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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

 

 

 

É com grande alegria que apresentamos IV Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico (HPG) 

e II Encontro Nacional de Geografia Histórica (GH), que acontece de 05 a 09 de dezembro de 2016, no Colégio 

Técnico – COLTEC, Campus da UFMG em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esses encontros intentam, de um 

lado, abrir e consolidar novas perspectivas de debate acadêmico no campo da GH e da HPG, no âmbito teórico 

e metodológico e, de outro, aprofundar as discussões e debates – por meio dos Grupos de Trabalho – das 

pesquisas desenvolvidas nesse campo nos últimos anos. A História do Pensamento Geográfico e a Geografia 

Histórica possuem múltiplos interesses de pesquisa e interfaces com outros campos científicos, aflorando seu 

caráter interdisciplinar. 

Objetivos 

 

 Abrir novas perspectivas de debate acadêmico teórico e metodológico nos campos da História do 

Pensamento Geográfico, da Geografia Histórica e de áreas afins; 

 Estabelecer o diálogo dos trabalhos desse campo de pesquisa com outras Ciências Sociais; 

 Aprofundar as pesquisas e debates na área, com base nas pesquisas efetuadas no campo, nas duas últimas 

décadas; 

 Atrair novos talentos e estimular novas pesquisas no campo; 

 Aprimorar os estudos acerca da trajetória/história e historiografia da Geografia – acadêmica e escolar -, 

das representações assentadas nos discursos geográficos e das construções simbólicas e material do 

território brasileiro. 

 Confrontar as concepções que informam o plano teórico do conhecimento nos referidos campos, com a 

realidade prática vivida pelos que fazem ciência em seus mais diferentes e imbricados níveis e domínios; 

 Contribuir para o aprimoramento do conhecimento científico de caráter crítico e criativo, propiciado pelos 

temas que permeiam os encontros, imprescindível para fazer frente aos desafios postos pela modernização 

da sociedade. 

 Estimular e propiciar a formação continuada daqueles que, de algum modo, estão envolvidos com a 

História do Pensamento Geográfico e a Geografia Histórica. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

Dias / 

Horários 
05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 

9h-12h 

Credenciamento 

(até as 16h) 

Saguão do 

COLTEC/UFMG 

Mesa 1: 

Singularidades e 

trajetórias do 

pensar/fazer geográfico. 

Debatedores/expositores 

– Professora Dra. Rita de 

Cássia Martins de Souza 

(UFU)  

– Professor Dr. Manoel 

Fernandes de Souza Neto 

(USP)  

– Professor Dr. Sérgio 

Nunes Pereira (UFRJ)  

– Professor Dr. 

Guilherme Ribeiro 

(UFF/RJ). 

AUDITÓRIO 3 ICB 

 

Mesa 2: 

Abordagens 

metodológicas na 

geografia: trânsitos e 

silenciamentos. 

Debatedores/expositores 

– Professor Dr. Cássio 

Eduardo Viana Hissa 

(UFMG)  

– Professora Dra. 

Alexandrina Luz 

Conceição (UFS)  

– Professor Dr. Marcelo 

Werner (UFF/RJ)  

– Professora Dra. 

Doralice Barros Pereira 

(UFMG). 

AUDITÓRIO 3 ICB 

Mesa 3: 

Pensamento científico, 

natureza, 

representações e 

discursos. 

Debatedores/expositores 

– Professor Dr. Ely Bergo 

de Carvalho (UFMG)  

– Professora Dra. Júnia 

Ferreira Furtado (UFMG) 

– Professor Dr. Antônio 

Carlos Vitte (UNICAMP)  

– Professor Dr. Eliano de 

Souza Martins Freitas 

(UFMG). 

AUDITÓRIO 3 ICB 

Mesa 4: 

Reflexões/refrações: 

Grafias na/da realidade. 

Debatedores/expositores  

– Professora Dra. Carla 

Lois (Universidad de  

Buenos Aires) – Professor 

Dr. José Flávio Morais 

Castro (PUC/MINAS)  

– Professor Dr. André 

Novaes (UERJ).  

– Profa. Dra. Rogata Del 

Gaudio (UFMG) 

AUDITÓRIO 3 ICB 

14h 

às  

17h 

16h 

Abertura 

AUDITÓRIO 3 

Instituto de 

Ciências 

Biológicas 

(ICB) 
Grupos de Trabalho 

Salas do Terceiro 

Andar 

COLTEC/UFMG 

Grupos de Trabalho 

Salas do Terceiro 

Andar 

COLTEC/UFMG 

Grupos de Trabalho 

Salas do Terceiro 

Andar 

COLTEC/UFMG 

Conferência de 

Encerramento 

 

Profa. Dra. Perla 

Brígida Zusmán – 

Universidad de Buenos 

Aires 

 

Dimensões da pesquisa 

em História do 

Pensamento Geográfico 

e Geografia Histórica. 

AUDITÓRIO COLTEC 

(122) 

17h 

Homenagem ao 

Prof. Antônio 

Carlos Robert 

Moraes 

Prof. Dr. Paulo 

de Albuquerque 

Bomfim (IFSP) 

AUDITÓRIO 3 

ICB 

18h 

Conferência de 

Abertura 

Prof. Dr. Pedro 

Vasconcelos – 

UFBA e UCS 

(BA) - A 

Geografia 

Histórica no 

contexto da 

História do 

Pensamento 

Geográfico e suas 

relações com as 

Ciências 

Humanas. 

AUDITÓRIO 3 

ICB 

Atividades Culturais 

Saguão do 

COLTEC/UFMG  

 

Lançamento de livros e 

revistas 

Auditório do 

COLTEC/UFMG 

Atividades Culturais 

Saguão do 

COLTEC/UFMG  

 

Confraternização: 

Jantar por Adesão 

Atividades Culturais 

Saguão do 

COLTEC/UFMG 
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Dia 05/12 - Segunda-feira 

9h às 16h - Credenciamento  

16h – Abertura 

17h - Homenagem a Antônio Carlos Robert Moraes - Prof. Dr. Paulo de Albuquerque 

Bomfim (IFSP) 

18h - Conferência de Abertura - A Geografia Histórica no contexto da História do 

Pensamento Geográfico e suas relações com as Ciências Humanas. 

Conferencista: Prof. Dr. Pedro Vasconcelos – UFBA e UCS (BA)  

 

Ementa: Os múltiplos eventos e fenômenos que ocorreram/ocorrem nas ciências humanas as 

aproximam e as imbricam mais num amalgama. Os campos do conhecimento que contribuem 

para a formação/desenvolvimento da grande área de ciências humanas, construíram discursos 

afeitos às relações sociedade & natureza, espaços e territórios, fronteiras e estados nacionais 

etc., que, ao longo do tempo, tem sido naturalizados e incorporados socialmente. Tal processo 

oculta/revela diferentes campos de poder entrecruzados na produção/representação social do 

espaço. A presente conferência visa expor os temas transversais que tem reunido no debate 

objetos, perspectivas teórico-metodológicas, que ampliem as potencialidades de compreensão 

quanto aos (des)caminhos da(s) geografia(s), em sua inscrição escolar e acadêmico/científica. 

 

Dia 06/12 - Terça-feira 

9h às 12h - Mesa 1: Singularidades e trajetórias do pensar/fazer geográfico 

Debatedores/expositores – Professora Dra. Rita de Cássia Martins de Souza (UFU) – 

Professor Dr. Manoel Fernandes de Souza Neto (USP) – Professor Dr. Sérgio Nunes Pereira 

(UFRJ) – Professor Dr. Guilherme Ribeiro (UFF/RJ). 

14 às 17h - Grupos de Trabalho 

 

Ementa: Os conteúdos e as formas do pensar/fazer geográfico ao longo da história foram (e 

são) bastante diversificados e diferentes. Em alguns momentos tais conteúdos e formas foram 

atualizados/requalificados devido às demandas do Estado, das empresas, da sociedade civil 

organizada e se desdobraram direta e/ou mediadamente em ações no espaço. Múltiplas 

subáreas da Geografia, dentre as quais a História do Pensamento Geográfico e a Geografia 

Histórica produziram trajetórias e singularidades, recorrendo a diversos autores/metodologias 

objetivando esclarecer mais e melhor o entendimento do campo disciplinar e da produção 

científica. Nesse sentido, quais foram/são as singularidades e trajetórias do conhecimento 

propiciado pela História do Pensamento Geográfico e pela Geografia Histórica no Brasil? 

Quais foram/são as repercussões nas relações entre os saberes/fazeres acadêmicos/científicos 

e os agentes da sociedade civil? Em que medida o conhecimento da história do pensamento e 

da história do próprio campo auxilia na compreensão das relações entre esses saberes, a ciência 

e o tempo em que esses são produzidos? 
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Dia 07/12 - Quarta-feira 

9h às 12h - Mesa 2: Abordagens metodológicas na geografia: trânsitos e silenciamentos 

Debatedores/expositores – Professor Dr. Cássio Eduardo Viana Hissa (UFMG) –– Professora 

Dra. Alexandrina Luz Conceição (UFS) – Professor Dr. Marcelo Werner (UFF/RJ) – 

Professora Dra. Doralice Barros Pereira (UFMG) 

14 às 17h - Grupos de Trabalho 

 

Ementa: Desde seu nascimento como “ciência moderna”, a geografia é instigada a contribuir 

com os processos de (re)produção social do espaço, seja dando suporte aos projetos e 

planejamentos do Estado e das empresas que lhes cobra conteúdos, procedimentos e práticas, 

seja produzindo análises críticas acerca da (re)produção capitalista do espaço. Nesse processo 

pergunta-se: Quais são as intervenções modernizadoras nas questões, temáticas, teorias e 

métodos propostas pela Geografia? Quais são as possíveis repercussões para a formação do 

profissional geógrafo, licenciado e bacharel, dos trânsitos trans e interdisciplinares? Quais 

orientações tem sido passíveis de aprofundar e sofisticar as análises realizadas nas pesquisas 

atuais, considerando sua eficácia e/ou limitações que permitam melhores esclarecimentos de 

fenômenos e/ou processos de produção do espaço? O que tem sido silenciado na produção 

científica geográfica? 

 

Dia 08/12 - Quinta-feira 

9h às 12h - Mesa 3: Pensamento científico, natureza, representações e discursos 

Debatedores/expositores – Professor Dr. Ely Bergo de Carvalho (UFMG) – Professora Dra. 

Júnia Ferreira Furtado (UFMG) – Professor Dr. Antônio Carlos Vitte (UNICAMP) – 

Professor Dr. Eliano de Souza Martins Freitas (UFMG) 

14 às 17h - Grupos de Trabalho 

 

Ementa: Ao longo da história a produção científica contribuiu (e contribui) para a criação e 

consolidação de concepções de natureza que se “espalham” pelo/no espaço e no tempo, por 

meio de signos do turismo, da ecologia, das imagens canônicas em livros didáticos, mapas, 

cartas etc., chegando ao nível da vida cotidiana. Elas têm definido limites, contradições e, por 

que não, possibilidades de emersão de outra sociedade, mais justa e igualitária. Ou seja, o 

pensamento científico, como campo discursivo, tanto pode contribuir para uma melhor 

compreensão dessas concepções/representações quanto reafirmar sua mistificação. Discutir 

ciência, natureza, representação e discurso(s) demanda questionar: Quais são as representações 

de natureza que povoaram (e povoam) a produção científica, em uma perspectiva histórica? 

Quais os discursos/representações de natureza estão presentes nos manuais didáticos da 

educação básica e acadêmica, nos mapas, nas cartas etc.? Em que medida tais 

discursos/representações desvelam/revelam os sentidos da (re)produção do espaço, 

contribuindo para a libertação dos processos de dominação? Para quem e como tais 

discursos/representações reafirmariam uma “imagem” de natureza mistificada ou 

contribuiriam para sua superação? Como o Estado participa nesses processos e quais os 

desdobramentos dessa intervenção? 
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Dia 09/12 - Sexta-feira 

9h às 12h - Mesa 4: Reflexões/refrações: Grafias na/da realidade. Debatedores/expositores 

– Professora Dra. Carla Lois (Universidad de Buenos Aires) – Professor Dr. José Flávio Morais 

Castro (PUC/MINAS) – Professor Dr. André Novaes (UERJ). Profa. Dra. Rogata Del Gaudio 

(UFMG)  

 

Ementa: A geografia (acadêmica e escolar) assentou grande parte de seu discurso/prática na 

descrição, estudos e análises sobre, o espaço, a natureza, o território, a paisagem e as 

sociedades, objetivando estabelecer uma síntese sobre o real. Tais estudos foram representados 

a partir de “grafias” cujo peso para a Geografia é inquestionável. Sua divulgação e análise a 

fim de ultrapassarmos a mera interpretação, busca compreender o simbólico e o funcional 

dessas “grafias” e suas implicações na aproximação com a realidade. Tornam-se então 

oportunas, as seguintes questões: O que essas grafias refletem e refratam da/na realidade? 

Como e por que pensar as “grafias” na geografia, em especial a cartografia, como técnica, 

linguagem, ciência, arte e suporte de relações de poder? Em que medida, as “grafias” orientam 

a mistificação do espaço/território? Em que medida apontam/permitem a superação dessas 

mistificações? Quais discursos carto-gráficos são (re)produzidos, e permitem a emersão do 

novo? 

 

14 às 17h - Conferência de Encerramento - Dimensões da pesquisa em História do 

Pensamento Geográfico e Geografia Histórica. Profa. Dra. Perla Brígida Zusmán – 

Universidad de Buenos Aires  

 

Ementa: As potencialidades de estudos em Geografia elegem novas perspectivas para o 

entendimento de objetos, conceitos e metodologias que ampliam as matrizes interpretativas de 

fenômenos do/no mundo. Nesse sentido, é fundamental nos ocuparmos, com uma reflexão/ação 

crítica, das novas tendências para o desenvolvimento das pesquisas, estimulando os debates 

acerca do fazer ciência e da dominância de discursos e/ou silenciamentos sobre determinadas 

teorias e métodos científicos. Assim, os (des)caminhos da pesquisa, a partir da Geografia, 

especialmente em suas subáreas História do Pensamento Geográfico e Geografia Histórica 

geram quais  possibilidades de realização de pesquisas nesses subcampos, nessa quadra da  

história? O que as teorias e métodos utilizados pelos pesquisadores desses subcampos de 

estudos revelam/ocultam da realidade? Quais as contribuições dos pesquisadores para ampliar 

o conhecimento do mundo e transformá-lo/reproduzí-lo? 
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Organização dos Grupos de Trabalho – IV ENHPG/II ENGH 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO 

GEOGRÁFICO 

TRABALHOS APROVADOS POR GT AUTOR(ES) 

1. Matrizes do Pensamento Geográfico 

 

18 Trabalhos Aprovados 

 

Sala: 330/COLTEC 

 

COORDENADORES DE GT: 

Prof. Dr. Guilherme Ribeiro (UFRRJ) 

Prof. Dr. Thiago M. de A. Brito 

(UFMG) 

Profa. Dra. Alexandrina L. Conceição 

(UFS) 
 

MONITORES: 

Glenda Cruz/Frederico R. 

Bonifácio/Mariana R. Ribeiro  

 

 

1. Paisagem e meio na origem das espécies: a geografia envolvida 

na evolução; 

2. Contribuições de Edmund Husserl para a Geografia Humanista; 

3. Reflexões sobre a Natureza em Goethe; 

4. A evolução conceitual das concepções teóricas sobre a categoria 

paisagem na história pensamento geográfico 

5. Reflexão sobre o espaço na metafísica de Kant;  

6. Alexander Von Humboldt: natureza e método; 

7. Pensamento Geográfico: autores clássicos na construção do 

pensamento geográfico moderno; 

8. A geografia e a arte da guerra de Sun Tzu;  

9. O percurso das ideias de natureza e história e sua influência na 

geografia de Carl Ritter; 

10. Singularidades e trajetórias do pensar/fazer geográfico: Notas 

preliminares sobre tradução e história da geografia no Brasil 

(1930-2016)  

11. Geografias feministas: apontamentos para reflexão; 

12. O método morfológico de Goethe e seu legado na geografia;  

13. Limites da fundamentação fenomenológica na Geografia: o caso 

da fenomenologia geográfica 

14. La « géographie coloniale » en France : une catégorie à 

déconstruire;  

15. Notas sobre alguns ditos sobre a relação entre a geografia e a 

filosofia-geografia em Kant; 

16. A naturalização do espaço ou a espacialização do natural; 

17. Gaia-graphein: Nietzsche e a geografia; 

18. A formação da ciência geomorfológica nos Estados Unidos da 

América do Norte no século XIX e suas relações com a pintura 

de paisagem. 

Carlos Francisco Gerencsez Geraldino; 

 

Aline Lúcia Nogueira Medeiros; 

Fabrício Pedroso Bauab 

Ludimila de Miranda Rodrigues Silva & José Antônio Souza de Deus. 

 

Wagnervalter Dutra Júnior; 

Thiago Macedo Alves de Brito 

Március Herculano P. C. Araújo & Sávio Augusto Nogueira Silva 

 

João Alves de Souza Neto 

Joyce Oliveira Leitão 

 

Guilherme Ribeiro 

 

 

Suzana Maria Veleda da Silva 

Maíra Kahl Ferraz; 

Josimar Monteiro Santos; 

 

Pascal Clerc; 

 

Jecson Girão Lopes; 

 

Frederico Rodrigues Bonifácio & Mariana Rodrigues Ribeiro; 

David Emanuel Madeira Davim; 

Antônio Carlos Vitte & Maíra Kahl Ferraz. 

2. História das ideias e das práticas 

geográficas 

 

8 trabalhos aprovados 

 

Sala 300/COLTEC 

 

COORDENADORES DE GT: 

Prof. Dr. Breno Viotto (UNILA) 

Prof. Dr. Sérgio Nunes Pereira (UFF) 
 

1. A epistemologia da Geografia e o espaço: aproximações a partir 

da contribuição de Milton Santos; 

2. A revolução quantitativa e teorética no contexto da teorias e 

guerra: uma leitura histórico-epistemológica; 

3. Para o desenvolvimento da nação: projeto ariano e geografia em 

Olivira Vianna (1883-1951); 

4. A recepção da teoria dos polos de crescimento no Brasil entre 

espaços homogêneos, polarizados e modelos espaciais; 

5. Trabalho e história do pensamento geográfico nos meandros da 

geografia crítica; 

 

Leandro Vieira Cavalcante 

 

Rodrigo Dutra Gomes; 

 

Diogo Marçal Cirqueira; 

 

Breno Viotto Pedrosa; 

 

Suzana Tosta Souza; Jânio Roberto Diniz dos Santos;Dayse Maria 

Souza; Victor Andrade Silva Leal; Fátima Crislaine Batista Rocha; 
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MONITORES: 

Claúdia Orduz 

 

 

6. Transporte e mobilidade: ideias e ráticas na produção do 

conhecimento geográfico; 

7. Escalaridade: notas sobre a divisão e a articulação do espaço: 

8. Ver cegos enxergar paisagem: discussões fenomenológicas a 

partir de sujeitos cegos; 

Vinicius Polzin Druciaki; 

 

Matheus da Silveira Grandi; 

Paulianno das Mercês Barros & Letícia Pádua; 

3. História do urbanismo  Trabalhos enviados para esse GT foram deslocados para o GT História Urbana e das Cidades. 

4. História da 

cartografia/14.Cartografia Histórica 

 

8 trabalhos aprovados 

 

Sala 302/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Prof. Dr. André Reyes Novaes (UERJ) 

Prof. Dr. José Flávio M. Castro 

(PUC/MINAS) 

Profa. Dra. Carla Lois 

(CONICET/ARGENTINA) 

MONITORES: 

Luiz Mallet/Joel Alvares 

1. Os mapas de sertanistas das pedras brilhantes: entre o traço 

rústico dos sertanistas e o desenho exato da cartografia 

europeia; 

2. Projetos para um Pais em projeto: o clube de Engenharia e a 

carta do Brasil ao milionésimo; 

3. A cartografia na Alta Idade Média: concepções cosmológicas; 

4. Relatos, esboços e cadernetas de campo: objetos cartográficos 

entre a materialidade e a invisibilidade ; 

5. As visões cartográficas da orientação ao sul na história da 

cartografia;  

6. A Vila de Cuyabá e os seus limites: apontamentos da 

cartografia histórica; 

7. Cartografando a obra de Gabriel Soares de Souza (1587): os 

engenheiros e o recôncavo no século XVI; 

8. Discursos geográficos e formas espaciais sobre a formação 

territorial de Itapvâma, em registros cartográficos coloniais, 

imperiais; 

Carmem Marques Rodrigues; 

 

 

Rildo Borges Duarte; 

 

Deyse Cristina Brito Fabrício; 

Maria do Carmo Andrade Gomes; 

 

Carla Monteiro Sales; 

 

Carlos Antônio Pereira de Carvalho & Vinícius Sodré Maluly; 

 

Thiago Luiz Gil; 

 

Bruno Andrade Ribeiro; 

5. Viagens, expedições científicas e 

inventários territoriais/7. Trajetórias 

Intelectuais e Institucionais de 

Geógrafos 

 

13 trabalhos aprovados 

 

Sala 304/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Prof.  Dr. Paulo Bomfim (IFSP) 

Prof. Dr. Antônio C. Vitte (UNICAMP) 
 

MONITORES: 

Rafael Goulart/Marcus Fidelis 
 

1. O empirismo e a geografia em Alexander Von Humboldt e Elisée 

Reclus: contribuições e relações; 

2. As contribuições promovidas pelas expedições científicas de 

Alexander Von Humboldt para a consolidação da versatilidade 

da ciência geográfica; 

3. Uma narrativa da espacialidade das nações indígenas: uso de SIG 

em roteiro de viagem setecentista; 

4. Cultura da exploração e sobrevivência: diálogos a partir de 

Timothy O`Sullivan, Ansel Adams e Sebastião Salgado; 

5. Aspectos da trajetória de Camile Vallaux entre os anos de 1896 

e 1907;  

6. A geografia de um livro nos caminhos de seu autor: uma análise 

a partir de Geography and vision de Denis Cosgrove; 

7. A geografia francesa e a instituição da Geografia no Brasil: 

Pierre Monbeig e Pierre Deffontaines;  

8. Da paisagem ao lugar: desvelando André do Mato Dentro e suas 

geografias;  

9. Yves Lacoste, herdeiro e pensador do subdesenvolvimento  

10. Pierre Gourou e a ocupação da Amazônia brasileira na década de 

1940; 

Thiago Felipe V. F. Machado; 

 

Brenda Larissa da Silva; 

 

 

Manoel Domingos F. R. Neto & João Pedro Galvão Ramalho; 

 

Lara D`assunção dos Santos; 

 

William Morais Antunes de Sousa; 

 

Rafael Andrade Gomes; 

 

Larissa Pereira Dias & Kárita de Fátima Araújo; 

 

Janise Bruno Dias & Valéria Amorim do Carmo; 

 

Elisa Favaro Verdi; 

Paulo Bomfim; 
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11. Concepções de geografia agrária na obra de Manuel Correia de 

Andrade; 

12. Região e globalização: a Amazônia na leitura miltoniana sobre o 

meio técnico-científico-informacional;  

13. Uma região em questão: a Amazônia nas lentes da Escola 

Uspiana de Geografia;  

Flamarion Dutra Alves; 

 

Helbert Michel P. de Oliveira; 

 

Saint-Clair Cordeiro de Trindade Júnior; 

6. Saber geográfico e sua relação com o 

pensamento social e os âmbitos 

institucionais 

 

7 trabalhos aprovados 

 

Sala 327/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Prof. Dr. Leonardo Civale (UFV) 

Profa. Dra. Rita de C. M. de Souza 

(UFU) 
 

MONITORES: 

Bruna Batista/João Moraleida 

1. O espaço e o tempo no extremo ocidente: os oitenta anos de 

“Raízes do Brasil e as contribuições de Sérgio Buarque de 

Holanda para a Geografia Humana; 

2. O Instituto Histórico-Geográfico do Rio Grande do Sul: 

identidade e trajetória institucional; 

3. A pertinência do texto literário e da interdisciplinaridade na 

construção do saber geográfico; 

4. A criação do curso de geografia da Faculdade de Filosofia de 

Minas Gerais;  

5. A importância da geografia para os historiadores dos “Annales” 

(primeira e segunda gerações:uma breve nota bibliográfica;  

6. As mudanças no curso de geografia da UFMG após a reforma 

universitária de 1968; 

7. A geografia política na revista brasileira de geografia do IBGE 

durante o regime militar 

Leonardo Civale 

 

 

Daniel Cristianetti Tessaro & Hully Pastorio Pereira; 

 

Djalma dos Santos Lima; 

 

Bruna Torres Batista; 

 

Vitor Araújo Alves 

 

Ludmilla de Oliveira Campos; 

 

Igor Rafael de Paula; 

 

7. Trajetórias intelectuais e 

institucionais de geógrafos 

Trabalhos enviados para esse GT foram deslocados para o GT Viagens e Expedições Científicas... 

