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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FaE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – DECAE 

SETOR DE SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

PLANO  DE  ENSINO  DE  DISCIPLINA 

  DISCIPLINA: Sociologia da Educação CÓDIGO: CAE 001 CURSO(S): Licenciaturas 

  DURAÇÃO APROXIMADA EM SEMANAS: 15 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04h/a 
 

CARGA HORÁRIATOTAL: 60h/a 
 

  SEMESTRE LETIVO: 2022/01 
PERÍODO:  

Mar. a Jul./2022 
   TURMA: N, Teórica 

  PROFESSOR: Frederico Assis Cardoso 
   LOCAL: CAD 2, sala 213 

   HORÁRIOS REGULARES DE AULAS: 
    2ª  feira (19h às 22h30min) 

EMENTA 
 

Especificidade do olhar sociológico em Educação. Relações entre educação e sociedade no contexto da 
modernidade. Percursos da sociologia da educação: da perspectiva funcionalista às teorias da reprodução. 
Análises contemporâneas sobre a escola, seus sujeitos e seu contexto sócio-cultural. 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL: 
 

• Apresentar de forma panorâmica o campo da sociologia da educação tendo-se como fio condutor a relação 
entre o sistema de ensino (e a educação escolar) e o exercício da profissão docente (e os conhecimentos 
necessários e específicos da formação docente). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Propiciar o entendimento da relação sujeito, cultura e estrutura social, de modo a evidenciar a relação entre 
educação e sociedade. 

• Oferecer os subsídios necessários para o início de uma reflexão sobre a educação escolar a partir da 
especificidade do olhar sociológico. 

• Proporcionar o contato com as problemáticas abordadas e com os conceitos e os procedimentos 
metodológicos desenvolvidos no âmbito dos estudos sociológicos em educação. 

• Analisar a relação entre educação e sociedade e discutir as alternativas para fazer face aos desafios 
educacionais contemporâneos. 

 

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO CARGA HORÁRIA 
(Aproximadamente) 

 

UNIDADE I   Educação, escola e cultura: bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar 

 

• Definições conceituais de Educação e suas repercussões teóricas e políticas para a 
escola e para o ensino. 

 
 
 

15 h/a 
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• Escola e seus modelos de pensamento: currículo e cultura. 
 

 

UNIDADE II:   Desigualdades sociais e desigualdades escolares: abordagens sociológicas e 
análises gerais sobre os temas 
 

• Paradigma estrutural-funcionalista (décadas 1950-60): a escola e o/a professor/a 
segundo uma concepção meritocrática de justiça escolar. 

 

• Paradigma da Reprodução (décadas 1960-70): a escola e o professor face aos limites da 
meritocracia. 

 

 
 
 
 

15 h/a 
 

 

 

UNIDADE III:   Sociologia da educação: temas contemporâneos 
 

• Professores/as da educação básica: identidade docente, trajetórias profissionais, 
exercício do magistério, saberes docentes. 

• Alunos/as da educação básica: trajetórias escolares, o papel dos estudos, 
socialização/integração nas instituições de ensino. 

• Práticas educativas familiares: escolha do estabelecimento de ensino, processos de 
socialização familiar e acompanhamento da escolarização, sucesso escolar. 

• Instituições de ensino: cotidiano das organizações escolares, práticas pedagógicas, 
efeito-escola. 

 

 

 
 
 
 
 

15 h/a 
 

 

UNIDADE IV:   A sociologia interroga a escola: as bases de uma sociologia da formação e da 
profissão docente 

 

• Contextos e mediações da (e na) relação sociologia e educação. 
 

 
 
 

15 h/a 
 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL MÍNIMA DA DISCIPLINA 
 

60 h/a 
distribuídas em 04 

unidades 
 

PROCEDIMENTOS  DIDÁTICO-METODOLÓGICOS  DAS  AULAS 
 

• Aulas expositivas e exposições dialogadas. 

• Seminários e debates durantes as aulas com avaliações individuais e em grupos. 
 

RECURSOS  AUXILIARES  DE  ENSINO 
 

• Datashow e quadro. Se necessário, uso de suporte virtual temporário. 
 

ATIVIDADES  AVALIATIVAS 

 
TIPO DE ATIVIDADE (AT) 

 
DATA 

 
AT N. 

 
VALOR (%) 

 
Seminários e em sala, ao longo 
do semestre letivo (SM) 

 
Durante todo o semestre letivo 

 

 
01 

 
20% 

 
Trabalhos em grupos (TG) 
 

 
De 02 a 23/05 

 
02 

 
20% 

 
Resenhas críticas (RC) 

 
Entrega em 04/07 

 
03 

 
20% 

 
Prova de conteúdo (PC) 

 
Correção coletiva em 04/07 

 
04 

 
30% 
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Auto Avaliação (AA) 

 
Entrega em 04/07 

 
05 

 
10% 

 

 
TOTAL FINAL 

 
--- 

 
-- 

 

100% 

 
EXAME ESPECIAL: Prova 
individual e sem consulta. Todo 
o conteúdo do semestre. 
 

 
 

Em 18/07 

 
 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 

CRONOGRAMA  E  PLANEJAMENTO  DETALHADOS  DA  DISCIPLINA 
(Conforme calendário disponibilizado pelo CEPE/UFMG) 

 
 

MARÇO/2022 

AULAS DATA TEMA ATIVIDADE 

01 a 04 28/03 Semana de Acolhimento UFMG Retorno presencial das aulas 
 

Sábado letivo (para uso somente se necessário): 26/03. Cf. Calendário Acadêmico UFMG 2022. 
 

 
 

ABRIL/2022 

AULAS DATA TEMA ATIVIDADE 

05 a 08 04/04 Apresentações Docente e Discentes Apresentações 

09 a 12 11/04 Definições conceituais: Sociologia da Educação Aula Expositiva * 

13 a 16 18/04 Definições conceituais: Educação, Cultura e Currículo Aula Expositiva * 

17 a 20 25/04 Orientações para a preparação dos trabalhos em grupos Encontro Virtual ** 
 

15/04 
 
 

11 e 18/04 
 

 

Recesso Acadêmico. Recesso do Feriado Nacional: Paixão de Cristo. Cf. Calendário Acadêmico UFMG 
2022. 

 
* Referência: Texto n. 01. 
** Trabalho por meio da Plataforma Microsoft/Teams. 
 

 

Sábados letivos (para uso somente se necessário): 02, 09, 16, 23 e 30/04. Cf. Calendário Acadêmico UFMG 2022. 
 

 
 

MAIO/2022 

AULAS DATA TEMA ATIVIDADE 

33 a 36 02/05 A educação, sua natureza e seu papel Trabalho em Grupo 01 * 

21 a 24 09/05 A educação escolar na contemporaneidade Trabalho em Grupo 02 ** 

25 a 28 16/05 Educação escolar e os conteúdos formativos Trabalho em Grupo 03 *** 

29 a 32 23/05 Bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar  Trabalho em Grupo 04 **** 

37 a 40 30/05 Orientações para a preparação dos trabalhos Individuais Encontro Virtual ***** 
 

02/05 
09/05 
16/05 
23/05 

 

 

* Apresentações de trabalhos em grupos. Grupo 01. Referência: Texto n. 02. 
** Apresentações de trabalhos em grupos. Grupo 02. Referência: Texto n 03. 
*** Apresentações de trabalhos em grupos. Grupo 03. Referência: Texto n. 04. 
**** Apresentações de trabalhos em grupos. Grupo 04. Referência: Texto n. 05. 
***** Trabalho por meio da Plataforma Microsoft/Teams. 
 

 

Sábados letivos (para uso somente se necessário): 07, 14, 21 e 28/05. Cf. Calendário Acadêmico UFMG 2022. 
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JUNHO/2022 

AULAS DATA TEMA ATIVIDADE 

41 a 44 06/06 A Sociologia de Pierre Bourdieu: teoria da reprodução Aula Expositiva * 

45 a 48 13/06 As desigualdades frente à escola e à cultura Aula Expositiva ** 

49 a 52 20/06 Pesquisa em Sociologia da Educação Seminário *** 

53 a 56 27/06 Seminário Geral Seminário **** 
 

06/06 
13/06 
20/06 
27/06 

 

 

* Referência: Filme “A sociologia é um esporte de combate”. 
** Referência: Texto n. 06. 
*** Referência: Texto n. 07. 
**** Referência: Textos n. 01 a 07 e Filme. 
 

 

Sábados Letivos (Caso o uso seja necessário): 04, 11, 18 e 25/06. Cf. Calendário Acadêmico UFMG 2022. 
 

 
 

JULHO/2022 

AULAS DATA TEMA ATIVIDADE 

57 a 60 04/07 Prova de Conteúdo. Entrega das Atividades Avaliativas Finais Avaliação* 

61 a 64 11/07 Encerramento do Semestre Letivo Encerramento 

65 a 68 18/07 Exame Especial Avaliação** 
 

04/07 
 

18/07 
 

 

* Prova de Conteúdo. E entrega das Atividades Avaliativas Finais: Prova, Resenhas e Auto Avaliação. Cf. 
Material próprio de ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ATIVIDADES AVALIATIVAS. 

** Todo o conteúdo do semestre letivo. Exame Especial inclui aulas expositivas e/ou virtuais provisórias, 
filme e todos os textos da bibliografia básica disponibilizados para estudo bem como o material 
produzido pela apresentação dos trabalhos em grupos. 

 

 

Sábados Letivos (Caso o uso seja necessário): 02, 09, 16 e 23/07 Cf. Calendário Acadêmico UFMG 2022. 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

FILME 
 

LA sociologia est um sport de combat. Direção: Pierre Carles. França. Montpellier, 2001. 1 DVD (150min), color. 
Produção: C-P Productions; VF Filmes. Documentário. [Tradução livre: A sociologia é um esporte de combate]. 
 

 

BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 
 
 

ARENDT, Hannah. A crise na educação. In: ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W.B. de Almeida. 
5. ed. 2. Reimp. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 221-47. [Texto n. 03] 
 

BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultua. Trad. Aparecida Joly Gouveia; 
Rev. Maria Alice Nogueira. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs). Escritos de educação. 9. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2007, p. 39-64. [Texto n. 06] 
 

CARDOSO, Frederico Assis. O caso bia.alighieri: reflexões sobre um tema de pesquisa. Educação em Perspectiva, 
Viçosa, v. 09, n. 01, p. 01-19, jan./abr. 2018. [Texto n. 07] 
 

CARDOSO, Frederico Assis. O que é uma aula? Análises sociológicas sobre a construção de uma atividade do trabalho 
docente. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 27, n. 1, p. 229-257, jan./mar. 2020. [Texto n. 01] 
 

DURKHEIM, Émile. A educação, sua natureza e seu papel. In: DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Trad. Stephania 
Matousek. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 43-73. [Texto n. 02] 
 

FORQUIN, Jean-Claude. Introdução: currículo e cultura. In: FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e 
epistemológicas do conhecimento escolar. Trad. Guacira Lopes Louro. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 09-26. 
[Texto n.05] 
 



5 

 
POMBO, Olga Maria. O Insuportável Brilho da Escola. In: RENAUT, Alain et alii. Direitos e responsabilidades na 
sociedade educativa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 31-59. [Texto n. 04] 

 
 

BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR 
 
 

APPLE, Michael W. Consumindo o outro: branquidade, educação e batatas fritas baratas. In: COSTA, Marisa Vorraber 
(Org). Escola básica na virada do século: cultura, política e currículo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 25-43. 
 

BERNSTEIN, Basil. Classes e pedagogia: visível e invisível. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 49, p. 26-42, maio 1984. 
 

BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick. Os excluídos do interior. Trad. Magali de Castro; Rev. Guilherme João de 
Freitas Teixeira. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs). Escritos de educação. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 
2007, p. 217-27. 
 

BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Orgs). Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2008. 
 

CARDOSO, Frederico Assis; AMORIM, Marina Alves; LACERDA, Wânia Maria Guimarães. A educação como objeto de 
análise da Sociologia: pensando a relação dos estudantes com o ensino superior. Entrevista com o Professor Saeed 
Paivandi. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 5, n. 1, p. 215-239, jan./jun. 2014. 
 

CARVALHO, Marília Pinto de. O fracasso escolar de meninos e meninas: articulações entre gênero e cor/raça. 
Cadernos Pagu, São Paulo, n. 22, p. 247-90, jan./jun. 2004. 
 

COULON, Alain. A condição de estudante: a entrada na vida universitária. Trad. Georgina Gonçalves dos Santos; Sônia 
Maria Rocha Sampaio. Salvador: EDUFBA, 2008. 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 36. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 

LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. Trad. Ramon A. Vasques; Sônia 
Goldfeder. São Paulo: Ática, 2004. 
 

LAREAU, Annette. A desigualdade invisível: o papel da classe social na criação dos filhos em famílias negras e brancas. 
Trad. Viviane Caldeira Ramos. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 46, p. 13-82, dez. 2007. 
 

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins (Orgs). Bourdieu & a educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2004. 
 

NÓVOA, Antonio (Org). Profissão professor. 2 ed. Porto: Porto Editora, 1999. 
 

ROSSI, Laura; BURGOS, Marcelo Baumann. O valor da educação escolar para as famílias: confronto entre a percepção 
dos responsáveis e o senso comum escolar”. In: BURGOS, Marcelo Baumann (Org). A escola e o mundo do aluno: 
estudos sobre a construção social do aluno e o papel institucional da escola. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 50-71. 
 

 

OBSERVAÇÕES  IMPORTANTES 
 
 

• Durante as aulas, os/as estudantes e o professor deverão se pautar por uma conduta ética, respeitando as legislações e as 
diretrizes oficiais do País, bem como os princípios da laicidade e da impessoalidade que regem o ensino público superior. Também 
deverão ser observados os preceitos estabelecidos pela UFMG em seu regimento próprio, com destaque para o zelo pelo 
patrimônio público nas suas formas material e imaterial. O uso de máscara para entrada e permanência na sala de aula durante 
as aulas presenciais bem como a manutenção da distância física de segurança entre as pessoas e a observação de todas as 
demais medidas sanitárias é obrigatória. 

 

• O conteúdo da disciplina será desenvolvido em, no mínimo, 60 h/a semestrais, prioritariamente em sala de aula e na forma 
presencial. A apuração da frequência ocorrerá, prioritariamente, por meio de controle de lista de assinaturas e, eventualmente, 
por meio de chamada nominal oral. Discentes que atingirem o total igual ou superior a 25% de faltas, até a data de encerramento 
do semestre letivo, serão reprovados/as por falta. Segundo a LDB-EN n. 9493/96, o Regime Geral da UFMG e as Normas Gerais de 
Graduação, 75% da carga horária é o percentual mínimo de frequência necessário para que o/a estudante seja considerado/a com 
rendimento satisfatório na disciplina, independentemente do aproveitamento nas avaliações, sendo vedado o abono de faltas. 

 

• Em casos eventuais de regime especial ou de tratamento excepcional, condições que impeçam a frequência às aulas, o/a 
estudante deverá efetuar o seu pedido de afastamento mediante documento requerido ao Colegiado do Curso, desde o início do 
afastamento e não após o período de ausência. Assim, os 25% de faltas a que o/a discente tem direito constituem justamente uma 
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previsão-limite para o caso de impedimentos eventuais, como motivos de trabalho, falecimentos na família, problemas 
temporários de saúde etc. É incorreta a interpretação de que esses 25% possam ser “gastos à vontade” e que se poderá, depois, 
abonar as faltas que ultrapassarem o percentual, se houver “justo motivo”. A presença em sala de aula é considerada pelas 
normas legais e acadêmicas como algo objetivamente necessário para o aproveitamento do/a estudante. Atenção: atestados 
médicos não abonam faltas. Casos de suspeita, contato e/ou confirmação de contágio devem ser registradas na Plataforma 
MonitoraCovid da UFMG e o docente precisa ser comunicado. 

 

• O processo avaliativo será desenvolvido tendo-se como base os vários momentos de atuação de cada estudante, observando-se a: 
assiduidade e a participação nas aulas, a pontualidade na entrega das atividades e a qualidade dos trabalhos escritos e das 
apresentações orais. Os trabalhos escritos desenvolvidos fora do horário regular das aulas deverão ser entregues no formato 
impresso, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a formatação de trabalhos acadêmicos. 
Não serão aceitas, em nenhuma atividade avaliativa, as cópias comprovadamente parciais ou totais de materiais retirados de sítios 
eletrônicos, impressos, folhetos, periódicos, livros e afins que possam se configurar como plágio (cópia indevida, apropriação 
indébita). Não serão aceitas atividades avaliativas fora dos prazos, das datas e dos horários previamente estipulados, exceto 
quando direito garantido e resguardado pela legislação em vigor. Salvo contrário para deliberações coletivas em sala de aula. 

 

• Os/As estudantes que não atingirem 60% de aproveitamento expresso em pontos de notas por números inteiros, após a aplicação 
de todas as atividades avaliativas do semestre letivo, deverão fazer a prova individual e sem consulta do exame especial final, 
conforme data agendada no cronograma, desde que somem o mínimo de 40% da apuração final de nota total e tenham presença 
mínima de 75% devidamente registrada. 

 

• A divulgação da apuração de frequências e de notas ocorrerá única e exclusivamente por meio do sistema próprio da UFMG. Cabe 
ao/à estudante a conferência da apuração e a comunicação imediata, apenas pessoalmente, de possíveis irregularidades no 
lançamento. Após a data do exame especial final não haverá alteração na apuração. 

 

• O acesso e a consulta dos textos que serão utilizados em sala de aula e/ou indicados para as leituras e/ou atividades avaliativas 
são de responsabilidade única e exclusiva dos/as discentes. O conteúdo das aulas expositivas e o material resultado dos trabalhos 
individuais e/ou em grupos, conforme o caso, apresentados em sala estarão disponibilizados, sempre que possível e conforme o 
interesse do professor, em sistema próprio da UFMG, permitida a reprodução apenas para fins apenas didáticos desde que citada 
a fonte e autoria. 

 

• Em função de interesses pedagógicos, das condições sanitárias, institucionais e/ou profissionais, o docente se reserva o direito de 
adaptar/alterar este Plano de Ensino, tanto em relação às datas e às atividades previstas como em relação ao conteúdo 
programático. Caso isso ocorra, o professor se responsabilizará, sempre que possível, por comunicar previamente os/as discentes, 
pessoalmente ou por meio eletrônico via contato de e-mail disponibilizado pelo sistema da UFMG, de maneira a evitar qualquer 
tipo de ônus acadêmico ao corpo discente. Essa comunicação e eventuais substituições docentes poderão ocorrer também por 
intermédio de terceiros autorizados e habilitados para tais finalidades. 

 

• Sábados letivos podem ser utilizados para fins de complementação de carga horária, conforme demanda docente e/ou interesse 
da maioria absoluta dos/as estudantes regularmente matriculados/as (50% mais 01), levando-se em consideração os indicativos de 
datas indicadas no Calendário Acadêmico da UFMG. Caso isso ocorra, a decisão final cabe ao docente e a comunicação aos/às 
discentes deverá ocorrer com o mínimo de 48h antes da aula do sábado letivo, sempre por meio de comunicação de e-mail 
disponibilizado pelo sistema da UFMG na forma de um Convocação. Para qualquer caso será respeitado intervalo interjornada de 
trabalho docente. 

 

• A gravação, a cópia, o registro e a captura, a reprodução, além da divulgação do material gerado pela gravação dos encontros 
virtuais, provisórios ou não, no todo ou em partes, é terminantemente proibida, sejam quais forem os suportes utilizados e/ou 
os interesses dos/as estudantes e/ou de terceiros. Igualmente estão proibidas a guarda de quaisquer tipos de registros, físicos ou 
virtuais, de dados de áudio, imagem, textos e/ou vídeo bem como os seus arquivamentos em drives particulares, físicos e/ou 
virtuais, sejam de caráter de uso de interesse público e/ou privado, bem como a divulgação e/ou a reprodução e a veiculação de 
qualquer espécie de conteúdo. Todo conteúdo de registro dos encontros síncronos deverá servir apenas como registro pedagógico 
para fins de aprendizagem e deve ser inutilizado após o término do componente curricular, conforme Calendário Acadêmico da 
UFMG. Ressalta-se o direito autoral de todo e qualquer material produzido pelo docente durante as aulas e disponibilizado para 
consulta de fins pedagógicos bem como o resguardo de todos os seus direitos legais para fins jurídicos. A imagem do docente, 
dos/as discentes e das demais pessoas envolvidas, além do conteúdo oral e escrito das aulas, encontra-se legalmente protegidas 
pela Lei Federal n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e somente poderá ser utilizada para fins exclusivamente acadêmicos a que 
se destina e no âmbito interno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em caso de dúvidas e para mais informações, cf. 
< https://ufmg.br/coronavirus/direitosautorais >. Todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no acesso aos encontros 
virtuais, gravados ou não, devem garantir e respeitar a privacidade dos/as participantes registrados/as, bem como zelar pelos 
direitos de imagem de terceiros envolvidos e apresentados na gravação. A divulgação de endereços eletrônicos, links e 
correspondentes, bem a reprodução de aula online ou pós-gravação, é proibida. Também é proibido franquear o acesso aos 
encontros, virtuais e/ou presenciais, a pessoas que não estejam regularmente matriculadas na disciplina, salva a exceção 
concedida pelo docente quando previamente comunicado e acordado entre as partes interessadas. 

