em terrenos ondulados. Por possuírem 

gênese associada à permanência da água, são bastante vulneráveis às alterações dos processos 

hidrogeomorfológicos pela ação humana. O presente trabalho procurou compreender a relação 

da distribuição espacial das áreas úmidas e com os terrenos tecnogênicos, considerando uma 

amostra em Juiz de Fora-MG. Pôde-se entender que a antropogenia das áreas úmidas possui 

uma complexa relação com o tipo de intervenção humana na superfície. 

 

Palavras-chave: Wetlands, Hidrossistemas, Hidrogeomorfologia. 

 

Introdução 

As áreas úmidas (AUs) são sistemas hidrogeomorfológicos oriundos da estagnação da 

água em superfícies (de forma permanente ou temporária) de médio a longo prazo (GOMES; 

MAGALHÃES JÚNIOR, 2017). Apesar da grande importância ecossistêmica (CUNHA; 

PIEDADE; JUNK, 2015), o estudo de pequenas AUs ainda se mostra incipiente. Muitas se 

situam em zonas de expansão urbana, onde usualmente se encontram influenciadas por 

processos tecnogênicos (PELOGGIA et al., 2014), porém esses mecanismos ainda são 

desconhecidos 

Destarte, faz-se necessária atenção não somente às AUs de menor porte, mas também a 

fatores de iniciativa humana que possam determinar condições básicas de existência destes 

hidrossistemas e dos organismos que deles dependem. Procurando entender as AUs menores e 

suas interações com os aspectos antropogênicos, o presente trabalho objetiva compreender 

como se dá a influência humana sobre a formação e manutenção de AUs de pequeno porte. 
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Tem-se como espaço amostral a bacia do córrego Barra da Pedra, em Juiz de Fora-MG, em 

função das condições ambientais consideradas incomuns para o surgimento destes sistemas. 

 

Materiais e Métodos 

O desenvolvimento deste estudo se apoiou inicialmente em revisão bibliográfica sobre 

conceitos de áreas úmidas (GOMES; MAGALHÃES JÚNIOR, 2017) e de terrenos 

tecnogênicos e suas classes com exemplos típicos (PELOGGIA et al., 2014), buscando aliar 

ambos os assuntos por meio de uma abordagem hidrogeomorfológica.  

Com área de drenagem de aproximadamente 3km², a bacia do córrego Barra da Pedra 

(de 3ª ordem na escala de 1/50.000) integra a bacia  do rio Paraibuna e do rio Paraíba do Sul; a 

região caracteriza-se pelo clima tropical de altitude CwA/CwB (SÁ JUNIOR, 2012), com 

relevo mamelonar típico do domínio dos Mares de Morro (AB’SABER, 2003) e controle 

tectono-estrutural. 

O delineamento de AUs foi realizado por meio da ferramenta de construção de polígonos 

do software Google Earth Pro, com base em fotointerpretação (PANIZZA; FONSECA, 2011). 

Os dados vetoriais de drenagem e ottobacias foram obtidos pelo IDE-Sisema (2019). 

Posteriormente, foi efetuada a aplicação da classificação de Peloggia et al.(2014) de forma 

adaptada às condições fisiográficas e fisiológicas da área estudada, considerando terrenos 

tecnogênicos de agradação e degradação.  

 

Resultados 

Foram detectadas 12 áreas úmidas no âmbito da área de estudo, estando localizadas em 

cabeceiras de drenagem e planícies de fundo de vale (Figura 1). Dentre as 12, sete apresentaram 

indícios de influências antrópicas de terrenos tecnogênicos próximos, adjacentes ou no interior 

de seus limites (Figura 2). 
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Figura 1: Localização das áreas úmidas presentes na bacia hidrográfica do córrego Barra da Pedra. Fonte: 

Elaborada pelos autores.  

 

 

Terreno 

tecnogênico 
Classificação genética Exemplos AUs afetadas 

Agradação 

Depósito construído de 1ª 

geração 
Aterros (Estradas/vias; construções) 

001, 002, 003, 

004, 005 

Depósito induzido de 1ª 

geração 

Depósitos de sedimentos associados à rede de drenagem 

atual 

002, 003, 004, 

005 

Degradação 

Terreno Escavado Cortes de terraplanagem; açudes; drenos 
001, 004, 005, 

007, 008 

Terreno Erodido Sulcos, ravinas e voçorocas 005 

Figura 2: Terrenos tecnogênicos identificados e as áreas úmidas estudadas que apresentaram indícios de 

influências dos mesmos. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Foi possível notar que as AUs 001, 002, 004 e 005 apresentam uma maior influência  

antrópica, decorrente da presença mais expressiva de loteamentos, construções, represamentos 

e estradas em suas imediações . As demais AUs encontradas (003, 006, 007, 008, 009, 010, 