8. Representações geográficas e 

construção de identidades nacionais e 

regionais 

 

8 trabalhos aprovados 

Sala 323/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Profa. Dra. Perla Zusman 

(CONICET/ARGENTINA) 

Profa. Naiemer R. de Carvalho 

(UFMG) 
 

MONITORES 

Bruno G. Von Sperling 

1. O Estado Germânico do III Reich: o romantismo como 

ferramenta vulgarizada através das políticas de paisagem; 

2. Produção acadêmica, (contra)hegemônia e megamineração na 

Bacia do Santo Antônio; 

3. Representações territoriais e o sertão brasileiro; 

4. As ideologias geográficas nas cartas de Mário de Andrade e 

Câmara Cascudo;  

5. Identidade e Alteridade: uma análise das representações das 

favelas cariocas nas obras de Portinari;  

6. A imaginação geográfica nos manifestos modernistas de 

Oswald de Andrade;  

7. Geografia e paisagem cultural: o geodesign como ferramenta de 

preservação; 

8. Territorialidade(s) em metamorfose; 

Philippe Dias Leão Torres; 

 

Bruno Guerra M. V. Sperling; 

 

Sidclay Pereira; 

Giuliano Coutinho; 

 

Lohane Fernanda Gonçalves Ferreira; 

 

Felipe Cavalcanti de Araújo; 

 

Flávio de Lemos Carsalade, Ana Clara Mourão Moura & Anna Clara 

Silva Noronha; 

Lucas Labigalini Fuini 
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9. História da geografia escolar 

 

5 trabalhos aprovados 

 

Sala 305/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Profa. Dra. Jeane M. Silva (UFRN) 

Profa. Dra. Valéria de O. R. Ascenção 

(UFMG) 

MONITORES: 

Larissa Brant/Diego Martins 

1. O saber ensinado na Geografia escolar no Brasil: contribuição 

metodológica à sua perspectiva histórica (1810-1930); 

2. Livros de Geografia na primeira biblioteca pública da cidade de 

São Paulo e o contexto cultural da província; 

3. Temáticas físico naturais na História da Geografia Escolar: 

reflexões sobre paradigmas de natureza e diretrizes curriculares 

no Brasil; 

4. Descaracterização da formação doscente e o ensino de geografia: 

percurso e lógicas subjacentes; 

5. As concepções de trabalho e trabalhador presentes nos livros 

didáticos de geografia; 

Jeane Medeiros; 

 

Daniel Mendes Gomes; 

 

Thiago Manhães Cabral & Sula Turner Richa; 

 

 

Ângela Karla Silva Esteves, Diego Martins da Cruz & Valéria de 

Oliveira Roque Ascenção; 

 

Elaine Queiroz Silva Amorim; 

GEOGRAFIA HISTÓRICA TRABALHOS APROVADOS POR GT AUTOR(ES) 

10. Geografia Histórica e 

pensamento geográfico/12. 

História 

Ambiental/15.Dimensão do 

estudo geográfico: categorias, 

escalas e periodizações. 

 

12 trabalhos aprovados 

 

Sala 325/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Prof. Dr. Marcelo W. da Silva (UFF) 

Profa. Rosimeire Petrucci (UFU) 
 

MONITORES: 

Luiz Carlos da Silva/Clara Rocha 

1. Geografia Histórica e o pensamento geográfico na preservação 

da herança da guerra; 

2. Tempo do sertão tempo das frentes pioneiras paulistas: a 

consolidação de um espaço para a mundialidade;  

3. O ensino superior e os cursos de Geografia na UFMG, UFJF, 

UNIMONTES e UFU: uma aproximação estratégica para a 

consolidação da modernidade em Minas Gerais; 

4. A conquista tecnocientífica do território e a construção do campo 

geográfico (1900-1930);  

5. Geografia Histórica -  Possibilidades teóricas na obra de 

Thompson;  

6. As instituições militares do exército e o projeto territorial do 

Brasil: a função das colônias e regiões militares;  

7. Do campo científico (geográfico) ao conteúdo das disciplinas da 

geografia acadêmica; 

8. Desafios atuais e futuros para a gestão socioambiental nas 

unidades de conservação do Maranhão;  

9. Evolução temporal e espacial das Unidades de Conservação em 

Minas Gerais;  

10. Entre o mar e a terra: as paisagens de Cananéia e sua importância 

histórica para o período colonial; 

11. Periodização nos estudos agrários na revista brasileira de 

geografia (RBG) – 1940/2005;  

12. Uma narrativa da espacialidade das nações indígenas: uso do SIG 

em um roteiro de  viagem setecentista; 

Pablo Cristiano Alves Coelho; 

 

Guilherme Caruso Rodrigues; 

 

Rosimeire Petrucci; 

 

 

Carlos Eugênio Nogueira; 

 

Rafael Rodas Veras Filho; 

 

Marco Túlio Martins, Cleiton Tavares Lima & Rodrigo Guimarães; 

 

Ana Cristina Corrêa Silveira & Valéria de Oliveira Roque Ascenção; 

 

Francisco Wendell Dias Costa; 

 

Renato de Oliveira Marques & Sandro Laudares; 

 

Luciene Cristina Risso; 

 

Miguel Angelo Campos Ribeiro & Glaucio José Marafon; 

 

Manoel D. F. Rendeiro Neto; João Pedro Galvão Ramalho 

11. Metodologia e fontes em Geografia 

Histórica 

 

7 trabalhos aprovados 

 

Sala 309/COLTEC 

1. Questões teóricas e metodológicas da geografia histórica; 

2. Aspectos metodológicos em História da Geografia e Geografia 

Histórica: relato de pesquisa sobre o Ministério do Interior; 

3. Avista-se de muito longe do mar em fora: desvelar fontes e 

marcas sobre a formação territorial de Itabaiana além das minas, 

da serra e de sua distância do litoral (séculos XVII-XIX); 

Patrício A. Silva Carneiro; 

Gustavo Soares Iório 

 

 

Fabrícia de Oliveira Santos & Alexandrina Luz Conceição; 
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COORDENADORES DO GT: 

Prof. Dr. Gustavo S. Iório (UFV) 

 

MONITORES: 

Glauco A. Nascimento/Ludmilla 

Campos 

4. Um estudo de geografia histórica sobre o distrito federal: óbices 

e avanços; 

5. O papel dos jornais nos estudos de geografia histórica: a relação 

entre quilombos e abolicionismo no Rio de Janeiro no final do 

século XIX;  

6. Memórias como fontes: discursos, marcas espaciais e 

resistências na formação territorial de Itabaiana/Sergipe; 

7. Um certo vazio de fontes sobre a formação territorial de 

Itabaiana; 

 

Adriano bittencourt Andrade; 

 

Deborah da Costa Fontenelle; 

 

 

Camila Silva Santos; 

 

Juliana Lima da Costa; 

12. História Ambiental Trabalhos enviados para esse GT foram deslocados para o GT Geografia Histórica e pensamento geográfico e o GT Dimensão do estudo 

geográfico: categorias, escalas e periodizações. 

13. História urbana e das 

cidades/3.História do Urbanismo 

 

16 trabalhos aprovados 

 

Sala 313/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Profa. Dra. Maria de Fátima A. 

Martins (UFMG) 

Profa. Dra. Doralice S. Maia (UFPB) 
 

MONITORES: 

13. Fernanda Mendes/Paloma 

Néder 

1. Na linha do trem: territorialidades urbanas em Goiânia; 

2. A rua do Ouvidor enquanto território do carnaval das grandes 

sociedades em meados do século XIX; 

3. A ferrovia nas cidades bocas de sertão: alterações na morfologia 

e na estrutura urbana;  

4. O processo de urbanização em Campina Grande e os rios na 

cidade: o caso do riacho de Bodocongó; 

5. A ocupação do subúrbio carioca e o surgimento dos territórios 

fabris: o caso Nova América; 

6. El processo histórico de construcción de la ciudad y las 

transformaciones ambientales y sociales em la RMBA entre 1856 

y 2006: una perspectiva analítica desde sistemas complejos; 

7. Apropriação de espaços públicos: para além do viaduto de Santa 

Tereza; 

8. Memórias do bairro operário do Jardim Botânico e a evolução 

urbana do Rio de Janeiro; 

9. Cinema e História Urbana: reflexões sobre a urbanização 

hodierna a partir do filme A vila; 

10. Das políticas habitacionais ao direito à cidade: reflexões sobre a 

história contraditória da cidade de Vitória da Conquista/BA; 

11. A emergência da favela como objeto de prática médica do neo-

hipocratismo à teoria dos germes; 

12. Capitais planejadas como instrumento de apropriação do 

cerrado; 

13. As favelas brasileiras na geografia: diferentes abordagens e 

interdisciplinaridade; 

14. O processo urbano de Juiz de Fora na transição republicana 

(1889-1891); 

15. Estado e comércio na história do desenvolvimento de Vitória 

(ES) na primeira metade do século XX; 

1. A história do parcelamento do solo em Olinda/PE – (1931-2006) 

e tipologias residenciais na morfologia urbana; 

Lídia Milhomem Pereira & Ricardo Alexandrino Garcia; 

Dimitri Andrey Scarini; 

 

Doralice Sátiro Maia; 

 

Aline Souza Almeida, Danilo Antônio Nascimento & Luiz Eugênio 

Pereira Carvalho; 

Renan Caldas Azevedo; 

 

Marina Miraglia; 

 

 

Paloma Rezende Néder & Doralice Barros Pereira; 

 

Luciene Pereira Carris Cardoso; 

 

Eliano de Souza Martins Freitas; 

 

Rita de Cássia Ribeiro Lopes & Suzane Tosta Souza; 

 

Rafael da Costa Gonçalves de Almeida; 

 

Gabriela Ruales Orbes; 

 

Mariana Machado Tavares; 

 

Yuri Amaral Barbosa; 

 

Ana Lucy Oliveira Freire; 

 

Roberto Silva de Souza; 

 

14. Cartografia Histórica Trabalhos enviados para esse GT foram deslocados para o GT História da Cartografia. 
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15. Dimensões do estudo geográfico: 

categorias, escalas e periodizações 

Trabalhos enviados para esse GT foram deslocados para o GT Geografia Histórica. 

16. História e formação 

territorial 

 

18 Trabalhos aprovados 

 

Sala 311/COLTEC 

 

COORDENADORES DO GT: 

Prof. Dr. Manoel F. de S. Neto 

(USP) 

Prof. Dr. Gil Porto (UNIFAL) 
 

MONITORES: 

Paulo V. Siffert/Reinaldo Freitas 

2. Nord-Pas-de-Calais, Wallonnie e Flanders: origens de um espaço 

transfronteiriço comum do século XXI; 

3. No Roteiro da Missão Cruls: mineração e ocupação do território; 

4. Formação territorial no Vale do Mucuri: emancipações 

municipais no período de 1870-2000 – uma análise espacial;  

5. 500 anos de história urbana no Brasil: ciclos econômicos e 

evolução das funções urbanas das cidades; 

6. Infraestructura e integración regional em el Virreino de Nueva 

Granada a Finales del siglo XVIII; 

7. A emergência do munícipio de Jacobina/ BA: uma contribuição 

ao entendimento de sua formação territorial; 

8. Geopolítica da Religião: os movimentos expansionistas do islã 

em África nos séculos VII ao XV; 

9. O domínio territorial republicano manifesto na 

multiexpressividade da Comissão Rondon;  

10. Nos confins dos silêncios territoriais: investigação da formação 

territorial do Oeste catarinense, a partir da ideologia geográfica; 

11. As estruturas territoriais na legislação brasileira: a evolução da 

abordagem do tema território a partir de 1938; 

12. Os planos viários nacionais: as propostas de integração para a 

mesorregião do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba – (1874-

1951); 

13. A guerra Guaranítica (1752-1761): conflitos e resistências em 

torno da formação territorial do Brasil; 

14. Narrativas e dimensões da formação territorial baiana: um estudo 

de caso a partir dos municípios de Macarani, Itapetinga, Itororó, 

Itarantim e Maiquinique; 

15. A história do comércio e o seu papel na dinâmica da formação 

territorial: um breve resgate através das épocas pré-capitalistas 

ao período técnico-científico-informacional; 

16. Leituras geo-históricas da baixada campista; 

17. Sob o império da grilagem: os fundamentos da absolutização da 

propriedade privada capitalista da terra no Brasil (1822-1850); 

18. Análise historiográfica do estado de Minas Gerais no século XIX 

baseada na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 

entre 1839 e 1900: a presença das questões indígenas; 

19. A rede de cidades mineiras em evolução e as mudanças 

estruturais do século XX; 

Paulo Vitor Siffert; 

 

Adriano Gonçalves da Silva & Rita de Cássia Martins de Souza; 

Diego Filipe Cordeiro Alves, João Francisco de Abreu & Leônidas 

Conceição Barroso; 

Tiago Cisalpino Pinheiro & João Francisco de Abreu; 

 

Carlos Eduardo Valência Villa; 

 

Leandro Lopes Fiúza & Antônio Augusto Martins Fonseca; 

 

Rodrigo Corrêa Teixeira & Joelton Carneiro de Lima; 

 

Cristiane Aparecida Zambolin Teodoro; 

 

Cristina de Moraes; 

 

Gabriel Bias F. P. S. Medeiros’ 

 

Maurício Aquilante Policarpo; 

 

 

Jéssica A. Corrêa; 

 

Gil Carlos Silveira Porto; 

 

 

Felipe Pires Caititê; 

 

 

Raphael Neves da Conceição; 

Gustavo Francisco Teixeira Prieto; 

 

Alexandre Elias de Miranda Teodoro’ 

 

 

Ralfo E. da Silva Matos; 
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CAMPUS PAMPULHA 

 
Em destaque os prédios, nos quais ocorrerão o evento (COLTEC & ICB) a portaria que ficará aberta no dia 

08/12/2016 (feriado). E a localização do restaurante do CDTN (para o almoço de 08/12). 
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GRUPO DE TRABALHO 01: MATRIZES DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

 

Sala: 330/COLTEC  

COORDENADORES DE GT:  
Prof. Dr. Guilherme Ribeiro (UFRRJ)  

Prof. Dr. Thiago M. de A. Brito (UFMG)  

Profa. Dra. Alexandrina L. Conceição (UFS)  

 

EMENTA: As matrizes do pensamento revelam sempre tendências epistemológicas, base das 

grandes formas de organização do pensamento. Conforme Machado, as matrizes revelam-se 

como ideologias científicas e como tal exigem reflexões que as desvendem. Dentre essas 

grandes tendências podem ser elencados os marxismos, os positivismos, os culturalismos e 

outras em suas mais variadas apresentações. 

 

RESUMOS 

 

A EVOLUÇÃO CONCEITUAL DAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE A 

CATEGORIA PAISAGEM NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

Ludimila de Miranda Rodrigues Silva 

José Antônio Souza de Deus 

 

Resumo: Na trajetória histórica do pensamento geográfico a categoria de análise paisagem 

configurou-se como um “conceito-chave” para a compreensão e (re)interpretação de diversos 

aspectos da realidade, assumindo diferentes acepções de acordo com a corrente geográfica na 

qual foi utilizada. Este artigo tem o propósito de fazer algumas reflexões e problematizações 

sobre o desenvolvimento e relevância dessa categoria conceitual para as pesquisas científicas 

e na própria construção da ciência geográfica. Para tal, realizou-se um levantamento 

sistemático das concepções teóricas e metodológicas associadas à categoria desde sua origem, 

enfatizando, principalmente, suas contribuições e transfigurações ao longo do tempo. Ressalte-

se, nesse sentido, que tal categoria, cada vez mais, tem se apresentado com uma importante 

perspectiva das investigações e práticas geográficas no período contemporâneo, onde foi 

utilizada, principalmente, na compreensão dos fenômenos culturais e da própria 

relação/interação entre o homem e a natureza, tão cara a esta ciência. 

Palavras-chave: Paisagem; Geografia Cultural; Estudos Culturais 

 

A GEOGRAFIA E A ARTE DA GUERRA DE SUN TZU 

João Alves de Souza Neto 

 

Resumo: Este trabalho visa analisar a Geografia presente em A Arte da Guerra de Sun Tzu 

(século VI a.c.). Para isso, faz-se necessário iniciar pela contextualização da obra em sua época. 

Em seguida é exposta a metodologia adotada, baseada na classificação de três modos de 

abordagem da Geografia presentes na obra e a seleção de capítulos específicos que tivessem 

tal conteúdo como tema mais evidente e central. Logo depois se discute a necessidade do 

trabalho e debate sobre as traduções dessa obra chinesa, no caso da impossibilidade de acesso 

direto ao seu texto original enfrentada. Parte-se daí para a investigação daquilo que seria 

entendido como “Geografia” na obra. Por fim, tendo cotejados os trechos, eles são expostos e 
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comentados acerca de seus aspectos geográficos, concluindo que Sun Tzu, ao escrever sua obra 

A Arte da Guerra, o fez tendo em mente a Geografia. 

Palavras-chave: Pensamento Geográfico; China Antiga; A Arte da Guerra de Sun Tzu. 

 

ALEXANDER VON HUMBOLDT: NATUREZA E MÉTODO 

 Thiago Macedo Alves de Brito 
 

Resumo: Este texto tem como objetivo expor as concepções de natureza e as raízes dos 

métodos de investigação e exposição de Alexander von Humboldt. Não se pretende abarcar sua 

obra inteira – longe disso –, mas penetrar em algumas passagens em que estão expostas, 

implícita ou explicitamente, as influências filosóficas de seus conterrâneos, em especial, Kant, 

Goethe e Schelling, em que se apresentam as relações intrínsecas entre natureza, método e 

ciência. 

Palavras-Chave: Humboldt; Natureza; Método 

 

CONTRIBUIÇÕES DE EDMUND HUSSERL PARA A GEOGRAFIA HUMANISTA 

Aline Lúcia Nogueira Medeiros 

 

Resumo: A geografia humanista se revela enquanto geografia constituída a partir de um 

método fenomenológico. Considerado fundador desse campo da filosofia contemporânea, 

Edmund Husserl (1859-1938) é visitado aqui em busca por compreender conceitos 

fundamentais utilizados no campo da geografia humanista, como: mundo da vida, consciência 

intencional, interação noético – noemática e realidade intersubjetiva. Para tanto, considero as 

obras: “Meditações cartesianas” (2001), “A ideia da fenomenologia” (1986), “Ideias para uma 

fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica” (2006) e a “A crise das ciências europeias 

e a fenomenologia transcendental” (2011). Por fim, sinalizo possíveis consequências para uma 

ciência geográfica ao se alinhar a esses conceitos, entendidos segundo a proposta 

fenomenológica de Husserl, demonstrando como isto responde a uma nova estruturação para a 

própria ciência geográfica, e para as concepções de mundo, indivíduo e, por fim, de realidade. 

Palavras-chave: fenomenologia, Husserl, geografiahumanista 

GAIA-GRAPHEIN: NIETZSCHE E A GEOGRAFIA 

David Emanuel Madeira Davim 

Eduardo JoséMarandola Jr. 

 

Resumo: Como seria uma apropriação geográfica do pensamento nietzschiano? O esforço 

destetrabalho não ousou dar os primeiros passos à tal busca, porém, pretende anunciar a 

multiplicidade de sua já dada existência e efetivação. Neste escrito, buscamos demonstrar que 

o pensamento Nietzsche, serviu e vem servindo de influência para diversas vertentes do 

pensamento geográfico, sobretudo as mais atuais como a Geografia crítica, a vertente 

humanista e cultural e a Geografia da diferença, de orientação pós-estruturalista. Em destaque, 

sinalizamos que Nietzsche também serviu de fundamento para a eclosão da geografia 

humanista de cunho fenomenológico, considerando que elementos de seu 

corpusgeofilosóficopodem ser, claramente, identificados na obra de alguns de seus principais 

autores, em caso particular, nos interstícios da geograficidade proposta pelo geógrafo francês 

Eric Dardel. 

Palavras-chave: Friedrich Nietzsche, Geografia, Geografia fenomenológica, Eric Dardel 
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GEOGRAFIAS FEMINISTAS: APONTAMENTOS PARA REFLEXÃO 

Susana Maria Veleda da Silva 

 

Resumo: Há quase quarenta anos, os estudos feministas formam parte do campo disciplinar da 

Geografia. As contribuições destes estudos integram a história do pensamento geográfico 

indicando pautas de pesquisas comprometidas em desvendar as desigualdades espaciais 

decorrentes das relações de gênero. O artigo tem como objetivo marcara importância dos 

estudos feministas para a Geografia, do ponto de vista da sua contribuição teórica bem como 

sobre os efeitos epistemológicos do pensamento feminista para a disciplina. O texto está 

estruturado em três momentos. No primeiro apresento os movimentos feministas e o 

protagonismo de algumas mulheres em sua história. No segundo momento, a trajetória das 

Geografias feministas e, encerro refletindo sobre as contribuições do pensamento feminista 

para a Geografia. O artigo não esgota a temática, mas espero contribuir com reflexões acerca 

da importância do pensamento feminista para a Geografia no século XXI. 

Palavras-chave: Geografias feministas; movimentos feministas; pensamento feminista 

 

LA « GÉOGRAPHIE COLONIALE » EN FRANCE: UNE CATÉGORIE À 

DÉCONSTRUIRE  

Pascal Clerc 

 

Resumo: Les relations entre savoirs géographiques et questions coloniales furent jusqu’aux 

années 1980 um impensé pour les géographes français qui se faisaient épistémologues et 

historiens de leur discipline. Au cours des décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, 

Il s’agissait sans doute de taire des proximités jugées peu glorieuses pour la géographie. La 

situation évolue sous l’impulsion de Vincent Berdoulay (1981), d’Olivier Soubeyran (1989, 

1994, 1997 et 2003), de Michel Bruneau et Daniel Dory (1994) ainsi que de l’historien 

Dominique Lejeune (1993). Tous mettent en évidence l’implication de la petite communauté 

des géographes français dans le projet de colonisation et la production de savoirs géographiques 

relatifs aux questions coloniales. Mais, sur la base de ces travaux, ces liens étroits sont parfois 

réduits à une période, un lieu et un homme : les dernières années du XIXe siècle, les Annales 

de Géographie et Marcel Dubois. Ainsi, la création de la chaire de la Sorbonne et son 

attribution à Marcel Dubois en 1893 sont souvent considérées comme l’acte fondateur de la 

« géographie coloniale » (D’ALESSANDRO, 2003).  

 

LIMITES DA FUNDAMENTAÇÃO FENOMENOLÓGICA NA GEOGRAFIA: O 

CASO DA FENOMENOLOGIA GEOGRÁFICA NA GEOGRAFIA HUMANISTA 

Josimar Monteiro Santos 

 

Resumo: O presente texto tem como base as reflexões críticas sobre o modo pelo qual se deu 

a interpretação do projeto fenomenológico na Geografia Humanista anglófona na década de 

1970, e seu desdobramento no Brasil, que se configurou como uma interpretação aberta da 

Fenomenologia que acabou por descaracterizar o próprio projeto fenomenológico. O modo 

aberto pelo qual a fenomenologia foi interpretada foi denominado por John Pickles (1985) 

como Fenomenologia Geográfica. Pickles (1985) indicou a necessidade de retomada do 

projeto de fundamentação fenomenológico-ontológicana Geografia. Nesse sentido, o texto 

argumenta que essa retoma deve-se dar por uma vertente da filosofia fenomenológica que tenha 

como ponto central a própria questão ontológica, nesse sentido, a Fenomenologia 

Hermenêutica de Martin Heidegger é tida como a via que permite o desenvolvimento de uma 



21 
 

Geografia com bases fenomenológico-ontológica sólidas, isto é, de uma Geografia 

Fenomenológica.   

PALAVRAS-CHAVE: Fenomenologia Geográfica, ontologia, Geografia Humanista.  

 

A NATURALIZAÇÃO DO ESPAÇO OU A ESPACIALIZAÇÃO DO NATURAL: 

UM ENSAIO 

Frederico Rodrigues Bonifácio 

Mariana Rodrigues Ribeiro 

 

Resumo: Com o presente ensaio almejamos trazer à luz algumas das questões postas pela 

tensão entre natureza e sociedade. A geografia, como ciência que se funda precisamente nesse 

campo de tensão, traz em toda sua história uma indefinição destacada acerca dos contornos da 

contradição posta entre o que é de ordem natural e o que é de ordem social. Indefinição essa 

que se manifesta de maneira sobressalente no próprio objeto central da geografia, o espaço. O 

que grande parte das leituras sobre o espaço como categoria tem feito é positiva-lo em sua mera 

fisicidade natural e ontológica, o que, a nosso ver, corrobora a fetichização do espaço enquanto 

tal, pois mistifica e oculta seu fundamento social por detrás de uma máscara de naturalidade. 

Concomitante, as representações de natureza como simulacro, imagem do belo, como raridade 

e como mercadoria, tornam-na distinta de si mesma, transformam-na em segunda natureza. A 

hipótese aqui posta é de que o espaço, enquanto geográfico, deve ser compreendido 

precisamente nessa acepção de negatividade do natural sob a forma de produto, o que em nada 

pode se desvincular do desenvolvimento das forças produtivas do capital como as conhecemos 

no tempo presente.  

Palavras-chave: Espaço; Natureza; Sociedade.  

 

NOTAS SOBRE ALGUNS DITOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A GEOGRAFIA E 

A FILOSOFIA-GEOGRAFIA EM KANT 

Jecson Girão Lopes 

 

Resumo: Em linhas gerais o que se conhece entre o filósofo de Königsberg, Immanuel Kant 

(1724-1804), e sua relação com a ciência geográfica, moderna, científica, é que Kant lecionou, 

ministrou, como um dos meios de sobrevivência, durante quase quarenta anos um curso de 

geografia antes mesmo da criação de uma cátedra de geografia em uma universidade, no caso, 

na Universidade de Berlim em 1820 pelo filósofo e geógrafo Karl Ritter.Evidentemente que do 

ponto de vista do conhecimento de fatos, de informações, curiosidades históricas sobre a 

ciência geográfica e seus fundamentos esse tipo de menção tem seu grau de valoração, mas o 

fato de simplesmente e repetidamente ficarmos apenas nisso empobrece aquilo que Kant, 

dentro de seu sistema filosófico conferiu a Geografia e mais minimiza ou se desconsidera a 

importância da filosofia-geografia de Kant para fundamentação epistemológica da geografia 

científica moderna. 

 

O MÉTODO MORFOLÓGICO DE GOETHE E SEU LEGADO NA 

GEOGRAFIA 

 Maíra Kahl Ferraz  

 

Resumo: O presente artigo visa discutir o método científico desenvolvido por Goethe e apontar 

as relações entre ele e a geografia. Atualmente pouco se considera os trabalhos de Goethe nas 

ciências, sendo estes mais valorizados nas artes, entretanto pretendemos aqui ressaltar a 

importância de seu método morfológico para os estudos geográficos que se sistematizaram no 

século XIX e posteriormente. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se a revisão 
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bibliográfica da obra do próprio autor e autores que se ocupam com esta temática. O artigo está 

dividido em três partes: na primeira é traçado brevemente a biografia de Goethe e o contexto 

histórico que ele se inseria, fato que influenciou suas obras, posteriormente, tratamos o método 

morfológico desenvolvido por ele e por fim analisamos os pontos de seu método que foram e 

ainda são utilizados pela geografia.  