 

• Os casos considerados omissos neste Plano de Ensino deverão ser mediados por estudantes e professor, em sala de aula e durante 
as aulas. Havendo divergência de interesses, os casos deverão ser encaminhados primeiramente ao Setor de Sociologia da 
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Educação do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação (DECAE/FaE) da UFMG e/ou ao Colegiado 
Especial das Licenciaturas (COLLICEN/FaE/UFMG) em registro formal, para deliberação. 

 
 
 

Belo Horizonte/MG, abril de 2022. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Frederico Assis Cardoso 
DECAE/FaE/UFMG, Setor de Sociologia da Educação 

 
 

CONTATOS: 
Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6627. Bairro Pampulha. Campus Universitário, Belo Horizonte/MG. CEP: 31270-901. 

Gabinete n. 1626. Tel.: (31) 3409.6169. E-mail: fredasc@ufmg.br 
 

 

Fim do documento digitado em 07 (sete) 
laudas, todas devidamente paginadas. Uso 
apenas da frente, verso em branco. Arquivo 
digital salvo em formato .PDF 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO - DECAE 

 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM E ENSINO (TurmaJ) 

 PROFESSORA:Mônica Yumi Jinzenji monicayj@ufmg.br 

 MONITORA: Adriana HsslabecorCerqueiras Santos adriana.hsslabecor@gmail.com 
 Carga Horária Semestral: 60 horas/aula   Créditos: 04   1º semestre 2022 

 Quartas-feiras,19:00 – 22:30    CAD 2: Sala C213 

  

PLANO DE CURSO 

1. EMENTA:  

Visão histórico conceitual da Psicologia como ciência e sua contribuição à área educacional. Principais teorias de 
aprendizagem de base empirista, racionalista e interacionista. Problemas de aprendizagem. Interação professor/aluno: 

dinâmica da sala de aula. 

 

2. OBJETIVOS:  
Conhecer o campo da Psicologia da Educação; problematizar os processos de ensino e aprendizagem à luz da 

psicologia da educação; discutir as contribuições dos estudos em psicologia da educação para a reflexão de temas 

fundamentais em educação. 
 

3.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
Unidade I – Introdução à Psicologia e à Psicologia da Educação 

- Breve histórico 

- Modelos epistemológicos na interface Psicologia e Educação 

- Matrizes empirista, racionalista e interacionista para interpretar o processo de aprendizagem 
 

Unidade II – A Epistemologia Genética de Jean Piaget 

- Interacionismo na perspectiva construtivista 
- Método clínico, conflito cognitivo e erro construtivo 

- Estudos pós-piagetianos: metacognição, mudança conceitual, perfis conceituais 

-Dificuldades de aprendizagem 

 
Unidade III – A Psicologia Histórico-cultural de Vigostski 

- Mediação simbólica, aprendizagem e desenvolvimento 

- Desenvolvimento e aprendizagem como processo social e histórico 
- Diferenças culturais de pensamento 

- Diversidade na escola: Educação inclusiva; Bullying; Relações étnico-raciais; Gênero e sexualidade 

 
Unidade IV – A Psicologia Genética de Henri Wallon 

- Psicogênese da pessoa 

- Indissociabilidade entre as dimensões afetiva, motora, cognitiva e pessoal na aprendizagem e desenvolvimento 

 
4. METODOLOGIA DE TRABALHO E AVALIAÇÃO 

 

O curso será desenvolvido presencialmente, de acordo com o cronograma detalhado a seguir. Utilizaremos o Moodle 
como mediador para a comunicação e entrega eventual de atividades. 

 
Tipo de 

atividade 

Descrição Critério de avaliação Pontuação 

Estudos 

dirigidos 

Estudo de textos com roteiros que envolvem perguntas que 

devem ser respondidas e entregues pelo moodle ou 

presencialmente. Podem ser feitos em duplas ou pequenos 

grupos, durante a aula. 

- Pontualidade; 

- Adequação da resposta de 

acordo com o texto de 

referência e discussões das 

aulas; 

- Adequação linguística. 

3 Estudos 
Dirigidos(15 
pontos cada) 
Total = 45 

pontos 

Atividades de 
articulação 

teórico-prática 

Reflexões de conceitos e textos articulando-os à prática 
educacional e experiências pessoais. Pode ser feito em pequenos 

grupos ou individualmente, durante a aula 

Idem acima 3 atividades 
(10 pontos 
cada) 
Total = 30 

Trabalho Final Proposta de aula voltada para o Ensino Fundamental, Ensino 

Médio ou EJA, articulando um dos 4 temas da aula 10 

(diversidade) com recursos variados, como vídeos, música, 

- Pontualidade; 

- Adequação entre aula proposta 

e ano escolar definido; 

25 pontos 



blogs, séries, filmes, etc; orientações detalhadas no anexo 1 

deste plano;  

- Citação de fontes, referências 

e respeito a direitos autorais; 

- Criatividade. 

Atas Registro das atividades realizadas, conceitos estudados, e leitura 

no início da aula seguinte. Opcional, em forma de rodízio. 

- Organização das ideias, 

capacidade de síntese e 

compreensão dos conceitos; 

adequação linguística. 

1 ponto 

(extra) 

 

5.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E RECURSOS 

 
 

UNIDADE I 

 

Aula Data Conteúdo/Atividade Metodologia / Bibliografia 

1 30/03 
Apresentação da professora e da 
monitora, dos/asestudantes e do 

plano do curso 

- Levantamento de conhecimento prévio 
- Definição do funcionamento do curso 

2 06/04 

Modelos Epistemológicos no 

estudo dos processos de 

desenvolvimento e 

aprendizagem. 

- Aula expositiva e dialogada 

 

- GOULART, Maria Inês Mafra. Psicologia da Aprendizagem I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010, p. 13-28.  

http://www.mat.ufmg.br/ead/wp-content/uploads/2016/08/Psicologia-da-

Aprendizagem-I.pdf 

 

3 13/04 Racionalismo e empirismo 

- Aula expositiva e dialogada 

 

- GIUSTA, Agnela da Silva. Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. 

Educação em Revista, 29 (1), 2013, pp. 17-36. https://doi.org/10.1590/S0102-

46982013000100003 
 

- Estudo Dirigido 1 

Completar e entregar o quadro “Modelos epistemológicos e Psicologia da 

Educação” (duplas) 15 pts 

 

 

UNIDADE II 

 

4 20/04 
A Epistemologia Genética de 

Jean Piaget 

- Aula expositiva e dialogada 

- Texto principal:  

GOULART, Maria Inês Mafra. Psicologia da Aprendizagem I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010, p. 31-48. 

 
- Materiais complementares: 

- Jean Piaget - Prêmio Erasmo 1972. 1º Congresso Brasileiro Piagetiano, 1980. 
(texto) 
- Vídeo: Piaget – Grandes Educadores, com Yves dela Taille. 
https://www.youtube.com/watch?v=2OzhE4pX_ng (até o min. 57) 
- Vídeo: entrevista com Piaget “Piaget on Piaget”. 

www.youtube.com/watch?v=0XwjIruMI94 

 

5  27/04 

Método clínico, erro 

construtivo, conflito cognitivo e 

as etapas do desenvolvimento 

cognitivo 

- Aula expositiva e dialogada 
- Texto principal:  

- GOULART, Maria Inês Mafra. Psicologia da Aprendizagem I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010, p. 45-48 

 

-Materiais complementares: 
- Vídeo sobre provas piagetianas. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2A971Hp0go&list=PL34gAnWQ9H-sg2L-

YQq83oTQLEumRU4ya&index=2&t=0s&app=desktop 

 

- GUSMÃO, Tânia C. R. S.; EMERIQUE, Paulo S. Do erro construtivo ao erro 

epistemológico: um espaço para as emoções. Bolema, v. 13, n. 14, p. 1-14, 2000. 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10634# 
 

- Atividade teórico-prática 1 

Erro construtivo e desenvolvimento cognitivo (10 pontos) 

http://www.mat.ufmg.br/ead/wp-content/uploads/2016/08/Psicologia-da-Aprendizagem-I.pdf
http://www.mat.ufmg.br/ead/wp-content/uploads/2016/08/Psicologia-da-Aprendizagem-I.pdf
https://doi.org/10.1590/S0102-46982013000100003
https://doi.org/10.1590/S0102-46982013000100003
https://www.youtube.com/watch?v=2OzhE4pX_ng
http://www.youtube.com/watch?v=0XwjIruMI94
https://www.youtube.com/watch?v=C2A971Hp0go&list=PL34gAnWQ9H-sg2L-YQq83oTQLEumRU4ya&index=2&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=C2A971Hp0go&list=PL34gAnWQ9H-sg2L-YQq83oTQLEumRU4ya&index=2&t=0s&app=desktop
https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10634


6 04/05 

Estudos pós-piagetianos 

- Metacognição 

 

- Aula expositiva e dialogada 

- Texto principal 

 

- DAVIS, Cláudia.; NUNES, M.; NUNES, C. Metacognição e sucesso escolar: 

articulando teoria e prática. Cadernos de Pesquisa v. 35, n. 125, 2005. 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v35n125/a1135125.pdf 
 

- Estudo dirigido 2  (15 pontos) 

 

7 11/5 

Estudos pós-piagetianos 

- Mudança conceitual 

- Perfis conceituais 

- Aula expositiva 
 

- Texto principal 

- MORTIMER, Eduardo F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de 

ciências: para onde vamos? Investigações em Ensino de Ciências, v.1, n. 1, p. 20-39, 

1996.https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/645 

 

- Atividade teórico-prática 2 (10 pontos) 

 

 

UNIDADE III 
 

8  
18/05 

 

 

Psicologia Histórico cultural 

Lev Vigotski 

 

 Mediação simbólica 

 

- Aula expositiva e dialogada 

 

- Texto principal: 

- GOULART, Maria Inês Mafra. Psicologia da Aprendizagem I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010, p. 49-70 

- Vídeo: 2001 – Uma odisseia no espaço (S. Kubrick, 1968) / A aurora do homem 

(15’) 

 

-Material complementar: 

- OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky-Aprendizado e desenvolvimento – Um 

processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 2003. Cap 2: A mediação simbólica, 
pp. 25-40.Cap 4: Aprendizagem e desenvolvimento, pp. 55-79. 

 

- Vídeo Grandes Educadores – Lev Vygotsky por Marta Kohl de Oliveira 

https://www.youtube.com/watch?v=T1sDZNSTuyE 

 

- Atividade teórico-prática 3  

 

9  25/05 

Psicologia Histórico Cultural 

- Desenvolvimento e 

Aprendizagem 

 

- Apresentação Atividade teórico-prática 3 (10 pontos) 

 

Aula dialogada 

- OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky-Aprendizado e desenvolvimento – Um 

processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 2003. Cap 4: Aprendizagem e 
desenvolvimento, pp. 55-79. 

 

10 01/06 
- Diferenças culturais de 

pensamento 

- Aula expositiva e dialogada 

 

- Texto principal 

 

- LURIA, Alexander R. Diferenças culturais de pensamento. In: LURIA, Alexander 

R.; A construção da mente. São Paulo: Ícone, 1992. p. 63-85. 

 

Vídeo: Cidade dos Homens (A coroa do Imperador) 

 

11 08/06 

 

Diversidade e educação 

 

- Debate sobre: gênero, educação especial/inclusiva, relações étnico-raciais e 

bullying  

- Preparação para o Trabalho Final 
 

- MEDEIROS, Rosana de O. Enquadramentos das vidas não hétero em livros 

escolares de Sociologia. Pro-posições. V. 29, n. 2(87), p. 159-184, mai./ago. 2018. 

https://www.scielo.br/pdf/pp/v29n2/0103-7307-pp-29-2-0159.pdf 

 

- MAGNABOSCO, Molise d B.; SOUZA, Leonardo L. de. Educação inclusiva e as 

representações dos estudantes sobre seus pares com deficiência. Psicologia Escolar e 

Educacional, v. 22, n. 1, p. 115-122, jan./abr. 2018. 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v35n125/a1135125.pdf
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/645
https://www.youtube.com/watch?v=T1sDZNSTuyE
https://www.scielo.br/pdf/pp/v29n2/0103-7307-pp-29-2-0159.pdf


https://www.scielo.br/pdf/pee/v22n1/2175-3539-pee-22-01-115.pdf 

 

- MEDEIROS, Andréa B. de. Pobreza, relações étnico-raciais e cotidiano escolar: 

narrativas do viver. Revista Brasileira de Educação. V. 16, n. 46, p. 167-189, 

jan./abr. 2011. https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46/v16n46a10.pdf 

 
- PINTO, Raquel Gomes; BRANCO, Ângela Uchoa. O bullying na perspectiva 

sociocultural construtivista. Boletim de Psicologia, v. 62, n. 137, p. 169-181, 

set./dez. 2011. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-

59432012000200006 

 

 

UNIDADE IV 

 

12 
15/06 

 

Psicologia genética: 

Henri Wallon 

 

 

Aula e vídeo 

 

- GALVÃO, Izabel.Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 

Petropólis: Vozes, 1995. Capítulos 3,4,5,6, e 7. 
 
- Vídeo: Wallon (grandes educadores) 
- https://www.youtube.com/watch?v=UADZKLqtses 
 

Estudo dirigido 3  

 

13 22/06 

Dimensões emocionais, 

motoras, intelectuais e pessoais 

do desenvolvimento e 

aprendizagem 

Debate- (15 pts) 
 

- Orientação para o trabalho final 

14 29/06 
Apresentação do Trabalho 

final 

 

15 06/07 
Apresentação do Trabalho 

final 

 

 23/07 Encerramento do 1º período letivo de 2022 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
 

Atividade Prazo para entrega Nota 

Estudo dirigido 1: Quadro síntese sobre modelos epistemológicos 13/04 15 

Atividade teórico-prática 1: Erro construtivo e desenv. cognitivo 27/04 10 

Estudo dirigido2:Metacognição 04/05 15 

Atividade teórico-prática 2: Mudança conceitual e perfis conceituais 11/05 10 

Atividade teórico-prática 3: Instrumentos e signos 25/05 10 

Estudo dirigido 3: Psicologia genética de Henri Wallon 22/06 15 

Trabalho Final: Proposta de aula (apresentação + parte escrita) 29/06 e 06/07 25 

 

Anexo 1: 

 

Orientações para a elaboração do Trabalho Final – Proposta de aula 

 

- Escolher um dos temas relacionados à diversidade na escola: gênero, inclusão, relações étnico-raciais, bullying; 

- Utilizar o texto base como suporte para a elaboração da aula. 

- Estabelecer o diálogo com pelo menos uma das teorias estudadas 

 

1- Ano: (definir o segmento de ensino para o qual a aula está sendo proposta) 

2- Disciplina: definir uma ou mais disciplinas articuladas a essa atividade. 
3- Tema: Definir o tema da aula, de preferência articulada com um conteúdo curricular  

4- Objetivos: Definir os objetivos, relacionando-os à(s) disciplina(s). Ex: na disciplina “história”, discutir a constituição da 

diversidade étnico-racial brasileira.  

5- Apresentar o roteiro da aula com as etapas de desenvolvimento e os recursos. Ex: 

a. Breve explanação sobre a formação social, cultural e étnica do Brasil 

b. Vídeo xxxxxx, (dados da mídia), xx min.; 

c. Debate sobre o vídeo, a partir de um roteiro: (apresentar as questões do roteiro) 

d. ... 

6- Avaliação da atividade: explicar como será avaliada a atividade com os/as supostos/as estudantes. 

 

https://www.scielo.br/pdf/pee/v22n1/2175-3539-pee-22-01-115.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46/v16n46a10.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432012000200006
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432012000200006
https://www.youtube.com/watch?v=UADZKLqtses


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 

CARTOGRAFIA DIGITAL 
CÓDIGO: CRT006 
CRÉDITOS: 04 
CARGA HORÁRIA: 60HS 
 
EMENTA 
 

Prover os alunos em ciências ambientais das técnicas de representação da cartografia 
moderna, discutindo e praticando os processos de conversão e estruturação da base de 
dados cartográfica em meio digital e de editoração eletrônica de dados gráficos, usados 
para simbolização e realização de cartas, em conjunto com as noções básicas da 
cartografia necessárias à implementação de um projeto cartográfico. 
 

 
PROGRAMA PROPOSTO 
 
1. Introdução ao Geoprocessamento e cartografia digital, histórico, conceitos, definições 

e universo de aplicações. 
2. Noções de Cartografia: Conceito de dados geográficos, elementos de referência, 

coordenadas geográficas, noções de escala, sistema de referência e noção de Datum, 
Projeções Cartográficas e o Sistema UTM. 

3. O SIG e sua estrutura e a Cartografia Digital: vantagens e desvantagens 
4. Cartografia Digital x CAD x SIG. 
5. Seleção de dados e estruturação da base geográfica. 
6. Modos de implantação da informação cartográfica e tradução da legenda. 
7. Estrutura de dados espaciais e modelos de representação da informação cartográfica. 
8. Processos de captura e conversão de dados. 
9. Componentes e fontes de erros. 
10. Laboratório de Cartografia Digital: Projeto Cartográfico assistido por computador. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS 
 
AMORIM, V.C. Módulo “Fundamentos em Cartografia”: Construindo um mapa eficaz –  
         As etapas de sua construção. Apostila do Curso de Geoprocessamento, CSR, 1997, 
         11p. 
 
BERRY, J.K. Cartographic modeling: the analytical capabilities of GIS. In: GOODCHILD, 
        M; PARKS, B.O; STEYAERT, L.T. Environmental modelling with GIS. New 
        York, Oxford University Press, 1993. Cap.7, p.59-73. 
 
BOARD C. Maps and Models In: CHORLEY, R.J.; HAGGET, P. Models in Geography. 
         London, Methuen, 1971. 
 
BOARD, C. Report to ICA Executive Committee for the period 1987-1989, Working group 



         On Cartographic definitions, Budapest, 1989. 
 
 
BOARD, C. Os mapas como modelos. Modelos Físicos e de Informação em Geografia. 
         Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora S/A. Capítulo 6, p.139-184. 
         1975. 
 
BONHAM-CARTER, G. Geographic Information systems for geoscientists: modelling 
         With GIS. New York, Pergamon, 1994. 
 
BURROUGH, P.A. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 
         Assessment. Oxford, Great Britain: Oxford University Press, 1991. 194p. 
 
CÂMARA, G.; FREITAS, U.; CASANOVA, M.A. Fields and Objects for GIS operations. 
         In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO, 3º São Paulo, 1995.  
         Anais. São Paulo, 1995. p.407-23. 
 
GOODCHILD, M. Geographic data modeling. Computer and Geosciences, v.18, n.4,  
         p.401-408, 1992. 
 
INTERGRAPH. MGE Grid Analyst (MGGA) User’s Guide for the Windows NT  
       Operating System. DJA060010 – SJ0N069 (6.00). Huntsville, Alabama, Intergraph 
       Corporation, 1995. 
 
MAILLARD, P.; PINTO, S.A. Notas de Cartografia. Apostila do Departamento de  
        Cartografia, IGC, UFMG, 1996, p.23. 
 
MONMONIER, M.S. Computer-assisted cartography: principles and prospect. New 
         Jersey, Prentice-Hall, 1982. 
 
OLIVEIRA, C.  Curso de Cartografia Moderna, IBGE, 2. Ed., 1993, p.152. 
 
OLIVEIRA, C. Dicionário Cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. p.448. 
 
ROBINSON, A. et al. Elements of Cartography. : JOHN WILEY & SONS ING, 1978. 
        p.448. 
 
SANTOS, M.C.S.R. Manual de fundamentos Cartográficos e Diretrizes Gerais para a 
         Elaboração de Mapas geológicos, geomorfológicos e geotécnicos. Instituto de  
         Pesquisa Tecnológicas. São Paulo. 1990. 52p. 
 
SOARES-FILHO, B.S. Análise espacial de dados geológicos. Apostila do Departamento 
        de Cartografia. IGC. UFMG. 1988. p.20. 
 
SOARES-FILHO, B.S.Cartografia assistida por computador: conceitos e métodos.  
        Apostila do Departamento de Cartografia, IGC, UFMG, 1993, p.24. 
 
TAYLOR, D.R.F. Geographic Information sistems: the microcomputer and modern 
         Cartography. Edited by D.R. Fraser Taylor. Oxford, England: Pergamon Press plc, 
          1991. 251p. 
 



RODRIGUES, M. Introdução ao Geoprocessamento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
         GEOPROCESSAMENTO. São Paulo, 1990. Anais. São Paulo, Escola Politécnica 
          da USP, 1990. p. 1-26. 
 
TOMLIN, C.D. Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. 
         Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1990. 
 
XAVIER-DA-SILVA, J. A digital model of environment: na effective approach to areal 
         analysis. In: LATIN AMERICAN CONFERENCE. Rio de Janeiro, RJ, 1982. Anais. 
         Rio de Janeiro, RJ. International Geographic Union, 1982, v.1, p.17-22. 
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DISCIPLINA: Geoprocessamento CÓDIGO: CRT 009

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL CRÉDITOS

30 30 60 4

EMENTA:

Bases conceituais e teóricas sobre os sistemas de CAD, SIG e DESKTOP
Mapping. Princípios de cartografia digital destinada aos sistemas de informação
geográficos (SIGs). Uso de banco de dados cartográficos associados aos
alfanuméricos. Métodos de conversão de dados e representações. Modelos de
análise espacial.