011, 012) apresentaram menores níveis de pressão por modificações de ordem antropogênica, 

sendo a construção de açudes o exemplo de degradação mais comum. Terrenos de agradação ‒ 

construções, estradas e vias ‒ influenciam frequentemente AUs de planície (001, 002, 004, 005), 
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sendo que tais estruturas se encontram adjacentes às superfícies úmidas ou junto às mesmas, 

cruzando-as de forma longitudinal (no caso de estradas e vias) ou estando no interior do limite 

das AUs (construções). Em ambas as posições, nota-se, na maioria das vezes, a umidade 

superficial adjunta às margens esquerda e direita das vias (Figura 3).  

 
Figura 3: Terrenos tecnogênicos (em vermelho, de degradação) identificados no âmbito das áreas úmidas 

estudadas (em amarelo) que apresentaram indícios de sofrerem influências dos mesmos. Fonte: Elaborada pelos 

autores. 

 

Tal configuração in loco dá indícios de que a área úmida seria contínua, mais ampla, 

com canais helocrenos mais bem distribuídos nos fundos de vale. Todavia, a “divisão” 

originada pela existência das vias acaba por modificar a dinâmica de alimentação de água das 

AUs, podendo ocasionar tanto a expansão quanto a supressão destes hidrossistemas 

(GUIMARÃES; FELIPPE, 2021). Através da acentuação da declividade às margens das 

estradas, por exemplo, é possível que haja um maior volume de sedimentos depositados pela 

ação gravitacional, possibilitando eventuais processos de assoreamento (à montante); porém, 

este mesmo fator é capaz de promover a expansão longitudinal dos brejos, dado que as vias em 

suas laterais podem ocasionar um efeito similar ao de contenções e barragens, contendo 

escoamentos superficiais e subsuperficiais na área brejosa, intensificando o acúmulo de água e 

expandindo a superfície úmida para setores mais baixos e profundos nas extremidades das AUs, 

visto que as laterais inclinadas se tornam impeditivas para a estagnação dos fluxos recebidos.  



 

213 
 

Em “terrenos de degradação”, incluem-se escavações para formação de açudes, cortes 

para terraços e terraplanagem, além de ocorrências esparsas de erosão linear induzida. No caso 

de açudes, alagamentos e fluxos subsuperficiais da água contida nas escavações poderiam 

expandir as AUs já existentes, especialmente em seções de cabeceiras e planícies que 

apresentem menor grau de declividade ‒ dada a saturação dos solos e superfícies adjacentes.   

 

Considerações finais  

Considerando a diversidade de fatores que determinam a formação das  AUs ‒ passando 

por variáveis de ordem estrutural e tectônica ou hidrogeomorfológica per se, entende-se que é 

preciso abordar as ações antrópicas enquanto fatores ambientais que afetam a existência de 

AUs. Por meio da detecção de terrenos tecnogênicos, foi possível compreender como se dão 

os  processos hidrodinâmicos e de transporte ou depósito de sedimentos (coluviais ou aluviais) 

e fragmentos de origem antropogênica. Assim, verificaram-se sobretudo possibilidades de 

mudança nos modos de alimentação de água e sedimentos para as AUs, pois eventuais 

mudanças de direção de fluxos superficiais (e subsuperficiais) podem ocasionar também 

variações na força e velocidade de escoamento da água, modificando também a dinâmica dos 

processos erosivos locais. Infere-se, assim, que os terrenos tecnogênicos e a ação antrópica em 

geral exercem uma influência considerável no funcionamento e formação de AUs. 
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BOARD INTERLOCKING E REDES EXTRATIVAS: a estrutura das mineradoras no 

Brasil  

 

LÍDIA APARECIDA DOS REIS85 

PAULO CEZAR DA ROCHA JUNIOR86 

BRUNO MILANEZ87 

 

Resumo: O presente texto tem como objeto de estudo a rede de corporações mineradoras com 

ações negociadas em Toronto e que exploram ouro no Brasil, fazendo uma análise de como se 

dá a composição dos membros diretores e dos responsáveis técnicos destas empresas, das 

conexões entre organizações que possuem membros em comum, e tratando de indicadores que 

fornecem justificativas para a adoção da estratégia de board interlocking por parte das 

organizações do setor de exploração de minério. 

 

Palavras-chave: Board interlocking, redes extrativas, corporações mineradoras. 