PALAVRAS- CHAVES: Método; Morfológico; Geografia; Goethe. 

 

PAISAGEM E MEIO NA ORIGEM DAS ESPÉCIES: A GEOGRAFIA ENVOLVIDA 

NA EVOLUÇÃO 

Carlos Francisco Gerencsez Geraldino 

 

Resumo: O presente trabalho trata de como algumas categorias e temas geográficos se 

presenciam na clássica obra de Charles Robert Darwin (1809-1882) On the origin of species 

by means of natural selection, originalmente publicada em1859. Primeiro, buscando o papel 

que ação mesológica cumpre na transformação das espécies, demonstra que a concepção de 

meio apresentada na obra enfatiza as relações intra e interespecíficas contando, também, com 

outros elementos de modificação das espécies que fogem à explicação unicamente via seleção 

natural. Passa, então, a analisar a analogia entre seleção artificial e seleção natural, onde 

argumenta que todos aqueles conceitos geográficos que, de alguma forma, trataram da 

interferência humana no meio vivo, encontram importante resguardo naquilo que Darwin 

chamou de seleção artificial. E, por fim, aborda como Darwin propôs que o olhar da paisagem 

natural mudasse do sentido contemplativo, visando entrever a harmonia entre os seres, para um 

olhar que também enxergasse uma perene luta pela existência. 

Palavras-chave: biogeografia; epistemologia; Darwin; meio; paisagem. 

 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO: AUTORES CLÁSSICOS NA CONSTRUÇÃO DO 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO MODERNO 

Március Herculano Pereira Carneiro Araújo  

Sávio Augusto Nogueira Silva  

 

Resumo: Este trabalho apresenta algumas discussões a respeito da definição de autores 

clássicos em todo o campo, inclusive na Geografia. Além disso, uma provocação irá recair 

sobre a importância de estudá-los para a construção de um curso, ou seja, a necessidade de uma 

compreensão da evolução do pensamento da Geografia, por meio da análise dos clássicos, 

entendida como imprescindível. Questionamentos são levantados acerca da tecnificação ou não 

dos geógrafos que estão sendo formados nas universidades brasileiras atualmente. 

Palavras-Chaves: Geografia; Pensamento Geográfico; Clássicos; Epistemologia 

 

 

O PERCURSO DAS IDÉIAS DE NATUREZA E HISTÓRIA E SUA INFLUÊNCIA NA 

GEOGRAFIA DE CARL RITTER 

Jóyce Oliveira Leitão 

 

Resumo: As ideias sobre o homem e a natureza estão em constante transformação ao longo da 

história. Desde o rompimento com o ideário de mundo corrente na Idade Média pelo 

Renascimento, o debate de idéias que tem lugar na Europa vão moldando a forma de conceber 

o mundo e a realidade ao longo dos séculos. Estas mudanças são resultado de uma dialética 

que se coloca entre a filosofia, o avanço do capital e a ciência. Neste trabalho procuraremos 

analisar o percurso das idéias de natureza e historia no pensamento alemão e analisar de que 
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forma essas idéias se constituem as bases epistemológicas da Geografia desenvolvida por Carl 

Ritter na primeira metade do século XIX na Alemanha. 

Palavras-chave: Natureza; História; Carl Ritter 

 

REFLEXÃO SOBRE O ESPAÇO NA METAFÍSICA DE KANT: PRIMEIROS 

PASSOS DE UMA GEOGRAFIA HUMANA SEM HOMENS 
Wagnervalter Dutra Júnior 

 

Resumo: O artigo discute a concepção de espaço na metafísica de Kant, bem como os possíveis 

desdobramentos da mesma no bojo do seu sistema filosófico que contribuiu para a posterior 

institucionalização da Geografia. A princípio Kant percebe o espaço como parte fundamental 

do mecanismo do conhecimento, indispensável à cognoscibilidade; a partir de então identifica 

que a materialidade do espaço está na disposição das coisas na superfície terrestre, por sua vez 

responsável por parte da unidade do conhecimento que se divide entre a Geografia Física como 

conhecimento da natureza e a Antropologia como conhecimento do homem. Posteriormente 

analisa-se em que medida a contribuição de Kant alcançou a Geografia Humana, pressupondo 

um espaço-receptáculo e um homem-objeto. 

Palavras-chave: Kant, espaço, Geografia, homem. 

 

REFLEXÕES SOBRE A NATUREZA EM GOETHE 

Fabrício Pedroso Bauab 

 

Resumo: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) é mais conhecido no ambiente literário. 

Werther (1774) e Fausto (1775/1832) são, talvez, suas obras mais renomadas, constituindo 

verdadeiros clássicos da literatura universal. Entretanto, é menos divulgado seu projeto de 

ciência, que se caracterizou por questionar algumas máximas da Ciência Moderna, como, por 

exemplo, a relação dicotômica sujeito-objeto. Desta feita, a análise de suas obras, tanto as que 

se estruturam de modo científico, conforme salientamos, quanto às de caráter literário, nos 

induz à compreensão holística da natureza, influenciando Alexander von Humboldt (1769-

1859), um dos precursores da ideia de Geografia como ciência de sínteses e conexões entre os 

elementos do meio. Assim, no afã de ligar ciência, estética, prosa poética, razão e sensibilidade, 

Goethe propõe um traço unitário que precisa ser revisitado, uma vez que prima pela busca da 

compreensão integral de natureza e do homem, algo tão almejado pela ciência atual. 

Palavras-chave: Goethe; Natureza; Epistemologia, Geografia 

 

SINGULARIDADES E TRAJETÓRIAS DO PENSAR/FAZER GEOGRÁFICO: 

NOTAS PRELIMINARES SOBRE TRADUÇÃO E HISTÓRIA DA GEOGRAFIA NO 

BRASIL (1939-2016) 

Guilherme Ribeiro 

 

Resumo: Trata-se de investigação preliminar acerca da história do pensamento geográfico no 

Brasil entre 1939 e 2016 tendo como fontes principais as traduções sobre o tema publicadas na 

Revista Brasileira de Geografia (1939-1996),no Boletim Geográfico (1943-1978) e na 

Geographia (UFF) (1999-). Norteado pelo método pós-colonial, o presente artigo visa 

conhecer um pouco mais sobre as políticas de tradução realizadas por estes veículos a fim de 

entender como elas atuaram na constituição e nas metamorfoses do campo da história da 

geografia entre nós. 

Palavras-chave: tradução; história da geografia no Brasil; Revista Brasileira de Geografia; 

Boletim Geográfico; Geographia 
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GRUPO DE TRABALHO 02: HISTÓRIA DAS IDEIAS E DAS PRÁTICAS 

GEOGRÁFICAS 

 

Sala 300/COLTEC  

COORDENADORES DE GT:  
Prof. Dr. Breno Viotto (UNILA) Prof. Dr. Sérgio Nunes Pereira (UFF)  
 

EMENTA: Ao longo da instituição da geografia diferentes ideias/leituras e interpretações de 

fenômenos e processos foram construídas bem como práticas para tentar apreendê-los. Essa 

discussão visa conhecer esses encaminhamentos explicitando os conceitos empregados e 

metodologias. As possibilidades de indicação de avaliações dos aprendizados conquistados se 

mostram também interessante para constituição do campo da ciência geográfica.  

 

RESUMOS 

 

ESCALARIDADE: NOTAS SOBRE A DIVISÃO E A ARTICULAÇÃO DO ESPAÇO 
Matheus da Silveira Grandi 

 

Resumo: A diferenciação sócio espacial, em conjunto com a articulação de tais diferenças, está 

no cerne dos processos de significação da existência e da ação humana, configurando-se como 

um dos eixos continuamente discutidos nas pesquisas sócio-espaciais. A organização do espaço 

em distintos “níveis de realidade”, que resulta em arranjos ou configurações escalares 

específicas, ajuda a conferir sentido a tais diferenças, motivo pelo qual ela é parte constitutiva 

e constituinte da produção do mundo e das reflexões sobre tal processo. A despeito de tais 

preocupações não serem recentes nesse campo de pesquisas, as escalas geográficas somente 

começam a surgir como foco de atenção nas pesquisas sócio-espaciais a partir das décadas de 

1950 e 60, especialmente nas pesquisas sócio-espaciais anglófonas. Estas páginas têm como 

propósito buscar identificar traços gerais do debate conhecido como o problema da escala que, 

ao emergir, antecedeu a “explosão” de trabalhos sobre este conceito a partir da década de 1980, 

especialmente na literatura geográfica anglo-saxã. Com base sobretudo em revisões 

bibliográficas, o artigo é organizado de forma a tornar nítidos aspectos que, entre a virada do 

século XIX e meados do século XX, explicitam a presença de duas dimensões consideradas 

fundantes dos debates sobre a escalaridade: a divisão do espaço em recortes e a articulação de 

tais unidades espaciais. Por fim, as reflexões apontam para questionamentos sobre os motivos 

pelos quais a emergência das escalas geográficas como um problema formulado dessa maneira 

só ganhou destaque na história da Geografia em meados do século XX, indicando possíveis 

caminhos para investigações futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: Escala Geográfica; Região; Agregações Espaciais; História do 

Pensamento Geográfico. 

 

A EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA E O ESPAÇO: 

APROXIMAÇÕES A PARTIR DA CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DE MILTON 

SANTOS 

Leandro Vieira Cavalcante 

 

Resumo: Estabelecer uma relação entre a epistemologia da ciência geográfica e o espaço é o 

objetivo principal deste artigo. Isso será demonstrado a partir da contribuição teórica de Milton 

Santos, que não mediu esforços no sentido de avançar no entendimento do objeto da ciência 

geográfica, revolucionando suas bases epistemológicas. Nesse artigo, procuramos sistematizar 

algumas das principais ideias defendidas pelo autor e apresentá-las de forma encadeada, 
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visando facilitar a compreensão dessas ideias e elucidar alguns questionamentos acerca da 

epistemologia da Geografia. Primeiramente discutimos acerca da epistemologia da ciência 

geográfica e de seu processo de renovação evidenciado a partir dos anos 1980, intentando 

perceber como se insere a questão do espaço. Em seguida tratamos da importância de Milton 

Santos para a (re)definição do objeto geográfico e, na sequência, discorremos acerca da 

natureza do espaço geográfico de acordo com as definições apresentadas por esse autor.  

Palavras-chave: Epistemologia da Geografia; Espaço geográfico; Milton Santos.  

 

“PARA O DESENVOLVIMENTO DA NAÇÃO”: PROJETO ARIANO E 

GEOGRAFIA EM OLIVEIRA VIANNA (1883-1951) 
 Diogo Marçal Cirqueira 

 

Resumo: O objetivo desse texto é analisar as discussões do pensador brasileiro Oliveira Vianna 

(1883-1951) sobre raça e meio na sociedade brasileira. Busca-se compreender como esse autor 

tenta equacionar os dois problemas que envolviam a formação de uma nação brasileira 

“desenvolvida” e “civilizada” no início do séc. XX; a população composta majoritariamente 

por “raça inferior” (leia-se, negros, indígenas e mestiços) e as determinações impostas pelo 

meio tropical tórrido e degenerador. Seguindo uma série de debates sobre um projeto de nação 

para o Brasil, que se inicia na formação da Primeira República e no pós-abolição e que chega 

até o Estado Novo, Vianna enxergava na resolução dos problemas da raça e do meio – pela 

“ciência moderna” – a única saída viável para o país. Acreditando na superioridade “ariana”, o 

autor enfatiza a necessidade de inserir no território brasileiro população proveniente da Europa. 

Produzindo um discurso geográfico, o autor estabelece discussões sobre a relação homem-meio 

e conforma uma espécie de planejamento regional para a alocação racional dos tipos 

eurobrancos nos diversos meios naturais brasileiros. É importante compreender o discurso 

geográfico de Vianna porque ele influência uma série de geógrafos posteriores que buscaram 

discutir a população e o povo brasileiro. 

Palavras-chave: Oliveira Vianna, meio, raça, discurso geográfico 

 

A RECEPÇÃO DA TEORIA DOS PÓLOS DE CRESCIMENTO NO BRASIL: 

ENTRE ESPAÇOS HOMOGÊNEOS, POLARIZADOS E MODELOS ESPACIAIS 

Breno Viotto Pedrosa 

 

Resumo: Através da análise dos geógrafos do IBGE buscamos nesse trabalho explorar a 

recepção da teoria dos polos de desenvolvimento elucidando pelo menos três momentos 

básicos desse processo: a presença de Michel Rochefort, a instrumentalização da ideia de 

espaço polarizado e homogêneo e, finalmente, o impacto da geografia quantitativa na avaliação 

dos polos. Igualmente, buscamos analisar o que originalmente foi a teoria dos polos para 

Perroux e seu grupo, para a seguir exploramos qual foi a interpretação de Boudeville e Michel 

Rochefort, este último integrante do grupo de pesquisa de Pierre George. Recortando como 

marco a presença de Michel Rochefort no IBGE em 1964, buscamos perceber qual foi sua 

atuação em colaborar com os estudos dessa instituição. 

Palavras-chave: Teoria dos polos de crescimento, recepção intelectual, teoria do 

desenvolvimento regional, espaços polarizados. 

 

A REVOLUÇÃO QUANTITATIVA E TEORÉTICA NO CONTEXTO DE TEORIAS E 

GUERRAS: UMA LEITURA HISTÓRICO-EPISTEMOLÓGICA 

Rodrigo Dutra-Gomes 

  

Resumo: O artigo trata da influência de dois principais contextos e suas expressões na 
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emergência e consolidação da Revolução Quantitativa e Teorética: a história das ciências pelos 

entendimentos da Teoria da Relatividade e Teoria Quântica, e da Segunda Guerra Mundial e 

sua influência na forma de se fazer conhecimento. Tais entendimentos serão discutidos por uma 

leitura histórica dos autores protagonistas e entendimentos gerados no período de consolidação 

do movimento. A ascensão e firmação da expansão capitalista americana é o pano econômico-

político de fundo, uma vez que, orientou o desenvolvimento capitalista pós-guerra e ter sido o 

país que comandou o movimento de emergência e consolidação da Nova Geografia. 

Palavra-chaves: Revolução Quantitativa e Teorética, Teoria da Relatividade, Teoria Quântica, 

Segunda Guerra Mundial, expansão americana. 

 

TRABALHO E HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NOS MEANDROS 

DA GEOGRAFIA CRÍTICA 

Suzane Tosta Souza  

Jânio Roberto Diniz dos Santos 

Dayse Maria Souza  

Victor Andrade Silva Leal 

Fátima Crislaine Batista Rocha 

 

Resumo: O presente artigo visa refletir sobre a importância da categoria trabalho na produção 

e no pensamento geográfico brasileiro, com destaque as reflexões realizadas no âmbito da 

Geografia Crítica fundamentada na leitura e no método do materialismo histórico dialético, 

debate efervescente na geografia brasileira nas décadas de 1980 e 1990 e, em menor proporção, 

nas décadas posteriores. O presente artigo vem no sentido de reafirmar a importância da 

categoria trabalho nos estudos em Geografia e nas reflexões dos pensadores brasileiros 

fundamentados em uma perspectiva de compreensão e transformação da realidade social. É 

partindo dessas reflexões que apontaremos algumas das leituras realizadas pelo grupo de 

pesquisadores do laboratório de Estudos Agrários e Urbanos/UESB cuja categoria trabalho 

torna-se fundamental para se compreender os diferentes processos de produção do espaço na 

atualidade, em destaque o contexto de crise estrutural e de tentativa de reestruturação da 

produção de capital e seus rebatimentos no espaço e na produção do pensamento geográfico. 

Palavras Chaves: Trabalho, Pensamento Geográfico, Produção do Espaço. 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE: IDEIAS E PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO GEOGRÁFICO 

Vinicius Polzin Druciaki 

 

Resumo: Mobilidade e transporte são conceitos presentes na estirpe do conhecimento 

geográfico, passando por varias reformulações conceituais de acordo com a evolução do 

pensamento. Na geografia clássica, a mobilidade de bens e pessoas atreladas aos sistemas de 

transportes era tratada enquanto circulação ou transporte, na escola francesa e alemã 

respectivamente. Com o advento da nova geografia, a Geografia dos Transportes ganha corpo 

no contexto da geografia quantitativa notadamente no campo do planejamento e analítico. Já 

no campo da Geografia crítica, utiliza-se o termo circulação por defender que os modos de 

transportes apenas cumprem um papel na dinâmica de circulação engendrada pelo capital. Na 

atualidade, o termo mobilidade vem sendo utilizado em vários campos do saber enquanto 

conceito e categoria analítica. A fim de trazermos o conceito sob a luz da geografia, propomos 

um termo: Mobilidade espacial. Trata-se de uma aproximação e sintetização das releituras 

teóricas, a fim de construirmos uma possibilidade de entendimento na área. 

Palavras chaves- Transportes. Mobilidade Espacial. Geografia 
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VER CEGOS, ENXERGAR PAISAGEM: DISCUSSÕES FENOMENOLÓGICAS A 

PARTIR DE SUJEITOS CEGOS 

Paulianno das Mercês Barros 

Letícia Pádua 

 

Resumo: As discussões que propomos pretendem apresentar as conversas e a vivencias com 

sujeito cegos a partir do uso dos seus sentidos como forma de expressar a paisagem. Diante de 

um pensar geográfico, buscamos trazer novos apontamentos e reflexões acerca do conceito de 

paisagem, sobretudo, uma apreciação e discussão sobre a atribuição frente ao impasse de tal 

conceito, o qual a Geografia Cientifica tomou para si a visão como categoria para analisá-la. 

Para tanto, procuramos nesse trabalho confrontar essa categoria com o intuito de propor novos 

horizontes acerca dos seus conceitos, diante do repensar de seus significados e atribuições. 

Usando como aporte teórico metodológico a Geografia Humanista intermediadas pela 

fenomenologia. Nesse sentido, tomando a geografia como prática essencial de todo ser 

humano.  

Palavras-chave: paisagem; geografia humanista; fenomenologia. 
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GRUPO DE TRABALHO 03: HISTÓRIA DO URBANISMO 

O trabalho enviado para esse GT foi deslocado para o GT História Urbana e das Cidades 

(GT 13). 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 04: HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA  

 

Sala 302/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  
Prof. Dr. André Reyes Novaes (UERJ)  

Prof. Dr. José Flávio M. Castro (PUC/MINAS)  

Profa. Dra. Carla Lois (CONICET/ARGENTINA)  

 

EMENTA: A Cartografia, enquanto constructo histórico está relacionada às intencionalidades, 

técnicas disponíveis, objetivos a serem alcançados e, simultaneamente omitidos. Esse eixo 

pretende discutir a construção da Cartografia em sua interseção com as representações e 

construções dos territórios, mitos, crenças, técnicas que envolveram a produção e circulação 

de mapas. Pretende-se discutir os processos envolvidos na elaboração dos mapas (técnicas), a 

variadas formas de representação dos espaços, da circulação, bem como em que medida essas 

representações afirmaram e reafirmaram ou se contrapuseram a concepções mais gerais a 

respeito dessas questões. 

 

GRUPO DE TRABALHO 14: CARTOGRAFIA HISTÓRICA 

 

Sala 302/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  
Prof. Dr. André Reyes Novaes (UERJ)  

Prof. Dr. José Flávio M. Castro (PUC/MINAS)  

Profa. Dra. Carla Lois (CONICET/ARGENTINA)  

 

EMENTA: A cartografia histórica é um subcampo de estudos e pesquisas, ligado à cartografia, 

que procura analisar as principais características da configuração dos territórios em uma 

perspectiva histórica refletindo sobre o surgimento e o desenvolvimento desses territórios, por 

meio das interpretações de mapas e cartas de “tempos recuados”, sendo que, em alguns casos, 

há um interesse maior sobre a cartografia naútica, urbana e territorial. Dessa forma, são 

desenvolvidas pesquisas que se debruçam sobre as produções cartográficas de viajantes, 

cartógrafos oficiais, militares e elaboradas por artistas diversos. Os estudos centrados nesse 

subcampo do conhecimento são importantes para sanar lacunas do conhecimento que, muitas 

vezes, estão presentes nos estudos com outras fontes documentais. Nesse sentido, o presente 

eixo temático acolherá trabalhos que expressem resultados de pesquisas sobre esses processos 

histórico-geográficos. 
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RESUMOS 

 

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE OS ESTUDOS DA SEMIOLOGIA GRÁFICA NO 

BRASIL 

 Nathália Prado Rosolém 

 

Resumo: A Semiologia Gráfica, criada no final da década de 1960 na França, chega ao Brasil 

somente nos anos de 1980, a partir de publicações de artigos em periódicos de circulação 

nacional, com a tradução das obras de Bertin e de outros pesquisadores desta teoria, como 

Serge Bonin e Roberto Gimeno. Durante os trinta e cinco anos de Semiologia no Brasil, esta 

corrente embasou diversos trabalhos científicos como dissertações e teses, que a utilizaram 

como metodologia de ensino em Geografia e orientação para confecção de mapas temáticos. 

Sendo assim, busca-se, por meio deste breve resgate histórico, expor os estudos da Semiologia 

Gráfica realizados no Brasil entre o período de 1980 a 2015, com destaque aos principais 

pesquisadores e suas obras, que contribuíram para a disseminação e consolidação desta teoria 

como metodologia de ensino e pesquisa na Cartografia brasileira. 

Palavras-chave: Cartografia Temática; Linguagem Cartográfica; Semiologia Gráfica no 

Brasil.  

 

AS VISÕES CARTOGRÁFICAS DA ORIENTAÇÃO AO SUL NA HISTÓRIA DA 

CARTOGRAFIA 

Carla Monteiro Sales 

 

Resumo: Produzir ou analisar um mapa com orientação ao sul tornou-se uma tarefa rara e 

inusitada nos dias atuais. Isso porque a cartografia moderna estabeleceu uma série de normas 

e padronizações, dentre as quais está a adoção de uma orientação única e ao norte. Desse modo, 

encare-se como correta a visão de mundo norteada, reduzindo as demais orientações ao erro 

mesmos em haver razões geográficas ou matemáticas para tal restrição. O presente trabalho 

pretende discutir as diferentes significações e funções que um mapa suleado pode adquirir em 

distintos períodos da cartografia através da análise do contexto e da linguagem cartográfica de 

quatro mapas conhecidos, a saber: o mapa-múndi de Jerônimo Marini (1512), o mapa-múndi 

de Nicolas Desliens (1566), o Mapa Invertido da América do Sul de Joaquín Torres-García 

(1943) e o Universal Corrective Map of the World de Stuart McArthur (1979).  

Palavras-chave: mapa, orientação, sul, história da cartografia.  

 

CARTOGRAFANDO A OBRA DE GABRIEL SOARES DE SOUZA (1587): OS 

ENGENHOS E O RECÔNCAVO NO SÉCULO XVI 

Tiago Gil 

 

Resumo: O leitor tem razão em estranhar o título. É claro que é um exagero. A proposta aqui 

não é enfatizar um poderio imperial baiano no século XVI mas, no mesmo período, salientar 

seu caráter marítimo. E para isso a paráfrase com o célebre livro de Charles Boxer é 

convidativa.  Vamos partir de uma crônica seiscentista, uma descrição da Bahia feita por 

Gabriel Soares de Souza no final do século XVI. Este documento foi analisado com os recursos 

da cartografia digital, ou seja, foi georreferenciado, como se dirá adiante. O resultado, as 

formas de uso social do espaço no período, nos faz dialogar com uma importante historiografia. 

Palavras-chave: cartografia digital; historiografia. 
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A CARTOGRAFIA NA ALTA IDADE MÉDIA: CONCEPÇÕES 

COSMOLÓGICAS 

Deyse Cristina Brito Fabrício 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo fornecer um panorama sobre a Cartografia na Alta 

Idade Média, abordando autores como Ambrósio Teodósio Macróbio, Paulo Orósio e Isidoro 

de Sevilha. A partir de escritos dos autores referidos, muito influentes no período medieval, 

concepções cosmológicas herdadas da tradição greco-romana foram extremamente 

relacionadas à busca de conciliação das ideias cristãs e sua escatologia. As cosmologias 

apresentadas influenciaram a cartografia e as concepções geográficas da época, com descrições 

do mundo conhecido. Em compêndios versando sobre variados temas, autores cristãos como 

Orósio e Sevilha incluíam questões geográficas e historiográficas, relacionando a tradição 

greco-romana às questões religiosas. 

Palavras-chave: Alta Idade Média; Cartografia Medieval; Cosmografias. 

 

DISCURSOS GEOGRÁFICOS E FORMAS ESPACIAIS SOBRE A FORMAÇÃO 

TERRITORIAL DE ‘ITAPVÁMA’ EM REGISTROS CARTOGRÁFICOS 

COLONIAIS E IMPERIAIS 

Bruno Andrade Ribeiro 

 

Resumo: O presente escrito constitui-se em um estudo sobre a Cartografia Histórica produzida 

sobre a Capitania, e posterior, Província de Sergipe d’El Rey; em específico, as contribuições 

que os registros coloniais e imperiais podem fornecer para a identificação de discursos 

geográficos e formas espaciais no contexto da formação territorial do município sergipano de 

Itabaiana como parte do projeto de pesquisa “Das minas de prata a outros interesses: 

pensamento geográfico e geografia histórica de Itabaiana – fontes e temas relativos à formação 

de seu território”, que além de outras atividades, levanta e inventaria mapas, cartas e plantas 

como parte de suas atividades realizadas a partir de consultas aos acervos digitalizados de 

algumas instituições nacionais e internacionais. Nestas fontes cartográficas, sobretudo, 

portuguesas e holandesas, identificaram-se uma série de elementos gráficos, como montes, 

serras, cursos d’água, capelas, povoações, estradas e campinas no território itabaianense. Uma 

leitura geográfica sobre fontes que não foram produzidas por geógrafos propriamente ditos, 

mas que fundamentam hipóteses e interpretações sobre a constituição territorial do recorte 

espacial analisado; em uma perspectiva que considera o mapa enquanto “discurso que discursa 

outros discursos”.  