PROGRAMA:

- O surgimento, a evolução e as aplicações em Geoprocessamento.
- Conceituações básicas em Geoprocessamento – modo de armazenamento

de dados, tratamento dos dados e tipos de aplicativos.
- Composição de cartografia digital destinada ao Geoprocessamento.
- Conversão de dados matriciais e vetoriais.
- Composição de Desktop Mapping e aplicações de consultas a banco de

dados.
- Montagem de SIG – Sistema Informativo Geográfico.
- Aplicação de modelos de análise espacial.
- Estudos de casos.

BIBLIOGRAFIA:
ARONOFF,S..Geographic Information Systems: a Management Perspective,WDL
Publications, Ottawa, Canada, 2a. Edição, 1991;
BRAGA-FILHO, J.R., XAVIER-DA-SILVA, J; OLIVEIRA, O.M.; PINHEIRO, N.F..
Uma entrada de dados para SGI’s. São Paulo, Anais da IV Conferência Latino
Americana sobre Sistemas de Informações Geográficos., 1993. p.123-134.
MOURA Ana Clara M., Geoprocessamento na Gestão e Planejamento Urbano, Belo
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Horizonte, Ed. da autora, 2003.
XAVIER-DA-SILVA, J., Geoprocessamento e Análise Ambiental. Rio de Janeiro, Revista
Brasileira de Geografia., 54(3), jul-set 1992.p. 47-61.
XAVIER-DA-SILVA, J.; Carvalho-Filho, L.M. Sistemas de Informação Geográfica: uma
proposta metodológica. São Paulo, Anais da IV Conferência Latino Americana sobre
Sistemas de Informação Geográfica, 1993. p. 609-628.



Programa da disciplina CARTOGRAFIA - CRT014

Prof. Dr. Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

Ementa:

A disciplina apresenta os fundamentos da Cartografia em duas grandes áreas: Cartografia de
Base e Cartografia Temática. Através de canceitos da cartografia de base: dimensões da Terra,
escala, orientação, sistemas de projeção, coordenadas, sistemas de projeção e cartometria,
pretende-se introduzir o aluno na leitura e interpretação de documentos cartográficos como o
mapa topográfico e produzir perfis topográficos e croquis, capazes de armazenar e possibilitar
a análise e comunicação da informação geográfica. Os conceitos de cartografia temática
ncluem a linguagem cartográfica e as variáveis visuais, a simbolização cartográfica,
generalização cartográfica, compilação e produção de mapas.

Programa:

 Introdução a Cartografia
 Entendendo a Forma e Dimensões da Terra
 Projeções Cartográficas (parte 1)
 Projeções Cartográficas (parte 2)
 Desmistificando a Projeção UTM
 Sistema Geodésico e Datum
 Leitura de Coordenadas emMapas
 Mapas Topográficos e Perfis
 Formas de Obtenção do Dado Geográfico
 Levantamento de Campo (topografia, censo)
 Levantamento Remoto de Dados (fotogrametria e sensoriamento remoto)
 Introdução a Cartografia Temática
 Entendendo a Natureza do Fenômeno Geográfico
 Medidas dos Dados emMapas Temáticos
 Mapas Coropléticos, Mapas de pontos e de Isolinhas
 Simbologi8a Cartográfica
 Técnicas para aumentar a Legibilidade dos Mapas
 Layout Cartográfico
 Projeto Gráfico de Mapas
 Noções de Cartografia Digital

Literatura:

Robinson, A.H. Elements of Cartography, 6th ed. Ed. John Willey & Sons, 1995, 674p. ISBN 0-
471-55579-7



Tyner, J. A. Principles of Map Design. Ed. Guilford Press, New York , 2010. 257p. ISBN 978-1-
60623-544-7

Dent, B. D. Cartography, Thematic Maps Design. 5th ed. Ed McGraw-Hill, 1999, 413 p. ISBN 0-
679-38495-0

Joly, F. A Cartografia. 8a. ed. Ed. Papirus, 1990, 136p. ISBN 8530801156

Martinelli, M. Cartografia Temática. ed. EDUSP, 1991. 168 p. ISBN 10: 85-314-0733-8
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA

PROGRAMA DE DISCIPLINA

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA

CÓDIGO: GEL601
CLASSIFICAÇÃO: OB
PRÉ-REQUISITO:
CARGA HORÁRIA: TEÓRICA: 30 HORAS

PRÁTICA: 45 HORAS (30 H – Laboratório /15 H – Campo)
TOTAL: 75 HORAS

CRÉDITOS: 05
PERÍODO: 1º
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA

EMENTA: A disciplina estuda os princípios básicos de mineralogia, petrografia e
Geologia. Relativamente à mineralogia, estudam-se as propriedades físicas e
químicas dos minerais e sistemas de classificação. Quanto à petrografia incluem-se
assuntos relativos aos principais minerais petrográficos, estrutura e textura das rochas
ígneas, sedimentares e metamórficas. Quanto à geologia visa dar conhecimentos
gerais sobre a Terra, sua composição química, propriedades físicas e processos de
origem endógena e exógena.

A- PARTE TEÓRICA

1. Unidade Introdutória
1.1 A Geologia como ciência: objetivo, objetos de investigação e métodos.
1.2 As ciências do Sistema Terra.
1.3 Geociências e as relações entre Geologia e Geografia.
1.4 Os recursos naturais e o desenvolvimento humano.
1.5 O papel da Geologia no mundo moderno e no estudo das mudanças globais.

2. O Sistema Terra
2.1 A Terra como um sistema dinâmico que muda ao longo do tempo.
2.2 Energia e transformações terrestres. Tempo geológico e transformações

terrestres.
3. A Terra, um planeta em transformação (1)

3.1 Morfologia, estrutura, propriedades físicas e químicas da Terra.
3.2 Métodos de estudo da estrutura interna da Terra.
3.3 Características dos envoltórios terrestres: litosfera e demais envoltórios

internos.
3.4 Dinâmica terrestre: da Deriva Continental à Tectônica de Placas.
3.5 A teoria de Wegener sobre a deriva dos continentes: histórico, evidências e

questionamentos à teoria da deriva continental.
3.6 Os novos dados sobre o assoalho oceânico e paleomagnetismo e o conceito

de convecção do manto.
3.7 O novo paradigma da Geologia: a teoria da Tectônica de Placas.
3.8 As placas litosféricas: definição; tipos de placas; seus movimentos e os

elementos geológicos e fisiográficos correspondentes.
3.9 Os processos geológicos (terremoto, magmatismo, sedimentação,

metamorfismo e mineralização) à luz da tectônica de placas.
3.10 Áreas de risco geológico associado às margens de placas.
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4. A Terra, um planeta em transformação (2)
4.1 Atmosfera, hidrosfera e biosfera.
4.2 Relação entre as geosferas internas e externas.
4.3 Ciclos geológicos, principalmente o ciclo hidrológico global e o ciclo das rochas.
4.4 Tectônica de placas e a estrutura externa do planeta.

5. Noções sobre o tempo geológico
5.1 Evolução dos conceitos relativos ao tempo geológico; idade relativa e absoluta

das rochas; escala do tempo geológico.
5.2 Magnitude do tempo geológico.
5.3 Macrovisão dos deslocamentos das placas litosféricas na história geológica do

planeta e paleogeografias.
6. Os processos sedimentares e seus produtos.

6.1 Intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e diagênese.
6.2 Composição dos sedimentos e das rochas sedimentares.
6.3 Estruturas sedimentares.
6.4 Noções sobre os ambientes de sedimentação: métodos de estudo,

características dos ambientes e de seus depósitos sedimentares.
6.5 Conceito de fácies e princípios fundamentais de Estratigrafia.
6.6 O processo sedimentar e os recursos minerais.

7. Os processos magmáticos e seus produtos.
7.1 Definição, caracterização e origem do magma.
7.2 Vulcanismo e Plutonismo.
7.3 Os processos magmáticos e as rochas ígneas no contexto da tectônica de

placas.
7.4 Diferenciação magmática; principais tipos de rochas magmáticas;

mineralizações associadas.
8. Processos e rochas metamórficas

8.1 Definição e caracterização de metamorfismo.
8.2 Limites do metamorfismo e fatores determinantes do processo metamórfico.
8.3 Tipos de metamorfismo e seus produtos - metamorfismo regional

(dinamotermal), de contato (ou termal) e cataclástico (ou dinâmico); principais
rochas metamórficas.

8.4 Metamorfismo e Tectônica de Placas.
8.5 Mineralizações associadas aos processos metamórficos.

9. Deformação das rochas
9.1 Deformação dos corpos sólidos; deformação plástica e rúptil.
9.2 Definição, mecanismos e tipos de dobramentos.
9.3 Elementos de uma dobra; tipos de dobras.
9.4 Deslocamentos por falhas, elementos geométricos das falhas, tipos de falhas e

juntas.
9.5 Expressões fisiográficas das dobras e falhas.

10. A Terra e o Sistema Solar
11. Mudanças globais no Sistema Terra

11.1.As evidências geológicas das mudanças na litosfera, atmosfera e biosfera ao
longo do tempo geológico.
11.2.O Sistema Terra no Pré-cambriano, Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico.
Contribuições ao estudo das mudanças globais.
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12. Geologia no ensino de Geografia
12.1 O conteúdo geológico na Geografia para o ensino fundamental.

B – PARTE PRÁTICA

1. Estrutura da Terra e tectônica de placas. Exercícios.
2. Elementos de Mineralogia

Propriedades dos minerais; descrição e identificação dos minerais petrográficos.
3. Noções de petrografia.

Critérios de reconhecimento dos três grandes grupos de rochas (ígneas,
sedimentares e metamórficas). Descrição e classificação das rochas.
4. Noções sobre mapa geológico.
Padrão de afloramento de camadas, traçado de camadas de rochas em mapas

topográficos. Perfis geológicos.
5. Sedimentos e rochas sedimentares.
Métodos para o reconhecimento dos materiais sedimentares, descrição e

classificação dos principais grupos de rochas sedimentares. Confecção e interpretação
de mapas e perfis geológicos de áreas de rochas sedimentares. Identificação de
discordâncias.
6. Rochas magmáticas.

Métodos para o reconhecimento das rochas ígneas intrusivas e extrusivas.
Descrição e classificação dos principais grupos de rochas ígneas. Confecção e
interpretação de mapas e perfis geológicos de áreas de rochas magmáticas.
7. Rochas metamórficas
Método para o reconhecimento de rochas metamórficas. Descrição e classificação

dos principais tipos de rochas do metamorfismo regional. Confecção e interpretação
de mapas e seções geológicas de áreas metamórficas.
8. Dobras e falhas

A parte PRÁTICA será desenvolvida em aulas de laboratório, em atividades extra-aula,
a serem desenvolvidas individualmente pelo aluno e em atividades de campo. Objetiva
familiarizar o aluno de Geografia com as metodologias para o reconhecimento dos principais
materiais terrestres e com os métodos e técnicas para a leitura e elaboração de material
cartográfico aplicado aos diversos temas da Geologia.

As atividades de CAMPO incluem visitas a áreas selecionadas no sítio de Belo
Horizonte e Sete Lagoas além de levantamento de seções geológicas na Serra da Moeda. O
objetivo dos trabalhos de campo é levar o aluno a reconhecer, representar e interpretar uma
dada realidade geológica expressa em campo pelas relações espaciais entre as diversas
unidades de rochas e suas manifestações em termos de relevo, padrão de drenagem, solo,
vegetação, tipos de uso e ocupação do solo, impactos ambientais, etc.

C- BIBLIOGRAFIA
ALLÈGRE, C. 1983. L‘ecume de la Terre. Paris, Fayarb.
BLIJ, H.J & MULLER, P.O. 1993. Physical geography of the global environment. New

York, John Wiley & Sons.
BLOOM, A.L. 1970. Superfície da Terra. Série Textos Básicos em Geociências. São

Paulo, Ed. Edgard Blücher.
CLARK Jr., S.P. 1973. Estrutura da Terra. Série Textos básicos em Geociências. São

Paulo, Ed. Edgard Blücher.
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DANA, J.D. 1978. Manual de mineralogia. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e
Científicos.

DIETRICH, R.V. & SKINNER, B.J. 1979. Rocks and rock minerals. New York, John
Wiley.

EICHER, D.L. 1969. Tempo geológico. Série Textos básicos em Geociências. São
Paulo, Ed. Edgard Blücher.

ERNEST, W.G. 1971. Minerais e rochas. Série Textos básicos em Geociências. São
Paulo. Ed. Edgard Blücher.

HALLAM, A. 1985. Grandes controvérsias geológicas. Espanha, Ed. Labor.
HASUI, Y. 1992.Geologia estrutural aplicada. São Paulo, Universidade de São Paulo.
HOLMES, A. 1965. Principles of physical geology. London. Thomaz Nelson, 2nd ed.
KELLER, E.A. 1996. Environmental geology. New Jersey, Prentice Hall, 7th ed.
LEINZ, V. & AMARAL, S.E. 1980. Geologia Geral. São Paulo, Ed. Nacional, 8º ed.
MIYASHIRO, A. 1973. Metamorphism and Metamorphic Belts. New York, John Wiley

and Sons.
OJAKANGAS, R.W. 1991. Theory and problems of Introductory Geology. New York,

McGraw Hill, Inc.
PARK, R.G. 1988. Geological structures and moving plates. Glasgow, Blackie.
PRESS, F. & SIEVER, R. 1986. Earth. New York, W.H. Freeman and Company.
REINECK, H.H. & SINGH, I.B. 1980. Depositional sedimentary environments. New

York, Springer-Verlag, 2nd ed.
SALGADO-LABOURIAU, M.L. 1994. História ecológica da Terra. São Paulo, Ed.

Edgard Blücher.
SCLIAR, C. 1994. Geopolítica das minas do Brasil: a importância da mineração para a

sociedade. Belo Horizonte, PEGEO.
SGARBI, G.N.C. & CARDOSO, R.N. 1987. Prática de geologia introdutória. Belo

Horizonte, Ed. UFMG/PROED.
SILK, J.1988. O Big Bang. A Origem do Universo. Brasília, Ed. Universidade de

Brasília.
SKINNER, B.J. & PORTER,S.C.1987.Physical geology.New York,John Wiley & Sons.
SKINNER, B.J. & PORTER, S.C. 1995. The dynamic earth. New York, John Wiley &

Sons, 3rd ed.
SKINNER, B.J. 1988. Recursos minerais da Terra. Série de textos básicos de

geociências. São Paulo, Ed. Edgard Blücher.
SUGUIO, K. 1982. Rochas sedimentares - propriedades, gênese, importância

econômica. São Paulo, Ed. Edgard Blücher.
TAKEUCHI, H; UYEDA, S.; KANAMORI, H. 1974. A Terra, um planeta em debate.

São Paulo, Ed. Edart.
THE OPEN UNIVERSITY. 1994. Os recursos físicos da Terra (S238). Bloco 1.

Recursos, economia e geologia: uma introdução. Martins, L.A.M. (trad).
Campinas, Ed. UNICAMP.

WEINER, J. 1988. Planeta Terra. São Paulo, Ed. Martins Fontes.
WYLLIE, P.J. 1979. A Terra: nova geologia global. Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian.
WINKLER, H.G.F., 1967. Petrogênese das rochas metamórficas. Tradução: Júnior,

C.B., 1977. Porto Alegre, Edgard Blucher.
Em negrito estão os livros mais recomendados

Artigos selecionados
ASSUMPÇÃO, M. 1983. Terremotos no Brasil. Ciência Hoje 1 (6): 13-20.
BLACK, D.C. 1991. Worlds around other starts. Sci. American v. 264 (I): 76-82.



5

BORDONALLI, S.P. &MARTINS, L.A.M. 1993. Aplicações de minerais brancos na
indústria. Cadernos IG/UNICAMP 3 (2): 125-149.

CORDANI, U.G. 1992. Geology and our common future. Episodes 15 (3): 179-181.
DAVIS, G.R. 1990. Energy for planet Earth. Sci. American, v. 263 (3): 54-62.
DEWEY, J.F. 1972. Plate tectonics. Sci. American 22: 56-68.
GRIEVE, R.A.F. 1990. Impact cratering on the Earth. Sci. American, v. 262 (4): 66-73.
JOHNSTON, A.C. & KANTER, L.R. 1990. Earthquakes in stable continental crust. Sci.

American v.262 (3): 68-75.
KJERFVE, B. & LACERDA, L.D. 1992. Variação relativa do nível do mar.Ciência Hoje

14 (81)60-65.
LATRUBESSE, E. & FRANZINELLI, E. 1993. Reconstrução das condições

hidrológicas do passado. Ciência Hoje 16 (93): 40-43.
LEMOS, J.P.S. 1993. A origem do mundo. Ciência Hoje 15 (88): 28-34.
MARQUES, G.C. 1987. O Início e o fim. Ciência Hoje, v.6(33).
McKENZIE, D.P. 1983. The Earth’s mantle. Sci. American, v.249 (3): 114-129.
MELLO, W.Z. & MOTTA, J.S.T. 1987. Acidez na chuva. Ciência Hoje 6 (34):40-43.
MENEZES, S. 1993.O ultravioleta e o ecossistema oceânico. Ciência Hoje 16(93):8-9.
PACCA, I.I.G. 1983. O interior da Terra. Ciência Hoje, Ano 1 (5): 44-51.
PICAZZIO, E. Meteoritos. Ciência Hoje, v.4 (22): 68-72.
PINTO JR., O. & GONZALEZ, W.D. 1989. Anomalia magnética brasileira. Ciência Hoje

9 (52): 30-35.
PIRES, J.S.R & SANTOS, J.E. 1995. Bacias hidrográficas. Integração entre meio

ambiente e desenvolvimento. Ciência Hoje 19 (110): 40-45
PRESS, F. & SIEVER, R. 1974. Planet earth; readings from Scientific American. W.H.

Freedman, San Francisco.
RABELLO, A.L. 1987. Efeito Estufa, uma ameaça no ar. Ciência Hoje 5(29): 51-55
REEVES, H. A grande explosão. Ciência Hoje, v.8 (47): 36-44.
SIMÕES, S.J.C. & CARNEIRO, C.D.R. 1991. Deformações naturais e experimentais

nas rochas. Ciência Hoje, v.13 (78).
SCHNEIDER, S.H. 1989. The changing climate. Scientific American, special issue,

Magazine Plant Earth.
VELOSO, J.A.V. 1988. No rastro dos terremotos. Ciência Hoje 7 (42): 44 - 49.
____________ 1992. Terremotos induzidos pelo homem. Ciência Hoje 4(81): 66-72.
WELLMER, F-W & KÜRSTEN. 1992. International perspective on mineral resources.

Episodes 15 (3): 182-194.
WHITE, R.M. 1990. The great climate debate. Sci. American, v. 263, p. 36-44.
MACHADO, R. 2008. As Ciências da Terra e sua Importância para a Humanidade.

SBGeologia, 139 pp. Curitiba.
PRESS, F.; SIEVER, R.; GROETZINGER, J. e JORDAN, T.H. 2006. Para Entender a

Terra. Artmed, 656 pp.
SILVA, C.S. 2008. Geodiversidade do Brasil. CPRM, 265 pp.
SKINNER, B.J. & PORTER,S.C.1987.Physical geology.New York,John Wiley & Sons.

SKINNER, B.J. & PORTER, S.C. 1995. The dynamic earth. New York, John Wiley &
Sons, 3rd ed.

SUGUIO, K. 2003. Geologia Sedimentar. Ed. Edgard Blucher Ltda, 400 pp.
TAIOLI, F.; TOLEDO, M.C.;FAIRCHILD, T.R. e TEIXEIRA, W. 2000. Decifrando a

Terra. Oficina de Textos, 558 pp.
WICANDER, R. & MONROE, J.S. 2009. Fundamentos de Geologia. Cengage

Learning, 508 pp.,
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WINKLER, H.G.F., 1967. Petrogênese das rochas metamórficas. Tradução: Júnior,
C.B., 1977. Porto Alegre, Edgard Blucher.
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Disciplina: GEOGRAFIA URBANA Ano/Semestre: 2018/1 

Código: GEO079 Professor: Sérgio Martins 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60h  

Curso: Geografia  

Classificação: Obrigatória   

 
 
EMENTA 

Proporcionar aos discentes possibilidades para o conhecimento da urbanização como 
processo social e histórico, articulando as dimensões econômica, política e cultural na 
transformação da natureza. Enquanto produto, meio e condição geral para a reprodução 
social, o espaço urbano será abordado especialmente a partir da realidade brasileira. 
Incursionando nas diferentes orientações teóricas acumuladas e desenvolvidas no âmbito 
da Geografia para compreender o fenômeno urbano, procurar-se-á refletir sobre os limites e 
possibilidades de seus recursos conceituais (tais como paisagem, sítio, situação, centro, 
centralidade, bairro, lugar...) e metodológicos (atividades de campo, por exemplo) para o 
conhecimento da realidade urbana. Carga horária de trabalho de campo: 16 horas. 
 