 

Introdução 

O trabalho se propõe a avaliar o grau de board interlocking entre as mineradoras 

canadenses que possuem projetos no Brasil. A partir dessa descrição espera-se identificar as 

relações de centralidade e influência entre essas empresas. O conceito board interlocking vem 

sendo utilizado por autores como CÁRDENAS (2015) e CÓRDOVA-ESPINOZA (2018) para 

descrever um fenômeno caracterizado pela presença de um ou mais membros do Conselho 

Diretor de uma corporação em um ou mais conselhos de outras corporações, possibilitando uma 

conexão entre estas organizações, formando assim, grandes redes e conexões.  
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Esse comportamento gera o questionamento sobre o porquê de várias organizações 

optarem por terem diretores compartilhados entre si ao invés de terem membros em seu 

conselho exclusivos e com dedicação integral ao seu grupo. 

 

Materiais e Métodos 

A pesquisa se iniciou com um levantamento bibliográfico sobre board interlocking e a 

atuação de empresas mineradoras canadenses na América Latina e no Brasil. Em seguida, a 

partir do site TSX e a TSXV foram obtidos os dados das empresas que possuem projetos no 

Brasil, bem como de seus diretores. Esses dados foram confirmados a partir de consulta aos 

sites das empresas individuais. Essas informações foram registradas em planilha eletrônica e 

analisadas com o uso do software Gephi (https://gephi.org/), desenvolvido para análise de redes.  

 

O estudo sobre board interlocking 

A pesquisa toma por base o modelo teórico-metodológico das RGPs. O modelo das 

RGPs foi proposto como forma de oferecer uma base para pesquisas sobre corporações 

transnacionais (CTNs), suas decisões e suas relações com outros agentes. Em termos gerais, o 

modelo das RGPs avalia o papel de agentes específicos, que incluem as firmas (bem como seus 

fornecedores e clientes), Estados, trabalhadores e movimentos sociais. Nesse contexto, a 

avaliação de seus papeis é baseado em três categorias: enraizamento (social, territorial, em rede 

e material), poder (corporativo, institucional e coletivo) e valor (criação/extração, ampliação, 

captura e destruição) (DICKEN, 2011). 

Dentre os elementos de análise utilizados para avaliar o enraizamento em rede, o board 

interlocking é um dos mais comumente usados. MIZRUCHI (1996) argumenta que existem 

diferentes razões para que as empresas ou diretores decidam pelo board interlocking. Ele 

menciona a possibilidade de mecanismos de conluio com forma de facilitar negociação entre 

competidores, cooptação, para acalmar fornecedores, monitoramento para aumentar o controle 

sobre empresas que recebem alguma operação e coesão social, para criar unidade para ação 

política.  

Analisando a literatura acerca do tema, CÁRDENAS (2015) afirma que o board 

interlocking torna o acesso de uma corporação a outra mais fácil. Em corporações que atuam 
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no mesmo setor, essa conexão pode facilitar o fluxo de informações de interesse comum a 

ambas as partes, em contrapartida, pode facilitar o fluxo de informações restritas de uma 

organização a outra.  

Em síntese, o pode-se afirmar que o board interlocking é uma prática que tem se 

mostrado comum entre organizações e corporações e que essa prática pode ser explicada pelo 

desejo dos envolvidos em potencializar o fluxo de informações, incrementar parcerias, defender 

interesses em comum, aumentar a captação de recursos financeiros e gerar facilitações políticas. 

 

O setor mineral e papel do Canadá  

De acordo com ALI (2003), o setor mineral (assim como o de petróleo e gás) se destaca 

dos demais com relação às possibilidades de board interlocking, como estratégia de gestão de 

risco. Ele afirma que a extração mineral não apenas possui um forte caráter espacial, devido à 

dependência da concentração dos minérios, portanto toda decisão envolvendo a produção ou 

não, está vinculada à capacidade de descoberta de novas reservas. Ele ainda identifica que são 

baixas as possibilidades de competição por diferenciação e a redução de custo tende a ser uma 

pressão constante. Como consequência, a escala de produção e a duração dos projetos são 

fatores primordiais. Como consequência dessas particularidades, o setor se caracterizaria por 

um risco acima da média das atividades manufatureiras.   

Considerou-se a necessidade de analisar a organização de mineradoras com ações 

listadas no Canadá, pois este é amplamente reconhecido por oferecer um ambiente financeiro 

favorável para corporações mineradoras. O Toronto Stock Exchange (TSX) e, especialmente, 

o TSX Venture Exchange (TSXV) tem a tradição de financiar projetos no Canadá e no exterior 

(DENEAULT e SACHER, 2012). GORDON e WEBBER (2016) identificaram que 75 % das 

mineradoras do mundo possuem registro no Canadá, sendo este o principal centro de 

financiamento do setor no mundo.  