Palavras-chave: Colonização; cartografia histórica; discursos geográficos; formas espaciais 

 

OS MAPAS DE SERTANISTAS DAS PEDRAS BRILHANTES: ENTRE O TRAÇO 

RÚSTICO DOS SERTANISTAS E O DESENHO EXATO DA CARTOGRAFIA 

EUROPEIA 

Carmem Marques Rodrigues 

 

Resumo: A partir da metodologia da Nova História da Cartografia analisamos dois mapas 

sertanistas do Serro do Frio, buscando desvelar seus contextos e dialogar com a visão clássica 

formulada por Jaime Cortesão sobre os mapas sertanistas, propondo a utilização dos mapas 

como fontes históricas complexas que nos apresentam muito mais informações do que aquelas 

relacionadas a representação do território.  

Palavras-Chave: Nova História da Cartografia, Mapas Sertanistas, Serro do Frio.  
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PROJETOS PARA UM PAÍS EM PROJETO: O CLUBE DE ENGENHARIA E A 

CARTA DO BRASIL AO MILIONÉSIMO 

Rildo Borges Duarte 

 

Resumo: Durante primeiro quartel do século XX, diversos projetos de reconhecimento e 

integração do território brasileiro foram discutidos em instituições como o Clube de Engenharia 

do Rio de Janeiro. Desde sua fundação, em 1880, o Clube de Engenharia mostrava sua principal 

característica, qual seja, a união entre engenheiros e empresários com o objetivo de discutir 

questões técnicas e modos de facilitar os negócios e o processo de modernização. Neste sentido, 

o Clube conseguiu alcançar uma posição de destaque na sociedade brasileira ao efetuar 

pareceres, realizar congressos e exposições e ainda influenciar as reformas urbanas, como no 

caso do Rio de Janeiro. Dessa maneira atingia-se o objetivo primordial da instituição: o da 

organização e defesa dos interesses de classe. Para além disso, esta instituição transformou-se 

em uma grande arena onde eram discutidos os problemas relacionados à modernização do País. 

Dentre eles tinham grande destaque as questões relacionadas à integração territorial por 

intermédio das ferrovias e do telégrafo e a elaboração de planos de efetivo reconhecimento das 

áreas consideradas "incógnitas". Este trabalho tem como principal objetivo analisar a produção 

de conhecimentos sobre o território brasileiro a partir da atuação dos engenheiros vinculados 

ao Clube de Engenharia, dando ênfase ao projeto de elaboração da Carta do Brasil ao 

Milionésimo de 1922, buscando contribuir para ampliar o debate sobre a História da Ciência e 

da Geografia no Brasil. 

Palavras-Chave: Cartografia, Modernização, Engenharia, Geografia. 

 

RELATOS, ESBOÇOS E CADERNETAS DE CAMPO: OBJETOS 

CARTOGRÁFICOS ENTRE A MATERIALIDADE E A INVISIBILIDADE 

Maria do Carmo Andrade Gomes 

 

Resumo: A partir da análise de dois conjuntos documentais preservados pretende-se discutir o 

potencial investigativo contido nos relatos, esboços e relatórios produzidos por cartógrafos, 

engenheiros e topógrafos em suas atividades cotidianas no trabalho de campo. Considerando 

uma nova historiografia que passa a valorizar tais testemunhos construídos nas práticas 

imediatas do fazer técnico em contato direto com o objeto a ser observado, medido e descrito 

no campo para ser posteriormente representado e difundido, busca-se apontar para a 

necessidade de valoração desses registros e, consequentemente, sobre a necessidade de sua 

preservação. Os dois casos apresentados, a trajetória distinta de cada documentação pode 

contribuir nessa reflexão. 

Palavras-chaves: mapeamentos, trabalho de campo, preservação documental 

 

A VILA DE CUYABÁ E OS SEUS LIMITES ̶ APONTAMENTOS DA 

CARTOGRAFIA HISTÓRICA 

Carlos Antônio Pereira de Carvalho 

Vinicius Sodré Maluly 

 

Resumo: Discutir a região em um contexto geohistórico pode promover um entendimento que 

alie o uso de fontes primárias com uma teoria espacial adequada à história colonial brasileira. 

Apresentar uma possível regionalização da Vila de Cuyabá, no século XVIII, considerando-se 

os principais apontamentos indicados na cartografia e com o auxílio de técnicas em SIG, 

possibilita um repensar do tema de maneira a destacar discussões historiográficas tradicionais 

com novas acepções técnicas e uma reflexão de natureza geográfica. Desta maneira, mapas e 

plantas coloniais nos trazem possibilidades de compreensão da extensão de nosso objeto de 
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estudo, de suas principais articulações viárias e dos contatos realizados com as proximidades, 

como a Vila Bela da Santíssima Trindade e a Capitania de Goyaz. Buscar-se-á, portanto, 

contemplar o movimento ao longo do século XVIII empreendido com base na atividade 

aurífera, produtora de uma realidade socio-econômica substancialmente diversa à dos séculos 

anteriores, fomentando debates que estejam imbuídos numa crítica em Geografia Histórica 

relacionada às técnicas informacionais contemporâneas. 

Palavras-chave: Região, Geografia Histórica, Cartografia, Cuiabá. 
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GRUPO DE TRABALHO 05: VIAGENS, EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS E 

INVENTÁRIOS TERRITORIAIS 

Sala 304/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  
Prof. Dr. Paulo Bomfim (IFSP)  

Prof. Dr. Antônio C. Vitte (UNICAMP)  

 

EMENTA: Importantes desde o século XVIII, as academias científicas na Europa tornaram-

se modelos de instituições através das quais foram se desenvolvendo regras para a produção do 

conhecimento e para o debate de ideias. As grandes expedições científicas tiveram nesse 

contexto papel bastante significativo na construção de todo um ideário acerca dos lugares e das 

gentes que foram sendo “descobertas”. Resgatar os relatórios e a história dessas expedições, 

dessas viagens, desses viajantes tem se constituído num desafio que remete a elaborações 

antigas, mas que se refletem permanentemente nas formas de olhar o “Novo Mundo”. Desafio 

maior impele muitos a desvendar que reflexos ainda deixou esse grande conjunto de produções. 

 

GRUPO DE TRABALHO 07: SABER GEOGRÁFICO E SUA RELAÇÃO COM O 

PENSAMENTO SOCIAL E OS ÂMBITOS INSTITUCIONAIS 

 

Sala 304/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  
Prof. Dr. Paulo Bomfim (IFSP)  

Prof. Dr. Antônio C. Vitte (UNICAMP)  

 

EMENTA: A construção do pensamento geográfico articulado ao pensamento social em escala 

mais ampla é objeto de discussão desse eixo. Pretende-se problematizar as relações entre a 

construção teórica e metodológica da Geografia com as ciências afins, bem como averiguar em 

que medida certas formas de pensar e produzir conhecimento no campo da Geografia 

coaduna/se contrapõe aos processos materiais de intervenção nos espaços e territórios. 

 

RESUMOS 

 

ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DE CAMILLE VALLAUX ENTRE OS ANOS DE 

1896 e 1907 

Willian Morais Antunes de Sousa 

 

Resumo: A vida e a obra de Camille Vallaux (1870 – 1945), precisamente em seus primeiros 

anos de carreira em Brest, é o objeto desta comunicação. Vallaux foi aluno da Escola Francesa 

de Geografia e defendeu, ali sua tese, La Basse-Bretagne: étude de Géographie Humaine, em 

1907. Uma pesquisa nos arquivos relativos ao jornal La Dépêche de Brest, diário regional, onde 

foram publicados seus artigos, cartas e conferências, permitiu revisitar sua trajetória 

profissional de 1886 a 1910, o que será apresentado nas próximas páginas. 

Palavras-chave: Camille Vallaux, Geografia Francesa, Géografia Política 
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PIERRE GOUROU E A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRANA DÉCADA 

DE 1940 

Prof. Dr. Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim 

 

Resumo: Nome frequentemente relacionado aos estudos sobre Geografia Tropical nos antigos 

territórios coloniais franceses, sobretudo, no Sudeste Asiático, Pierre Gourou (1900-1999) 

deteve-se em suas pesquisas e trajetória também no Brasil. Ainda que por um breve período, e 

por isso mesmo episódio ignorado por seus biógrafos e comentadores, no entanto Gourou não 

somente lecionou e orientou pesquisas na Universidade de São Paulo como participou de 

“missões” do velho Conselho Nacional de Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), num momento em que, bem nos anos seguintes à Segunda Guerra, os 

Governos Dutra e, depois, Vargas, procuravam os caminhos iniciais para a modernização do 

Estado no Brasil e consequente preparação do território para políticas públicas. Nesse tom, à 

Amazônia, foco de interesse de técnicos e geógrafos brasileiros, franceses e estadunidenses 

será enviada uma comissão chefiada por Lúcio Soares, a qual Gourou acompanhou e cujo 

produto mais significativo foi a elaboração da Amazônia Legal como região para fins de 

planejamento, conforme já se preconizara na Constituição de 1946.Do lado de lá do Atlântico, 

vários organismos estatais e universitários se voltariam na mesma época para os estudos sobre 

a viabilidade do Terceiro Mundo, daí valendo traçar tal trajetória e reconstruí-la aos olhos de 

uma alteridade cara à geografia contemporânea. 

Palavras-chave: Pierre Gourou; intercâmbio franco-brasileiro; Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; planejamento territorial no Brasil; Era Vargas. 

 

CONCEPÇÕES DA GEOGRAFIA AGRÁRIA NA OBRA DE  

MANUEL CORREIA DE ANDRADE 
Flamarion Dutra Alves 

 

Resumo: A trajetória da geografia agrária no Brasil tem destacado alguns geógrafos ao longo 

do século XX e início do XXI, ao abordarem assuntos importantes sobre a produção do espaço 

agrário. Nesse artigo, pesquisou-se os pressupostos teórico-metodológicos na obra de Manuel 

Correia de Andrade, acerca da geografia agrária, disputas territoriais, questão social e o 

Nordeste. Para tala análise, foram consultadas 20 obras do autor, entre 1963 a 2004, 

possibilitando interpretar a evolução do pensamento do autor no decorrer dos diferentes 

momentos políticos vigentes e das correntes geográficas. 

Palavras-chave: Questão social, espaço agrário, Nordeste. 

 

AS CONTRIBUIÇÕES PROMOVIDAS PELAS EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS DE  

ALEXANDER VON HUMBOLDT PARA A CONSOLIDAÇÃO DA  

VERSATILIDADE DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

Brenda Larissa da Silva Flexa 

 

Resumo: O referente artigo é resultado de pesquisas bibliográficas e tem intencionalidade de 

mostrar sucintamente as contribuições de Alexander Von Humbodlt para a geografia, 

especialmente, a importância de buscar conhecer os clássicos, sobretudo, para o docente de 

geografia ter a dimensão mental da vastidão desta ciência e enxergar a realidade do mundo 

como uma unicidade, e pode-se dizer como uma cadencia simbiótica. As expedições científicas 

financiadas pelas coroas e direcionadas para suas colônias eram essenciais para a visualização 

e quantificação territorial. No entanto, Humboldt teve uma característica singular, pois, além 

do cientificismo exacerbado natural aos exploradores/pesquisadores, ele atribui um caráter 

romântico e subjetivo inerente ao homem.  
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Palavras-chave: expedições, natureza, observação e técnica. 

 

CULTURA DA EXPLORAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA: DIÁLOGOS A PARTIR DE  

TIMOTHY O’SULLIVAN, ANSEL ADAMS E SEBASTIÃO SALGADO 

Lara D’Assunção dos Santos 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta a importância da fotografia no contexto da cultura da 

exploração, isto é, na variedade de práticas presentes na produção e consumo das viagens de 

exploração, dentre elas, as práticas ‘reprodutivas’, por estarem ligadas à transmissão de 

conhecimento. A partir desse referencial, esboçaremos uma análise comparativa das fotografias 

de Timothy O’Sullivan, Ansel Adams e Sebastião Salgado em sua última obra, Gênesis para 

pensar acerca de uma possível sobrevivência (afterlife) da cultura da exploração. 

Palavras-chave: Fotografia, Sebastião Salgado, Exploração Geográfica, cultura da 

exploração. 

 

DA PAISAGEM AO LUGAR: DESVENDANDO ANDRÉ DO MATO DENTRO  

E SUAS GEOGRAFIAS 

Janise Bruno Dias 

Valéria Amorim do Carmo 

 

Resumo: Propomos aqui uma reflexão sobre o desafio da construção de uma pesquisa-ação de 

abordagem geográfica no espaço metropolitano. O projeto iniciado em 2011está em curso no 

espaço produzido por uma comunidade rural metropolitana. Seu objetivo tem sido trabalhar as 

categorias de paisagem e lugar nesse espaço. Ao longo desse tempo já se realizaram várias 

pesquisas acadêmicas, por meio dos diversos olhares geográficos, sobre as relações de seus 

moradores com o seu lugar ao produzirem a paisagem da comunidade de André do Mato 

Dentro, em Santa Bárbara, colar metropolitano de Belo Horizonte, MG. Essas reflexões dão-

se inclusive, pela nossa angústia em devolver aos moradores locais, sujeitos dessa pesquisa, os 

resultados que nos revelaram seu lugar de vida, “o André”. Aqui apresentamos a nossa 

trajetória até a consolidação da devolução.  

Palavras-chave: Paisagem, lugar, experiência geográfica 

 

O EMPIRISMO E A GEOGRAFIA EM ALEXANDER VON HUMBOLDT E ÉLISEÉ 

RECLUS: CONTRIBUIÇÕES E RELAÇÕES 
Thiago Felipe Von Fruhauf Machado 

 

Resumo: Este trabalho realiza um estudo que envolve um retorno a clássicos da filosofia e revê 

autores da Geografia como Humboldt e Reclus. Inicialmente, é apresentada uma breve análise 

do empirismo inglês que ajuda a avaliar as possibilidades desta via nos respectivos nomes da 

geografia científica. Em seguida, é apresentada uma pequena elucidação desta via ou método 

experimental em produções ou publicações destes geógrafos. Além disso, esta é uma 

caminhada que possibilita verificar mais a fundo e escapar de simplismos teóricos. Por fim, 

pode ser dito que o objetivo deste trabalho é compreender a fundo o que representou o 

empirismo inglês e como este pode ter tido influência em Humboldt e Éliseé Reclus. 

Palavras-chave: Empirismo inglês; Geografia científica; Conhecimento. 
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A GEOGRAFIA DE UM LIVRO NOS CAMINHOS DE SEU AUTOR: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DE GEOGRAPHY AND VISION DE DENIS COSGROVE 

Rafael Augusto Andrade Gomes 

 

Resumo: A geografia do livro é uma frente temática relativamente recente na historiografia do 

pensamento geográfico. Desde o final dos anos de 1990, com o desenvolvimento da geografia 

da ciência, a dimensão geográfica do livro passou a despertar o interesse de pesquisadores da 

história da geografia. Dentre as possibilidades de ampliação do escopo da geografia do livro, a 

perspectiva adotada por este artigo será a investigação da maneira como um livro pode 

configurar uma forma de contar a trajetória intelectual de seu autor. Tendo como referência a 

obra Geography and Vision (COSGROVE, 2008), elementos textuais e paratextuais foram 

selecionados e analisados para compreendermos essa relação entre a biografia, os espaços de 

conhecimento do autor e as formas de ordenar a trajetória de vida na organização do livro. 

Entre os principais resultados da análise, destacam-se as referências diretas às instituições da 

formação acadêmica do autor e às suas mudanças institucionais na carreira universitária. 

Palavras-chave: geografia do livro; trajetória biográfica; Denis Cosgrove; geografia cultural; 

história do pensamento geográfico. 

 

A GEOGRAFIA FRANCESA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA GEOGRAFIA NO 

BRASIL: PIERRE MONBEIG E PIERRE DEFFONTAINES  

Larissa Pereira Dias 

Kárita de Fátima Araújo 

 

Resumo: No intuito de compreender o processo de institucionalização da Geografia científica 

no Brasil, buscou-se, através de um resgate histórico, analisar a influência que a Escola 

Francesa exerceu sobre a Geografia brasileira, sobretudo, a partir da década de 30, quando 

foram fundadas as primeiras universidades do país. Para tomar contato com esse discurso 

geográfico introduzido no Brasil, via a contratação de professores estrangeiros, buscou-se, à 

luz da bibliografia de Vidal de La Blache, de Pierre Deffontaines e Pierre Monbeig, 

contextualizar a influência epistemológica da Geografia Regional vidaliana sobre estes 

professores, cujas atuações nas universidades do Brasil foram notáveis.  

Palavras-chave: Escola Francesa de Geografia, Vidal de La Blache, Geografia Brasileira, 

Ensino Superior, Missão Universitária Francesa. 

 

UMA NARRATIVA DA ESPACIALIDADE DAS NAÇÕES INDÍGENAS:  

USO DE SIG NEM ROTEIRO DE VIAGEM SETECENTISTA 

Manoel Domingos Farias Rendeiro Neto 

João Pedro Galvão Ramalho 

 

Resumo: O presente artigo pretende propor o uso de visualizações gráficas como alternativa 

útil para a construção de uma narrativa historiográfica. Utilizando o roteiro de viagem do Padre 

José Monteiro de Noronha e ferramentas de Sistema de Informação Geográfica foram 

destacados os grupos indígenas da região do Estado do Grão-Pará e Maranhão a fim de 

compreender sua espacialidade e incorporação na sociedade colonial.  

Palavras-Chave: Grupos indígenas, Sistema de Informação Geográfica, Estado do Grão-Pará 

e Maranhão.  
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REGIÃO E GLOBALIZAÇÃO: A AMAZÔNIA NA LEITURA MILTONIANA 

SOBRE O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL 

Helbert Michel Pampolha de Oliveira 

 

Resumo: O artigo faz uma análise do papel conferido à Amazônia na discussão empreendida 

por Milton Santos a propósito da configuração geográfica do atual mundo globalizado. 

Identifica referências ao espaço amazônico e às questões geográficas correlatas, analisando sua 

problematização enquanto região no contexto das obras do autor em referência. Para esse 

empreendimento, lança mão de levantamento e revisão bibliográficos da obra miltoniana 

concernente à discussão do chamado período técnico-científico-informacional e sua 

correspondente configuração espacial, assim como, de trabalhos que fornecem uma 

contextualização biográfico-intelectual do autor estudado. Dessa forma, estabelece-se a 

compreensão do papel assumido pela Amazônia na abordagem miltoniana acerca da 

globalização do espaço e conclui que, mesmo não tendo sido a referida região o foco central 

de pesquisa desse importante geógrafo brasileiro, há importantes obras de sua autoria em que 

o espaço amazônico recebe sua atenção. Nessas e em outras obras que tematizam teoricamente 

a região na contemporaneidade há relevantes contribuições pertinentes tanto para o 

entendimento dos processos hegemônicos caracterizadores da dinâmica recente do espaço 

amazônico, como também para refletir formas de contra hegemonia à globalização perversa 

que se manifestam também nessa mesma região. 

Palavras-chave: Milton Santos. Amazônia. Meio técnico-científico-informacional 

 

UMA REGIÃO EM QUESTÃO: 

A AMAZÔNIA NAS LENTES DA ESCOLA USPIANA DE GEOGRAFIA 

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior 

 

Resumo: Os pressupostos teórico-metodológicos da Escola Uspiana de Geografia (EUG) têm 

inspirado várias pesquisas de natureza geográfica que buscam entender o Brasil e a América 

Latina. Assim, as contribuições originadas dessa escola a tornam também uma importante 

referência para os estudos sobre a Amazônia. Tal importância se reflete no número de 

dissertações de mestrado e de teses (de doutorado, de livre-docência e de professor titular), que 

somam mais de uma centena e meia de trabalhos concebidos no interior do Programa de Pós-

Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo (PPGH-USP). Foi esse 

conjunto de trabalhos que nos serviu de parâmetro e de amostragem qualitativa para reconhecer 

a trajetória e o olhar geográfico uspiano sobre o espaço amazônico em um interregno que inclui 

aproximadamente seis décadas. O inventário desses trabalhos, assim como a análise de 

conteúdo do material sistematizado, possibilitou estabelecer uma espécie de periodização dessa 

trajetória de leitura sobre a Amazônia, bem como, permitiu apontar contribuições do 

pensamento geográfico uspiano para o entendimento dessa emblemática região, que integra 

não apenas uma grande porção do território brasileiro, mas, igualmente, territórios de boa parte 

de países sul-americanos. 

 

 

 

YVES LACOSTE, HERDEIRO E PENSADOR DO SUBDESENVOLVIMENTO 

Elisa Favaro Verdi 

 

Resumo: Este trabalho apresenta, parcialmente, os resultados de pesquisa de mestrado 

defendida em janeiro de 2016 no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da 

Universidade de São Paulo. O objetivo do artigo é evidenciar a relação intrínseca entre a 
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biografia e a preocupação do geógrafo francês Yves Lacoste com a questão colonial e o 

subdesenvolvimento. Para tanto, analisamos as obras Les pays sous-developpés (1959) e 

Géographie du sous-développement (1965) para explicitar o momento pioneiro em que o autor 

desenvolve uma análise dialética do subdesenvolvimento, inaugurando uma interpretação 

geográfica que abrange tanto a herança deixada por situações históricas coloniais quanto as 

transformações modernizantes que agravaram os quadros de miséria nos países 

subdesenvolvidos. Argumenta-se aqui que há, nessa perspectiva de Lacoste (1979; 1989), um 

comprometimento com a compreensão da situação do subdesenvolvimento de uma maneira 

não dualista, ou seja, não apenas em comparação com o seu outro, o desenvolvimento, mas sim 

a partir da análise das condições sociais, econômicas, políticas e históricas do desenvolvimento 

do capitalismo que produz o subdesenvolvimento. 

Palavras-chave: Yves Lacoste; Geografia do Subdesenvolvimento; Escola Francesa de 

Geografia; Colonialismo. 
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GRUPO DE TRABALHO 06: SABER GEOGRÁFICO E SUA RELAÇÃO COM O 

PENSAMENTO SOCIAL E OS ÂMBITOS INSTITUCIONAIS 

 
Sala 327/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  
Prof. Dr. Leonardo Civale (UFV)  

Profa. Dra. Rita de C. M. de Souza (UFU)  

 

Ementa: A construção do pensamento geográfico articulado ao pensamento social em escala 

mais ampla é objeto de discussão desse eixo. Pretende-se problematizar as relações entre a 

construção teórica e metodológica da Geografia com as ciências afins, bem como averiguar em 

que medida certas formas de pensar e produzir conhecimento no campo da Geografia 

coaduna/se contrapõe aos processos materiais de intervenção nos espaços e territórios.  

 

RESUMOS 

 

A CRIAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA FACULDADE DE  

FILOSOFIA DE MINAS GERAIS 

Bruna Torres Batista 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o processo de institucionalização da Geografia em 

Belo Horizonte. No Brasil, a criação dos cursos superiores de Geografia ocorreram quando 

foram instituídas as Faculdades de Filosofia Ciências e Letras como parte do sistema 

universitário brasileiro no contexto de modernização institucional promovido no governo 

Vargas.Em Belo Horizonte, o curso surgiu quando professores do Colégio Marconi, em 

1939,se articularam e criaram a Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. A análise está centrada 

na história oficial contida no Anuário da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais (1939-1953) 

e foi possível observar que esta instituição legitimou sua criação ancorada no discurso vigente: 

lugar de formação de professores e da elite intelectual da nação, local de cultivo da cultura e 

ciência. Foi possível também averiguar o currículo e os conteúdos das disciplinas de Geografia 

nesta instituição. 

Palavras chaves: Geografia, Faculdades de Filosofia, Universidades, Belo Horizonte 

 

O ESPAÇO E O TEMPO NO EXTREMO OCIDENTE: OS OITENTA ANOS 

DE “RAÍZES DO BRASIL” E AS CONTRIBUIÇÕES DE  

SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA PARA A GEOGRAFIA HUMANA  

Leonardo Civale 

 

Resumo: O livro “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 1936, tem 

sido objeto de várias interpretações e inúmeros trabalhos, sobretudo, na área da historiografia 

e da sociologia, porém, são raríssimas as referências ao autor por parte daqueles que se dedicam 

a pensar e a fazer história da geografia ou geografia histórica. Tal fato não deixa de causar certa 

estranheza dado o caráter fortemente geográfico do livro, sobretudo, naquilo que diz respeito à 

formação do território brasileiro, a relação entre o mundo rural e o urbano e ao processo de 

modernização. O artigo não tem a pretensão de reivindicar uma linhagem geográfica para o 

livro “Raízes do Brasil, nem tampouco, “descobrir”, “resgatar” ou “dar visibilidade” às teorias 

ou metodologias perdidas na poeira da história. O artigo tem a pretensão de compreender as 

categorias de análise operadas por Sérgio Buarque de Holanda em sua singular interpretação 

sobre a formação da sociedade e do território brasileiros e refletir o valor heurístico dessas 

categorias de análise para a geografia humana contemporânea. Não há a menor dúvida que o 
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livro “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda privilegia, evidentemente, uma 

interpretação diacrônica sobre a formação do território e da sociedade brasileira, no entanto, 

uma questão eminentemente geográfica perpassa praticamente todos os capítulos: a adaptação 

de uma cultura adventícia a um meio geográfico que lhe era estranho. Portanto, o artigo 

argumenta que a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” além de 

beber na mesma fonte da geografia francesa e da geografia americana de Carl Sauer - o 

pensamento neokantiano - mobiliza as categorias do modernismo brasileiro na sua 

interpretação sobre a singularidade cultural do Brasil. Visto por este prisma, o artigo defende 

que a noção de meio da geografia francesa, de paisagem cultural da geografia americana e a 

singularidade cultural proposta pelo modernismo brasileiro dialogam entre si no livro de Sérgio 

Buarque de Holanda destacando o espaço como o resultado do encontro de diferentes matrizes 

culturais. 

Palavras-chave: Pensamento Geográfico, Geografia Histórica, Formação Territorial 

Brasileira. 