OBJETIVOS 

Oferecer possibilidades para o conhecimento da urbanização a partir do esclarecimento de 
suas relações com o processo de (re)produção social. Para tanto, a urbanização será 
considerada na perspectiva teórica da (re)produção do espaço como processo que se 
estabelece articulando indissociavelmente os planos econômico, político e social. Nesse 
sentido, a abordagem considerará o espaço urbano enquanto produto, meio e condição 
geral para a acumulação capitalista, bem como para a (re)produção social de modo mais 
amplo, procurando sublinhar as contradições aí implicadas. Destaque será dado à 
metropolização, especialmente à que se constitui a partir da realidade brasileira, buscando 
trazer para o centro dos debates as especificidades de nossa formação social e seus 
(des)caminhos, bem como os (des)encontros da Geografia com esse movimento. 
 
CONTEÚDO 

1. Importância da urbanização no capitalismo contemporâneo. 
2. Industrialização e urbanização: fim da cidade e nascimento da problemática urbana. 

2.1. A “aurora” do mundo das mercadorias: a economia política, enquanto prática e 
pensamento. 

2.2. Industrialização e problemática urbana. 
2.3. Estado e espaço: a ilusão estatista. 

3. (Des)encontros entre a Geografia e o urbano. 
4. Urbanização brasileira: industrialização, migrações e rentismo. 
5. A urbanização no mundo das mercadorias: do rentismo à economia política do espaço. 
6. (Im)possibilidades do urbano e os desafios da fase crítica. 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. ABREU, Maurício de Almeida. O estudo geográfico da cidade no Brasil: evolução e 
avaliação. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Os caminhos da reflexão sobre a cidade 
e o urbano. São Paulo: EDUSP, 1994. p.199-322. 
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2. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da 
modernidade. 7ªreimp. São Paulo: Companhia das Letras, [1982] 1989. 
3. BOTELHO, Adriano. O urbano em fragmentos: a produção do espaço e da moradia 
pelas práticas do setor imobiliário. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2007. 
4. CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania 
em São Paulo, São Paulo: Editora 34/Edusp, 2000. 
5. CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
6. CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 7ªed. 
São Paulo: Cortez, [1989] 1997. 
7. ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: 
Boitempo, [1845] 2010. 
8. HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2007. 
9. __________. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: 
Martins Fontes, [2012] 2014. 
10. __________. Paris: capital da modernidade. São Paulo: Boitempo, [2003] 2015. 
11. JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, [1961] 
2000. 
12. LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, [1968] 1969. 
13. __________. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, [1970] 1999. 
14. __________. A cidade do capital. 2ªed. Rio de Janeiro: DP&A, [1972] 2001. 
15. MARTINS, Sérgio. O urbano, esse (des)conhecido saber político. Revista Brasileira 
de Estudos Urbanos e Regionais, Recife, n.3, p.39-59, nov. 2000. 
16. __________. Rentismo e autoritarismo: fundamentos seculares de uma urbanização 
anticidadã. In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA, 8, 2001, Santiago 
de Chile. Anais...Santiago de Chile, 2001, p.74-83. 
17. __________. Por uma genealogia dos (des)encontros entre a Geografia e o urbano. 
Revista Geografares, n.10, p.1-30, 2012 (ISSN 2175-370). Disponível em 
http://www.periodicos.ufes.br/geografares/article/view/1411/1691 
18. MUMFORD, Lewis. A cidade na História. 2v. Belo Horizonte: Itatiaia, [1961] 1965. 
19. PERROT, Michelle. Os operários, a moradia e a cidade no século XIX. In: 
__________. Os excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988. p.101-125. 
20. RAGO, Margareth Luzia. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar - Brasil 
1890-1930. 2ªed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, [1985] 1987. 
21. ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade 
de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 1997. 
22. SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento 
e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
23. THOMPSON, Edward Palmer. A economia moral da multidão inglesa no século XVIII. 
In: __________. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São 
Paulo: Companhia das Letras [1991] 1998. p.150-202. 
24. VAINER, Carlos B. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva 
do Planejamento Estratégico Urbano. In: ARANTES, O., VAINER, C., MARICATO, E. A 
cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000, p.75-103. 
25. WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2001. 

http://www.periodicos.ufes.br/geografares/article/view/1411/1691


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

  

1 

 

 
Disciplina: Geografia Agrária Ano/Semestre:  

Código: GEO080 Professor: Virgínia de Lima Palhares 

Créditos: 04  
Carga Horária Total:  60h 
Carga Horária Campo:  24h 

 

Curso: Geografia  

Classificação 
(obrigatória/optativa):obrigatória 

 

 
 
EMENTA 

A disciplina visa introduzir conteúdos teóricos referidos aos processos agrários no mundo e, 
particularmente, no Brasil. Introduz conhecimentos que possibilitem a compreensão 
geohistórica das práticas agrárias, com ênfase na evolução dos sistemas agrários e 
revoluções agrícolas. Propõe uma reflexão crítica sobre os conceitos e noções de 
agricultura, agrário, rural, ruralidade, política agrícola, política agrária e questão agrária, 
tendo em vista a compreensão da estrutura fundiária, das diferentes formas de produção, 
das lutas pela terra e reformas agrárias, considerando experiências de diversas formações 
sociais. Habilita o discente a compreender os processos socioespaciais e ambientais 
decorrentes da modernização do campo, destacando a atuação do Estado na realidade 
agrária, com ênfase para o caso brasileiro. Carga horária de trabalho de campo: 24 horas. 
 
OBJETIVOS 

 Introduzir noções da realidade agrária brasileira que possibilitem uma leitura do 
mundo rural de uma maneira justa e equitativa. 

 Apresentar as abordagens clássicas da geografia agrária 

 Compreender as diferentes faces do rural 

 Verificar as transformações recentes no rural brasileiro 

 
CONTEÚDO 

1. Epistemologias do Agrário 

2. Marcas no corpo: problemas sociais no campo  

3. A industrialização da agricultura 

4. Resistências e emergências: o campo na atualidade 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
1. ALMEIDA, Jalcione e NAVARRO, Zander. Reconstruindo a agricultura: ideias e 

ideais na perspectiva de um desenvolvimento sustentável. 2 ed. Porto Alegre:Ed 
Universidade/UFRGS, 1998 

2. FERNANDES, Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. Petrópolis:Vozes, 
2000. 

3. FERREIRA, Darlene Aparecida Oliveira. Mundo rural e geografia agrária no Brasil. 
São Paulo:Ed UNESP, 2002 
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4. MENDRAS, Henri. Sociedades camponesas. Trad. Maria José da Silveira Lindoso. 
Rio de Janeiro: Zahar ed., 1978. 

5. MÜLLER, Geraldo. Complexo agroindustrial e modernização agraria. 
SP:HUCITEC:EDUC, 1989 (Estudos Rurais) 

6. SCHNEIDER, Sérgio. A pluriatividade na agricultura familiar. Porto Alegre:Ed. 
UFRGS, 2002. 

7. SOTO, William Hector Gómez. A produção do conhecimento sobre o “mundo rural” 
no Brasil. As contribuições de José de Souza Martins e José Graziano da Silva. 
Santa Cruz do Sul:EDUNISC, 2002 

8. SZMRECSANYI, Tamás. Pequena história da agricultura no Brasil. 4ed. São 
Paulo:Contexto, 1998 (Repensando a História) 

9. WELCH, Clifford Andre et al. Camponeses brasileiros: leituras e interpretações 
clássicas. V.1. São Paulo: Ed UNESP; Brasília:Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Rural, 2009. 

10. WILKINSON, John. O Estado, a agroindústria e a pequena produção. 
HUCITEC:CEPA, São Paulo:Salvador, 1986 (Estudos Rurais) 
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GEO 200 Geografia Política  
Professor: Fábio Tozi   
Carga Horária Total: 60 horas/aula       
Créditos: 04          

 
EMENTA 

A disciplina introduz conceitos e contribuições teóricas da Geografia Política e da 
Geopolítica, visando proporcionar ao aluno, inclusive por meio de exemplos clássicos, o 
conhecimento das relações conflituosas entre espaços territoriais e poder político. 
Desenvolvem-se reflexões sobre fronteiras territoriais e focaliza-se o surgimento dos 
Estado-Nações, bem como dos imperialismos sob os regimes capitalistas e socialistas. São 
abordados os processos relacionados ao fim dos Impérios clássicos na I Guerra Mundial, a 
configuração do Estado de Bem Estar Social e as experiências de planejamento, gestão e 
autoritarismo estatal no século XX durante e após a Guerra Fria. Desenvolvem-se análises 
sobre as crises do Estado na contemporaneidade, o fim da URSS, o neoliberalismo e 
outros processos relacionados a poder, sociedade e espaço. 

 
PROGRAMA 

 
Primeira aula: Apresentação geral do curso e da bibliografia. Apresentação dos objetivos, 
formas de trabalho e avaliação.  
 
1. Geografia Política e Geopolítica: o papel ativo do espaço na política na era 
da globalização. 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica. SP: Edusp, 

1991. Introdução.  
BORON, Atílio. O retorno da Geopolítica. Correio da Cidadania, 09/05/2014. 

Disponível em: 
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=9596:submanchete090514&catid=31:mundo&Itemid=59 

 
2. Do solo ao Estado: a Geografia Política Clássica.  
RATZEL, Friedrich. O solo, a sociedade e o Estado. Revista do Departamento de Geografia. São 

Paulo, FFLCH-USP, n. 2, 1982. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993 [1980]. Cap. 1: “Crítica da 
Geografia Política Clássica”.  

 
3. Espaço, território e território usado. 

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: Santos, Milton; SOUZA, Maria Adélia de; 
SILVEIRA, María Laura (orgs.). Território: globalização e fragmentação. SP: 
Hucitec/Anpur, 1994. 

GOTTMANN, Jean. A evolução do conceito de território. Boletim Campineiro de 
Geografia, Campinas, v. 2, nº 3, 2012. 

http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9596:submanchete090514&catid=31:mundo&Itemid=59
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9596:submanchete090514&catid=31:mundo&Itemid=59
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4. A soberania e o exercício do poder.  
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993 [1980]. Cap. III, Primeira 

Parte: “O poder”.   

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004. Cap. 
1: “O Estado de Exceção como paradigma de governo”.  

 
5. Rigidez e porosidade das fronteiras.  
CATAIA, Márcio. Quem tem medo das fronteiras no período da globalização? Terra 

Livre, Ano 29, Vol. 1, n. 40, jan-jun 2013.  
FOUCHER, Michel. Obsessão por fronteiras. São Paulo: Radical Livros, 2009 

[2007]. “Introdução: A arte dos limites”.  
 
6. Pensamento geopolítico brasileiro: a integração e a integridade do território.  

COUTO E SILVA, Golbery do. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1981 [1959]. 
Parte II: Aspectos geopolíticos do Brasil.  

CATAIA, Márcio. A geopolítica das fronteiras internas na constituição do território:  o caso 
da criação de novos municípios na Região Centro-Oeste do Brasil durante o regime 
militar. Scripta Nova. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, 
vol. X, núm. 218 (22). 

 
7. A soberania como Política dos Estados e a Política das empresas. 

SANTOS, Milton. Da Política dos Estados à Política das Empresas. Cadernos da Escola do 
Legislativo. N. 6. Minas Gerais: jul/dez., 1997. 

WALLERSTEIN, Immanuel. O fim do mundo como o concebemos.  Rio de Janeiro: Revan, 
2002. Cap. 4: “Estados? Soberania? Os dilemas dos capitalistas numa era de 
transição”.  

 
8. Poder instituído e poder instituinte. 

AMIN, Samir. Geopolítica do imperialismo contemporâneo. In: BORON, Atílio (org.). Nova 
hegemonia mundial. Buenos Aires: CLACSO, 2004.  

CATAIA, Márcio. Territorialidade estatal e outras territorialidades:  novas formas de uso 
dos territórios na América Latina. Conflitos, desafios e alternativas. Scripta Nova. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (99). 

 
9. Globalização e integração nacional do território brasileiro.  

RICÚPERO, R. Integração externa, sinônimo de desintegração interna? Revista do IEA, n. 
14 (40), 2000. 

SANTOS, Milton. Por uma nova federação. Jornal Correio Brasiliense, 16/07/2000. 
  

Avaliações:  
 Avaliação 1: (30% da nota) – individual. 

 Avaliação 2: (30% da nota) – individual. 

 Avaliação 3: (40% da nota) – individual.  
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Referências bibliográficas complementares:  

ANDERSON, Perry. A políticas externa norte-americana e seus teóricos. São Paulo: Boitempo, 2015. 
ANDRADE, Manuel Correia de. A trajetória do Brasil (de 1500 a 2000): a produção do território, definição de 

fronteiras, região, nação e integração regional. São Paulo: Contexto, 2000. 
ARRETCHE. Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da Fiocruz; 

Editora da FGV, 2012. 
ARRIGHI, Giovanni & SILVER, Beverly J. 2001. Caos e governabilidade no moderno sistema mundial. Rio de 

Janeiro : UFRJ-Contraponto, 2001. 
BADIE, Bertrand. O fim dos territórios. Ensaio sobre a desordem internacional e sobre a utilidade social do 

respeito. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.  
BANDEIRA, L. A. M. A segunda guerra fria. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
BECKER, Bertha. Amazônia. Geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
BECKER, Bertha; EGLER, Cláudio. Brasil: uma potência regional na economia-mundo. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1993. 
CASTRO, Iná Elias de. Geografia e política. Território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 
CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome. Ensaios sobre os problemas de alimentação e de população no 

mundo. Rio de Janeiro: Editora da Casa do Estudante, 1961. 
CATAIA, Márcio. A geopolítica das fronteiras internas na constituição do território:  o caso da criação de 

novos municípios na Região Centro-Oeste do Brasil durante o regime militar. Scripta Nova. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (22). 

CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Perseu Abramo, 2000. 
CHOMSKY, Noan. Novas e velhas ordens mundiais. São Paulo: Scritta, 1996. 
CLAVAL, Paul. A natureza e o objetivo da Geografia Política. Terra Livre n. 24 (1): 13-28, 2005. 
___________. Espaço e Poder. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
COSTA, Wanderley Messias da. O Estado e as políticas territoriais no Brasil. SP: Contexto, 1992.  
FIORI, José Luís. O poder global e a nova geopolítica das nações. São Paulo: Boitempo, 2007. 
HABERMAS, J. A constelação pós-nacional. Ensaios políticos. São Paulo, Littera Mundi, 2001. 
HAESBAERT, Rogério. Regional-Global. Dilemas da região e da regionalização na Geografia Contemporânea. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010b.  
__________________. HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

HARVEY, David. O Novo Imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

_____________. A geopolítica do capitalismo. In HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São 

Paulo: Annablume, 2005. 

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

HORTA, Célio Augusto da Cunha. Geografia política e geopolítica: velhas e novas convergências. GEOgraphia. 

Ano VIII, n. 15, 2004.  

IANNI, Octávio. A formação do capitalismo nacional; A formação do capitalismo transnacional. Jornal da 
Unicamp, 248 - de 19 a 25 de abril de 2004. 

LACOSTE, Yves. A geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Papirus, 1988. 
MACHADO, Lia Osório. A questão da unidade territorial do Brasil. Encontro Nacional De Geógrafos. Salvador: 

AGB, 1990. 
MACKINDER. H. J. O pivô geográfico da história. GEOUSP. São Paulo, Nº 29, 2011. 
MARTIN, Andre Roberto. Como se constituiu no Brasil a rede de fronteiras internas. Revista do 

Departamento de Geografia (USP). São Paulo, v. 5, 1992. 
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MEIRA MATOS, Carlos de. Geopolítica e teoria de fronteiras. Rio de Janeiro, Bibliex, 1990. 
MELLO, Diogo Lordello de. O Município na organização nacional. Rio de Janeiro: IBAM, 1971. 
MONIÉ. Frédéric; BINSZTOK, Jacob. Geografia e Geopolítica do petróleo. RJ: MauadX, FAPERJ, 2012. 
MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da Formação Territorial do Brasil. GEOGRAFARES. Vitória, no 2, jun. 

2001. 
___________________________. Ideologias Geográficas. São Paulo: Annablume, 2005. 
NONATO. Rita de Cássia. Crise da Federação e Federalismo Corporativo: Propostas de criação de novos 

estados no front agrícola brasileiro. Dissertação. Campinas: Unicamp, 2005. 
PORTO-GONÇALVES, Carlos. W. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. 

In:  CECEÑA, A. E.; SADER, E. (orgs.). La guerra infinita: hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: Clacso, 
2002. 

Rodrigues, Lysias. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca militar, 1947. 
SANGUIN, A. L. Renascimento institucional e o futuro da geografia política na França a partir da década de 

1970. ACTA Geográfica, Boa Vista, 2014. 
SANTOS, Milton. Nação, Estado e Território. In: Mendonça, S., Motta, M. (orgs) Nação e poder: as dimensões 

da história. Niterói: Eduff, 1998. 
SANTOS, Milton; SOUZA, Maria A.; et al. (Orgs.). O novo mapa do mundo: fim de século e globalização. São 

Paulo: HUCITEC/ANPUR, 1993. 
SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura. O Brasil. Território e Sociedade no início do século XXI. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 
TAYLOR, Peter; FLINT, Colin. Geografía política. Economía-mundo, Estado-nación y localidad. 

Madrid: Trama Editorial, 2002. 
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Universidade Federal de Minas Gerais  

Instituto de Geociências 

Departamento de Geografia 

Curso: Geografia 

Disciplina: Geografia da Mundialização – GEO 205 

Carga Horária: 60 h/a 

Professor: André Velloso 

 

Ementa: A disciplina visa possibilitar o conhecimento da reprodução social e suas diferentes expressões 

espaciais no contexto da mundialização, desde a fundação dos Estados modernos, bem como da 

constituição do capitalismo, sob a industrialização, tendo em conta suas (re)definições e realizações 

objetivas nos diferentes lugares. Enfatizar-se-á a concentração e centralização dos capitais, considerando o 

papel do Estado e das corporações transnacionais, a reconfiguração dos marcos institucionais do mundo a 

partir da Segunda Guerra Mundial, bem como os diferentes contextos históricos de inserção das periferias 

na mundialização. 

 

Programa 

 

1. Os primórdios da mundialização. 

2. A mundialização na antiguidade: as origens do ocidente. 

3. Os renascimentos: séculos XI a XIII e XV a XVI.  

4. O século XVII: disputas marítimas entre potências.  

5. As revoluções do século XVIII: economia, política, impérios e Estados-Nação. 

6. A revolução industrial. 

7. Divisão internacional do trabalho e trasnacionalização da produção. 

8. Produção flexível e reprodução do espaço. 

9. Globalização: a cidade e o urbano. 

10. Mundialização: diversidade de abordagens e avaliação crítica. 

 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas; 

 Leituras, interpretação de textos e debates; 

 Seminários e apresentações de trabalhos. 

 

Critérios de Avaliação 

 Trabalhos individuais; 

 Trabalhos em grupo; 

 Provas. 

 

Bibliografia 

 

ANTUNES, R,; ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital. 

Educação & Sociedade. v. 25 a 87. Campinas. mai/ago 2004. 

ARANTES, Paulo Eduardo. A fratura brasileira do mundo: visões do laboratório brasileiro da 

mundializaçao. In: ARANTES, Paulo Eduardo. Zero à esquerda. São Paulo: Conrad. 2004. (p.25-77). 

ARRIGHI, G. O longo seculo XX. Sao Paulo. Contraponto. UNESP. 1996. 

ATLAS DE HISTÓRIA MUNDIAL. Reader’s Digest Brasil. Adaptação das edições inglesa e francesa de 

The Times History of the Word. Rio de Janeiro. 2001. 

BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI. São Paulo: Editora Hucitcc. 

Capítulo 1: Leitura socioeconômica do fim do século. 1996. (p. 19-49). 

BODDY, M. Reestruturação industrial, pós-fordísmo e novos espaços industriais: uma crítica. In: 

VALLADARES, L. & PRETECEILLE, E. (org.) Reestruturação urbana: tendências e desafios. Rio de 

Janeiro: Nobel/IUPERJ. 1990. (p. 44-58). 

BOTELHO, A. Do fordismo à acumulação flexível: o espaço da indústria num contexto de mudanças das 

estratégias de acumulação do capital. São Paulo: Annablume. 2008. (p. 31-59). 

_________. Dofordismo à acumulação flexível: o espaço da indústria num contexto de mudanças das 

estratégias de acumulação do capital. São Paulo: Annablume. 2008. (p. 61-82). 
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BRAUDEL, F. Gramática das civilizações. São Paulo. Martins Fontes. 2004 

_________. Tempo do Mundo; civilização material, economia e capitalismo. São Paulo. Martins Fontes. 

1996. 

CANCLINI, Nestor Garcia. A globalização: objeto cultural não-identificado. Jn: A globalização imaginada. 

(Capítulo 2) São Paulo: Iluminuras. 2003. 

_________. Globalizar ou defender a identidade: como escapar dessa opção. In: A globalização imaginada. 

(Capítulo 1) São Paulo: Iluminuras. 2003. 