Em anos recentes, o setor mineral brasileiro tem buscado atrair cada vez mais empresas 

canadenses para operar no país. Em 2017 o então Ministro de Minas e Energia anunciou a 

extinção da Reserva Nacional de Cobres e Associados (RENCA) em um evento no Canadá, 

antes que a medida fosse apresentada ao legislativo brasileiro (SENRA, 2017). Em 2020, o 

Secretário de Geologia e Transformação Mineral informou no Congresso do Prospectors & 
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Developers Association of Canada (PDAC) que o governo planejava liberar a mineração em 

Terras Indígenas (BRASIL MINERAL, 2020). Por esses motivos, descrever a estrutura das 

mineradoras canadenses no Brasil é um primeiro passo para compreender suas formas de 

atuação no país. 

Conclusões 

Assim, buscou-se identificar quais as empresas possuíam projetos no Brasil e criar a 

rede apresentada na Figura 2. A todo o Grafo elaborado apresentava 430 nós e 406 arestas. O 

Grafo mostra as empresas como círculos rodeados por seus diretores e gestores. Quando uma 

“constelação” é conectada a outra, identificamos a existência de board interlocking. Os dados 

sugerem que a ocorrência de sobreposição não chega a ser uma prática costumeira, sendo 

identificadas quatro ocorrências apenas. Todavia, a análise permite verificar situações 

interessantes, como dois casos de quatro empresas que acabam se conectando por diretores 

diversos e um caso onde um mesmo diretor participa de três empresas ao mesmo tempo. Fora 

isso, temos ainda um interlocking de três e um de duas empresas. 

 

Figura 2: Grafo de board interlocking das empresas estudadas. 

Fonte: Os autores 

Como não existe uma “métrica” pré-definida não é possível afirmar se esse grau de 

sobreposição é alto ou baixo. Os próximos passos da pesquisa seriam elaborar estudos 

comparativos, de forma a avaliar como essa estratégia se manifesta em diferentes contextos.  
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Minicurso 1: Gamificação para professores de Geografia 

 

Proponente responsável: Francisco Eliardo Nobre de Sousa Carga 

horária: 4 horas 

Número de vagas: 35 

 

Ementa: 

Estudo da gamificação e o uso na sala de aula é necessário urgentemente, vivemos a era da 

globalização todos estão conectados por mídias digitais, celulares, notebook, tablet etc. Se 

adequar a isso não e nada fácil e principalmente para levar para uma sala de aula onde se tem 

muitos jovens e a maioria fica desinteressada, o docente fica com a sensação de que ele não é 

um bom profissional. A gamificação hoje desenvolvida foi de importante, mas não resolve 

100% o interesse da sala de aula, mas uns 98% sim, deixa uma sala de aula mais motivada 

com participação de alunos que se sentem excluídos. 

A maioria dos discentes jogam u já jogaram algum jogo na vida mais sem nenhum propósito 

de estudo, apenas se divertir, mais quando levado para dentro da sala de aula, diversão e 

conhecimento fica mais fácil apresentar e passar conhecimento para entendimento e resolução 

de problemas. 

A gamificação é muito importante e necessária para levar para aula, com que possa ter mais 

interesse dos alunos e possa desenvolver métodos adequados. Mas para isso existe uma 

carência muito grande de preparação para isso, pois a instituição não dá muita assistência aos 

docentes para aplicar dentro da sala, então fica essa deficiência de conhecimento e como 

aplicar na prática. 

 

Resultados esperados: 

O minicurso a ser ministrados visa como experiência para futuros e já docentes na áreade 

licenciatura como aplicar a gamificação dentro da sala de aula os princípios e motivação 

para os alunos, outro fator é apresentar a eles plataformas de como fazer jogos educativos, 

pois muitos já ouviram falar, o gargalo é como podem fazer sem teruma base e como aplicar 

a sala de aula. 
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Minicurso 2: Avaliação da qualidade ambiental de nascentes 

 
Proponente: Mirella Nazareth de Moura 
 

Duração: 6h (quatro horas teóricas e duas horas práticas, também já incluindo conversas, 

discussões e dúvidas) 

Objetivo do minicurso: Mostrar aos participantes como eu desenvolvi, na minha dissertação, 

uma nova ferramenta de avaliação da qualidade ambiental de nascentes e, principalmente, 

como aplica-la. 