 

A GEOGRAFIA POLÍTICA NA REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA DO 

IBGE DURANTE O REGIMEMILITAR (1964-1985) 

Igor Rafael de Paula 

 

Resumo: Este estudo tem por principal objetivo discutir o pensamento político-geográfico no 

Brasil, buscando identificar como as pesquisas em Geografia corroboram as políticas estatais 

e como os interesses do Estado resvalam na Geografia, influenciando em sua teorização e 

prática. Como amostragem foram selecionados artigos categorizados em subtemas da 

Geografia Política, publicados na Revista Brasileira de Geografia do IBGE, durante o regime 

civil militar (1964-1985). Neste sentido, possibilitou-se uma breve problematização para o 

exame dos rumos que a ciência geográfica pode tomar em decorrência das disputas 

(geo)políticas. 

Palavras-chave: Estado; Geopolítica; Ciência 

 

A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA PARA OS HISTORIADORES 

DOS“ANNALES”  (PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÕES): UMA BREVE 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Vitor de Araujo Alves 

 

Resumo: Este trabalho recupera alguns dos elementos que ligam o pensamento geográfico 

desenvolvido em torno de Vidal de La Blache e seus discípulos à constituição do movimento 

historiográfico ligado à revista “Annales de l’histoire économique et sociale”. Tal tarefa se dá 

através da leitura de obras de dois dos principais representantes de sua primeira e segunda 

gerações – respectivamente, Lucien Febvre e Fernand Braudel, e também das sistematizações 

de autores como Peter Burke, Alan Baker e Yves Lacoste. A reflexão de François Dosse no 

livro “A história em migalhas” é passada em revista e serve como guia para o diálogo com a 

história, principalmente pelas contribuições que traz sobre as apropriações teórico-

metodológicas que a geografia sofreu pelos annalistas, tidas pelo autor como parte de um 

ambicioso projeto institucional. Dentre elas destacam-se a importância da descrição e da 

observação, da abordagem “retrospectiva”, das estruturas estáveis nas paisagens, da orientação 

monográfica e do recorte regional. Apresenta-se ainda uma breve discussão sobre o papel que 

a história cumpria na explicação geográfica lablacheana e algumas notas teórico-

metodológicas sobre as discussões que surgiram entre os “geógrafos historiadores” da primeira 

metade do século XX, sobretudo na Inglaterra, onde diferentemente da França a geografia 

histórica se configurou como um subcampo propriamente dito. Ao relacionarmos as 
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contribuições de La Blache com a proposta de sistematização de Clifford Darby é possível 

argumentar que o primeiro difundiu principalmente dois dos quatro tipos de geografia histórica 

classificadas pelo britânico, notadamente a “geografia por trás da história” e o “elemento 

histórico na geografia”, também chamado por Lawrence Estaville Jr. de “abordagem 

retrospectiva”.  

Palavras-chave: geografia francesa; Escola dos Annales; geografia histórica 

 

O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO SUL: 

IDENTIDADE E TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL 

Daniel Cristianetti Tessaro 

Hully Pastorio Pereira 

 

Resumo: O cenário intelectual-historiográfico do Rio Grande do Sul dominou nas últimas 

décadas uma ampla mudança e isso é explícito em decorrência dos parâmetros e princípios 

dominantes de cada momento. O propósito e o foco principal deste trabalho é analisar a 

trajetória, funções e atribuições desenvolvidas no interior do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Sul – IHGRGS - desde a sua origem, em 1920, passando pelo auge de seu 

reconhecimento, até a instauração da crise institucional. A investigação foi elaborada com base 

bibliográfica a partir de publicações da revista do próprio IHGRGS e de pesquisas a cerca do 

assunto. Este estudo está organizado em três eixos de análise: a criação do IHGRGS, usando 

como base o surgimento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – IHGB, as ideias 

dominantes e posteriormente a história da geografia no Rio Grande do Sul. 

Palavras-chave: IHGRGS. IHGB. Historiografia. Rio Grande do Sul. 

 

AS MUDANÇAS NO CURSO DE GEOGRAFIA DA UFMG APÓS  

A REFORMA UNIVERSITÁRIA DE 1968 

Ludmilla de Oliveira Campos 

 

Resumo: Do período compreendido entre 1964 a 1985, o Brasil passou por grandes mudanças 

em sua história, e viveu momentos de muita coerção em conseqüência da ditadura militar. Atos 

de repressão foram evidenciados a vários grupos distintos, como por exemplo, o movimento 

operário e a camada artística, mas interessa aqui, destacar a repressão sofrida dentro do meio 

acadêmico, sobretudo pelo movimento estudantil. É importante averiguar a participação dos 

estudantes do Instituto de Geociências e a sua possível liderança no movimento estudantil 

dentro da Universidade Federal de Minas Gerais no período da década de 1970 na vigência do 

regime militar. Diante desse contexto, é imprescindível destacar a geografia e o seu papel que 

por muitas vezes esteve a serviço do Estado, notadamente no que diz respeito ao território 

brasileiro, e principalmente o mineiro, sendo um saber que se adaptou as necessidades do 

processo de reorganização territorial, de modernidade e de planejamento. Faz-se necessário 

destacar os impactos que a reforma universitária promoveu ao curso de geografia da UFMG e 

consequentemente a reformulação dos currículos de 1972 e 1974, mas também a 

institucionalização do IGC ocorrida no mesmo ano da reforma universitária, sobe o conceito 

de modernização da instituição de ensino superior brasileiro. O movimento estudantil 

protagonizado por estudantes do IGC que recebeu o nome pejorativo de PEG se reorganiza 

para lutar contra a repressão da ditadura, contra a Política Educacional do Governo, para 

melhoria na condição material dos cursos e pelo direito de ter acesso a bibliografias que durante 

a ditadura militar foi censurada. O curso de geografia da UFMG no início da década de 1970 

se rearticula para acolher o modelo modernizador do Estado que era o planejamento territorial.   

Palavras-chave: Ditadura Militar; reforma universitária; movimento estudantil; reformulação 

do currículo; planejamento.  
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A PERTINÊNCIA DO TEXTO LITERÁRIO E DA INTERDISCIPLINARIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DO SABER GEOGRÁFICO: A IMPORTÂNCIA DA 

IDENTIFICAÇÃO DE PAISAGENS E PERSONAGENS NA COMPREENSÃO DE  

CONCEITOS GEOGRÁFICOS PARA DISCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Aline Kelly Faria 

Djalma dos Santos Lima 

Madalena da Silva Faria 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo é discutir a relevância do ensino da geografia agrária 

em uma sociedade urbana e marcada por profunda desigualdade socioespacial e expansão dos 

excluídos da lógica da mundialização do capital. Esse estudo tem o intuito de refletir sobre o 

cenário socioeconômico do país. É sabido que a escola é um espaço de construção da cidadania 

e luta contra a manutenção de desigualdades sociais, crítica ao modelo econômico vigente, 

perverso e opressor. Para discutirmos tais temas, realizou-se uma pesquisa literária e 

bibliográfica considerando as convicções de autores como Leonardo Boff, Paulo Freire, 

Haesbaert, Milton Santos, entre outros, buscando elucidar o tema e contribuir para o letramento 

geográfico dos discentes do Ensino Fundamental. A educação é um instrumento transformador, 

capaz de retirar o homem do papel de oprimido e alienado, passando a ser um cidadão 

consciente de suas mazelas e comprometido pela luta por uma sociedade justa igualitária.  

Palavras-chave: leitura, educação, saberes 
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GRUPO DE TRABALHO 08: REPRESENTAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS 

 

Sala 323/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Profa. Dra. Perla Zusman (CONICET/ARGENTINA)  

Profa. Naiemer R. de Carvalho (UFMG)  

 

Ementa: Esse eixo pretende discutir as interações entre a Geografia e outros campos 

científicos, notadamente aqueles relacionados às construções de identidades calcadas numa 

matriz territorial. Nessa relação de fronteira entre a geografia e as construções identitárias a 

respeito dos lugares, territórios e espaços, em qual medida diversos discursos, práticas e 

representações de acentuada expressão territorial se fizeram presentes? Quais suas similitudes 

e distanciamentos? Em que medida discursos geográficos corroboram e se contrapõem a 

determinadas concepções hegemônicas acerca dos espaços e territórios? Em que medida essa 

matriz territorial se faz presente em outros campos? E em que medida, concepções e práticas 

de outros campos são incorporadas no pensamento e no discurso geográfico de modo a 

colaborar para a construção de representações (positivas e/ou negativas) a respeito de lugares, 

espaços, cultuas, civilizações? 

 

RESUMOS 

 

O ESTADO GERMÂNICO DO III REICH: O ROMANTISMO COMO  

FERRAMENTA VULGARIZADA ATRAVÉS DAS POLÍTICAS DE PAISAGEM 

Philippe Dias Leão Torres 

 

Resumo: Para a construção de um grande império germânico, o Nacional Socialismo buscou 

nos ideais do passado alemão, ainda presente no imaginário do povo, sua força e estrutura para 

a construção de uma nova nacionalidade. O romantismo, filosofia estética, foi apropriado e 

reformulado de maneira vulgarizada de modo intencional, visando mascarar um racionalismo 

perverso edificado a partir da Lei das Ruínas e Ponte das Tradições na megalomania 

desenvolvida, entre outros, pelo arquiteto do Reich Albert Speer. Dessa forma, as políticas de 

paisagem teriam sido de importância ímpar para o imaginário e construção do espírito alemão, 

uma vez que traziam à tona narrativas que buscavam a identidade nacional no Espaço Vital 

germânico do que seria o grande e tenebroso império do III Reich.  

Palavras-chave: Paisagem; Romantismo; Alemanha 

 

GEOGRAFIA E PAISAGEM CULTURAL: O GEODESIGN  

COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO 

Flavio de Lemos Carsalade,  

Ana Clara Mourão Moura,  

Anna Clara Silva Noronha 

 

Resumo: O trabalho discorre sobre a importância do georreferenciamento e do conceito de 

paisagem cultural na preservação da identidade cultural regional e explora a operacionalidade 

da metodologia do geodesign para esse objetivo, tendo por base o estudo de caso do 

Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e sua comparação com a região de Nord-Pas-de Calais 

na França. 
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Palavras-chave: Preservação patrimonial, Mineração, Geodesign, Quadrilátero Ferrífero 

 

IDENTIDADE E ALTERIDADE: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES  

DAS FAVELAS CARIOCAS NAS OBRAS DE CÂNDIDO PORTINARI 

Lohanne Fernanda Gonçalves Ferreira 

 

Resumo: A temática da favela é recorrente na agenda geográfica. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar as imagens das favelas cariocas e suas representações nas pinturas do 

artista Cândido Portinari a partir da década de 20. Na primeira parte apresentamos a questão 

da identidade e alteridade da favela no começo do século XX, seguido pela discussão do uso 

das imagens na pesquisa geográfica. Como metodologia propomos o uso da interpretação 

composicional, que traz algumas ferramentas para análise de pinturas na pesquisa geográfica. 

Por fim, apresentamos os resultados preliminares da pesquisa que apontam para uma possível 

construção da geografia histórica urbana do Rio de Janeiro, mais especificamente das favelas, 

a partir das pinturas de Portinari. 

Palavras-chave: Representação, Geografia Visual, Favelas cariocas, Cândido Portinari. 

 

AS IDEOLOGIAS GEOGRÁFICAS NAS CARTAS DE MÁRIO DE ANDRADE  

E CÂMARA CASCUDO 

Giulliano Coutinho 

 

Resumo: O trabalho objetiva sublinhar alguns traços das ideologias geográficas no 

intercâmbio epistolar entre Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo. Dividido em cinco 

partes, na primeira é contextualizada o momento histórico do início do intercâmbio. Em 

seguida, é apresentada a carta enquanto itinerário intelectual, isto é, um testemunho do modus 

operandi das suas linhas de pensamento. Na terceira parte, trata-se do corpo de ideias que 

denota a amizade entre os missivistas. Na penúltima, é apresentada a polêmica do peso dos 

quadrantes regionais no arranjo do território nacional. Por fim, na quinta parte são sinalizadas 

a relevância e a limitação das cartas enquanto fonte documental. 

Palavras-chave: Ideologias Geográficas; Cartas; Mário de Andrade; Câmara Cascudo. 

 

A IMAGINAÇÃO GEOGRÁFICA NOS MANIFESTOS MODERNISTAS  

DE OSWALD DE ANDRADE 

Felipe Cavalcanti de Araujo 

 

Resumo: O artigo discute a imaginação geográfica na literatura de Oswald de Andrade a partir 

da análise da produção mais (re)conhecida, expressiva e característica do escritor modernista. 

Destacamos a interpretação que o autor procede sobre o Brasil nos manifestos da década de 

1920 e sua significância geográfica, quer seja, sua geograficidade. Na conclusão, enveredamos 

ainda brevemente pelo problema da “desgeografização” no diálogo com a crítica literária, 

apontando as lacunas que esta parece ter deixado, após confrontá-la com a análise da 

imaginação geográfica procedida dos manifestos oswaldianos.  

Palavras-chave: imaginação geográfica; rurbanização; Oswald de Andrade; modernismo. 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA, (CONTRA) HEGEMONIA E MEGAMINERAÇÃO  

NA BACIA DO SANTO ANTÔNIO 

Bruno von Sperling 

 

Resumo: Com o movimento do governo brasileiro de re-primarização da economia e os 

interesses dos capitalistas, com o crescimento exponencial do preço do minério de ferro, a 
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Bacia do Santo Antônio, sub-bacia do Doce, se tornou alvo de projetos da megamineração e de 

suas consequências. O projeto de mina-mineroduto-porto, chamado Minas-Rio, da Anglo 

American, foi instalado e já funciona, trazendo consequências nefastas para a população local. 

Agora, é a vez de outra empresa, a Manabi, investir em um empreendimento nos mesmos 

moldes de extração e exportação na região. A resistência local existe, mas os arranjos que 

possuem poder de decisão sobre o que irá acontecer se dão muito acima daqueles que a fazem. 

A convergência dos interesses do capital financeiro e do Estado na produção do espaço regional 

voltado para a mineração instrumentalizam o conhecimento acadêmico para legitimar suas 

ações e criar discursos com o lastro da técnica. A Geografia, em sua amplitude, é um saber que 

pode tanto servir às estruturas de poder, como combatê-las. E é neste sentido que este artigo 

pretende expor as inequidades presentes no conhecimento hegemônico produzido, a partir da 

academia. Esse torna possível auferir vultuosos lucros a partir da exploração das pessoas e do 

espaço da Bacia do Santo Antônio, em especial no Plano Regional Estratégico em Torno de 

Grandes Projetos Minerários no Médio Espinhaço, encomendado pelo governo de Minas 

Gerais, em 2012, e produzido pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Palavras-chave: Bacia do Santo Antônio; planejamento regional; megamineração. 

 

REPRESENTAÇÕES TERRITORIAIS E O SERTÃO BRASILEIRO 

Sidclay Pereira 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir o conceito de 

representação territorial, bem como o seu uso para entender como se construíram e, 

consequentemente, se consolidaram as representações materiais e imateriais associadas ao 

semiárido brasileiro a partir do seu entendimento como sertão. Para a construção do texto, 

foram lidos e analisados livros, artigos e teses que tratam diretamente das representações 

territoriais. Em paralelo, partiu-se para a leitura e análise de autores brasileiros que discutem 

de maneira direta a construção simbólica do sertão como um qualitativo de lugares e sua 

associação atual ao semiárido brasileiro. Como resultados têm-se as imagens, discursos e 

símbolos construídos historicamente e associados ao semiárido como uma representação do 

seu território. Tais construções se originam no início da colonização brasileira, consolidaram-

se nos séculos seguintes e foram resignificadas no século XX. Assim, entende-se que sertão e 

semiárido não são sinônimos, mas a aproximação dos conceitos serviu para atender interesses 

diversos ao longo do tempo e a representações territoriais construídas serviram a esse 

propósito.  

Palavras-chave: representação, sertão, semiárido, Nordeste. 
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GRUPO DE TRABALHO 09: HISTÓRIA DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

  

Sala 305/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Profa. Dra. Jeane M. Silva (UFRN)  

Profa. Dra. Valéria de O. R. Ascenção (UFMG)  

 

Ementa: Em praticamente todos os países ocidentais, a geografia se organiza, primeiro, como 

disciplina escolar para, posteriormente, alçar um lugar e legitimidade na academia. Esse eixo 

intenta discutir a historicidade da constituição da Geografia escolar em suas interfaces com a 

Geografia acadêmica. Em que medida os discursos de ambas se entrelaçam e se distanciam? 

Como foi sendo constituído, ao longo do tempo, um discurso específico a respeito dos saberes 

geográficos escolares? Qual a relação entre os livros didáticos e as variadas concepções a 

respeito de espaços, territórios, povos, culturas, conflitos, entre outros? Quais os instrumentos, 

discursos, materiais de apoio desenvolvidos ao longo do tempo, para auxiliar o ensino dessa 

disciplina? Qual sua relação com a construção de identidades territoriais, nacionais, regionais, 

locais? Quais os processos e práticas, discursos e legislação relativa à formação de professores 

de geografia, no tempo, e em especial, no Brasil? 

 

RESUMOS 

 

AS CONCEPÇÕES DE TRABALHO E TRABALHADOR PRESENTES NOS 

LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA PUBLICADOS ENTRE 1889 E 1945 

Elaine Queiroz Silva Amorim 

 

Resumo: Durante a transição do período imperial para o período republicano, no Brasil, 

ocorreram transformações que atingiram toda a dinâmica social e econômica do país. Este 

contexto caracterizou-se por uma nova organização da sociedade, com a reconfiguração do 

regime de trabalho, do escravo para o assalariado livre; a chegada de imigrantes em massa para 

substituição da mão de obra e o surgimento do embrião de uma produção industrial nacional.  

O conjunto dessas mudanças repercutiu no campo educacional. Nesta conjuntura, a educação 

propiciava a adaptação dos jovens à nova realidade republicana e à nova forma de organização 

do trabalho, disseminando a ideologia nacional, a da civilização e a do progresso. Várias 

mudanças foram realizadas para que a educação pudesse cumprir tal papel, embora esta ainda 

permanecesse como privilégio das classes dominantes, que sustentavam as instituições 

particulares e ainda se valiam do Estado para estabelecer um ensino público que as favorecesse.  

Para aprofundarmos a análise das transformações na educação, o livro didático apresenta-se 

como uma fonte de grande potencial, pois carrega discursos que foram repassados a mais de 

uma geração. Devido a essa importância como veículo de informações e ideologias, 

atualmente, o livro didático tem ascendido como material e foco de pesquisas para o 

entendimento da dinâmica e das variadas funções associadas às disciplinas escolares. Partindo 

dessa concepção, nesta pesquisa serão analisados livros didáticos de Geografia adotados e/ou 

escritos por professores do Colégio Pedro II (Rio de Janeiro / RJ - fundado em 1837). A 

centralidade da investigação neste colégio e, por conseguinte, dos livros didáticos a ele 

relacionados, deve-se à importância da instituição, que atuou como modelo para o ensino 

secundário nacional durante todo o período considerado na presente análise. A análise dos 

livros buscará responder às seguintes inquietações: Quais discursos acerca do trabalho estão 

presentes nos livros didáticos de Geografia utilizados/escritos por docentes do Colégio Pedro 
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II, no período de 1889 e 1945? Qual a relação entre o discurso sobre o trabalho presente nos 

livros didáticos, as transformações na realidade trabalhista durante o contexto analisado e a 

construção do pensamento geográfico escolar? Como percurso metodológico, adotamos a 

pesquisa documental para a contextualização acerca do trabalho, da educação e do ensino de 

Geografia, bem como para a seleção dos livros. A fim de efetuarmos a análise destes, utilizamos 

os pressupostos da Análise Crítica do Discurso. Entendemos que as práticas discursivas 

carregam as marcas das tensões ocorridas em seu contexto de produção, revelando os valores 

sociais que a ação humana julgava importantes naquele momento. Consideramos, então, os 

livros didáticos como uma prática discursiva, partindo das premissas de que a natureza social 

do discurso é sua característica mais essencial e de que o seu papel é crucial na construção da 

realidade social. 

Palavras-Chave: Trabalho, educação, ideologia, livros didáticos, Geografia, Colégio Pedro II. 

 

DESCARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE 

GEOGRAFIA: PERCURSO E LOGICAS SUBJACENTES 
Ângela Karla Silva Esteves 

Diego Martins da Cruz 

Valéria de Oliveira Roque Ascenção 

 

Resumo: Busca-se no presente trabalho investigar, a partir de um olhar da História da 

Geografia Escolar em que medida a licenciatura em Geografia pode estar subsumida frente a 

consolidação de uma concepção bacharelesca de formação destes professores.  Buscaremos 

indícios dessa tendência a partir da investigação do direcionamento de trabalhos (monografias 

e TCCs) entre os anos 1970 e 2015 do curso de licenciatura de Geografia da UFMG. 

Identificou-se que o percurso curricular dos licenciandos pode privilegiar o exercício de 

habilidades acadêmicas em detrimento de pedagógicas na formação de professores. Tais fatores 

alinhados ao peso da tradição sobre os projetos pedagógicos institucionais podem interferir na 

adequação das licenciaturas às DCNs e consequentemente na Geografia praticada no ambiente 

escolar. 

Palavras Chave: Licenciatura em Geografia, Geografia Escolar, Geografia Acadêmica. 

 

O SABER ENSINADO NA GEOGRAFIA ESCOLAR NO BRASIL:  

CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA À SUA PERSPECTIVA HISTÓRICA (1810-

1930) 

Jeane Medeiros Silva 

 

Resumo: O trabalho apresenta recortes discursivos de variados gêneros (literatura ficcional, 

diários, textos de imprensa e outros), representativos do saber geográfico ensinado ao longo do 

século XIX e princípios do século XX. Esta análise deixa entrever algo do que representou, e 

como agiu, a Geografia e seu ensino nas décadas iniciais de sua trajetória: as formas de ensinar 

e aprender, os recursos empregados, a formação dos professores, a forma de organização das 

salas de aula, os objetivos de ensino praticado, a relação afetiva do aluno com a disciplina. A 

pesquisa atesta que este ensino tem uma gênese, uma história importante para compreender a 

identidade docente e discente no Ensino de Geografia.  

Palavras-chave: História da Geografia Escolar no Brasil, saber ensinado, metodologia. 
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LIVROS DE GEOGRAFIA NA PRIMEIRA BIBLIOTECA PÚBLICA DA CIDADE 

DE SÃO PAULO E O CONTEXTO CULTURAL DA PROVÍNCIA 

Daniel Mendes Gomes 

 

Resumo: Essa comunicação faz parte do projeto desenvolvido pelo autor sobre a configuração 

do ensino de Geografia na Província de São Paulo e visa aqui contribuir para o debate e resgate 

das obras científicas desse conhecimento que marcaram o século XVIII e XIX e que de certa 

forma consagraram o conhecimento científico e escolar do século XIX.  A Província de São 

Paulo, após a expulsão da Companhia de Jesus a partir de 1759, começou, pelo menos na 

capital, uma reforma pautada no iluminismo, principalmente marcada pelo despotismo 

esclarecido português.  Isso significa que o clero paulista passou a introduzir o pensamento 

ilustrado em seus estudos e na formação de seus sucessores. Nota-se que o conhecimento 

geográfico estava presente entre aqueles que eram considerados científicos, modernos e 

ilustrados. Fazer geografia neste momento era, antes de mais nada, descrever a Terra e isso era 

considerado moderno e científico. Nesse sentido essa comunicação pauta-se no inventário da 

primeira biblioteca pública da Província de São Paulo averiguando não somente o seu caráter 

ilustrado, mas principalmente, procurando reconhecer a valorização do ensino de Geografia na 

província. Que Geografia era essa e qual a sua importância na configuração do ensino nesta 

província? 

Palavras-chaves: ciência moderna, ensino de geografia, Província de São Paulo.   

 

TEMÁTICAS FÍSICO-NATURAIS NA HISTÓRIA DA GEOGRAFIA ESCOLAR:  

REFLEXÕES SOBRE PARADIGMAS DE NATUREZA E DIRETRIZES 

CURRICULARES NO BRASIL 

Thiago Manhães Cabral 

Sula Turner Richa 

 

 

Resumo 

Este trabalho procura compreender dois grandes momentos curriculares que, em suas inúmeras 

variáveis, podem ser demonstrados à luz das transformações que o ensino das temáticas físico-

naturais sofreu ao longo do tempo, no âmbito histórico-curricular da geografia escolar. Tais 

momentos, aqui denominados “Paradigmas de Natureza no Ensino de Geografia no Brasil”, 

são analisados em seus contextos geohistóricos e contextualizados nas atuais e pretéritas 

propostas curriculares nacionais. Lançamos mão dos recursos metodológicos da pesquisa 

qualitativa, privilegiando a adoção de três passos. O primeiro é compreender como se deu a 

ressignificação da relação homem/natureza nas últimas décadas e como essa mudança de 

abordagem influenciou na relação dos indivíduos com a responsabilidade ambiental e social. 

O segundo é discutir as ideias trabalhadas por autores preocupados em compreender a história 

da Geografia Escolar no Brasil, mais especificamente ao tratar as temáticas da natureza, em 

seus compromissos e finalidades. O terceiro é comparar e contextualizar as heranças históricas 

e novas contribuições dos Paradigmas de Natureza no Ensino da Geografia nas duas grandes 

propostas curriculares brasileiras: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Palavras-chave: Temáticas físico-naturais; História da Geografia Escolar; Diretrizes 

Curriculares; Ensino de Geografia. 
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GRUPO DE TRABALHO 10: GEOGRAFIA HISTÓRICA E PENSAMENTO  

 

Sala 325/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Prof. Dr. Marcelo W. da Silva (UFF) Profa. Rosimeire Petrucci (UFU)  

 

 

Ementa: O referido eixo se destina a acolher os resultados de pesquisas que abrangem uma 

ampla variedade de tópicos e questões que estabelecem relação entre o passado e o presente 

nos processos de (re)produção social do espaço. Nesse subcampo da geografia há o 

desenvolvimento de estudos sobre determinados padrões geográficos que se manifestam no 

espaço, os processos que sofrem transformações, mas carregam resquícios de um tempo 

anterior e, também, as interações entre a sociedade e o meio ambiente ao longo do tempo com 

permanências e mudanças. Ou seja, os trabalhos debatidos a partir desse eixo devem se ater às 

reflexões sobre os processos históricos de modernização interligando os conhecimentos 

propiciados pelo pensamento geográfico com outros campos do conhecimento, especialmente 

a história.  