CASTELLS, M. Mudança tecnológica, reestruturação econômica e a nova divisão espacial do trabalho. 

Espaço & Debates, 17, ano VI. São Paulo, Nobel. 1986. (p. 5-23). 

_________. A sociedade em rede. (Capítulos 1 e 6). Rio.de Janeiro: Paz e Terra. 2005.  

CROZET, M. História Geral das Civilizações. Bertrand Brasil. 2003. 

DAGNINO, E. Construção democrática, neoliberalismo .e participação: os dilemas da confluência 

perversa. Pólítica e Sociedade — Reviáta de Sociologia Política, v. 1, no. 5.  2004. (p.137-162).  

DAVIS, M. Planeta de favelas: a involução urbana e o proletariado informal. In: SADER, E. (org). 

Contragolpes. São Paulo: Boitempo. 2006. (p. 191-218). 

FEBVRE, L. Europa: a gênese de urna civilização. Bauru. Edusc. 2004. 

FERREIRA, J. S. W. O mito da cidade global. (Capítulo 2 — São Paulo, cidade global? A desconstrução 

do mito). São Paulo/Petrópolis: Vozes/Ed. Unesp/Anpur. 2007. 

HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola. 1992. 

HOBSBAWM, E. A era do capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2a. edição. 1979. 

_________. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1992. 

KENNEDY, Paul M. Ascensão e queda das grandes potências: transformação econômica e conflito militar 

de 1500 a 2000. Rio de Janeiro. 1994. 

LIPIETZ, A. As transformações na divisão internacional do trabalho: considerações metodológicas e 

esboço de teorização. Espaço e Debates. Ano IV, n. 12. São Paulo; Canopus Editora. 1984. (p. 66-93).  

MARTINE, G. A globalização inacabada migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo em 

Perspectiva, v. 19 n. 3. São Paulo. jul/set 2005. 

NEMO, Philippe. O que é o ocidente? (Coleção Dialética). São Paulo. Martins Fontes. 2005. 

OLIVEIRA, Francisco. A economia brasileira: crítica à razão dualista. 4.ed. São Paulo: CEBRAP. 1981. 

_________. A vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda. In: OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do 

antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita. Petrópolis: Vozes. 1998. (p. 205-221). 

PIRRENE, H. História econômica e social da Idade Média. São Paulo. Mestre Jou. 1978. 

POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. Campus. 2000. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de 

Janeiro. Civilização Brasileira. 2006. 

PRETECEILLE, E. Cidades globais e segmentação social. In: RIBEIRO, L.C.Q., SANTOS JR. (org) 

Globalização, fragmentação e reforma urbana; o futuro das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro. 

Civilização Brasileira. 1994. (p. 65-89).  

RAMOS, F.P. No tempo das especiarias; o império da pimenta e do açúcar. São Paulo. Contexto. 2004. 

SADER, Emir. Século XX: uma biografia não autorizada. O século do imperialismo. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo. Introdução. 2000. (p. 7-13 e p. 25-39). 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro. 

Record. 2000. 

_________. Território e sociedade: uma entrevista com Milton Santos. São Paulo. Fundação Perseu 

Abramo. 2000. 

SASSEN, S. A cidade global. In: LAVINAS, L.; CARLEIAL, L. e NABUCO, M. R. Reestruturação do 

espaço urbano e regional no BrasiL São Paulo. ANPUR/Hucitec. 1993. 

SINGER, P. Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense/CEBRAP. 1973. 

SOJA, E. A Geografia Histórica da reestruturação urbana e regional. (Capítulo7) In:  

Geografias pósmodernas. Rio de Janeiro. Jorge Zahar. 1993. 

STORPER, M. A industrialização e a questão regional no Terceiro Mundo (lições do pós- industrialismo; 

perspectivas do pós-fordismo). In: VALLADARES, L. & PRETECEILLE, E. (org.) Reestruturação urbana: 

tendências e desafios. Rio de Janeiro: Nobel/IUPERJ. 1990. (p. 120-147). 

SWYNGEDOUW, E. Privatizando o H2O — transformando águas locais em dinheiro global. Revisto 

Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 6, n. 1. 2004. (p. 33 -53). 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro. Difel. 2002. 

WALLERSTEIN, I. O capitalismo histórico. São Paulo. Brasiliense. 1985. 
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Disciplina: PEDOLOGIA Ano/Semestre:2018/1 

Código: GEO 206 Professor: Cristiane Valéria de Oliveira 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60hs  

Curso: Geografia   

Classificação:(Obrigatória ou Optativa)OB  

  
 

  

EMENTA 

A disciplina introduz e procura habilitar o aluno a entender o solo como entidade integrada 
da paisagem, identificando os principais fatores ambientais responsáveis pela distribuíção 
geográfica dos solos, no mundo e principalmente, no Brasil. Utiliza-se da descrição, análise 
e classificação dos solos, expondo informações quanto às diferentes formas de exploração 
desse recurso, buscando a correlação entre uso e problemas ambientais. 
 
OBJETIVOS 

A disciplina tem como objetivos principais levar aos estudantes os conceitos associados à 
gênese, composição e uso do solo, explicando também como esse recurso é analisado e 
utilizado para diversos fins e como se comporta como parte integrante da paisagem.  
 
 
CONTEÚDO 

 
I. Conceitos básicos 
II. Gênese e formação do solo 
III. Constituintes do solo 
IV. Química do solo 
V. Morfologia e descrição de perfis de solo 
VI. Classificação de solos 
VII. Erosão dos solos 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA. Centro Nacional 
de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3 edição. Brasília, 
DF, 2013. 353p. 

2. GUERRA, A.J.T., SILVA, A.S., BOTELHO, R.G.M. Erosão e Conservação dos Solos: 
conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999. 340p.  

3. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Manual Técnico de 
Pedologia, 3 edição. Rio de Janeiro, RJ, 2015. 430p.  

4. KER, J.C.; CURI. N.; SCHAEFER, C.E.G.R., VIDAL-TORRADO, P. 
Pedologia:Fundamentos. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa. 2012, 343p. 

5. SANTOS, R.D., et al. Manual de descrição e coleta de solo no Campo. SBCS/CNPS – 
EMBRAPA. 5 ed. (revisada e ampliada) Viçosa, 2005. 92p. 

6.  RESENDE, M; CURI, N.; REZENDE, S.B. de & CORREA, G.F. Pedologia: base para 
distinção de ambientes. 2ª edição. Revista e ampliada. Viçosa, NEPUT, 1997. 367p.  
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Disciplina: Biogeografia Ano/Semestre: 1/2018 

Código: GEO 207 Professor: Janise Bruno Dias 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60HS  

Curso: GEOGRAFIA  

Classificação: Obrigatória   

  
 

  

 
 
EMENTA 

A disciplina aborda questões relativas à interface entre Geografia, Biologia e Ecologia, 

trabalhando as ênfases consideradas em cada uma dessas áreas do conhecimento e a 

resultante espacial de cada abordagem. Buscam-se os elementos da Biologia e da Ecologia, 

incluindo a observação e a análise direta, que são necessários para a compreensão da 

organização, distribuição e dinâmica espacial dos seres vivos. A perspectiva têmporo-

espacial é trabalhada nas suas diversas escalas no sentido de fornecer elementos para o 

entendimento das razões da distribuição espacial dos seres vivos. Busca-se, ainda, o 

estabelecimento de uma interface  entre o estado atual da situação da biota planetária e o 

grau de interferência humana.  

OBJETIVOS 

 
Proporcionar ao estudante a compreensão das relações dos processos de formação do 
planeta e da origem e evolução dos seres vivos. Proporcionar o entendimento das razões da 
distribuição espaço-temporal da vida no globo e ainda os padrões e processos oriundos 
dessa dinâmica. E ainda, proporcionar a compreensão da interferência humana na situação 
atual de distribuição, organização e dinâmica da biota planetária. 
 
CONTEÚDO 

 
1- INTRODUÇÃO À BIOGEOGRAFIA 

-  Considerações iniciais 

-  Natureza, objeto e objetivos da Biogeografia 

2- NOÇÕES BÁSICAS DE BIOLOGIA 

-  Aspectos morfológicos das plantas 

-  Noções de Taxonomia e de Evolução 

3- ELEMENTOS DE ECOLOGIA LIGADOS À BIOGEOGRAFIA  

-  Fatores limitantes e limites de tolerância 
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-  Fatores ecológicos bióticos e abióticos 

4- VARIAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS SERES VIVOS 

-  Sucessão  e  clímax 

-  Distribuição geográfica das espécies 

5- PALEOBIOGEOGRAFIA 

-  Evolução paleobiogeográfica de grupos taxonômicos selecionados 

-  História Ecológica da Terra 

-  Paleobiogeografia do continente Sul-americano 

6- BIOREINOS E BIOMAS 

-  Considerações gerais 

-  Panorama global 

8- BIOGEOGRAFIA E MEIO-AMBIENTE 

- As relações Biogeografia X Biodiversidade X Unidades de Conservação 

- A escalada do impacto humano 

 
BIBLIOGRAFIA 

1 - AB’SABER, A. Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades 
Paisagísticas.SP:Ateliê Ed,2002. 

2 - BRAUN-BLANQUET, J. Fitosociologia, Bases para el Estudio de las Comunidades 
vegetales. Madrid: Ed.H.Blume, Rosário, 1979. 

3 - BROWN, J.H. & LOMOLINO, M.V. Biogeografia. São Paulo: Funpec Ed., 2006. 

4 - CARTELLE, C. Tempo Passado: Mamíferos do Pleistoceno em Minas Gerais. BH: Ed. 
Palco, 1994. 

5 - COSTA,C.M.R. et al. (Orgs.) Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua 
Conservação. BH: Fund. Biodiversitas, 1998. 

6 - DAJOZ, R. Tratado de Ecologia. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1974. 

7 - DANSEREAU, P. Introdução à Biogeografia, in Revista Brasileira de Geografia, 

XI(1): 1-85, 1949 
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8 - DARWIN, C. Origem das Espécies. São Paulo/Belo Horizonte: EDUSP/Itatiaia, 1985. 

9 - DRUMMOND, G.M et al.(Orgs.) Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua 
Conservação. 2a Ed. BH: Fundação Biodiversitas, 2005. 

10- FERNANDES, A. Fitogeografia Brasileira. Fortaleza: Multigraf, 1998. 

11 - GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I.G. Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e 
Perspectivas. BH: Conservation International, 2005 

12 - GIL,P.R.(Ed.)Areas Silvestres:Las Ultimas Regiones Virgenes del Mundo.México 
DF:CEMEX, 2002. 

13 - HELFERICH, G. O Cosmos de Humboldt. SILVA, A. C. (trad.) 1ª ed. Ed. Objetiva, Rio 
de Janeiro, 2005 390 p. 

14 - IBGE, Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Série Manuais Técnicos em 
Geociências, No. 1, Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 

15 - JOLY, A.B. Conheça a Vegetação Brasileira. São Paulo: EDUSP/Polígono, 1970. 

16 - JOLY, A.B. Botânica, introdução à taxonomia vegetal. 11ª ed. São Paulo: Editora 
Nacional, 1993. 

17 - KEYNES, R. A Bordo do Beagle: Aventuras e Descobertas de Darwin. R.J.: Jorge Zahar 
Ed., 2002. 

18 - KULHMANN, E. Noções de Biogeografia in Boletim Geográfico. Rio de Janeiro,35(254): 
48-111, jul - set 

19 - LEWINSOHN, T. M.; PRADO, P. I. Biodiversidade Brasileira: síntese do estado atual do 
conhecimento. 1ª Ed., Ed. Contexto, São Paulo, 2002 176 p. 

20 - MAC ALESTER, A.L. História Geológica da Vida. São Paulo: Edgard Blücher, 1971. 

21 - MACHADO, A.B.M. et al. Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção 
daFauna de Minas Gerais. BH: Fundação Biodiversitas, 1998. 

22 - MARGULIS, L. & SCHWARTZ, K.V. Cinco Reinos: Um Guia Ilustrado dos Filos da Vida 
na Terra. 3a ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan S.A., 2001. 

23 - MENDONÇA, M.P. & LINS, L.V. (Orgs.) Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de 
Extinção da Flora de Minas Gerais. BH: F.Biodiversitas/F.Zoo-Botânica BH, 2000. 

24 - MIRANDA, E.E. O descobrimento da biodiversidade: a ecologia de índios, jesuítas e 
leigos no século XVI. 1ª Ed. Ed. Loyola, São Paulo, 2004 183 p.  

25 - ODUM, E. Ecologia. São Paulo: EDUSP/Pioneira, 1969. 
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26 - PAPAVERO, N.; TEIXEIRA, D. M.; PRADO, L. R. História da Biogeografia: do Genesis 
à primeira metade do século XIX. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Technical Books, 2013 443p. 

27 - PASSOS, M.M.dos. Biogeografia e Paisagem. Presidente Prudente: o autor, 1988. 

28 - RIZZINI, C.T., Tratado de Fitogeografia do Brasil, Aspectos Ecológicos,Sociológicos e 
Florísticos. 2a ed. revisada por RIZZINI, C.M. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições Ltda., 
1997. 

29 - ROMARIZ, D.de A. Aspectos da Vegetação do Brasil. 2a ed. São Paulo, 1996. 

30 - SALGADO-LABOURIAU, M.L. História Ecológica da Terra. São Paulo: Edgard Blücher 
LTDA, 1994. 

31 - SCOLFORO, J.R & CARVALHO, L.M.. T. Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e 
dos Reflorestamentos de Minas Gerais. Lavras: UFLA, 2006. 

32 - SOUZA, V.C. & LORENZI, H. Botânica Sistemática. N.Odessa: Instituto Plantarum, 
2005. 

33 - TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. 9ª Ed. Ed. Technical Books, Rio de 
Janeiro, 2012  281 p. 

34 - VELOSO, H.P., et alii, Classificação da Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema 
Universal. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 

35 - WILSON, E. O.; PETER, Francês M. (Ed.) Biodiversidade SANTOS, M.; SILVEIRA, R. 
(trad.) PENNA, C. G.; PACHECO, J.F. (Ed. bras.) 2ª impres., Rio de Janeiro, RJ: Ed. Nova 
Fronteira, 1997   
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Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso
I

Ano/Semestre: 2022/1

Código: GEO302 Professor: Virgínia de Lima Palhares
Créditos:
Carga Horária Total: 60 horas
Carga Horária Campo: -
Curso: Geografia
Classificação: Obrigatória

EMENTA
Na disciplina, propõe-se apresentar e debater os conteúdos e condições para que o discente
identifique problemas e/ou questões relativas ao tema que pretende pesquisar, elaborando
seu projeto de pesquisa com vistas a compor um trabalho final de conclusão de modo
individual. Visa, portanto, orientar o processo de concepção de uma pesquisa, desde a
escolha do tema até a discussão de sua relevância e implicações autorais, bem como os
critérios e normas científicas, incluindo levantamento bibliográfico.

OBJETIVOS
1. Acompanhar o discente na elaboração de seu trabalho final de curso, esclarecendo
dúvidas relativas aos prazos e defesa;
2. Apresentar e discutir a estrutura e a formatação do trabalho final de curso;
3. Orientar e explicar sobre a escolha do orientador e do tema a ser pesquisado;
4. Esclarecer dúvidas sobre as normas da ABNT exigidas para compor a formatação do
trabalho final de curso

CONTEÚDO
Módulo I – Apresentação da disciplina e orientações iniciais (24 h/a)

- Estrutura de TCC I e TCC II
- Relação entre orientador e escolha da banca
- Desenvolvimento do texto e normas ABNT
- Defesa e avaliação do TCC I

Módulo II – Apresentação de tópicos para o desenvolvimento do trabalho (20 h/a)

- Título e pergunta norteadora
- Objetivos
- Justificativa
- Metodologia

Módulo III – Apresentação da estrutura desenvolvida para TCC I (16 h/a)

- Sumário
- Introdução e Capítulo de revisão teórica
- Estrutura dos capítulos 2 e 3
- Procedimentos de marcação de defesa
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BIBLIOGRAFIA

A bibliografia é sugerida por cada orientador.

Manual de TCC divulgado na página da biblioteca do IGC
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Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso
II

Ano/Semestre: 2022/1

Código: GEO307 Professor: Virgínia de Lima Palhares
Créditos:
Carga Horária Total: 120 horas
Carga Horária Campo: -
Curso: Geografia
Classificação: Obrigatória

EMENTA
A disciplina visa dar continuidade à orientação do discente no desenvolvimento teórico e
metodológico associado ao projeto elaborado na disciplina anterior (TCC I), sendo que os
resultados da pesquisa deverão ser expressos em um texto científico que demonstre a
postura ética do pesquisador e sua capacidade de analisar, refletir criticamente e elaborar
propostas.

OBJETIVOS
1. Acompanhar o discente na elaboração de seu trabalho final de curso, esclarecendo
dúvidas relativas aos prazos e defesa;
2. Apresentar e discutir a estrutura e a formatação do trabalho final de curso;
3. Orientar e explicar sobre a escolha do orientador e do tema a ser pesquisado;
4. Esclarecer dúvidas sobre as normas da ABNT exigidas para compor a formatação do
trabalho final de curso.

CONTEÚDO
Módulo I – Apresentação da disciplina e orientações iniciais (20h/a)
- Feedback das defesas de TCC I
- Estrutura de TCC I e TCC II
- Defesa e avaliação do TCC II

Módulo II – Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho (100 h/a)
- Relação entre orientador e escolha da banca
- Desenvolvimento do texto e normas ABNT
- Procedimentos de marcação de defesa

BIBLIOGRAFIA

A bibliografia é sugerida por cada orientador.

Manual de TCC divulgado na página da biblioteca do IGC
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Curso: Graduação em Geografia 
Disciplina: Representação Espacial em Geografia - GEO323 
Professora: Valéria Amorim do Carmo 

 

 

EMENTA: A disciplina visa tratar a avaliação e análise da informação geográfica. O problema da 
pesquisa, análise e tratamento da informação da Cartografia Temática; Leitura, análise e interpretação 
de cartas temáticas. Formas de representação nas implantações: pontual, linear e zonal; Etapas da 
elaboração de um documento gráfico, Tipos de Gráficos, diagramas, Construção, análise e interpretação 
de documentos gráficos. O Tratamento Gráfico de Informação: coleção de mapas, coleção de curvas; 
construção, leitura, análise e interpretação de documentos cartográficos; noções de sensoriamento 
remoto e interpretação de imagens; outras formas de representação do espaço geográfico além das 
obtidas através de fotografias aéreas e imagens de satélite como as usadas pelos grupos sociais (mapas 
mentais, croquis, perfis, etc.). Carga horária de campo: 8 horas 

PROGRAMA 

1) A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COMO MEIO DE EXPRESSÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

2) INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO 

i) Noções de sensoriamento remoto e interpretação de imagens  

3) SEMIOLOGIA GRÁFICA – A TRADUÇÃO PARA A LINGUAGEM GRÁFICA 

4) ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE UM DOCUMENTO GRÁFICO 

 Análise da informação 

 Identificação dos componentes  

 Definição do tipo de documento segundo a forma de utilização das duas dimensões do plano 

 A análise dos meios de expressão do sistema gráfico – As variáveis visuais 

 Elementos de identificação do documento gráfico 

 Comuns a todos os documentos 
Título, Subtítulo 
Fonte, datas 

 Específico de alguns 
Orientação 
Escala 
Legenda 
Encarte 

i) Gráficos 

 Os tipos de gráficos em função do modo de imposição das variáveis do plano (ortogonais, lineares, 
setoriais) 

(a) Gráficos simples 

(b) Gráficos compostos e variantes 

5) O TRATAMENTO GRÁFICO DE INFORMAÇÃO: coleção de mapas, coleção de curvas. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

BERTIN, J. Semiologie graphique: les diagrammes, les reseaux, les cartes. Paris: La Haye,  Moutonet   
Gauthier  Villars, 1967. 400p.1 

_________. O teste de base da Representação Gráfica. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, 
janeiro/março, 1980. 

_________ Ver ou ler. Cartografia Temática, São Paulo, n.18, p.45-53, 1988 

BONIN, S. Principes généraux de la graphique et applications. Acta,  Paris, p. 12 . 1977. 

________. Initiation à la graphique. Paris: EPI, 1983 (edição revisada e  aumentada). 168p. 

BORD, J. Initiation géo-graphique. Paris: CDU/SEDES, 1984. 221 p. 

CARMO, V. C. Análise de uma tradução gráfica; o Mapa Diagnóstico Geoambiental da U.H.E. de Igarapava. In: 
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 3, 1993, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro:Sociedade Brasileira de Cartografia, 1993. p.769-774 

_____________. Proposta Gráfica para Mapas Politemáticos: Mapa Diagnóstico Geoambiental da Usina 
Hidrelétrica de Igarapava. Belo Horizonte: Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 
UFMG, 1994. 77 p. (Dissertação de Mestrado) 

FERREIRA,G. M. L.; MARTINELLI, M. Os mapas como fazê-los sem copiá-los. Revista Geografia e Ensino, Belo 
Horizonte, v.6, n.1, p.12-17, mar.1997 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. São Paulo: Oficina de Textos. 2002. 