 

Para tal, pretende-se seguir os seguintes passos: 

Uma pequena introdução acerca do estudo de nascentes, como: o que levou a fazer essa 

pesquisa, os hiatos e percalços de se trabalhar com este tema, como conceituar uma nascente, 

como identificá-la, etc. 

Ainda na parte introdutória, discutir a necessidade de uma abordagem sistêmica e complexa 

para as nascentes, discutindo, ainda que brevemente, a Teoria Geral dos Sistemas e o 

Paradigma da complexidade. 

 

A próxima etapa do minicurso, será começar a apresentar o índice propriamente dito. 

Primeiramente, planeja-se elencar o diferencial do índice, o que faz dele uma ferramenta 

inédita e porque acredita-se que é uma ferramenta capaz de avaliar, de forma satisfatória, a 

qualidade ambiental das nascentes. 

 

Assim, logo em seguida, será possível de se apresentar o índice em si, composto por um 

checklist de caracterização e um de avaliação. Portanto, propõe-se explicar a diferença de cada 

um deles, bem como a importância de aplicar ambos, para, posteriormente, discutir cada um 

dos parâmetros que compõe os checklists (o que são, como medi-los e, especialmente, como 

interpretá-los). Parte da interpretação dos parâmetros, implica em explicar, com um pouco 

mais de detalhes, o método P-E-R (Pressão, Estado e Resposta). 

 

Após a apresentação dos checklists, e como manuseá-los, pretende-se dar um pequeno 

intervalo, para que, na segunda parte do curso, se inicie a parte mais importante da pesquisa: 

sua aplicação. Por se tratar de uma parte metodológica, será explicado e ilustrado como se faz 

a integração estatística dos parâmetros do checklist (de avaliação), para que eles se tornem 

indicadores, para assim, comporem o índice. 

Deve-se ressaltar, que a aplicação do índice será feita com casos empíricos reais (apresentados 

na dissertação), para que os participantes possam visualizar melhor o que está em pauta. 

 

Uma vez que o índice está aplicado e temos em mãos os resultados alcançados, o próximo 

passo será interpretá-los, como por exemplo, o que os números dos indicadores representam, 

como relacionar o checklist de caracterização com o de avaliação, e, especialmente, qual o 

estado da nascente, a partir da avaliação feita. 
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Para finalizar, planeja-se fazer algumas considerações finais e simular uma situação problema, 

que envolva uma fictícia coleta de campo, para que os alunos possam, eles mesmos, aplicar o 

índice e interpretar os resultados alcançados. 
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Minicurso 3: Introdução ao Qgis: conceitos e realização de mapas básicos 

Proponente: Marcelo Felipe Sabino dos Santos1 

Carga horária total: 4 horas 

 

 

Ementa: 

 

A presente proposta tem a finalidade de apresentar o programa de um minicurso que propõe 

introduzir conhecimentos básicos de cartografia e uma maneira de confeccionar mapas para 

pessoas interessadas que não disponham de conhecimentos técnicos e/ou teoricos sobre este 

campo da ciência, maspossuam interesse ou necessidade de autonomia na produção de 

conteúdos cartográficos. No trabalho aquiproposto, foi escolhido o software livre Qgis2 como 

instrumento principal para a realização das atividades bem como, o banco de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE3 como a fonte dos arquivos no formato shapefile 

que serão utilizados durante o curso na confecção dos mapas. 

A bibliografia básica do curso é apresentada nas referências bibliográficas e conta com 

materiais disponíveis na internet como manuais sobre a utilização do programa. O referencial 

teórico do curso será oferecido em uma apostila em formato digital elaborada pelo coodenador 

que, caso esta proposta seja aceita, pode ser enviada aos organizadores do evento para consulta 

e avaliação prévia mas que não consta entre os materiais aqui apresentados. 

 

 

Conteúdos: 

• Definições e conceitos básicos sobre sensoriamento remoto, cartografia e 

georreferenciamento 

• Introdução ao Quantum Gis (QGIS) e como baixar o programa 

• Como baixar arquivos shapefile em bancos de dados, com exemplo prático no site do 

IBGE. 

• Como confeccionar mapas utilizando arquivos shapefiles e o programa Quantum Gis 

 

Metodologias: 

• Explanação dos conceitos básicos sobre sensoriamento remoto, cartografia e 

georreferenciamento 

• Apresentação do software QGis, como baixar e instalar o programa 

• Como baixar arquivos em formato shapefile, onde arquivá-los no computador e como 

acessá-los 

• Como confeccionar um mapa utilizando o programa QGIS e os arquivos shapefiles baixados 

 
Referências Bibliográficas: 
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