 

GRUPO DE TRABALHO 12: HISTÓRIA AMBIENTAL 

 

Sala 325/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Prof. Dr. Marcelo W. da Silva (UFF) Profa. Rosimeire Petrucci (UFU)  

 

Ementa: A história ambiental surgiu no último quartel do século XX, a partir das discussões 

ligadas à crise ambiental que se abateu, de forma semântica, discursiva e política, sobre a 

sociedade a partir da década de 1960. Esse subcampo de estudos e pesquisas procura analisar 

as interações entre os sistemas sociais e naturais, priorizando categorias tais como a 

reconstrução de ambientes naturais do passado, as análises sobre as diferentes formas humanas 

de produção do espaço e as consequências e os valores e representações sobre o mundo natural 

em diferentes fontes de estudo e interpretação. Assim, o presente eixo visa acolher os resultados 

de pesquisas a partir dessas categorias, visando ampliar a compreensão sobre as interações 

entre sociedade e natureza e as contradições resultantes de tais interações. 

 

GRUPO DE TRABALHO 15: DIMENSÕES DO ESTUDO GEOGRÁFICO: 

CATEGORIAS, ESCALAS E PERIODIZAÇÕES 

 

Sala 325/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Prof. Dr. Marcelo W. da Silva (UFF) Profa. Rosimeire Petrucci (UFU)  

 

Ementa: As aproximações da Geografia com seu objeto de estudo mobilizam diferentes 

componentes do seu cabedal teórico-metodológico presente em seus paradigmas. Assim, 

categorias conceituais emergem como espaço, lugar, paisagem e território focadas em escalas 

geográficas múltiplas e em periodizações diversas. Tendo em conta as 

possibilidades/impossibilidades de um novo pensar, o conhecimento pode ser alcançado ao 

ultrapassar o factual, o constatar, descrever e classificar fenômenos. As dimensões do estudo 

geográfico enquanto mediação visa identificar e correlacionar ordens próxima e distante. A 
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ordem próxima é aquela do campo circundante, por exemplo, da cidade que domina, organiza, 

explora extorquindo-lhe sobretrabalho. A ordem distante é a da sociedade no seu conjunto 

(escravista, feudal, capitalista etc.). Enquanto mediação, as dimensões abrigam contradições 

da sociedade considerada se manifestam, como, por exemplo, aquelas entre o poder político e 

os diferentes grupos sobre os quais esse poder se estabelece. Assim, serão priorizadas 

dimensões que incitem o avaliar dessas categorias, escalas e periodizações e ainda a formulação 

de novas práticas que convirjam para domínios interdisciplinares. 

 

RESUMOS 

 

A CONQUISTA TECNOCIENTÍFICA DO TERRITÓRIO E A CONSTRUÇÃO DO  

CAMPO GEOGRÁFICO (1900-1930) 
Carlo Eugênio Nogueira 

 

Resumo: Tendo o processo de formação territorial do país como pano de fundo, coloca-se 

como objetivo deste artigo a apreciação das imagens e concepções de base espacial presentes 

nos debates sobre a questão nacional no pensamento político-social do início do século XX. 

Em específico, busca-se problematizar o ambiente intelectual no qual se organizou algumas 

expediçõesque perscrutaram o antigo território de Mato Grosso, sobretudo no que diz respeito 

à conformação das noções de sertão e espaço vazio associadas recorrentemente a esse estado, 

uma vez que tais noções, funcionando como ideologias geográficas, poderiam ser 

operacionalizadas para justificare legitimar a pertinência das políticas territoriais oficiais de 

colonização e povoamento que iriam integrá-lo ao restante do país.   

Palavras-chave: História da Geografia. Formação Territorial. Sertão. 

 

DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS PARA A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NAS  

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MARANHÃO 
Francisco Wendell Dias Costa 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de gestão socioambiental das 

Unidades de Conservação do Maranhão, tendo em vista a compreensão dos instrumentos da 

legislação ambiental e a participação das comunidades nesse processo com perspectiva de 

superar os desafios atuais e futuros. A pesquisa foi realizada com base nos métodos de 

abordagem qualitativa descritiva e no método hipotético-dedutivo, apoiados nos seguintes 

procedimentos metodológicos: levantamento e análise de material bibliográfico e pesquisa em 

sites especializados. Os resultados evidenciam que a legislação ambiental do estado Maranhão 

é representada pela Lei n° 5.045/92 que instituiu o Código de Proteção do Meio Ambiente e 

pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão instituído pela 

Lei n° 9.413/11, que começaram a implantar e a gerenciar as Unidades de Conservação do 

estado. Mesmo existindo uma legislação pertinente para às áreas protegidas no território 

maranhense, mas apresenta pouca eficiência, pois é verificado por 3 Unidades de Conservação 

do Maranhão que possuem o Plano de Manejo (PE do Bacanga, a APA do Itapiracó e a ESEC 

do Sítio Rangedor) de um total de 25, como também do avanço de impactos socioambientais 

causados pela especulação imobiliária, desmatamento, avanço de atividades agropastoris, etc., 

tornando-se em desafios para o processo de gestão socioambiental dessas áreas. 

Palavras-chave: Gestão, Unidades de Conservação, Maranhão. 
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DO CAMPO CIENTÍFICO (GEOGRÁFICO) AO CONTEÚDO DAS  

DISCIPLINAS DA GEOGRAFIA ACADÊMICA 

Anna Cristina Corrêa Silveira 

Valéria de Oliveira Roque Ascenção 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta discussões acerca das bases epistêmicas e estruturais 

que configuram o conteúdo acadêmico das disciplinas de Geografia. Diante da difícil busca de 

referenciais teóricos que apresentassem pareceres sobre a Geografia Acadêmica, desenvolveu-

se, preliminarmente, apontamentos sobre a formação de um campo científico, assim como do 

campo científico geográfico e da própria história da construção da ciência geográfica – que se 

iniciou, primeiramente, no Ensino Básico e, a posteriori, no Ensino Acadêmico. A partir destas 

considerações, tem-se, no corpo do texto, as discussões voltadas a Geografia Acadêmica. Deste 

modo, o presente trabalho visa proporcionar debates voltados a discutir, integralmente, a 

Disciplina Acadêmica (em toda a sua formação, consolidação e prática), visto que ainda são 

poucos os trabalhos que, de fato, oferecem diálogos mais específicos sobre a história das 

disciplinas acadêmicas geográficas. 

Palavras-chave: Campo Científico; Geografia Acadêmica; Currículo. 

 

O ENSINO SUPERIOR E OS CURSOS DE GEOGRAFIA NA UFMG, UFJF, 

UNIMONTES E UFU: UMA APROXIMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A  

CONSOLIDAÇÃO DA MODERNIDADE EM MINAS GERAIS 

Rosimeire Petruci 

 

Resumo: Ao longo da história da Geografia, muito se tem discutido sobre a importância da 

ciência geográfica para a elucidação das dinâmicas humanas e naturais em constante processo 

de transformação no território. Partindo dessa constatação inicial, entende-se que os cursos de 

Geografia institucionalizados nos Brasil a partir de 1934 na Universidade de São Paulo, 

desempenharam um papel de grande relevância no sentido, não apenas de capacitar licenciados 

e bacharéis, mas também com o intuito de realizar pesquisas acerca do território formando 

quadros de professores, técnicos e pesquisadores, que foram indispensáveis para a construção 

da modernidade, amparada, sobretudo, no aperfeiçoamento da ciência e da técnica como 

ferramentas facilitadoras do ordenamento territorial. Em Minas Gerais, objeto de referência 

condutor deste trabalho, a expansão dos cursos de Geografia por dentro das universidades 

públicas do estado nos permite perceber as particularidades inerentes a institucionalização da 

Geografia com a formação territorial mineira. Os esforços na direção da retomada do 

desenvolvimento econômico via integração das diferentes regiões do estado de Minas, 

encontraram respaldo nos cursos de Geografia alocados em várias instituições, sobretudo na 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, e na Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU. Esses cursos, em certa medida, corroboraram para a consolidação da 

modernidade mineira, idealizada há muito pela classe dirigente do estado. 

Palavras-chave: Cursos de Geografia, Universidades Públicas Mineiras, Modernidade, 

Formação Territorial. 

 

ENTRE O MAR E A TERRA – AS PAISAGENS DE CANANÉIA E SUA 

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA PARA O PERÍODO COLONIAL 

Luciene Cristina Risso  

 

Resumo: Esse trabalho visa demonstrar que as características ambientais das paisagens de 

Cananeia (SP) e seu entorno favoreceram tanto as ocupações indígenas, como a entrada dos 
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colonizadores europeus via fluvial, marítima (principalmente) e terrestre. A justificativa da 

área de estudo é que Cananeia, situada no litoral sul do atual Estado de São Paulo, tem sido 

apontada como a primeira vila do Brasil, já que quando Martim Afonso chegou a Maratayama 

encontrou um povoado significativo. A justificativa temática é encontrar um diálogo entre a 

Geografia e a história ambiental, na direção de uma inserção da natureza no processo histórico. 

Para atingir tal objetivo, a metodologia baseou-se em revisão bibliográfica e utilização de 

fontes históricas. Como resultados, apontou-se que, realmente, a natureza constituída de canais 

de mar, barras e rede hidrográfica contribuiu, sobremaneira, para o contato e início da 

colonização europeia. A utilização de fontes históricas, como os mapas históricos, ajudou a 

entender a importância de Cananeia nesse período, além de reforçar o fato desta ser apontada 

com a primeira vila do Brasil.  

Palavras chave: paisagem, história, período colonial.  

 

EVOLUÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM 

MINAS GERAIS 

Renato de Oliveira Marques 

Sandro Laudares 

 

Resumo: As áreas protegidas têm um importante papel para a preservação e conservação da 

biodiversidade nos diferentes biomas, bem como a sua importância social, econômica, cultural, 

arqueológica, histórica, entre outras. No Brasil a consolidação dessas áreas se deu de forma 

mais lenta se comparada a outros países. Este trabalho pretende analisar a evolução histórica e 

espacial das unidades de conservação em Minas Gerais desde a década de 1930, quando da 

criação da primeira unidade de conservação, destacando-se a geovisualização das unidades nos 

biomas e mesorregiões do estado. 

Palavras-chave: Unidade de Conservação. Evolução Temporal e Espacial. SIG. 

 

GEOGRAFIA HISTÓRICA E O PENSAMENTO GEOGRÁFICO NA  

PRESERVAÇÃO DA HERANÇA DE GUERRA 

Pablo Cristiano Alves Coelho 

 

Resumo: A paisagem utilizada em conflitos militares pode vir a ser utilizada posteriormente, 

para fins turísticos. Inicialmente utilizado para fins bélicos, examina-se a possibilidade de 

modificação do uso do território a ser dedicado à exploração de turismo histórico ligado à 

herança de guerra, bem como à preservação da herança cultural dos eventos ocorridos durante 

a primeira guerra mundial na interseção dos mundos latino, eslavo e germânico, no Oeste da 

atual República da Eslovênia. Considera-se que toda ação humana interfere na natureza 

original gerando cultura. Entende-se que estas interferências relacionam-se com processos 

distribuídos e concatenados no tempo e no espaço. A diversidade da dimensão cultural 

humana é resultado de complexos e diferentes processos espaciais, interconectando a 

sociedade e a natureza. A relação entre a geografia humana e a geografia física possibilita um 

instigante caráter geo-histórico ao trabalho. Essa análise do ponto de vista da geografia 

histórica ocorrerá à luz do novo paradigma científico, ou o pensamento complexo. 
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AS INSTITUIÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO E O PROJETO TERRITORIAL 

DO BRASIL: A FUNÇÃO DAS COLÔNIAS E REGIÕES MILITARES 

Marco Túlio Martins 

Cleiton Tavares Lima 

Rodrigo Guimarães 

 

Resumo: Os estudos geopolíticos no Brasil podem ser datados do início do século XX, 

sobretudo, a partir do final da década de 1920-1930. Este fato é tido como um marco importante 

na formação sócio-espacial do Brasil, pois, a hegemonia do pensamento militar e das 

instituições pertencentes às forças armadas encontradas nesse período pode ser verificada pelo 

número de estudos produzidos com tal temática (ANSELMO, 2000). Uma das obras destacadas 

por vários autores como o marco divisor dos estudos geopolíticos militares no Brasil no final 

da década de 1920 e início da década de 1930 é a obra de Mário Travassos – Projeção 

Continental do Brasil. Essa produção de Travassos influenciou diretamente outros pensadores, 

pertencentes às forças armadas ou não, na produção de estudos que dizem respeito também à 

geopolítica nacional. Não somente estudos com esse teor foram estimulados como também 

uma produção acadêmica baseada nos conhecimentos geográficos (re)produzidos pelas 

instituições militares de ensino. Percebe-se nos meios militares do Exército, nas instituições 

que o compõe, a existência corrente de um esforço para entender o território. Esse esforço pode 

ser percebido nas disciplinas que compunham os currículos das escolas militares bem como 

nos objetivos de várias instituições militares preocupadas, sobretudo, com a produção 

cartográfica do território.  Havia também figuras expressivas dentro dessas instituições 

militares que produziram obras ligadas ao discurso disseminado pelo Estado, incluindo 

questões que dizem respeito ao planejamento/ordenamento do território.   

Palavras-chave: Instituições Militares; Território; Colônias Militares 

 

PERIODIZAÇÃO NOS ESTUDOS AGRÁRIOS NA  

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA (RBG) – 1940-2005 

Miguel Angelo Ribeiro 

Glaucio José Marafon 

 

Resumo: A pesquisa em tela trata de analisar a contribuição do periódico Revista Brasileira de 

Geografia no âmbito dos estudos agrários no Brasil, e suas articulações com as escolas de 

pensamento tradicional, neopositivista (quantitativa) e crítica; escolas estas que marcaram a 

geografia em nosso país e vieram contribuir com o embasamento teórico-conceitual e sua 

aplicabilidade aos estudos empíricos. Posto isto, a presente pesquisa procura desvendar essa 

contribuição no período que se estende de 1940, quando da primeira publicação do referido 

periódico, até o ano de 2005, concretizando 65 anos de publicações. As questões que norteiam 

esta pesquisa são: qual a contribuição do IBGE, através do periódico RBG, aos estudos agrários 

brasileiros? E, quanto à sub-questão: que periodização foi identificada na RBG a partir dos 

artigos referentes aos estudos agrários e qual sua relação com as correntes do pensamento 

geográfico? 

Palavras-chave: Revista Brasileira de Geografia; estudos agrários; periodização; IBGE; 1940-

2005. 

 

GEOGRAFIA HISTÓRICA – POSSIBILIDADES TEÓRICAS 

NA OBRA DE THOMPSON 

Rafael Rodas Vera Filho 

 

Resumo: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização do conceito de classe 
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social pela geografia histórica. Buscou-se entendimento diante do interesse suscitado. A base 

teórica explicativa foi dada pela geografia crítica e pelo pensamento de Thompson (1987). Por 

fim, algumas justificativas e constatações teóricas foram levantadas.  

Palavras-chave: Classe social, E. P. Thompson, geografia histórica, marxismo. 

 

TEMPO DO SERTÃO, TEMPO DAS FRENTES PIONEIRAS PAULISTAS 

 – A CONSOLIDAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A MUNDIALIDADE 

Guilherme Caruso Rodrigues 

 

Resumo: O presente trabalho foca a discussão na possibilidade de certa mundialidade nas 

chamadas Frentes Pioneiras paulistas, áreas que abarcam o Oeste do Estado. Neste bojo, 

procura-se analisar estas ideias a partir da questão de ideologia geográfica, sobretudo a de 

sertão, e como esta mesma é substituída pelo simbolismo das Frentes Pioneiras. Os trabalhos 

do Geógrafo Pierre Monbeig servem, assim, como um dos veículos desta discussão, 

contrapondo sua análise acerca das Frentes na primeira metade do século XX com o fato destas 

ideologias. Outro elemento na abordagem que segue, é abre-se uma discussão sobre a questão 

do tempo no processo de produção espacial durante a ocupação destas franjas pioneiras. Isto 

como elemento de um projeto de acumulação capitalista nascente e que na ocasião se tornava 

cada vez mais necessário e forjado.  

Palavras-chave: Frentes Pioneiras, Sertão, Mundialidade, Pierre Monbeig 

 

UMA NARRATIVA DA ESPACIALIDADE DAS NAÇÕES INDÍGENAS:  

USO DE SIG EM UM ROTEIRO DE VIAGEM SETECENTISTA 

Manoel Domingos Farias Rendeiro Neto 

João Pedro Galvão Ramalho 

 

Resumo: O presente artigo pretende propor o uso de visualizações gráficas como alternativa 

útil para a construção de uma narrativa historiográfica. Utilizando o roteiro de viagem do Padre 

José Monteiro de Noronha e ferramentas de Sistema de Informação Geográfica foram 

destacados os grupos indígenas da região do Estado do Grão-Pará e Maranhão a fim de 

compreender sua espacialidade e incorporação na sociedade colonial.  

Palavras-Chave: Grupos indígenas, Sistema de Informação Geográfica, Estado do Grão-Pará 

e Maranhão.  
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GRUPO DE TRABALHO 11: METODOLOGIA E FONTES EM GEOGRAFIA 

HISTÓRICA 

 

Sala 309/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Profa. Dra. Fabrícia de Oliveira Santos (UFS)  

Prof. Dr. Gustavo S. Iório (UFV)  
 

Ementa: As discussões aqui almejadas pautam-se na teoria crítica que não se limita a constatar, 

descrever e classificar fenômenos. Ela busca compreender as tendências, o movimento que se 

oculta e se manifesta nos eventos e nas fontes que os relatam. Buscam-se análises daquilo que 

está contido em germe na realidade, para examinar o atual e o realizado, para reinterpretar e 

ressignificar passado e futuro. Para realizar o novo, contido em germe no real, é imprescindível 

um novo modo de pensar. As implicações práticas, concretas, estratégicas não se coadunam 

com as representações e lançam ao pensamento crítico a necessidade de abordar o espaço de 

maneira diferente da efetuada pelas ciências tal como consagradas, que o recortam, o 

fragmentam, o analisam, mas não chegam a atingir uma síntese superior ao deixar na sombra a 

dialética do possível-impossível constitutiva do real. Assim, serão priorizadas metodologias e 

fontes que incitem o avaliar de ferramentas e procedimentos e ainda a formulação de novas 

práticas que convirjam para domínios interdisciplinares. 

 

RESUMOS 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS EM HISTÓRIA DA GEOGRAFIA E GEOGRAFIA 

HISTÓRICA: RELATO DE PESQUISA SOBRE O MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Gustavo Soares Iorio 

 

Resumo: O presente texto é um relato de pesquisa realizada como tese de doutoramento no 

âmbito no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PPGG). Procuro discutir aqui dois aspectos fundamentais: o delineamento 

metodológico da pesquisa através da abordagem da História da Geografia e da Geografia 

Histórica; e o uso das fontes nestes campos do saber. 

Palavras-Chave: História da Geografia-Metodologia; Geografia Histórica-Metodologia; 

Pesquisa em Arquivo. 

 

AVISTA-SE DE MUITO LONGE DO MAR EM FORA: DESVELAR FONTES E 

MARCAS SOBRE A FORMAÇÃO TERRITORIAL DE ITABAIANA ALÉM DAS 

MINAS, DA SERRA E DE SUA DISTÂNCIA DO LITORAL (SÉCULOS XVII-XIX) 

 

Fabrícia de Oliveira Santos 

Alexandrina Luz Conceição 

 

Resumo: Uma ‘empreitada colonial’ entre os séculos XV e XIX proveniente, sobretudo da 

Península Ibérica, com objetivos mercantilistas e, posteriormente capitalistas, definiu uma 

formação territorial com tendências homogêneas às colônias portuguesas e espanholas no Novo 

Mundo. A empreitada produziu discursos e marcas não tão homogêneas. A proposta de 

pesquisa: “Das Minas de Prata a Outros Interesses: pensamento geográfico e geografia histórica 

de Itabaiana - fontes e temas relativos à formação de seu território”, dialoga entre a Geografia 

Histórica e a História do Pensamento Geográfico para desvelar em fontes primárias e 
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secundárias, nas paisagens, e nas memórias sobre esse processo, questões entre tempos sobre 

a formação territorial de Itabaiana, sob orientações do materialismo histórico e dialético.  Entre 

os resultados a análise de fontes e de temas e a elaboração de formas de socialização do 

conhecimento.  

Palavras-chave: formação territorial, pensamento social, patrimônio cultural, território, 

produção do espaço 

 

MEMÓRIAS COMO FONTES: DISCURSOS, MARCAS ESPACIAIS, E 

RESISTÊNCIAS  

NA FORMAÇÃO TERRITORIAL DE ITABAIANA, SERGIPE  
Camila Silva Santos 

 

Resumo: A pesquisa decorre da execução de um plano de trabalho “Registro de Memórias e 

Formação Territorial”, como parte das atividades de um projeto de pesquisa “Das minas de 

prata a outros interesses: pensamento geográfico e geografia histórica, fontes e temas relativos 

a formação de seu território”. A atividade visa discutir uma leitura da formação territorial de 

Itabaiana por meio do registro de memórias vinculado à história oral. Os estudos são realizados 

através da correlação e confrontação entre a análise historiográfica e os trabalhos de campo 

para registros de memórias por meio dos recursos da história oral e de etnografias sobre o 

ambiente dos entrevistados. A realização das atividades tem por orientação de método o 

materialismo histórico e dialético de forma a compreender os diferentes temas e escalas 

relativos à formação territorial presentes nas memórias, e uma compreensão de seus 

rebatimentos contemporâneos na formação territorial de Itabaiana. O estudo contempla 

questões que podem ter atravessado as gerações, fixadas nas memórias sobre as determinações 

territoriais de Itabaiana desde o seu primórdio na elevação de Vila no século XVII à condição 

de Cidade no século XIX, em 1888. 

Palavras-chave: formação territorial, memórias, resistência 

 

O PAPEL DOS JORNAIS NOS ESTUDOS DE GEOGRAFIA HISTÓRICA:  A 

RELAÇÃO ENTRE QUILOMBOS E ABOLICIONISMO NO RIO DE JANEIRO DO 

FINAL DO SÉCULO XIX 

Deborah da Costa Fontenelle 

 

Resumo: O presente trabalho é parte integrante de dissertação de mestrado que se propôs a 

estudar a natureza e os significados ligados à formação de quilombos no Rio de Janeiro, na 

eminência da abolição da escravatura, a partir da localização geográfica e das funções exercidas 

por eles. Poucos foram os geógrafos que se propuseram a debater a questão e os que fizeram 

ficaram, predominantemente, restritos ao tratamento nos dias atuais. Nesse sentindo, esta 

pesquisa visou contribuir com o preenchimento de uma lacuna acerca dos estudos geográficos 

sobre quilombos em tempos pretéritos. Considerando o quilombo como um espaço dinâmico, 

cuja construção é fruto de um contexto histórico próprio, este trabalho pretende oferecer a 

reconstrução de uma geografia do passado. Para tal, será discutida a inserção e o papel do 

quilombo no movimento abolicionista do Rio de Janeiro do final do século XIX a partir de 

levantamento hemerográfico feito em jornais do período. Entendido comumente como um 

espaço de luta negra, isolado do restante da sociedade do entorno, os quilombos que surgem na 

eminência da abolição apresentam características bem diferentes daqueles tidos como 

tradicionais. Além de estarem mais próximos da cidade, alguns se encontram mesmo no próprio 

tecido urbano, também verificamos uma significativa aproximação entre quilombolas e 

sociedade citadina, mais especificamente os abolicionistas. Esta aproximação, possibilitada 
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pela instalação de uma moderna rede de transportes coletivos na cidade a partir da segunda 

metade do século XIX, levou o quilombo a assumir um papel de destaque na campanha 

abolicionista, fazendo parte, inclusive, dos planos da Confederação Abolicionista. Os 

quilombos integravam a chamada rede abolicionista, articulada com o objetivo de conceder, 

forçosamente, liberdade aos escravos que se encontravam em cativeiro. Atuavam na fuga, no 

transporte e no acoitamento dos fugitivos. Mais do que simples locais de abrigo de escravos 

fugidos, os quilombos constituíram uma espécie de instrumento de propaganda abolicionista 

apresentando também outras funções, como política e simbólica. Tal fato pode ser percebido 

em levantamento hemerográfico realizado que buscou as ocorrências de quilombos em seis 

periódicos da cidade do Rio de Janeiro entre 1870 e 1888, período em que o movimento 

abolicionista se intensificou até a abolição. Assim, através das notícias de jornais, espera-se 

demonstrar como o quilombo deixa de ser um espaço de luta e resistência negra, construído 

exclusivamente pelo negro, e passa a ser, na eminência da abolição, um espaço símbolo da luta 

pela abolição, fruto do contato entre o movimento social negro e o movimento da elite 

abolicionista. 

Palavras-chave: Quilombos, Abolicionismo, Rio de Janeiro, Análise Hemerográfica 

 

QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DA GEOGRAFIA HISTÓRICA  

Patrício Aureliano Silva Carneiro 

 

Resumo: Na literatura acadêmica sobre Geografia Histórica há uma grande diversidade de 

publicações que versam sobre as mudanças geográficas e históricas de determinados lugares e 

períodos, os chamados estudos de caso. Pesquisas e artigos dedicados ao universo da teoria e 

da metodologia desse campo de análise, contudo, são escassos. Com o intuito de contribuir 

para tal discussão, discutimos, com base em bibliografia predominantemente anglo-saxônica, 

aspectos conceituais e metodológicos da Geografia Histórica.   

Palavras-chave: Geografia e História; Geografia Histórica; Teoria e Metodologia.  