JENSEN, J. R. Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres. Parêntese 

Editora, São José dos Campos. Tradução da 2ª Edição. 2009 

JOLY, F. A Cartografia. Campinas: São Paulo:Papirus.1990. 136p 

LE SANN, J. C. Documento cartográfico: considerações gerais. Revista Geografia e Ensino. Belo Horizonte, 
v.1, n.3, p. 3-17, março. 1983.2 

____________Os gráficos básicos no ensino de Geografia: Tipos, construção, análise, interpretação e crítica. 
Revista Geografia e Ensino. Belo Horizonte, v.3, n. 15/12, 1991.3 
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MARTINELLI, M. Curso de Cartografia Temática. São Paulo: Contexto, 1991. 174p.4 

MARTINELLI, M. Gráficos e mapas: construa-os você mesmo. São Paulo:MODERNA. 1998.120p 

MARTINELLI, M. Mapas da Geografia e Cartografia Temática. São Paulo: Contexto. 2003. 109p. 

SANTOS, M. M. D. Representação gráfica da informação geográfica. Geografia, Rio Claro, v. 12, n. 23, p. 1-13, 
abril. 1987. 

SANTOS, M. M. D. O Mapa e o Ensino-Aprendizagem da Geografia. Belo Horizonte, Publicação Especial n°7,  
39 p. s.d. 

SANTOS, M.M.D. & LE SANN, J. C. A cartografia do livro didático de Geografia. Revista Geografia e Ensino. 
Belo Horizonte, v. 2, n. 7, p. 3-38, junho. 1985. 

SANTOS, M. M. D. O uso do mapa no ensino - Aprendizagem da Geografia. Geografia. Rio Claro, v.16, n. 1, p. 
1-22, abr. 1991 

ZACHARIAS, A. A. A representação gráfica das unidades de paisagem no zoneamento ambiental. São Paulo: 
Editora UNESP. 2010. 211 p. 

VENTURI, L. A. B. Praticando Geografia: técnicas de campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos. 2ª 
ed. 2009 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Prova - 20,00 pts 

Trabalho final - 35,00 pts 

Atividades Práticas – 45 pts 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA I – DIG GEO 324-TU– 2º/2019 

PROFESSORA: MARIA LUIZA GROSSI ARAUJO 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas-aula 

TEÓRICA: 52 h/aula - PRATICA: 08 h/aula 

 

EMENTA 

A disciplina visa desenvolver junto aos alunos a construção (da) do que é ciência moderna: a 

natureza da ruptura epistemológica. Ciência moderna e universidade contemporânea: os diversos 

significados da pesquisa. A importância e os papéis do método e das metodologias de pesquisa. 

Pesquisa e projetos de pesquisa em Geografia: possibilidades de estruturação. Delimitação teórica 

de temáticas e de objetos de pesquisa. Peças articuladas de um projeto de pesquisa: objetivos, 

metodologia, justificativa. Exequibilidade de projetos de pesquisa. Texto e linguagem em projetos 

de pesquisa e na pesquisa geográfica. Formatação e normas. Discussão e avaliação de projetos de 

pesquisa: simulações. 

 

PROGRAMA 

1 – A ciência moderna: o problema do conhecimento científico moderno: natureza da ruptura 

epistemológica. 

1.1 – Ciência moderna e a universidade contemporânea: ensino, pesquisa e extensão. 

 

2 – Importância e papéis do método e das metodologias de pesquisa 

 

3 – Pesquisas e projeto de pesquisa 

3.1 – Por que pesquisar? 

3.2 – O que é um projeto de pesquisa?  

3.3 – Delimitação teórica de temáticas e de objetos de pesquisa em Geografia.  

3.4 – Tipos de pesquisa: abordagem qualitativa/quantitativa da pesquisa; pesquisa básica, 

pesquisa aplicada, pesquisa teórica. 

 

4 – Peças articuladoras de um projeto de pesquisa 

4.1 – Tema de pesquisa e sua contextualização: pesquisar o que não sei; 

4.2 – Exequibilidade do projeto de pesquisa; 

4.3 – Ordenadores teóricos da pesquisa; 

4.4 – Hipóteses, perguntas e/ou questões que norteiam a pesquisa e sua relevância;  

4.5 – Objetivos da pesquisa: pensar sua organização; 

4.6 – Procedimentos metodológicos e sua articulação com o método; 

4.7 – Justificar a pesquisa 

 

5 – Texto e linguagem em projetos de pesquisa e na pesquisa geográfica: articulação e 

organização textual na produção do conhecimento científico 

5.1– Escrita científica: formatação e normas da ABNT: alguns exemplos e exercícios {uso 

correto de autorias e tipos de documentos; citações literais longas e curtas; legendas, e 

resumos} 
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IGC – Dep. de Geografia - 1o./2018 
Disciplina: GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL – 5ª de 07:30 às 11:10 h 
Profa: Doralice B. Pereira - pereiradb@yahoo.com.br – S. 312 - 3409-5421 
 

Objetivo: A disciplina visa possibilitar uma compreensão geográfica da formação e desenvolvimento do espaço brasileiro, identificando 
as espacialidades consubstanciadas enquanto regiões e territórios. Propiciar o entendimento das hierarquias, homogeneidades, 
diversidades e desigualdades socioespaciais; da problemática das centralidades e periferias em mudança; da questão ambiental 
como resultante da apropriação/modificação da natureza; bem como das dinâmicas relativas à inserção internacional do país, por 
onde se articulam as dimensões: econômica, política e cultural da formação socioespacial brasileira. Trabalho de campo: 24 horas. 
  

PROGRAMA 
 
I. Formação e desenvolvimento do espaço brasileiro: regiões e territórios  

1.1 O conceito de região nos diferentes paradigmas de pensamento geográfico 
1.2 Proposições de regionalizações para o Brasil  
1.3 Movimentos separatistas 
1.4Território: desterritorialização/reterritorialização: os diferentes grupos etno-linguísticos, indígenas e afro-descendentes e o 
neodesenvolvimentismo 

 
II. Questão ambiental como resultante da apropriação/modificação da natureza: elementos de raridade: água, saneamento, ar, 
poluição, energia, solo, fertilidade, deserto, agrotóxicos, biodiversidade 

2.1 Expoliação e consumo da natureza: discussão de projetos 
2.2 Projetos econômicos e políticos e suas consequências: os diferentes grupos etno-linguísticos, indígenas e afro-descendentes 

 
III. Dinâmicas relativas à inserção internacional do país, por onde se articulam as múltiplas dimensões da formação socioespacial 
brasileira 
       3.1 Políticas de centralização e periferias em mudança: os direitos humanos 
      3.2 Inserções internacionais contemporâneas do Brasil: p. ex. Mercosul, ONU e Unasul. 
 
Avaliações a decidir: 2 Avaliações individuais: 20 e 30 ptos; 1 Seminário (Anônimos ou invisíveis grupo, oral e escrita): 20 ptos; 
Análise do trabalho de campo: 20 ptos; 2 Discussões/participações: 5 ptos cada. 
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1o. Trabalho prático  em grupo discussão em 12/04 – Oral -  
 
Na região Sul identifique ao longo da história os movimentos e manifestações separatistas: 
origem, argumentos dos segmentos favoráveis e contrários. Conseqüências deles para a 
reconfiguração do país. Verificar se existe uma representação cartográfica para delimitar o 
recorte. 
 

1o. Trabalho prático  em grupo discussão em 12/04 – Oral -  
 
Na região Sudeste identifique ao longo da história os movimentos e manifestações 
separatistas: origem, argumentos dos segmentos favoráveis e contrários. Conseqüências 
deles para a reconfiguração do país. Verificar se existe uma representação cartográfica para 
delimitar o recorte. 
 
1o. Trabalho prático  em grupo discussão em 12/04 – Oral -  
 
Na região Centro-oeste identifique ao longo da história os movimentos e manifestações 
separatistas: origem, argumentos dos segmentos favoráveis e contrários. Conseqüências 
deles para a reconfiguração do país. Verificar se existe uma representação cartográfica para 
delimitar o recorte. 
 
1o. Trabalho prático  em grupo discussão em 12/04 – Oral -  
 
Na região Nordeste identifique ao longo da história os movimentos e manifestações 
separatistas: origem, argumentos dos segmentos favoráveis e contrários. Conseqüências 
deles para a reconfiguração do país. Verificar se existe uma representação cartográfica para 
delimitar o recorte. 
 
1o. Trabalho prático  em grupo discussão em 12/04 – Oral -  
 
Na região Norte identifique ao longo da história os movimentos e manifestações 
separatistas: origem, argumentos dos segmentos favoráveis e contrários. Conseqüências 
deles para a reconfiguração do país. Verificar se existe uma representação cartográfica para 
delimitar o recorte. 
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Aula 
No. 

Data Temas              Diurno   1º. 2018         Geografia humana do Brasil 
Avaliações a decidir:  
2 Avaliações individuais: 20 e 30 ptos; 1 Seminário (grupo): Cidadania, Ações coletivas que fazem a diferença, 
ritmos e tempos no/do Brasil; projetos de organização espacial (p. ex. infra-estrutura, agrocombustíveis, as 
medidas do PAC, Mapa da Distribuição Espacial da Renda no Brasil, elaborado pelo Conselho Federal de 
Economia/Cofecon, Plano Brasil Sem Miséria, Pré-sal, Belo Monte, Universidades/empresas, Relações 
internacionais): 20 ptos; Ensaio fotográfico temático: 30 ptos 

¼ 01/03 Apresentação do curso, bibliografia, discussão de trabalhos /músicas sobre Brasil 
O conceito de região nas diferentes correntes de pensamento geográfico Passar atividade p alunos fazerem  
 
http://www.youtube.com/watch?v=4eLD90MH8c8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qOZLP8trYJY 
 
São duas partes. Caso não consiga abrir esses links é só procurar no Google: "Bésóroró". 

Campo dividir temas NF/–Trabalho de campo dividir temas 

5/8 08  O conceito de região na Geografia humanística + Proposições de regionalizações para o Brasil / Palestra 
Tapajos 
Repasse de atividades Dividir Movimentos separatistas Dividir temas seminários (escrita e oral) 

9/12 15 Proposições de regionalizações para o Brasil/  Nação e nacionalismos – Preparação trabalho de campo 

13/16 22 Claudia Xingu + vídeo Andorinha + Jabuti e a anta + resumo Território: desterritorialização/reterritorialização –  
 

HAESBAERT, R.. Contenção territorial: 'campos' e novos muros. Boletín de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Cuyo, v. 102, 

p. 24-45, 2015. 

HAESBAERT, R.. Lógica zonal y ordenamiento territorial: Para rediscutir la proximidad y la contigüidad espaciales. Cultura y representaciones 

sociales, v. 8, p. 9-29, 2014. 

HAESBAERT, R.. Territórios em disputa: desafios da lógica espacial zonal na luta política. Campo - Território, v. 9, p. 1-17, 2014.  
CRISE [Fred] + fechar preparação do Campo 

17/20 05/04 TRABALHO DE CAMPO Petropolis 05 a 07/04 

21/24 12 Movimentos separatistas/ Questões p campo Movimentos separatistas  – indicar filmes Nação, 
nacionalismo + preparação trabalho de campo 

25/28 19 1ª. Discussão todos: ALVES, G. (27/11/2014) O mal-estar do neodesenvolvimentismo. Disponível em: 
<http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/>. Acesso em: 06/01/2016 
 

29/32 26 1a. avaliação (20 pontos) - 

33/36 03/05  Preparação sobre a Questão ambiental : alunos verem os Filmes: Flow, A carne é fraca, O veneno está na 
mesa 1 e 2; Frei Beto Necrocombustiveis - 1a. avaliação (20 pontos) –MONITOR? 

37/40 10 Questão ambiental; trabalho de campo organização dos dados de campo + Paola e Marilia Jogos 
quanto ao texto sobre a crise tem em esse aqui do Paulo Arantes que tem umas reflexões 
interessantes: https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/  
 
Tem esse da Agência Pública que trata da direita no bojo da 
crise: https://www.cartacapital.com.br/politica/a-nova-roupa-da-direita-4795.html.  
 
Tem tbm um texto pequeninho do Vladimir Safatle chamado "A derrota é algo que se constroi a frio" 
que fala um pouco sobre a inércia da esquerda (sobretudo do PT) no contexto da crise.  
 
Do ponto de vista mais amplo (afastando-se da conjuntura nacional) tem esse texto do Kurz que 
gosto bastante: http://www.obeco-online.org/rkurz409.htm.  
BIHR, Alain. A crise ecológica. In: BIHR, Alain. Da grande noite à alternativa: o movimento operário 

europeu em crise. Tradução de Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo, Boimtempo, 1998. p.123 – 141 
pedir leitura dos alunos + eles verem os filmes:O lixo do Pacífico - Charles Moore 2009 

- Amazônia: heranças de uma utopia 

- Flow - Por Amor a Água - 
http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E, dir Irena Salina, 2008 

- Indústria da morte  - Todos (curtinha) 
-  Enquanto o trem não passa [ENG/PT/ESP] 
- A carne é fraca 

- O Veneno está na mesa 

- Quanto vale ou é por quilo 

- O Veneno Nosso de Cada Dia 

http://www.youtube.com/watch?v=4eLD90MH8c8
http://www.youtube.com/watch?v=qOZLP8trYJY
http://lattes.cnpq.br/0658808096920254
http://lattes.cnpq.br/0658808096920254
http://lattes.cnpq.br/0658808096920254
http://lattes.cnpq.br/0658808096920254
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/
https://www.cartacapital.com.br/politica/a-nova-roupa-da-direita-4795.html
http://www.obeco-online.org/rkurz409.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E
https://www.youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA
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- Baixio das bestas 

- Entre rios 
- Muito além do peso; 
- Buraco do Rato - um filme sobre a Vale S.A: https://www.youtube.com/watch?v=3-YAU_Ar8Xg 

 

41/44 17 Apresentação dos demais seminários 

45/48 24 Apresentação dos demais seminários 

49/52 07/06  2ª. Discussão textos: (5ptos) : Unasul, Mercosul, etc...Brasil: nações imaginadas JMC e Interprétes do Brasil 
Apresentação dos 2 seminários   Análise de campo + resenhas campo 

53/60 14 2a. avaliação (30 pontos) 
O período Vargas, houve a efetiva articulação das regiões brasileiras e sua subordinação à economia do 
Sudeste (em especial, SP). As políticas de valorização regional via superintendências e a sugestão é o livro do 
Chico de Oliveira (sobre a SUDENE,”Elegia para uma re(li)gião”) 

https://www.youtube.com/watch?v=3-YAU_Ar8Xg
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Geografia do Brasil   Diurno 1º. Sem. 2018   -  Textos de leituras: 
 

1ª. discussão: 19/04  
 
Aida a Débora    

LEITE, U.B. et al. A política nacional de desenvolvimento regional ‘sob outros olhares’. In: STEINBERGER, M. 
(org.). Território, agentes-atores e políticas públicas espaciais. Brasília: Ler Ed. 2017, 171-200 

Eduardo a Gustavo Gonçalves   
- Carvalho, José Murilo de. “Brasil: nações imaginadas”. Pontos e bordados – escritos de história política. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1998, pp. 233-268 
 
Gustavo L. a Luiza 
- QUEIROZ, A. M. M. Identidade negra e identidade nacional: questões ideológicas?. In: DEL GAUDIO, Rogata 
Soares e PEREIRA, D. B. (org.) Geografias & Ideologias: submeter e qualificar. Belo Horizonte, Ed. Da UFMG, 
2014, 386-413. 
 
Marina a Pedro Moreira 
MARQUES, C. E. e GOMES, L. A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos contemporâneos: 
limites e potencialidades In:http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf 
 
Rayane  e demais  
- CHIAVARI, J. e LOPES, C. L. Os caminhos para a regularização ambiental: decifrando o novo código florestal,  
2016, CAP. 1 LINK: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_b
rasileiro_cap1.pdf  
 
 
Todos:  
 
-ALVES, G. (27/11/2014) O mal-estar do neodesenvolvimentismo. Disponível em: 
<http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/>. Acesso em: 
06/01/2016 
 
  
 
CHAUI, Marilena. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, messianismo dos 
dominados”. In: DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994, 
p. 19-30. 

 

Ver site: https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/publicacoes/mgc2016-caderno-portugues-

final-mobile.pdf - Povos Guarani Continental – Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. 

ARANTES, Paulo. O nome da crise, 10/04/2015, https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-
nome-da-crise/

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/publicacoes/mgc2016-caderno-portugues-final-mobile.pdf
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/publicacoes/mgc2016-caderno-portugues-final-mobile.pdf
https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/
https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/
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MUDANÇAS NO CÓDIGO FLORESTAL 

O Retrocesso Normativo Ambiental no Brasil Análise dos Reflexos Jurídicos da Globalização Econômica e do 

Neoliberalismo - Abili Lázaro Castro de Lima; Júlio César Garcia 

- Trata dos reflexos jurídicos das mudanças no Novo Código frente à globalização econômica e o neoliberalismo, 

demonstra a tendência de diminuição, descaracterização ou eliminação dos padrões de proteção ambiental alcançados. 

LINK:file:///C:/Users/aluno/Downloads/2925-17625-1-PB.pdf 

Mudanças no Código Florestal Brasileiro: desafios para a implementação da nova lei - Publicação do IPEA (2016): O 

capítulo 1 trata de questões referentes à regularização ambiental de forma geral, enquanto o cap. 4 relaciona a temática 

ao urbano, em ambos os casos os autores abordam a dificuldades na implantação do Novo Código, questões jurídicas e 

conflitos entre legislações nacional, estadual e municipal. 

CAP. 1 – Os caminhos para a regularização ambiental: decifrando o novo código florestal - Joana Chiavari e Cristina 

Leme Lopes - LINK: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.

pdf  

CAP. 4 - A nova lei florestal e a questão urbana - Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo e Roseli Senna Ganem – 

LINK:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_

cap4.pdf 

O novíssimo código florestal e suas implicações nas Áreas de Preservação Permanente - Nathalia Karsten; Janaína 

Juliana Maria Carneiro Silva 

- Trata das mudanças no Novo Código no que tange às APPs, abordando falhas, lacunas e conflitos no referido texto. 

LINK: 

http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/8mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/O%20nov%C3%ADssimo%20c%C3%

B3digo%20florestal%20e%20suas%20implica%C3%A7%C3%B5es%20nas%20%C3%81reas%20de%20Preserva%C3

%A7%C3%A3o%20Permanente.pdf 

  

1 QUILOMBOS 

2   
A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos contemporâneos Limites e potencialidades - Carlos Eduardo 

Marques Lílian Gomes 

- Trata das dimensões da justiça social, direito e luta política e pelo reconhecimento territorial. 

LINK:http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf 

3 QUILOMBOS NO BRASIL E A SINGULARIDADE DE PALMARES - MARIA DE LOURDES SIQUEIRA 
- Trata o tema de forma conceitual, contextualizando diferentes quilombos em vários Estados brasileiros, com destaque 

para o Quilombo dos Palmares. 

LINK: http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/documentos/quilombos-no-brasil.pdf 

Memória Quilombola – Pesquisa conjunta entre INCRA, MDA e UFMG 

- Coleção Terras de Quilombos reúne um conjunto de narrativas a respeito da formação, do modo de vida e das lutas 

travadas por comunidades quilombolas brasileiras para se manter em seus territórios tradicionais. Em cada um dos 45 

livretos, uma comunidade quilombola é apresentada em sua 

singularidade. LINK: http://www.incra.gov.br/memoria_quilombola  

Arquivos / livretos não anexados. 

Cultura 
 

 No livro ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular 1981. o texto Um aglomerado indigesto de fragmentos?p 

7-22. É uma leitura bem leve de conceitos e com termos até generalistas, o que pode ser interessante para uma discussão. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap4.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap4.pdf
http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/8mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/O%20nov%C3%ADssimo%20c%C3%B3digo%20florestal%20e%20suas%20implica%C3%A7%C3%B5es%20nas%20%C3%81reas%20de%20Preserva%C3%A7%C3%A3o%20Permanente.pdf
http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/8mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/O%20nov%C3%ADssimo%20c%C3%B3digo%20florestal%20e%20suas%20implica%C3%A7%C3%B5es%20nas%20%C3%81reas%20de%20Preserva%C3%A7%C3%A3o%20Permanente.pdf
http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/8mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/O%20nov%C3%ADssimo%20c%C3%B3digo%20florestal%20e%20suas%20implica%C3%A7%C3%B5es%20nas%20%C3%81reas%20de%20Preserva%C3%A7%C3%A3o%20Permanente.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf
http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/documentos/quilombos-no-brasil.pdf
http://www.incra.gov.br/memoria_quilombola
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 O texto Cultura popular: reflexões sobre um conceito complexo da Soleni Biscouto Fressato. 15p. É um artigo que 

passa por algumas conceituações de cultura popular, que pode levar a uma discussão mais teórica. 