 

UM CERTO “VAZIO” DE FONTES SOBRE A FORMAÇÃO TERRITORIAL 

DE ITABAIANA? 

Juliana Lima da Costa 

 

Resumo: O presente texto aborda uma análise de fontes bibliográficas levantadas sobre a 

formação territorial do município sergipano de Itabaiana, na temporalidade entre os séculos 

XVII e XIX. As fontes analisadas foram consultadas em acervos da Biblioteca do Campus de 

Itabaiana (BICAMPI), a partir de reconhecimento geográfico de obras e respectivos conteúdos. 

Localizar nessas fontes bibliográficas, rastros de um pensamento geográfico e de uma geografia 

histórica sobre a formação territorial de Itabaiana. Ao considerar que foi determinada como 

Vila a partir do século XVII, parte-se do princípio que teria maior visibilidade no projeto 

colonial, refletido nas fontes. A partir do levantamento observa-se que há “vazios” dessas 

fontes sobre a formação do território itabaianense, como também certa repetição de 

informações na historiografia Sergipana. 

Palavras Chave: fontes bibliográficas, formação territorial, pesquisa geográfica. 
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UM ESTUDO DE GEOGRAFIA HISTÓRICA SOBRE O DISTRITO FEDERAL: 

ÓBICES E AVANÇOS 

Adriano Bittencourt Andrade 

 

Resumo: Este artigo apresenta uma discussão sobre alguns desafios teóricos e metodológicos 

encontrados num estudo de Geografia Histórica, para isso apresenta um objeto empírico, a 

dinâmica territorial da breve história do distrito Federal no Brasil e aplica um método de 

abordagem pertinente a este enfoque. Parte do entendimento do espaço como reflexo e 

condição da ação social e, na análise do objeto concreto, apresenta e analisa os seguintes óbices 

à pesquisa: o desafio de tomar o espaço como totalidade, como resultado integrado de variadas 

escalas de análise, dinâmica concreta e simbólica do binômio tempo-espaço; a necessidade de 

entender que a dinâmica concreta do espaço urbano resulta, invariavelmente da ação 

combinada e/ou conflitante de agentes de produção do espaço; terceiro, que para todo estudo 

que se proponha analisar dinâmicas territoriais pretéritas é fundamental estabelecer uma 

periodização coerente com o recorte e dinâmica têmporo-espacial proposto, ou seja, não há 

como prescindir do trato da categoria Tempo na análise espacial, ratificando a noção 

inseparável de espaço-tempo; o quarto desafio está no enfrentamento analítico entre o 

pensado/planejado e o vivido, o necessário embate entre os projetos e planos de intervenção e 

as fontes (secundárias e primárias) que revelem o acontecer concreto do espaço banal; o quinto 

está na própria aplicação da escala de análise nos estudos urbanos e o entendimento do espaço 

como totalidade transversal às variadas escalas; por fim, um desafio operacional à pesquisa 

primária que é o fato de lidar com hiatos de informações, ausência ou dificuldade de acesso às 

fundamentais fontes documentais e/ou cartográficas e os riscos de desenvolver uma pesquisa 

de cunho Geográfico Histórico sem esta sustentação. Não obstante a exemplificação constante 

do objeto concreto da dinâmica territorial do DF, tem-se a convicção que os desafios 

apresentados e os seus desdobramentos repercutem em todo estudo que utilize do instrumental 

da Geografia Histórica. 

Palavras-chave: Geografia Histórica; Metodologia de pesquisa; desafios teóricos. 
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GRUPO DE TRABALHO 12: HISTÓRIA AMBIENTAL  

Os trabalhos desse GT foram deslocados para o GT Geografia Histórica e 

pensamento geográfico e GT Dimensão do estudo geográfico: categorias, escalas e 

periodizações  (GT 10 e GT 15).  

 

GRUPO DE TRABALHO 13: HISTÓRIA URBANA E DAS CIDADES 

 

Sala 313/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Profa. Dra. Maria de Fátima A. Martins (UFMG)  

Profa. Dra. Doralice S. Maia (UFPB)  

 

EMENTA: A cidade e o urbano são construídos historicamente num processo que co-existem 

dinâmicas, formas, modos de funcionamento e idealizações que fazem emergir uma 

problemática urbana (uma “questão urbana”) que chama nossa atenção e se torna objeto do 

conhecimento ao longo da história. Nessa (re)produção das cidades surgem várias vertentes da 

pesquisa sobre a história urbana e das cidade que devem ser valorizadas uma vez que 

despontam por meio dessas pesquisas concepções sobre o urbano e a cidade, sobre as diferentes 

formas de segregação, sobre as diversas ações do Estado no espaço urbano etc. Assim, o 

presente eixo visa discutir os resultados de pesquisas sobre as origens e o 

desenvolvimento/reprodução das cidades e as diferentes formas de ordenamento/segregação 

espacial ao longo do tempo, tendo como pressuposto o entendimento de que a cidade é um 

fenômeno social que se materializa no espaço. Ao mesmo tempo, o eixo procura contemplar 

resultados de pesquisas que versem sobre as diferentes formas de planejamento territorial em 

perspectiva histórica e que contemplem estudos que resgatem o nascimento e as diferentes 

naturezas de intervenção dos agentes sociais e do Estado no espaço, com suas políticas de 

intervenção e as contradições derivadas dessas ações. 

 

GRUPO DE TRABALHO 03: HISTÓRIA DO URBANISMO 

 

Sala 313/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Profa. Dra. Maria de Fátima A. Martins (UFMG)  

Profa. Dra. Doralice S. Maia (UFPB)  

 

EMENTA: O urbanismo, uma disciplina ou atividade técnica é aqui entendido com o poder 

de alterar a cidade enquanto espaço construído e a sociedade que a constrói e que a usa, além 

do desenhar a cidade que se quer, também determina como essa deve ser obtida e usada. A 

utopia de poder formatar a sociedade que aí habita ultrapassa o desenho do assentamento 

urbano proposto e abre o pensar para novas relações entre seus componentes sociais. o urbano 

e a cidade seriam, nesta seqüência os objetos de trabalho do Urbanismo e do Planejamento 

Urbano (por extensão o regional também). Assim o Urbanismo, o ato de intervir fisicamente, 

de construir, de ampliar, de reciclar, ou de revitalizar. 
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RESUMOS 

 

APROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: PARA ALÉM DO  

VIADUTO DE SANTA TEREZA 

Paloma Rezende Néder 

Doralice Barros Pereira 

 

Resumo: Belo Horizonte foi construída nos fins de 1890 sob os preceitos modernistas, 

planejada como “a cidade moderna da América” (GÓIS, 2003). Com destino decretado, o 

antigo Arraial Curral Del Rei, com traçados urbanos ainda muito iniciais ganhará contornos de 

urbanidade mais nítidos, sendo em breves décadas a futura metrópole. Um marco nessa 

concepção foi o Viaduto de Santa Tereza - VST, construção do início do século XX, uma das 

obras mais significativas para a cidade de Belo Horizonte - BH. A priori, concebido para 

passagem e fluxo de mercadorias e bens, o viaduto serviu também como porta de entrada do 

modernismo à recém-inaugurada Cidade de Minas. Ao guardar cristalizações e rugosidades 

importantes para a história belo-horizontina, essas são fundamentais para entendermos as 

complexas relações ocorridas no coração da metrópole. Suas camadas nos permitem concluir 

que o VST tornou-se um lugar à medida em que BH se formava. Nas primeiras décadas dos 

anos 2000, o viaduto tornou-se espaço de manifestações políticas e palco cultural e de lazer. 

Identificar, em especial sob o viaduto, as manifestações culturais que tendem a romper com a 

lógica mercadológica, que rege a vida urbana dando ênfase aos grupos, movimentos, coletivos 

que acreditam/creditam no lúdico, como possível via para quebrar os ritmos do cotidiano é o 

nosso objetivo. Eles serão analisados quanto as suas potencialidades para a realização do 

encontro e da festa. O que acontece ali, sob os arcos, que possibilita essa movimentação? Por 

que, sendo essa área considerada de risco, representa um espaço onde o lúdico é possível, onde 

pulsam as manifestações de diversas ordens? 

Palavras-chave: Produção e consumo de espaços públicos na cidade, Viaduto de Santa Tereza, 

manifestações culturais, encontros urbanos 

 

CAPITAIS PLANEJADAS COMO INSTRUMENTO  

DE APROPRIAÇÃO DO CERRADO 

Gabriela Ruales Orbes 

 

Resumo : O presente artigo é um estudo das três capitais planejadas do Cerrado – Goiânia, 

Brasília e Palmas – os seus primeiros traços e monumentos arquitetônicos, bem como dos 

instrumentos de apropriação doCerrado contidos nos seus projetos. Para tal, parte-se de uma 

revisão de como foram implantados estes polos de modernização do Cerrado e a atuação das 

suas principais figuras políticas, para então deter-se no estudo dos seus instrumentos de 

implantação. Em cada uma das três cidades, verifica-se a relação do espaço-público 

contemporâneo com os seus primeiros traços e monumentos idealizados. 

Palavras chaves: capitais planejadas; monumentos arquitetônicos; Cerrado; apropriação. 

 

CINEMA E HISTÓRIA URBANA: REFLEXÕES SOBRE A URBANIZAÇÃO 

HODIERNA A PARTIR DO FILME A VILA 

Eliano de Souza Martins Freitas 

 

Resumo: Tomando como referência de análise o filme A vila, o autor apresenta algumas 

concepções sobre o urbano hodierno, destacando aspectos como a relação entre cidade e crise 

ecológica, a segregação espacial e diferentes formas de violência presentes nas distintas 

realidades sociais. Assim, procura-se refletir sobre as possíveis relações entre a (re)produção 
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capitalista do espaço e a vida cotidiana, nessa quadra da história. As análises aqui expostas é 

parte de resultado de projeto em desenvolvimento desde o ano de 2010, no qual alguns 

pesquisadores (geógrafos, sociólogos e biólogos) refletem sobre as abordagens do cinema 

acerca da “questão urbana” e da “questão ambiental” no final do século XX e alvorecer desse 

século. 

Palavras-chave: Cinema, Urbanização, Segregação Espacial, Segurança 

 

DAS POLÍTICASHABITACIONAIS AO DIREITO À CIDADE REFLEXÕES 

SOBREA HISTÓRIACONTRADITÓRIA DA CIDADE DE VITORIA DA 

CONQUISTA-BA 

Rita de Cássia Ribeiro Lopes 

Suzane Tosta Souza 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a produção do espaço da cidade de Vitória 

da Conquista/BA tendo como foco central a compreensão das políticas públicas de habitação 

popular e suas intervenções no espaço urbano, analisando os conjuntos habitacionais Vila do 

Sul e Vila Bonita. Compreende a cidade como produto histórico resultado das relações sociais 

existentes como condição básica para reprodução social dos sujeitos, e se ancora na teoria 

Lefebviana, particularmente no conceito de Direito à cidade, considerando a questão da 

moradia para além do direito de habitar. Para realização da pesquisa foi realizado um 

levantamento bibliográfico e documental, que se constituíram em atividades fundamentais para 

a compreensão da realidade. Partindo dos pressupostos da teoria Lefebvriana, buscou-se 

compreender a relação entre teoria e prática, para o entendimento da realidade geográfica, 

partindo do empírico das políticas públicas habitacionais no município de Vitória da 

Conquista/BA. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que busca contribuir com os debates 

da Geografia Urbana, na medida em que tem como fundamento central a compreensão do 

espaço, enquanto produção social e histórica, e entende a questão da moradia como parte desse 

processo. 

Palavras-chave: Políticas habitacionais, Direito à cidade, História e produção da Cidade. 

 

EL PROCESO HISTÓRICO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y LÃS 

TRANSFORMACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES EM LA 

REGIÓNMETROPOLITANA DE BUENOS AIRES (RMBA) ENTRE 1852 Y 2006. 

UNA PERSPECTIVA ANALÍTICA DESDE LOS SISTEMAS COMPLEJOS 

Marina Miraglia 

 

Resumen: Los procesos de construcción territorial en América Latina se caracterizan por una 

fuerte interrelación entre los recursos naturales y lasociedad a través de los patrones de 

explotación, dados ellos por los modelos político-económicos imperantes en cada período 

histórico. La construcción del territorio es parte de un sistema de alta complejidad cuyo centro 

es la reproducción de la vida del conjunto de sus actores em um territorio específico y em un 

contexto socio económico determinado. Eso implica tratar de comprender dicha construcción 

em ese marco intentando superar las visiones positivistas del fenómeno que tienden a separar 

sus partes y aislar las, reduciendo la complejidad a explicaciones que simplifican el problema 

más que explicar lo (Lefebvre, 1969).La estructuración Del territorio, entendido como un 

sistema complejo (García, R., 2000) (Morin, E. 1998) y su sustentabilidad, forman parte de los 

procesos cotidianos de reproducción de la vida de los actores sociales que van construyendo 

articuladamente con sus acciones y prácticas, no solo el marco de sus propias vidas, sino 

también la sociedad y la ciudad. Para Lombardo (et al, 2002) El espacio urbano es concebido 

por una parte, como una de las dimensiones del sistema de reproducción de la sociedad y por 



62 
 

otra, como lugar donde se operacionalizan las relaciones de los actores que lo van 

conformando. Esas dimensiones, lo social, lo espacial, lo económico, lo ambiental, lo político, 

etc. son consideradas actuando interrelacionadamente en cada situación de reproducción 

concreta de losactores. El estudio histórico Del proceso de construcción territorial de una 

región urbanizada, como en este caso la Región Metropolitana de Buenos Aires, supone la 

consideración del conjunto de los elementos que intervienenen tales procesos y de sus partes o 

factores constitutivos, sus interrelaciones y sus interacciones con otros fenómenos o procesos, 

es decir que se concibe al objeto de estudio como un sistema complejo. (García, 2006: 39) Los 

principales objetivos Del trabajo lo constituyen El análisis histórico de la construcción Del 

territorio urbano desde la perspectiva de los sistemas complejos y el análisis de lãs principales 

transformaciones ambientales y sociales producidas durante el período 1852-2006, retomando 

algunos lineamientos teórico-metodológicos propuestos em la tesis de Doctorado (Miraglia, 

2013). 

Palabras-clave: Historia de laciudad – Construcción territorial – Sistemas complejos 

Transformaciones ambientales y sociales 

 

A EMERGÊNCIA DA FAVELA COMO OBJETO DA PRÁTICA MÉDICA:  

DONEO-HIPOCRATISMO À TEORIA DOS GERMES 

Rafael Gonçalves de Almeida 

 

Resumo: Desde a segunda década do século XX, quando a palavra “favela” passou a fazer 

parte do vocabulário carioca não mais como nome próprio, mas como substantivo comum, os 

médicos higienistas (cujo saber dominava a reflexão sobre o espaço urbano) deixam pouco a 

pouco de se interessar pelo cortiço para voltar suas atenções para os agrupamentos de casebres 

em morros.  No entanto, tais aglomerações nos morros da cidade já existiam pelo menos ao 

longo de todo o século XIX. Nesse sentido, o que, afinal, aconteceu para que a partir da segunda 

década do século XX, os agrupamentos de casebres em morros, tão heterogêneos entre si, 

fossem agrupados sob uma denominação comum, tornando-se alvos de intervenção médica? A 

emergência da favela como objeto de governo se encontra fortemente entrelaçada à nova 

geografia da cidade revelada pelos médicos. Como veremos, a geografia histórica da favela é, 

também, a história da emergência de uma nova geografia urbana. 

Palavras-chave: Favela, Higienismo, Bacteriologia, Rio de Janeiro 

 

ESTADO E COMÉRCIO NA HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO  

DE VITÓRIA (ES) NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Ana Lucy Oliveira Freire 

 

Resumo: Esse trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla sobre o tema Cidade e Comércio. 

O recorte que se segue tem como objetivo principal expor, entender e analisar as relações entre 

o crescimento do comércio, através do surgimento de variadas formas comerciais, e as 

transformações urbanas na cidade de Vitória (ES) na primeira metade do Século XX. 

Historicamente, foram significativos os desdobramentos das políticas que envolveram a 

comercialização do café e do excedente de capital da sua produção no interior do estado. 

Carreados para a constituição de uma praça de comércio de exportação, esses capitais tiveram 

rebatimento na multiplicação de equipamentos comerciais envolvidos diretamente na 

aplicação/financiamento de projetos públicos de urbanização. 

Palavras-chave:  Cidade. Urbanização. Comércio. Desenvolvimento Histórico. 
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AS FAVELAS BRASILEIRAS NA GEOGRAFIA:  

DIFERENTES ABORDAGENS E INTERDISCIPLINARIDADE  

Mariana Machado Tavares 

 

Resumo: Este artigo é resultado de um levantamento bibliográfico sobre como a favela foi 

abordada pela Geografia e áreas afins, pelo menos, nos últimos 15 anos. Surgiu a partir de uma 

pesquisa em andamento sobre a formação socioespacial de uma favela em uma cidade de porte 

médio do interior do estado do Rio de Janeiro. Buscamos obras utilizadas por grande parte dos 

pesquisadores que estudam a favela e também as produções acadêmicas apresentadas em 

encontros (nacionais e internacionais) de geógrafos e publicadas em revistas produzidas pelas 

universidades do Brasil e da América Latina. Procuramos identificar as abordagens 

predominantes e as que estão em crescimento, pois, já no início da pesquisa, observamos que 

grande parte delas se direcionam à análise da favela como espaço segregado e produzido pelas 

desigualdades impostas pelo capitalismo, numa perspectiva da Geografia Crítica. Mas, 

queríamos encontrar abordagens que destacassem a participação dos atores sociais da própria 

favela na configuração da mesma, visto que esta é a análise central da nossa pesquisa.  

Palavras-chave: favelas, geografia, abordagens, segregação, resistência 

 

A FERROVIA NAS CIDADES BOCAS DE SERTÃO: ALTERAÇÕES NA 

MORFOLOGIA E NA ESTRUTURA URBANA 

Doralice Sátyro Maia 

 

Resumo: O objetivo central é discutir as repercussões da implementação da ferrovia nas 

cidades denominadas bocas de sertão. Toma-se tal designação para caracterizar as localidades 

situadas no interior do território brasileiro e que desde o século XIX apresentam expressiva 

centralidade regional. Para a análise foram eleitas cidades bocas de sertão da região semiárida: 

Campina Grande, PB; Caruaru, PE; Feira de Santana, BA e Montes Claros, MG. Essas cidades 

receberam a ferrovia entre o final do século XIX e início do século XX. As justificativas para 

a implementação da rede ferroviária expressa a escassez de água e falta de abastecimento 

alimentício. Verifica-se que os argumentos não conferem com o propósito maior que é o de 

escoar a produção agropecuária. Observa-se que ao atingir as cidades, esse elemento técnico 

provoca alterações na morfologia e na estrutura urbanas. A pesquisa está amparada nos 

documentos oficiais (relatórios e cartas dos presidentes das províncias/estado), jornais e 

registro fotográfico extraído de páginas eletrônicas de instituições governamentais.  

 

A HISTÓRIA DO PARCELAMENTO DO SOLO EM OLINDA - PE (1931-2006) E 

TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS NA MORFOLOGIA URBANA 

Roberto Silva de Souza 

 

Resumo: O núcleo de uma cidade se origina de processos históricos e estes também a fazem 

se expandir, sobretudo com a instituição de parcelamentos em diversas fases e por atuação de 

agentes sociais, culminando em diferentes áreas de tipologias residenciais, além de outras. O 

objetivo do trabalho é oportunizar o conhecimento de características dahistória do 

parcelamento do solo em Olinda (PE), no período de 1931a 2006 observando tipologias 

residenciais na morfologia urbana.A metodologia para a investigação se apoiou na abordagem 

dialética, sem prescindir de métodos de procedimento (histórico, estatístico, cartográfico) 

estimulando reflexões teóricas em torno do tema abordado, sob método misto (quali-

quantitativo). Infere-se que as diversas tipologias residenciais, pelo modo como se encontram 

presentes na morfologia urbana de Olinda - aí compreendendo sua "Zona Rural" -, se 

fundamentaram na história do parcelamento do solo porque os agentes se diversificaram no 
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tempo e foram seletivos no espaço, conforme suas estratégias. Assim, tais categorias se 

mostram relevantes para o entendimento do aspecto tipológico de áreas residenciais, bem como 

as demais que se encontram na cidade, contextualizadas pela morfologia urbana. 

Palavras-chave: Cidade de Olinda (PE). História do parcelamento. Tipologias residenciais. 

 

MEMÓRIAS DO BAIRRO OPERÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO E  

A EVOLUÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO  

Luciene Pereira Carris Cardoso 

 

Resumo: O trabalho ora apresentado apresenta algumas reflexões sobre a história da evolução 

urbana do bairro do Jardim Botânico, a partir da instalação de uma companhia de bondes e das 

fábricas têxteis Carioca e Corcovado, respectivamente. De vocação agrícola em suas origens, 

a região transformou-se num centro fabril até as primeiras décadas do século XX, marcado pela 

presença de mão-de-obra operária, de origem, também, italiana e espanhola. Pouco a pouco, o 

bairro foi perdendo suas características iniciais, transformando-se num bairro elitizado. A 

instalação das primeiras fábricas no final dos Oitocentos inseria-se no projeto governamental 

de controlar as habitações coletivas populares, contrapondo-se aos cortiços existentes. O 

empreendimento industrial estabelecia a criação de serviços e de atividades de lazer (escolas, 

clubes recreativos, farmácias), regulando o cotidiano de seus funcionários.  

Palavras-chave: Rio de Janeiro, industrialização, memória urbana 

 

NA LINHA DO TREM: TERRITORIALIDADES URBANAS  

EM GOIÂNIA- GO  

Lídia Milhomem Pereira 

Ricardo Alexandrino Garci  

 

Resumo: Discutir cidade, planejamento, criação de fronteiras, territorialidades, suas 

implicações no espaço, poder, contextualizando com as realidades dialéticas no contexto do 

capitalismo fizeram parte deste estudo.  Constituíram como fontes citadas nesta temática os 

seguintes autores que relacionam a Geografia urbana/cultural: Arrais, Almeida, Bresciani, 

Borges, Cavalcanti, Castells, Costa, Chaveiro, Claval, Harvey, Haesbaert, Lefebvre, Santos, 

Silva, Pesavento, Tuan, dentre outros citados na bibliografia. As pessoas de menor renda, 

confrontados com a política voltada para as de maiores rendas, fazem parte de um processo 

histórico discrepante presente na realidade e na linha do tempo. Os mercados imobiliários 

goianos, principalmente diante do sistema imposto, reordenam o território com uma política 

descentralizadora de planejamento, para o crescimento sair da região central da capital. 

Compreender essa realidade, vai ao encontro do que foi proposto, uma junção enquanto agente 

atuante da filologia. Neste evento em questão, a mídia muitas vezes é atuante, modificadora, 

real, porém, ao mesmo tempo pode ser uma fonte deturpadora e mascaradora de opiniões. 

Palavras-chave: cidades, territorialidades, segregação socioespacial 

 

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E OS RIOS NA 

CIDADE:  

O CASO DO RIACHO DE BODOCONGÓ 

Aline Souza de ALMEIDA  

Danilo Antônio Nascimento SANTOS  

Luiz Eugênio Pereira CARVALHO 

 

Resumo : O presente artigo traz como proposta analisar o processo de transformação da cidade 

a partir da análise das mudanças ocorridas no Riacho de Bodocongó, situado na área urbana da 
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cidade de Campina Grande – PB. Neste sentido, a atividade realizada conseguiu associar as 

construções espaço-temporais das transformações ocorridas no ambiente e analisar elementos 

causadores da mudança de representação dos corpos d’água para a vida na cidade, em particular 

do Riacho de Bodocongó para Campina Grande. A pesquisa foi realizada em três diferentes 

momentos: a) revisão bibliográfica, buscando autores que trabalhassem a geografia histórica 

de forma efetiva, apresentando metodologias e discussões conceituais; b) pesquisa em fontes 

históricas foi realizada pesquisas em bibliotecas, edições de jornais, prédios históricos na 

cidade de Campina Grande; e c) análise de Material, foi realizada análise de materiais 

adquiridos, tais como: jornais, revistas, documentos, fotografias etc. Em 1984 de acordo com 

o Jornal da época, o Diário da Borborema, os problemas mais recorrentes ao longo do Riacho 

do Bodocongó eram poluição das margens e leito, assoreamento, e enchentes. Com o 

crescimento da cidade ao longo dos anos e com o processo de canalização do riacho, os 

problemas não foram sanados ou amenizados.  

Palavras-chaves: Geografia Histórica, Meio Ambiente, Rios urbanos. 

 

O PROCESSO URBANO DE JUIZ DE FORA  

NA TRANSIÇÃO REPUBLICANA (1889 – 1891) 

Yuri Amaral Barbosa 

 

Resumo: A transição do Império para a República foi um período conturbado no Brasil. 

Economicamente, o país mergulhava fundo num processo sem precedente em sua história: o 

Encilhamento. Tal conjuntura estava calcada na expansão da emissão de meio circulante e 

numa flexibilização das leis que regiam o mercado mobiliário, fomentando a abertura de 

sociedades anônimas em todo país. Politicamente, a esfera municipal era marcada por um 

impasse, uma vez que a instabilidade da transição de regime levou à dissolução das câmaras 

municipais em todo o país, conduzindo-as a um certo imobilismo na formulação de políticas 

públicas e ações voltadas para a cidade. Esse trabalho busca esmiuçar as transformações 

espaciais urbanas decorrentes desses processos em Juiz de Fora tendo em vista sua grande 

inserção nesses contextos. A abertura de sociedades anônimas no período propiciou uma 

grande inflexão da economia local, pari passu, as ações empreendidas pelo poder público 

buscavam, a despeito de suas limitações, ordenar e produzir uma cidade moderna de acordo 

com os preceitos da época. 

Palavras-chave: Processo Urbano; República; Encilhamento; Juiz de Fora. 

 

A OCUPAÇÃO DO SUBÚRBIO CARIOCA E O SURGIMENTO DOS 

TERRITÓRIOS FABRIS: O CASO NOVA AMÉRICA   

Renan Caldas Galhardo Azevedo 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo o estudo sobre a formação territorial do 

subúrbio carioca a partir da ocupação populacional do mesmo, iniciada durante a metade do 

século XIX e início do século XX. Essa ocupação foi acompanhada também pela introdução 

de novas atividades econômicas na cidade, como as fábricas de tecidos. No entanto, uma das 

fábricas têxteis que contribuiu para essa formação decidiu ir além, criando seu próprio território 

dentro do subúrbio da cidade, com o intuito de controlar a vida de seus trabalhadores, tanto 

dentro como fora do espaço fabril. Décadas depois a mesma fábrica acabou ganhando uma 

nova funcionalidade, o que gerou a omissão de seu passado fabril enquanto território de 

controle socioespacial presente no subúrbio da cidade.  

Palavras-chave: Subúrbio; Fábrica; Território. 
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A RUA DO OUVIDOR ENQUANTO TERRITÓRIO DO CARNAVAL DAS 

GRANDES SOCIEDADES EM MEADOS DO SÉCULO XIX 

Dimitri Andrey Scarinci 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal estudar a Rua do Ouvidor, 

localizada no centro da então capital imperial, Rio de Janeiro, enquanto território simbólico 

durante o período de carnaval. A Rua do Ouvidor representava, no século XIX, a principal 

centralidade da cidade, onde eram divulgadas as últimas novidades que ocorriam na Europa, 

chegando a ser chamada de rua francesa. Além de investigar a composição espacial da cidade 

no seu passado, também se constrói uma evolução do Carnaval, partindo das molhadelas até 

chegar à constituição das Sociedades Carnavalescas, a partir do ano de 1855. Essas Sociedades 

foram moldadas nos carnavais europeus como ideais de modernidade e civilidade que o jovem 

país independente procurava inserir e ensinar à sua população durante os seus préstitos. A 

intenção era assim, negar de forma efetiva qualquer ligação com a herança cultural portuguesa 

e, em consequência disso, negar o Entrudo e suas molhadelas características. 

Palavras – chaves: Território, Carnaval, Rua do Ouvidor, Grandes Sociedades 
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GRUPO DE TRABALHO 16 – HISTÓRIA E FORMAÇÃO TERRITORIAL 

 

Sala 311/COLTEC  

COORDENADORES DO GT:  

Prof. Dr. Manoel F. de S. Neto (USP)  

Prof. Dr. Gil Porto (UNIFAL)  

 

EMENTA: Processos de formação dos territórios devem ser estudados e compreendidos em 

sua dinâmica e fluidez, no tempo e no espaço. Nesse eixo, a intenção é discutir as relações entre 

a história e a formação dos diversos territórios no tempo, tanto na escala global, quanto nacional 

e regional. Quais matrizes do pensamento histórico reverberaram nas concepções geográficas? 

Quais matrizes do pensamento geográfico extrapolaram a especificidade desse campo, e se 

fizeram presentes em outros campos científicos? Quais dinâmicas podem ser identificadas, 

analisadas, compreendidas em relação à formação dos territórios e à dinâmica territorial 

humana, social política, econômica, cultural? Quais os componentes dessa dinâmica? Quais 

suas contradições?  

 

RESUMOS 

 

A ACUMULAÇÃO PRIMITIVA DO CAPITAL E O  

DISCRETO CHARME DA GEOGRAFIA BURGUESA 

Paulo R. T. de Godoy 

 

Resumo: O texto apresenta notas e apontamentos para uma análise histórica e dialética da 

produção do espaço geográfico como mercadoria específica do modo capitalista de produção. 

As formas de expropriação e de sucessivas separações entre as condições objetivas de produção 

e os produtores diretos, constituem as bases categoriais da universalização da propriedade 

privada da terra e da geografia histórica da valorização capitalista no espaço. O território, como 

dimensão concreta das práticas e das representações sociais orientadas pela lógica de 

valorização do capital e das formas ideológicas de dominação política, são os pressupostos 

iniciais para a interpretação do processo de transformação do território em capital fictício. 

Palavras-chave: Acumulação. Valorização. Espaço. 

 

A EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA – UMA CONTRIBUIÇÃO 

AO  

ENTENDIMENTO DE SUA FORMAÇÃO TERRITORIAL 

Leandro Lopes Fiúza Santos 

Antonio Angelo Martins da Fonseca 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar como ocorreu a formação territorial 

do município de Jacobina no século XVIII na Capitania da Bahia de Todos os Santos. Para 

isso, a premissa fundamental aqui assumida entende que o sistema moderno-colonial 

expressou-se nas formações sociais latino-americanas com o proeminente signo da conquista 

territorial, o que decorre de tal fato a emergência da espacialidade como dimensão central no 

estudo que aqui nos fundamentamos. Neste sentido, o município brasileiro ganha relevo, pois 

expressa – a partir da sua instalação – o móvel da expansão e consolidação territorial do Estado. 

As relações entre a sociedade colonial e o espaço são contextualizadas a partir da expansão do 

povoamento na área denominada de Sertão das Jacobinas, no século XVII e XVIII. Para o 

primeiro período destaca-se a expansão da pecuária, para o segundo o empreendimento 
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minerador. Na esteira dessas questões apontam-se na pesquisa os agentes envolvidos na 

construção de tal realidade geográfica, assim como as dinâmicas sociais decorrentes de tal 

processo, por sua vez, através do ciclo do ouro tentou-se demonstrar também como tal 

empreendimento expressou-se no interior da Capitania da Bahia, destacando desta maneira os 

rebatimentos territoriais da atividade mineradora na conformação da “Vila de Santo Antônio 

de Jacobina.” 

Palavras-Chave: Formação territorial, município, Sertão das Jacobinas 

 

A GUERRA GUARANÍTICA (1752-1761): CONFLITOS E RESISTÊNCIAS  

EM TORNO DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

Jéssica A. Corrêa  

 

Resumo: O trabalho busca propor questões para o estudo da formação territorial do Brasil no 

século XVIII. Amparado na Geografia Histórica e Cartografia Histórica, o objetivo é 

problematizar, atravésde uma interpretação geográfica, o papel fundante que cumpriu a 

violência e a espoliação territorial na colonização do Brasil em meados dos setecentos. Através 

da produção cartográfica dirigida pelas “Expedições Demarcatórias”, o foco é considerar a 

“Guerra Guaranítica (1752-1761)” como momento histórico crucial da formação territorial do 

Brasil. 

Palavras-chaves: Guerra Guaranítica, Conflitos, Resistência, Expedições Demarcatórias e 

Formação Territorial do Brasil. 

 

A HISTÓRIA DO COMÉRCIO E O SEU PAPEL NA DINÂMICA DA 

FORMAÇÃO TERRITORIAL: UM BREVE RESGATE ATRAVÉS DAS ÉPOCAS 

PRÉ-CAPITALISTAS AO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL 

Felipe Pires Caitité 

 

Resumo: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa monográfica e tem como objetivo 

fazer uma análise do comércio e do seu papel na dinâmica da formação territorial. Dessa forma, 

buscou-se, inicialmente fazer um resgate histórico das origens do comércio e das suas 

alterações em diferentes épocas, desde as sociedades pré-capitalistas até o período técnico-

cientifico-informacional, dando ênfase nas distintas influências exercidas pelo comércio na 

formação dos territórios ao longo da história. Compreenderam-se também as rupturas que o 

comércio sofreu, fornecendo um novo arranjo territorial no globo, mostrando como os 

territórios são formados pelas diferentes dinâmicas comerciais surgidas ao longo do tempo. A 

princípio, o trabalho apresenta o início das relações comerciais, abordando a leitura da idade 

média e do auge da navegação, onde o mundo passou a ser explorado como um todo. Em 

seguida é realizada uma leitura abordando as novas configurações do comércio na 

contemporaneidade, advindas das alterações concernentes ao período técnico-cientifico-

informacional, onde os territórios podem ser analisados para além das fronteiras físicas, mas 

também pautados nas mudanças tecnológicas e de comunicações.  

Palavras chave: Formação Territorial. História do Comércio. Técnico-cientifico- 

informacional. 

 

A REDE DE CIDADES MINEIRAS EM EVOLUÇÃO E AS MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS DO SÉCULO XX 

 Ralfo Matos 

 

Resumo: Esse trabalho procura apresentar e discutir alguns resultados derivados da conjunção 

de pesquisas históricas, econômicas, geográficas e demográficas, com o fito de exprimir uma 
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cartografia da rede de cidades em evolução durante os séculos XIX e XX.Após o período de 

formação e afirmação das regiões Centro, Norte, Zona da Mata e Sul de Minas nos séculos 

XVIII e XIX, ainda na primeira metade do século XX, o Brasil viveu momentos de crise 

política e econômica que se desdobraram em mudanças estruturais que marcaram os rumos da 

economia mineira. Processava-se a passagem de uma economia dependente da agroexportação 

para uma economia apoiada na industrialização e urbanização, alicerçada na ação do Estado. 

A cartografia aqui proposta busca exprimir essas mudanças na rede de cidades mineiras, 

mediante construção de mapas temáticos resultantes da organização de dados de população e 

recurso de interpolação linear dos polos de influência. Procura-se atestar o fato de que as 

implantações humanas e instalações produtivas são construções relativamente duráveis que 

demarcam e recortam espaços que se alteram no tempo, conforme a magnitude das mudanças 

gerais que o país experimenta. A análise, ao lançar um olhar para as reconfigurações da rede 

urbana no século XX, assinala-se também uma agenda de pesquisas em curso, que vincula 

aspectos geográficas, mudanças econômicas e dinâmica demográfica. 

Palavras chave: Minas Gerais; Geografia Histórica; Rede Urbana de Minas Gerais 

 

ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO SÉCULO 

XIX BASEADA NA REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO 

BRASILEIRO  

ENTRE 1839 A 1900: A PRESENÇA DAS QUESTÕES INDÍGENAS 

Alexandre Elias de Miranda Teodoro 

 

Resumo: Durante muito tempo um vasto material científico que datava do século XIX 

encontrava-se apenas em formato físico, na biblioteca do Paço Imperial onde o acesso era de 

certa forma mais reservado inclusive pela fragilidade do mesmo. Há poucos anos, todo acervo 

da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi disponibilizado de forma online, 

através da digitalização de todos os exemplares de seu lançamento. A partir daí foram 

selecionadas todas as edições do século XIX, e, por conseguinte aquelas que remontavam a 

informações correlatas ao estado de Minas Gerais. Dentro desse universo algumas temáticas 

foram pré-estabelecidas para análises mais específicas, no caso deste trabalho o objetivo é 

analisar como era tratada as questões indígenas no século XIX, entendendo o papel do indígena 

na construção da sociedade. 

Palavras chave: Historiografia; Minas Gerais; Questões Indígenas. 

 

O DOMÍNIO TERRITORIAL REPUBLICANO MANIFESTADO NA 

MULTIEXPRESSIVIDADE DA COMISSÃO RONDON 

Cristiane Aparecida Zambolin Teodoro 

 

Resumo: No início do século XX, mais precisamente de 1907 a 1915, desenvolveu-se no oeste 

brasileiro a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas 

(CLTEMTA), a Comissão Rondon, que tinha o intuito de expandir o poder do Estado para as 

regiões inexploradas de seu território ou, como denominava-se no período, para o chamado 

Sertão Vazio. A presente comunicação é fruto de uma pesquisa em estágio inicial que prevê o 

uso da técnica de análise documental, apoiando-se na cartografia histórica como modo de 

estabelecer um comparativo entre os ideais postos pelas ideologias existentes no período e a 

ação prática para o domínio territorial realizado pela Comissão Rondon.Até o momento foi 

realizado o levantamento bibliográfico temático centrado no objeto em estudo e os resultados 

preliminares evidenciam a suma importância que a Comissão de Linhas Telegráficas 

Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas desempenhou para a integração do território 

nacional no período da Primeira República, apontando para a efetiva função geopolítica da 
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mesma, uma vez que essa apropriação se dava como (re)afirmação do poder exercido pelo 

Estado Nação no território nacional.  

Palavras-chave: Comissão Rondon, Território, Estado. 

 

AS ESTRUTURAS TERRITORIAIS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: A 

EVOLUÇÃO DA ABORDAGEM DO TEMA TERRITÓRIO A PARTIR DE 1938 

Gabriel Bias Fortes  

 

Resumo: O estudo aborda uma análise histórica das estruturas territoriais presentes na 

legislação brasileira e como elas dialogam, em diferentes momentos, com o conceito de 

território na Geografia e em outras ciências a partir da publicação do decreto-lei 311 de 1938, 

em que foram estabelecidas diretrizes gerais envolvendo quatro estruturas territoriais: 

municípios, distritos, subdistritos e áreas urbanas legalmente constituídas. Através do 

levantamento bibliográfico, faz-se uma breve discussão da abordagem do tema território na 

Geografia (tal como em outras ciências) e de como a abordagem das estruturas territoriais 

criadas em 1938 foi se modificando na legislação ao longo do tempo, além da consolidação de 

novas estruturas territoriais concebidas por uma interpretação distinta. Na atualidade, observa-

se que a abordagem do território na legislação brasileira evoluiu para além do conceito 

tradicional do território como elemento material do poder legal (do Estado propriamente dito) 

e, tal como ocorre na Geografia, já absorve a ideia das multiterritorialidades. 

Palavras chave: Legislação Territorial, Estruturas Territoriais, Território. 

 

500 ANOS DE HISTÓRIA URBANA DO BRASIL: CICLOS ECONÔMICOS E 

FUNÇÕES URBANAS NAS CIDADES 
Tiago Cisalpino Pinheiro  

João Francisco de Abreu  

 

Resumo : Esse trabalho tem como objetivo sintetizar o processo de formação urbana do país 

com auxílio de mapas que facilitem o entendimento do processo. Os mais de 500 anos de 

história urbana do país serão sintetizados com ênfase na associação com a evolução da rede 

urbana e das funções urbanas das cidades. A abordagem buscará identificar mudanças nas 

funções urbanas no contexto dos principais ciclos econômicos que se desenvolveriam no Brasil. 

Nesse contexto, pode-se avaliar como as funções urbanas se relacionariam com os ciclos 

exportadores, e isso permite também reler aspectos da história econômica do Brasil, tentando 

identificar quais aspectos estudados podem subsidiar a história urbana do país.  

Palavras Chave: Formação urbana do Brasil, Rede Urbana, Geografia Histórica 

 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO VALE DO MUCURI – 

EMANCIPAÇÕES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 1870 A 2000 – UMA 

ANÁLISE ESPACIAL 

Diego Filipe Cordeiro Alves 

João Francisco de Abreu 

Leônidas Conceição Barroso 

 

Resumo: O presente artigo trata do processo de formação territorial do Vale do Mucuri e as 

emancipações municipais ocorridas no período de 1870 a 2000. A ocupação da região ocorre 

de maneira tardia às demais regiões do estado de Minas Gerais e se relaciona diretamente à 

criação da Companhia de Comércio e Navegação do Mucury. A partir da segunda metade do 

século XIX a região tem seu processo de ocupação intensificado, especialmente a partir deste 

empreendimento. Após o surgimento do município de Teófilo Otoni, no final do século XIX, 
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ao povoamento da região e de seu entorno atinge seu ápice. Os demais municípios da 

mesorregião se desmembram, em grande parte, do território inicialmente pertencente à Teófilo 

Otoni. Tal processo se estende durante todo o século XX, se intensificando na década de 1960. 

O presente trabalho espacializa estas emancipações e desmembramentos territoriais, partindo 

da conformação inicial da mesorregião até o período pós década de 1990, quando a mesma 

atinge sua delimitação atual.  

Palavras-chave: Geografia Histórica, Formação Territorial, Emancipação 

 

GEOPOLÍTICA DA RELIGIÃO: OS MOVIMENTOS EXPANSIONISTAS DO ISLÃ  

EM ÁFRICA SÉCULOS VII AO XV 

Rodrigo Corrêa Teixeira 

Joelton Carneiro de Lima 

 

Resumo Este Trabalho aborda os fluxos expansionistas do Islã dentro do continente africano e 

as relações entre tais rupturas fronteiriças com os efeitos dessa expansão entre os séculos VII 

e XV. Por se tratar de uma análise de um fenômeno que abrange vários séculos dividiu-se esse 

período em quatro balizas temporais para efeito descritivo. Ao longo do texto caracteriza-se a 

sociedade Islâmica nesse processo de marcha pelo continente, as mudanças em cada um desses 

espaços, revelando um Islã altamente adaptativo e muitas vezes permissivo e sincrético. 

Investiga-se ainda as razões da perda do ímpeto expansionista na região do Golfo de Benim 

nos primeiros anos do século XVI, e por conseguinte, uma proposta de justificar e explicar 

como um conjunto de fatores diversos também relativos a geografia física, sedução por 

erudição, conveniência tributária, perda do fôlego expansionista por resistência cultural, 

interferiram de maneira considerável na sobreposição do continente africano pela religião do 

Profeta. 

Palavras-chave: Islã. Sufismo. Geopolítica da Religião.  

 

INFRAESTRUCTURA E INTEGRACIÓN REGIONAL EM EL VIRREINO DE 

NUEVA GRANADA A FINALES DEL SIGLO XVIII 

Carlos Eduardo Valencia Villa 

 

Resumo: Cuando un turista brasileño me pregunta sobre si debe visitar Colombia, mi respuesta 

es que el país es semejante a Brasil. Pertenece a la cuenca del Amazonas com su exuberancia. 

También tiene una llanura inundable durante un largo período Del año, tal y como ocurre em 

el Pantanal. Tiene una área similar al sertão, con sus paisajes planos, aire caliente y al fondo 

una playa que hierbe al lado de um mar azul que llegar a incomodar a losojos. Se pueden 

conocertier rasfrías, em las que el agua se congela y las personas usan abrigos. Hay playas que 

bordean bosques tropicales muy húmedos. Tieneríos, que como el San Francisco o El Río 

Dulce, fueron fundamentales em la integración pero que hoy están muertos o encamino hacia 

la muerte. 

 

LEITURAS GEOHISTÓRICAS DA PAISAGEM DA BAIXADA CAMPISTA 

Raphael Neves da Conceição   

 

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma leitura geohistórica da 

paisagem do recorte espacial denominado Baixada Campista, área localizada no município de 

Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Este recorte, espacial ainda 

pouco estudado no estado, guarda reminiscências relevantes concernentes a formação histórica 

e territorial do Brasil. A análise da evolução territorial e geohistórica desta área recairão sobre 

os agentes sociais que modelaram este espaço no decorrer do período Colonial (XVII e XIII), 
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reconhecendo que a modelagem desta área do município de Campos dos Goytacazes deu-se 

início nos primórdios da colonização portuguesa, momento histórico basilar para dar início a 

leitura desta paisagem. Cabe ressaltar, que a leitura da paisagem se fará a partir da ótica da 

Nova Geografia Cultural, que utiliza de diferentes artifícios para decifrar os códigos e 

significados que foram impressas nas diferentes paisagens. 

Palavras-chave: Geohistória. Campos dos Goytacazes. Baixada Campista. Paisagem. 

 

NARRATIVAS E DIMENSÕES DA FORMAÇÃO TERRITORIAL BAIANA: UM 

ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS MUNICÍPIOS DE MACARANI, ITAPETINGA,  

ITORORÓ, ITARANTIM E MAIQUINIQUE 

Gil Carlos Silveira Porto 

 

Resumo: A formação territorial do Brasil foi marcada por grandes eventos que repercutiram 

na criação, decadência e centralização de grande número de municipalidades. Geralmente, 

antes mesmo da definição de suas fronteiras, povoados, vilas e núcleos proto-urbanos eram 

criados, com o intuito de consolidar o processo de ocupação e uso do espaço. Se se tem 

conhecimento sobre os grandes acontecimentos formadores do território brasileiro, pouco se 

sabe ou se discute a respeito dos fatos iniciais que desencadearam a formação de municípios 

interioranos na história recente do País. Este trabalho propõe evidenciar, a partir de narrativas 

contadas e escritas sobre a formação de cinco municípios baianos, dimensões interpretativas 

desse processo, à luz de uma geografia dos tempos idos. 

 

NOS CONFINS DOS “SILÊNCIOS TERRITORIAIS”: INVESTIGAÇÃO DA 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO OESTE CATARINENSE A PARTIR DA 

IDEOLOGIA GEOGRÁFICA 

Cristina de Moraes 

 

Resumo: A pesquisa que origina este trabalho é norteada pelo objetivo de propor uma 

perspectiva de investigação mais integradora dos eventos que perpassam desde 1840 a 1930, 

indicando que a estes, além de relacionados são pertinentes para compreendermos a formação 

desta região. Portanto, diverge daquilo que é sustentado pela historiografia oficial e que ainda 

possuem endosso em algumas pesquisas acadêmicas que corroboram que o início desta região 

ocorre após 1920, mediante a implantação dos núcleos coloniais. Norteada sobretudo pela 

análise da formação territorial e das ideologias geográficas, é estabelecido um estudo das 

políticas territoriais, dos discursos e representações, das produções cartográficas e do 

conhecimento geográfico produzido e sobretudo, dos conflitos estabelecidos na disputa de 

poder e território que estão apresentados sumariamente neste trabalho após uma exposição dos 

pressupostos teóricos que tem norteado a pesquisa.  

Palavras-chave: ideologias – território – cartografia – Oeste catarinense 

 

NORD-PAS DE CALAIS, WALLONIE E FLANDRES: ORIGENS DE UM  

ESPAÇO TRANSFRONTEIRIÇO COMUM DO SÉCULO XXI 

Paulo Vitor Siffert 

 

Resumo: A Eurometrópoletransfronteiriça de Lille-Kortrijk-Tournai (ELKT) é fruto da 

necessidade de desenvolvimento econômico de uma região que conheceu uma profunda crise 

a partir da década de 1960, relacionada ao declínio de suas atividades mineradoras e industriais. 

Ao congregar sob um mesmo espaço comum municipalidades de dois países distintos (França 

e Bélgica), três regiões subnacionais e duas línguas oficiais (francês e holandês) inúmeras 

dificuldades surgem, baseadas nas distintas histórias de formação nacional, valorização das 
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identidades regionais e heranças culturais. Como e em que medida esses fatores ainda têm peso 

em projetos como a ELKT, mesmo em pleno 2016, quando a globalização “homogeneizadora” 

permanece avançando? 

Palavras-chave: Espaço transfronteiriço – Eurometrópole Lille-Kortrijk-Tournai – Formação 

nacional 

 

OS PLANOS VIÁRIOS NACIONAIS: AS PROPOSTAS DE INTEGRAÇÃO PARA A 

MESORREGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA (1874 – 1951) 

Mauricio Aquilante Policarpo 

 

Resumo: O presente artigo busca avaliar as estratégias subjacentes aos principais Planos 

Viários propostos entre os anos de 1874 e 1951 em relação à mesorregião do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba. Para tanto, procura-se analisar os Planos viários que deram base para 

a instalação dos sistemas de transportes, sobretudo as modernas rodovias a partir da construção 

de Brasília com os eixos de interiorização, analisando, portanto, os Planos da Primeira 

República e da Era Vargas. Paralelamente à compreensão do contexto que deu origem aos 

Planos Viários propostos no período analisa-se as estratégias que compõe os planos escolhidos, 

no intuito de compreender na formação territorial brasileira, os projetos de integração do 

território em especial para o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. A compreensão do processo 

de instalação dos sistemas viários na região é um ponto chave para compreendermos a 

importância da formação territorial do Triângulo Mineiro dentro do projeto do Estado nacional 

para a articulação do território brasileiro.   

Palavras-chave: Planos Viários, sistemas viários, formação territorial, Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba. 

 

NO ROTEIRO DA MISSÃO CRULS: MINERAÇÃO E OCUPAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

Adriano Gonçalves da Silva 

Rita de Cassia Martins de Souza 

 

Resumo: A mineração vem se constituindo ao longo da formação territorial brasileira enquanto 

um agente primordial de fronteira. Tem se constituído no Roteiro da Missão Cruls, recorte 

espacial desta pesquisa, como um agente modernizador redinamizando a área em suas várias 

fases de ocupação e desenvolvimento. Ao lado dos incomensuráveis problemas sócio-

ambientais que gera, a mineração foi usada como uma importante estratégia de integração 

territorial nos projetos do Estado brasileiro aliado ao capital privado. Contemporaneamente, o 

diamante, o ouro, o cobre, o níquel, os fosfatos e o nióbio são minerais de alto valor no mercado 

nacional e internacional que se destacam enquanto agentes de uma modernização que 

essencialmente atende as demandas do modo de produção hegemônico e o processo de 

urbanização que o acompanha. Este trabalho traça um diagnóstico da mineração no Roteiro da 

Missão Cruls enquanto um agente de formação de fronteira e de modernização do território. 

Palavras-chaves: formação territorial brasileira; Roteiro da Missão Cruls; mineração; 

fronteira de modernização. 
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SOB O IMPÉRIO DA GRILAGEM: OS FUNDAMENTOS DA ABSOLUTIZAÇÃO 

DA  

PROPRIEDADE PRIVADA CAPITALISTA DA TERRA NO BRASIL (1822-1850) 

Gustavo Francisco Teixeira Prieto 

 

Resumo: O objetivo do artigo é compreender o período entre 1822 e 1850 como um momento 

da história brasileira em que se institui simultaneamente a absolutização da propriedade privada 

da terra e a legalização jurídica da grilagem de terra. O processo de monopolização das terras 

brasileiras que se realiza na primeira metade do século XIX reproduz a grilagem como forma 

e conteúdo central da formação territorial do Brasil. Nesse sentido, analisamos momentos 

anteriores ao surgimento da Lei de Terras, tais como a Constituição Imperial promulgada em 

1824, o processo de esbulho de indígenas na primeira metade do século XIX e a primeira Lei 

de Terras de 1843, compreendendo-os como referências centrais para a constituição de um 

Estado-nação na periferia do capitalismo marcadamente rentista e patrimonialista. 

Palavras-chave: grilagem de terras, propriedade privada, Brasil Império, Constituição de 

1824, Lei de Terras de 1843. 
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