 O do livro HALL, Stuart (2003). Da diáspora: identidades e mediações culturais, texto: Notas sobre a desconstrução do 

"popular" (p 248 - 264). É um texto mais denso, mas bem provocativo!  
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2ª. Discussão: 22/11: 
Alysson a Danielle    
BRINGEL, Breno e FALERO, Alfredo. Movimientos Sociales, Gobiernos Progresistas Y Estado En América 
Latina: Transiciones, Conflictos Y Mediaciones 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792016000600027&script=sci_abstract&tlng=es 
Francesco a Iago   
KLEMI, Albene Miriam Menezes e MENEZES, Roberto Goulart. Brasil E Mercosul: Rumos Da Integração Na 
Lógica Do Neodesenvolvimentismo (2003-2014) 
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v29nspe3/0103-4979-ccrh-29-spe3-0135.pdf 
Izabella a Lucas Pereira 
A política externa interina e os riscos à integração regional 
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/67702/38736 
 
Os brics e a atual ordem global 
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/70134/41691 
Luiz Carlos a Thell 
BECARD, Danielly R. BARROS-PLATIAU, Ana F. e OLIVEIRA, Carina C. O Brasil, a China e a VI Cúpula dos 
BRICS. In: Contexto Internacional, vol. 37, nº1, p. 81-112, Rio de Janeiro, janeiro/abril 2015 
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100081&lang=pt) 
Thiago Augusto e demais 
MARIANO, Marcelo P. RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo e ALMEIDA, Rafael A. R. O Brasil e a integração na 
América do Sul. Uma análise dos últimos dez anos (2003-2013). In: Relações Internacionais, março de 2014, 
123-134p.  
 
Todos: HOFFMANN, Andrea Ribeiro. As organizações regionais e a promoção e proteção da democracia: 
reflexões a partir das práticas de intervenção democrática na América Do Sul 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792016000600047&script=sci_abstract&tlng=pt 
 
Investimentos chineses em infraestrutura na America do Sul 
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/65842/40776 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792016000600027&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v29nspe3/0103-4979-ccrh-29-spe3-0135.pdf
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/67702/38736
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/70134/41691
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100081&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792016000600047&script=sci_abstract&tlng=pt
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/65842/40776
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A Boitempo preparou uma lista de leituras urgentes para pensar criticamente sobre a atual conjuntura brasileira. 
São 15 livros de autores nacionais e internacionais, contemporâneos e clássicos, que refletem sobre democracia, 
ditadura, estado de exceção, crise de legitimidade, movimentos sociais, história política e econômica do Brasil, de 
diversas perspectivas no espectro do pensamento de esquerda: da filosofia ao direito, passando pela sociologia, 
pela ciência política, psicanálise, história e até literatura infantil! Vale a pena conferir. 

1. De que lado você está, de Guilherme Boulos, é um livro de intervenção com reflexões de fôlego sobre a conjuntura 

nacional recente que mostra a zona cinza em que a disputa polarizada se encontra. 

2. O mistério do mal, de Giorgio Agamben, insiste que a única forma de compreender as raízes da profunda crise de 

legitimidade pela qual passamos hoje é através de uma rigorosa arqueologia das raízes nossa modernidade. Para 

Agamben, a decadência das nossas instituições democráticas atesta o fracasso da tentativa da modernidade de fazer 

coincidir legalidade e legitimidade. 

3. O ódio à democracia, de Jacques Rancière, conduz o leitor por um passeio pela história da crítica à democracia para 

repensar o poder subversivo do ideal democrático e o que se entende por política, para revelar o que há de novo e 

revelador no sentimento antidemocrático, uma manifestação tão antiga quanto a própria noção de democracia. 

4. Estado de exceção, de Giorgio Agamben, faz uma rigorosa arquelogia do conceito de “estado de exceção” para 

revelar como ele tende sempre mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na política 

contemporânea 

5. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a Era da Emergência, de Paulo Arantes, oferece um olhar afiado 

sobre o que há de novo nas explosões sociais do presente, e foi uma das primeiras análises de fôlego do Brasil 

contemporâneo que detectou, no rescaldo das manifestações de junho de 2013, o desmonte do consenso petista e o 

surgimento de uma nova direita xenofóbica. 

6. O que resta da ditadura: a exceção brasileira, organizado por Vladimir Safatle e Edson Teles, esquadrinha o 

legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência 

institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira. 

7. Ditadura: o que resta da transição, organizado por Milton Pinheiro, é uma obra de inflexível veio crítico que se 

distingue da bibliografia existente sobre o assunto por enfatizar, sob perspectivas diversas, a centralidade do caráter de 

classe da ditadura militar para compreender suas origens, bem como seu legado 

8. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa, de Antonio Carlos Mazzeo, é um estudo clássico e 

didático sobre a formação econômico-social brasileira, desde a colonização, passando pelo Estado Novo e o Golpe de 

1964, até a contemporaneidade, acentuando a peculiaridade funcional da nossa burguesia e sua relação com o Estado. 

9. A legalização da classe operária, de Bernard Edelman, dá profundidade filosófica e política ao problema da 

representação política através de uma análise extemporânea do papel ideológico do direito moderno na captura do 

ímpeto revolucionário da classe trabalhadora.  

10. Revista Margem Esquerda #23. Como a crise política parece quase indissociável à crise econômica, é fundamental 

conferir o dossiê “Brasil, que desenvolvimento?” desta edição da revista semestral da Boitempo, que analisa os rumos 

e impasses do país entre o novo e o social desenvolvimentismo com reflexões de Luiz Carlos Bresser-Pereira, Luiz 

Filgueiras, Marcio Pochmann, Rodrigo Castelo. 

11. A democracia pode ser assim, ilustrado por Marta Pina e A ditadura é assim, ilustrado por Mikel Casal, são dois 

dos títulos da coleção Livros para o amanhã, que apresenta questões de cidadania e interesse social para crianças e 

acaba de ganhar o prêmio de melhor não-ficção infantil na maior evento de livros infantis do mundo, a Feira de 

Bolonha.Livro 2018 

12. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx, análise incontornável para o pensamento político de 

esquerda do processo que levou da Revolução de 1848 ao golpe de Estado de 1851 na França. A edição da Boitempo 

vem acrescida de um prólogo de Herbert Marcuse inédito em português, em que o frankfurtiano extrai as lições do 

texto clássico para os dias de hoje. 

13. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política, último último livro de Carlos Nelson Coutinho, que desafia a 

ideia de democracia como um simples jogo competitivo pelo poder político e faz um giro erudito pelo pensamento de 

Rousseau, Hegel, Marx e Gramsci para apontar as potencialidades transformadoras e os dilemas da democracia hoje. 

14. Mal-estar, sofrimento e sintoma: a psicopatologia do Brasil entre muros, de Christian Dunker, cunha o conceito 

de “lógica do condomínio” para levar a cabo uma das mais originais abordagens do mal-estar que permeia a sociedade 

brasileira hoje. Mas os sonhos de condomínio fechado produzem monstros. Despolitizar o sofrimento, medicalizar o 

mal-estar e condominializar o sintoma: esse tem sido o caminho escolhido na história brasileira, e é contra ele que se 

move este livro. 

15. Democracia contra o capitalismo, de Ellen Wood, recupera a radicalidade do conceito grego de democracia, contra o 

sistema capitalista e sua correlata concepção reduzida de democracia formal. 

 

http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/de-que-lado-voce-esta%3F
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/o-misterio-do-mal
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/%C3%93dio-da-democracia
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/estado-de-excecao
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/o-novo-tempo-do-mundo3
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/o-que-resta-da-ditadura
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/o-novo-tempo-do-mundo
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/estado-e-burguesia-no-brasil
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/a-legalizacao-da-classe-operaria
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/margem-esquerda-n.23
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/como-funciona-a-democracia%3F
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/o-que-e-ditadura%3F
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/o-18-de-brumario-de-luis-bonaparte
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/de-rousseau-a-gramsci
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/mal-estar%2C-sofrimento-e-sintoma-na-experiencia-psicanalitica-brasileira
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/democracia-contra-capitalismo
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A Boitempo lança em 2016 dois títulos fundamentais para pensar o tempo presente — ambos da coleção Estado de Sítio, 

coordenada por Paulo Arantes. Em abril, com a presença dos autores Pierre Dardot e Christian Laval, A nova razão do 

mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, um dos mais inventivos e incisivas interpretações sobre a contemporaneidade. Ao 

enfocar o neoliberlismo como sendo uma própria racionalidade sub-reptícia permite enfocar, para além do processo mais visível 

de privatizações, a corrosão interna da própria dimensão pública e democrática dos Estados nacionais, da direita à esquerda no 

espectro político institucional. Essencialmente ademocrática, a nova razão do mundo torna obsoleto todo o vocabulário 

tradicional da ciência política (os autores cunham o termo “neoliberalismo de esquerda” para descrever a forma política que 

sucedeu à social-democracia, por exemplo).  

No segundo semestre, sai Desigual e combinado: capitalismo e Modernização Periférica no Brasil do Século XXI, 
coletânea organizada por André Singer e Isabel Loureiro que apresenta os resultados do novo ciclo de pesquisas 
do Cenedic (centro de pesquisa sediado na USP e fundado, entre outros, por Chico de Oliveira em 1995). Com 
reflexões de Ruy Braga, Maria Elisa Cevasco, Wolfgang Leo Maar, Cibele Rizek, Ana Amélia da Silva entre outros, a 
obra busca dar conta dos processos de mudança que vêm ocorrendo no Brasil a partir da crise de 2008, a partir de 
três eixos principais: Coalizões de classe e sindicalismo hoje, Resistência, pobreza e política e Gestão cultural da 
pobreza, representações de classe e crítica cultural. 

 
Videos: 
Dora,  

Em anexo os links dos videos e textos que usei como referencia para a discussão da aula. 

bjs 

 

- Campanha menos preconceito (ISA) 

https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc 

 

 

- Para onde foram as andorinhas? (Instituto Catitu/ISA) 

https://www.youtube.com/watch?v=bB3UpwEmq80 

 

- Plano de Gestão do Território Indigena do Xingu 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-

indigena-do-xingu 

 

- As 10 mentiras mais contadas sobre os indígenas 

http://www.revistaforum.com.br/2014/12/03/10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/ 

 
 
Exposição Rio Doce: resumos moradores interlocutores, análises dos questionários, fotos, reportagens e vídeos 
Videos: Rio Doce, Rio Morto | Documentário; Drauzio Varella 

4 PUBLICADO EM 23 DE DEZ DE 2015 

 

5 CONEXÃO REPÓRTER 29/11/2015 TRAGÉDIA AMBIENTAL 

  

http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/a-nova-razao-do-mundo
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/a-nova-razao-do-mundo
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/desigual-e-combinado
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/francisco-de-oliveira
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/ruy-braga
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/maria-elisa-cevasco
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/wolfgang-leo-maar
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/cibele-saliba-rizek
https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc
https://www.youtube.com/watch?v=bB3UpwEmq80
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-indigena-do-xingu
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-indigena-do-xingu
http://www.revistaforum.com.br/2014/12/03/10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/
https://www.youtube.com/channel/UC9zqTTVeClpqMQ5CLuJdWtw
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2ª. discussão: 16/06 
 
Aline a Bernardo Andrade 
SENHORAS, Elói Martins. A Regionalização Transnacional na América do Sul e a Institucionalização Diplomática da UNASUL. 
(http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=eloi&sei-redir=1#search=%22unasul%22), 2010, 1-24 
 
Bianca a Gabriela 
SALIBA, Aziz Tuffi e PENA, Hugo. Retórica Jurídica e Poder: Uma Análise da Campanha do Itamaraty por Assento Permanente no 
Conselho de Segurança da ONU, Revista Seqüência, no. 57, 195-212, dez. 2008 
 
Ian a Jorge Luiz 
BIANCARELI, André M. O Brasil e a Integração na América do Sul: Iniciativas para o Financiamento Externo de Curto Prazo. IPEA: 
Textos para discussão 1589, 2011, 1-47  
 
Juliana a Marcelo 
-LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. Estudos avançados, vol.22, no.62, 237-256, Jan./Apr. 2008.  
 
Moises a Sérgio 
PINTO, Messias de Sá e GUIMARÃES, Maria Helena. O Mercosul e a Alca: os interesses (irre)conciliáveis da União Européia e dos 
EUA. Rev. bras. polít. int., Jun 2005, vol.48, no.1, p.129-150. 
 
Thalassa e Demais 
- SOARES FILHO, José. MERCOSUL: surgimento, estrutura, direitos sociais, relação com a Unasul, perspectivas de sua evolução. 
Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 46, p. 21-38, jul./set. 2009 
-FINOL, Orlando V. El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto, Cuadernos Latinoamericanos, 
21(37), 169-82, enero-junio 2010  
 
 

 
Demais alunos           Aulas : 

Textos trabalho de campo 
ALVES, Rubem 
ALVES, Rubem 

CALVINO,I. O modelo dos modelos. Palomar. Lisboa: Ed. Teorema Ltda., 1985,113-16.  
 
Hissa, Cássio E. V. O limite da natureza: inventando o significado das coisas. In: __________.A mobilidade das fronteiras: inserções 
da geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 19-25, 2002. 
 
MOREIRA, Ruy. O Brasil no olhar da geografia brasileira: modelos teóricos da Geografia do Brasil. Uberlândia: Anais...I Colóquio 
Brasileiro de História do Pensamento Geográfico, 27 a 30 abril 2008, 10p. 
 
SILVA, Jorge Luiz Barcellos da e KAERCHER, Nestor A. O mapa do Brasil não é o Brasil. Geograficidade, v.3, No Esp.,  2013, 71-79 

THERBORN, Göran. Os campos de extermínio da desigualdade. Trad. RUGITSKY, Fernando. Novos Estudos Cebrap, 87 
julho de 2010, 144 a 157 [Publicado originalmente na revista Soundings, 2009, nº 42].  
 
 

Textos Trabalho de campo Petropolis: 
ANGELO, Elis Regina Barbosa.  Identidades, Festas e Espaços dos Imigrantes em Petrópolis, RJ, e suas Relações com 

a História do Turismo e da Cidade. Rosa dos Ventos, 01 July 2014, Vol.6(2)  
 
Aquino, Renata e CUNHA JR. H. CIDADES NEGRAS – PETRÓPOLIS IMPERIAL. Ambivalências, V2(4), p. 81 – 96, Jul-
Dez/2014.  
 
GONÇALVES, M. P. et al. Uma análise contextual do funcionamento efetivo e participação popular em uma unidade 
de conservação: o caso da área de proteção ambiental de Petrópolis (RIO DE JANEIRO: BRASIL). Soc. & Nat., 
Uberlândia, ano 23 n. 2, 323-334, maio/ago. 2011 
 
SILVA, Tamara Magalhães Da, et al. Impactos ambientais hidrológicos ocasionados pelo desflorestamento 
metropolitano: Petrópolis, RJ . Revista Sustinere, 01 July 2015, Vol.3(1), pp.53-64 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=eloi&sei-redir=1#search=%22unasul%22
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(Trab prático 1) MIRANDA, Mário Celso de. Redesenhando o Brasil: o debate atual sobre a redivisão territorial do país. Presidente 
Prudente: FCT/UNESP – VI Semana de Geografia, 2005, 1-10. 
 
VIDEIRA, S. Bancos estrangeiros no Brasil: um agente urbano. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (9). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-9.htm 
 
ASSIS, W. F. T e ZUCARELLI, M. C. (Lúcia Ortiz, coord.) Despoluindo incertezas : impactos territoriais da expansão das 
monoculturas energéticas no Brasil e replicabilidade de modelos sustentáveis de produção e uso de biocombustíveis. Núcleo Amigos 
da Terra / Brasil, Instituto Vitae Cívilis e ECOA - Ecologia e Ação, para o Debate Internacional sobre Bioenergia: dando vozes à 
América do Sul e apresentando exemplos de más e boas práticas e políticas na produção de biocombustíveis no Brasil, 1-28, fev. 
2007. 
 
RAMALHO, José Ricardo; Santana, Marco Aurélio (organiz.)."Trabalho e desenvolvimento regional: efeitos sociais da indústria 
automobilística no Rio de Janeiro". Rio de Janeiro: Mauad. 2006.  
Este livro é um coletânea de artigos que tratam do tema apresentado ni título especificamente nos municípios de Resende e Porto 
Real. Ele pode ser acessado on line pelo endereço: http://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=lang_pt&id=U36fy7wXOD0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Novartis+Resende+RJ&ots=Rk6w7twmJS&sig=4CC-
pNSbPN9KdvGtJ2m37GHijLU#v=onepage&q&f=false 

 
Trabalho de campo sugestões: 

 
Incluir discussão neodesenvolvimentismo, videos indicados pela Mariana, seminário: elementos de raridade: água, saneamento, ar, 
poluição, energia, solo, fertilidade, deserto, agrotóxicos, biodiversidade 
GDNews 428 - A nova cara do Brasil em 2016 

 24  1a. avaliação (20 pontos) –MONITOR? 

  

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-9.htm
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id=U36fy7wXOD0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Novartis+Resende+RJ&ots=Rk6w7twmJS&sig=4CC-pNSbPN9KdvGtJ2m37GHijLU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id=U36fy7wXOD0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Novartis+Resende+RJ&ots=Rk6w7twmJS&sig=4CC-pNSbPN9KdvGtJ2m37GHijLU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id=U36fy7wXOD0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Novartis+Resende+RJ&ots=Rk6w7twmJS&sig=4CC-pNSbPN9KdvGtJ2m37GHijLU#v=onepage&q&f=false


 14 

 
Geografia do Brasil   Diurno 2º. Sem. 2016   -  Textos de leituras: 

 
1ª. discussão: 28/09 
 
Alysson a Antônio Henrique - Carvalho, José Murilo de. “Brasil: nações imaginadas”. Pontos e bordados – escritos de 
história política. Belo Horizonte: Editora da. UFMG, 1998, pp. 233-268 
 
Barbara a Diego CASTRO, I. de. Do imaginário tropical à política. A resposta da geografia brasileira à história da 
maldição.  Barcelona: Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Universidad de 
Barcelona, vol. X, no. 218 (11), 1 de ago de 2006, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-11.htm 
Eliane a Gustavo 
- OLIVEIRA, F. de. A questão regional: a hegemonia inacabada. Estudos Avançados, v.7, no. 18, 43-63, mai/ago 1993. 
 
Iale a Luis Otavio 
CURTY, Carla; MALTA, M. e BORJA, B. Intérpretes do Brasil: influências na origem do pensamento econômico brasileiro. 
Diamantina: Anais Seminário de economia mineira. 1-16p. 2014 
[http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/seminarios/ecn/ecn-mineira/2014/site/trabalho/99/interpretes-do-brasil-influencias-na-
origem-do-pensamento-economico-brasileiro] 
 
Luisa a Rafael  
- OLIVEIRA, F. de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste; planejamento e conflitos de classes. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 99-137, 1977, (As condições de criação da Sudene). 
 
Rafaela e demais - MASSEY, Doreen. Um sentido global do lugar. In: ARANTES, Antônio (Org.). O espaço da diferença. 
Campinas: Papirus, 2000. p. 176-185. 
 
MAGNOLI, D. O Estado em busca de seu território. Terra Brasilis [Online], 4 -5 | 2003, posto online no dia 05 Novembro 
2012, consultado o 22 Julho 2013. URL : http://terrabrasilis.revues.org/343 ; DOI : 10.4000/terrabrasilis.343 
 
Todos: ALVES, G. (27/11/2014) O mal-estar do neodesenvolvimentismo. Disponível em: 
<http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/>. Acesso em: 06/01/2016 
 
CHAUI, Marilena. Raizes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, messianismo dos dominados”. In: 
DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 19-30. 
  

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-11.htm
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
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Bom dia da dependência a todos e todas, 

  

Espero que todos se encontrem bem! 

  

Seguem orientações para as próximas aulas e atividades. 

  

Favor divulgar entre os colegas, pois o moodle é complicado e sempre falta alguém na lista de emails. 

  

Textos já indicados para leitura: 

HISSA, Cássio E. V. O limite da natureza: inventando o significado das coisas. In: __________.A mobilidade das fronteiras: inserções 
da geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 19-25, 2002. 

MOREIRA, Ruy. O Brasil no olhar da geografia brasileira: modelos teóricos da Geografia do Brasil. Uberlândia: Anais...I Colóquio 
Brasileiro de História do Pensamento Geográfico, 27 a 30 abril 2008, 10p. 

SILVA, Jorge Luiz Barcellos da e KAERCHER, Nestor A. O mapa do Brasil não é o Brasil. Geograficidade, v.3, no Esp., 2013, 71-79 

THERBORN, Göran. Os campos de extermínio da desigualdade. Trad. RUGITSKY, Fernando. Novos Estudos Cebrap, 87 julho de 
2010, 144 a 157 [Publicado originalmente na revista Soundings, 2009, nº 42]. 

  

Agradecida, abs, Doralice 

  
04/1

0 Apresentação Start ups Laís Bolina; 1ª. Discussão verifique quais textos você precisa ler para fazer a apresentação para os 
colegas, Não é necessário parte escrita 

Discussão 1: (textos sem link estão na pasta Geografia humana do Brasil, Doralice, no xerox da Fafich a esquerda na entrada)  
Alysson a Danielle    
-CASTRO, I. de. Do imaginário tropical à política. A resposta da geografia brasileira à história da maldição.  Barcelona:Scripta 
Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Universidad de Barcelona, vol. X, no. 218 (11), 1 de ago 
de 2006, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-11.htm 
Francesco a Iago   
- OLIVEIRA, F. de. A questão regional: a hegemonia inacabada. Estudos Avançados, v.7, no. 18, 43-63, mai/ago 1993. 
Izabella a Lucas Pereira 
MARQUES, Carlos Eduardo e GOMES, Lílian. (2016). A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos 
contemporâneos Limites e potencialidades –- LINK:http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf 
  
Luiz Carlos a Thell 
- Carvalho, José Murilo de. “Brasil: nações imaginadas”. Pontos e bordados – escritos de história política. Belo Horizonte: 
Editora da. UFMG, 1998, pp. 233-268 
  
Thiago Augusto e demais 
- CAP. 1 – Os caminhos para a regularização ambiental: decifrando o novo código florestal - Joana Chiavari e Cristina Leme 
Lopes – 2016, LINK: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.
pdf  
 
Todos: 
-ALVES, G. (27/11/2014) O mal-estar do neodesenvolvimentismo. Disponível 

em:<http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/>. Acesso em: 06/01/2016 
-ARANTES, Paulo. O nome da crise, 10/04/2015, https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-
crise/  
-CHAUI, Marilena. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, messianismo dos dominados”. In: 
DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 19-30. 
 Sugestões de vídeos para as reflexões quanto a Questão ambiental: 

 - Campanha menos preconceito (ISA) 

https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc 
- Para onde foram as andorinhas? (Instituto Catitu/ISA) 
https://www.youtube.com/watch?v=bB3UpwEmq80 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-11.htm
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n81/09.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160812_livro_mudancas_codigo_florestal_brasileiro_cap1.pdf
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/11/27/o-mal-estar-do-neodesenvolvimentismo/
https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/
https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-o-nome-da-crise/
https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc
https://www.youtube.com/watch?v=bB3UpwEmq80
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- Plano de Gestão do Território Indígena do Xingu 
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-
indigena-do-xingu 
- As 10 mentiras mais contadas sobre os indígenas 
http://www.revistaforum.com.br/2014/12/03/10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/ 
- O lixo do Pacífico - Charles Moore 2009 
- Amazônia: heranças de uma utopia 
- Flow - Por Amor a Água - 
http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E, dir Irena Salina, 2008 
- Indústria da morte  - Todos (curtinha) 
-  Enquanto o trem não passa [ENG/PT/ESP] 
- A carne é fraca 
- O Veneno está na mesa 
- Quanto vale ou é por quilo 
- O Veneno Nosso de Cada Dia 
- Baixio das bestas 
- Entre rios 
- Muito além do peso; 
- Buraco do Rato - um filme sobre a Vale S.A: https://www.youtube.com/watch?v=3-YAU_Ar8Xg 
  
Para a exposição Rio Doce: resumos moradores interlocutores, análises dos questionários, fotos, reportagens e vídeos 
- Rio Doce, Rio Morto | Documentário; Drauzio Varella Publicado em 23 de dez de 2015 
- Conexão Repórter 29/11/2015 Tragédia ambiental 
 
Texto para quem não foi ao campo para fazer a resenha: 
MARQUES, Monique; NOGUEIRA, Sandra. De quem é essa terra? Os impactos sócio espaciais da mineração pós- rompimento 
da barragem de Fundão em Mariana/MG.  São Paulo, XVII ENANPUR, 2017 

11 
/10 1a. avaliação (20 pontos) – Individual, sem consulta de todo o conteúdo até a aula anterior 

18/1
0 

Questão ambiental: mineração e presença de representantes da Fundação Renova (Samarco e de suas acionistas Vale 
S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda)  

25 Organização da exposição com os materiais recolhidos a partir do trabalho de campo e outras fontes de informação + 
preparação de seminários (Teoria das redes, escolher o tema para o dia 13/09: Qual Brasil tem aparecido nas 
manifestações culturais: música, diferentes estilos, dança, etc. 

         Textos para auxiliarem na elaboração do seminário: ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular 1981, o 
texto Um aglomerado indigesto de fragmentos?p 7-22. 

         HALL, Stuart (2003). Da diáspora: identidades e mediações culturais, texto: Notas sobre a desconstrução do 
"popular" (p 248 - 264). 
  

01/1
1 

Apresentação dos demais seminários: Brasil nas manifestações culturais: Rap (Daniel, Pablo, Vitor Ivo, Alysson), Saraus 
urbanos (Julianne, Thell), Punk rock (Lucas Santos, Thiago Rodrigues), Funk (Jussara, Geiciene, Yuri) 

      0
8 

Apresentação dos demais seminários: Brasil nas manifestações culturais: Cordel (Izabella, Thiago Vital, Hediane), Congado 
(Ana Carolina), Brock (Sumaia) 

22 2ª. Discussão textos: (5ptos) : Unasul, Mercosul, etc...Em breve serão indicados 

29 2a. avaliação (30 pontos) Individual, sem consulta de todo o conteúdo até a aula anterior 

  

 

SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA  

DESASTRE DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

 

ALEIXO et al.. Direto das populações afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão: o povo 

Krenak. Relatorio de Atividades. UFMG, CLINICA DE DIREITOS HUMANOS, GREEN PEACE, 

mar. 2017  

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-indigena-do-xingu
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-indigena-do-xingu
http://www.revistaforum.com.br/2014/12/03/10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/
http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E
https://www.youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA
https://www.youtube.com/channel/UC9zqTTVeClpqMQ5CLuJdWtw
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MANSUR et al., Antes fosse mais leve a carga: introdução aos argumentos e recomendações 

referente ao desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. In: ZONTA, M.; TROCATE, C. (Org.). A 

questão mineral no Brasil – Vol. 2. Antes fosse mais leva a carga: reflexões sobre o desastre da 

Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá, PA: Editorial iGuana, 2016 

MARQUES, Monique; NOGUEIRA, Sandra. De quem é essa terra? Os impactos sócio espaciais 

da mineração pós- rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.  São Paulo, XVII 

ENANPUR, 2017 

MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiane. Desastre no vale do Rio Doce: antecedentes, impactos 

e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Ed. Folio Digital: Letra e imagem, 2016  

ROJAS, Claudia; PEREIRA, Doralice. O rompimento da barragem de fundão/mg: reflexões 

preliminares sobre a modus operandi da Samarco (Vale/BHP billiton). Caxambu, 41a Reunião Anual 

ANPOCS, out. 2017 

TORRES, João. Contaminação por metais pesados na água utilizada por agricultores familiares 

na região do Rio Doce. Relátorio Final. UFRJ, IBCCF, Greenpeace, 2017 

VALENCIO, Norma. Elementos constitutivos de um desastre catastrófico: os problemas 

científicos por detrás dos contextos críticos. Ciência e Cultura, Vol. 68, no. 3, jul./set. 2016 

WANDERLEY, Luiz. Indícios de Racismo Ambiental na Tragédia de Mariana: resultados 

preliminares e nota técnica. POEMAS, Relatório preliminar, 2015 

ZHOURI et al.. O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações que 

produzem sofrimento social. Ciência e Cultura, Vol. 68, no. 3, jul./set. 2016 

Sinopse dos Filmes : 

- O lixo do Pacífico - Charles Moore 2009; Uma ilha de lixo flutua ao largo da costa da Califórnia, no oeste dos EUA, 

como um gigantesco testamento da dependência dos seres humanos de objetos de plástico e da sua incapacidade de se 

desfazer deles de forma apropriada. Do tamanho da Província de Quebec, no Canadá, ou 1,5 milhão de km² – o tamanho 

do Estado do Amazonas. Outros dizem que essa massa de lixo que se aglomerou por causa das correntezas é do 

tamanho dos Estados Unidos – ou 9,6 milhões de km². Mas poderia também ser o dobro disso. Do The Wall Street 

Journal. 

A Grande Mancha de Lixo do Pacífico, como é chamada, é uma metáfora monumental para o problema mundial do lixo, 

usada pelos ambientalistas para dramatizar o problema de como lidar com o acúmulo de detritos. Mas essa massa 

flutuante de plástico é difícil de medir, e poucas pessoas estão de acordo sobre qual é seu tamanho. Isso torna difícil 

determinar o que fazer a respeito. Matéria de Carl Bialik, The Wall Street Journal. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch
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Isso não impediu que alguns ativistas e a mídia usassem apenas as maiores estimativas do tamanho da massa para 

advertir para uma catástrofe ambiental. “Descobrimos que isso (a ilha) captura a imaginação e o foco do público”, diz Eben 

Schwartz, do programa de lixo marinho da Comissão Costeira da Califórnia, uma agência estatal. No entanto, “embora 

tentemos caracterizar o problema de forma precisa, há o risco de caracterização errada”. 

A porção do oceano com grande concentração de plásticos descartados é um produto do movimento das correntes, 

conhecido com Redemoinho Subtropical do Pacífico, que junta e concentra os detritos. A área chamou a atenção pública 

graças ao esforços de Charles Moore, um carpinteiro que se transformou em capitão-do-mar que navegou pela área em 

1997 e ficou chocado ao encontrar rejeitos de plástico a centenas de quilômetros da costa. “Isso detonou o alarme e o meu 

desejo de monitorá-lo, me fez querer quantificá-lo, saber a melhor forma de lidar com ele”, diz Moore, um oficial de 

marinha mercante. Ele criou a Fundação de Pesquisa Marinha Algalita para estudar essa área do oceano e divulgar o 

problema do plástico. 

Pesquisadores da fundação tentaram quantificar o redemoinho navegando em alto-mar no Pacífico e catando plástico e 

plâncton com o uso de um coador que parece uma grande arraia. Coar toda a superfície da área para recolher o plástico 

seria impossível e, por isso, os barcos da fundação Algalita pesquisam uma pequena amostra, como fazem os 

pesquisadores de opinião em sondagens eleitorais. 

Mas é difícil saber como extrapolar as descobertas deles para toda a região. As bordas do redemoinho mudam conforme 

as estações e alguns cientistas, como Holly Bamford, diretora da programa de detritos marinhos da Administração 

Nacional da Atmosfera e dos Oceanos, ou Noaa, uma agência do governo americano, alegam que a região de alta 

concentração de plástico está confinada a uma pequena área do redemoinho. 

“Admiro Charles”, afirma David Karl, um oceanógrafo da Universidade do Havaí. Mas a estimativa de Moore quanto ao 

tamanho da mancha de plástico – quase 2x o tamanho dos EUA – é considerada um chute por Karl. “Ele não sabe o limite” 

da área. Moore baseou-se em modelos de correntes marítimas de um cientista aposentado para fazer uma estimativa do 

alcance da sopa de plástico. “Fiz uma estimativa grosseira, pegando um globo e colocando minha mão sobre a área 

definida por essa corrente e colocando minha mão sobre o continente africano” para ver como os dois se comparavam. “A 

parte da sopa condensada pode ser consideravelmente menor”, admite. Mas ele critica os que “se sentam em gabinetes 

de Washington e dizem que a coisa não é tão ruim”. 

Bamford diz que unidades de medida inconsistentes do problema têm impedido a pesquisa. “Estamos tentando 

desenvolver um método padronizado”, diz ela da Noaa, “para que possamos realmente saber como isso se compara com 

vários locais ao redor do mundo.” 

Parte das informações equivocadas sai de outros grupos ambientalistas que exageram as pesquisas alarmantes. O 

colunista ambiental David Suzuki escreveu sobre uma “ilha de lixo plástico enorme, em expansão, com dez metros de 

profundidade e maior que a província de Quebec”. Perguntado se a região com alta concentração de plástico poderia ser 

realmente chamada de ilha, Bill Wareham, um especialista em conservação marinha da Fundação David Suzuki, diz: “Não 

vai parecer uma ilha no contexto de ‘Olha, posso caminhar nisso’. Mas é uma densidade muito alta de plástico.” Ele 

acrescenta: “David fala de uma maneira em que ele molda a questão para que as pessoas possam entendê-la.” 

Mesmo que cientistas e ambientalistas possam concordar quanto ao tamanho e à concentração de plástico no 

redemoinho, não se sabe o que eles podem fazer com as informações que coletam. Os detritos de plástico têm o potencial 

de lesar pássaros e mamíferos que os comem, porque carregam toxinas, podem causar feridas internas e enganar os 

animais fazendo-os pensar que estão saciados. Mas é difícil ter números concretos. “É muito difícil dizer que um pássaro 

morreu por causa de plástico no estômago”, diz Bamford. 
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Embora ninguém ache que os possíveis benefícios do plástico compensam os riscos, Karl, da Universidade do Havaí, 

encontrou algumas vantagens – uma alta concentração de microorganismos nos detritos. “Os microorganismos são bons 

para o oceano, porque eles produzem oxigênio”, diz. 

* Matéria [How Big Is That Widening Gyre of Floating Plastic?] do The Wall Street Journal, no Valor Econômico, 

25/03/2009. 

- Amazônia: heranças de uma utopia 

O documentário Amazônia - Heranças de uma Utopia, atração, aborda as diversas tentativas de colonização da Amazônia 

brasileira durante o século XX. Adotando um recorte histórico de longa duração (100 anos) o filme expõe fatos, iniciativas e 

ações que resultaram em impactos ou mudanças ecológicas, demográficas, políticas e econômicas. Talvez pela primeira 

vez um documentário mostre uma visão objetiva das intervenções humanas na Amazônia brasileira, seus erros e acertos, 

sem sucumbir aos clichês vigentes de visões apocalípticas ou paradisíacas. Amazônia - Heranças de uma Utopia 

desvenda problemas e potencialidades que ainda constituem o maior desafio do Brasil neste início de século. O jornal 

francês Le Monde publicou uma série de seis páginas sobre o documentário por ocasião de sua exibição no canal France 

5. Ele também foi exibido no canal franco-alemão Arte. Reprise. 90 min. Título original: Amazônia - Heranças de uma 

Utopia. Ano: 2005. Gênero: Documentário. Direção: Alexandre Valenti 

- Flow - Por Amor a Água - LEGENDADO – COMPLETO – 1.23h 

http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E, dir Irena Salina, 2008 

No século passado, a possibilidade de escassez de água era uma coisa que ninguém imaginava. Mas os anos foram se 

passando e a população mundial aumentando, mais indústrias, mais irrigação nas lavouras, gerando maior consumo e 

principalmente maior desperdício de água. 

Segundo a ONU, cerca de 80 países, hoje enfrentam problemas de abastecimento,  mais de um bilhão pessoas não tem 

acesso a fontes de água de qualidade. Somente 3% da água do planeta é própria para o consumo, o que não é suficiente 

para toda população. 

Este documentário adverte sobre a crise mundial da água e como este recurso, o mais essencial do planeta, está sofrendo 

por causa da contaminação e do lucro corporativo. 

 

- Indústria da morte  - Todos (curtinha) 

 

- A carne é fraca, 2004, Nina Rosa 

documentário realizado no Brasil sobre o consumo da carne e suas conseqüências, é uma arma para os defensores dos 

animais. Abatedouro de animais, porcos com sangue. 

 

- O Veneno está na mesa I e II 

Documentário dirigido por Silvio Tendler, lançado originalmente em julho de 2011, com 50 min e em abril de 2014 surgiu 

uma continuação com 70 min. Desde a Revolução verde por volta dos anos 50, quando foi implantada no Brasil a 

monocultura, utilização de máquinas e químicos, o objetivo era o de aumentar a produção da agricultura para suprir o 

crescimento dos centros urbanos e da exportação. Nos dias atuais o objetivo foi alcançado, a produção aumentou e muito, 

porém a qualidade só diminui. O manejo de agrotóxicos de forma exacerbada envenenou a comida do brasileiro. E o 

agricultor muitas vezes se vê “refém” do sistema. O veneno está na mesa II: O filme apresenta experiências 

agroecológicas empreendidas em todo o Brasil, mostrando a existência de alternativas viáveis de produção de alimentos 

saudáveis, que respeitam a natureza, os trabalhadores rurais e os consumidores. Com este documentário, vem a certeza 

de que o país precisar tomar um posicionamento diante do dilema que se apresenta: Em qual mundo queremos viver? O 

mundo envenenado do agronegócio ou da liberdade e da diversidade agroecológica? 

 

http://online.wsj.com/article/SB123793936249132307.html
http://www.valoronline.com.br/ValorImpresso/MateriaImpresso.aspx?dtmateria=25-3-2009&codmateria=5479607&codcategoria=97&tp=12
http://www.youtube.com/watch?v=7qpzeoIp_2E


 20 

- Quanto vale ou é por quilo, 2005, drama, dirigido por Sérgio Bianchi. O filme faz uma analogia entre o antigo comércio 

de escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que formam uma solidariedade de fachada. O filme 

critica ONGs e suas captações de recursos junto ao governo e empresas privadas de solidariedade de fachada. No século 

XVII um capitão-do-mato captura um escrava fugitiva, que está grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber sua 

recompensa, a escrava aborta o filho que espera. Nos dias atuais uma ONG implanta o projeto Informática na Periferia em 

uma comunidade carente. Arminda, que trabalha no projeto, descobre que os computadores comprados foram 

superfaturados e, por causa disto, precisa agora ser eliminada. Candinho, um jovem desempregado cuja esposa está 

grávida, torna-se matador de aluguel para conseguir dinheiro para sobreviver. 

- O Veneno Nosso de Cada Dia: Antibióticos com fim nutricional: produção controversa; Usado para aumentar a eficiência 

alimentar na produção de carnes, o medicamento fomenta o debate da classe científica de que poderia ocasionar o 

surgimento de superbactérias (ecco li) . Grande Reportagem da TVI emitida no dia 12-09-2011. A produção agro-alimentar 

coloca questões sérias de saúde pública. No espaço de 20 anos o numero de cancros em Portugal aumentou 735%. A 

segurança alimentar é umas das grandes preocupações do nosso tempo. Roubam o q os outros estão a cultivar, hortas 

urbanas e chumbo, metais pesados 153%. 

 

- Baixio das bestas, 2006, drama, dirigido por Cláudio Assis. O filme, com cenas fortes e bastante explicitas, reflete sobre 

a condição da mulher desprotegida, abordando temas dramáticos como a prostituição ilegal e a exploração sexual de 

menores. Locações em Nazaré da Mata e canções do maracatu rural. Na Zona da Mata pernambucana, região de 

canaviais que movimentam trabalhadores rurais e caminhoneiros, vive Auxiliadora, jovem de 16 anos explorada por seu 

avô, Heitor. O homem tem um discurso moralista mas não pensa duas vezes antes de exibir a neta nua por dinheiro em 

um posto de parada de caminhões. Na cidade mora o estudante Cícero, de família de classe média, que passa os fins-de-

semana envolvido com álcool, drogas e orgias sadomasoquistas com as prostitutas de Dona Margarida, comandadas pelo 

doentio Everardo. Cícero vê Auxiliadora no posto e imediatamente a deseja, passando a segui-la pelas ruas. No campo, a 

moça chama a atenção do humilde Maninho, mas, apesar dela também se interessar por ele, o rapaz é afastado pelo avô 

e se ressente disso. 

 

- Entre rios, Caio Silva Ferraz, 2009, mini documentário produzido pelo Coletivo Madeira, conta a história da urbanização 

da metrópole paulistana a partir das violentas modificações dos cursos naturais dos rios que por aqui passavam até o 

século XIX. Reificações, canalizações, aterragens são algumas das obras que o capital industrial e imobiliário da cidade 

promoveu, como no caso do Rio Tamanduateí, para que fossem “criadas” novas terras e lotes para arrendamento. 

Às vezes, temos a impressão de que a urbanização é um desenvolvimento quase natural da sociedade. O filme, ao 

explorar justamente um ente da natureza – as águas na antiga Vila de São Paulo de Piratininga –, demonstra que esse 

processo de natural não tem nada. Pelo contrário, é fruto do planejamento estatal aliado ao empresariado, para extrair 

riqueza do meio urbano e fazer de São Paulo uma autêntica cidade de propriedades privadas e automóveis. 

Do mesmo modo, ainda falamos das enchentes típicas do verão como se fossem consequência do excesso de chuva – 

noção que o filme também aponta como produto das escolhas e obras feitas no século passado, “erros” voluntários dos 

dirigentes da cidade, que se repetem continuamente até hoje. 

Os 25 minutos de história sobre São Paulo, recheados de depoimentos de arquitetos, geógrafos, historiadores e 

engenheiros, são valiosos como ilustração de como uma metrópole desigual, poluída, interditada de carros, com 

problemas seríssimos de enchente, foi construída para o propósito do lucro, independentemente dos impactos trazidos à 

natureza e à qualidade de vida da maioria de sua população. 

- Muito além do peso documentário, a cineasta Estela Renner causa choque nas plateias que, pela primeira vez, 

percebem o quão exagerada em gorduras e açúcares é a dieta comum entre as crianças brasileiras. Entre casos como do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Bianchi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_da_Mata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata
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pequeno Yan que, aos quatro anos, já tem problemas de coração e pulmão decorrentes da obesidade e dados 

contundentes, ela mostra que inatividade física e má alimentação já é uma realidade alarmante no Brasil. 33% das 

crianças brasileiras pesam mais do que deviam. As respostas envolvem a indústria, a publicidade, o governo e a 

sociedade de modo geral. Com histórias reais e alarmantes, o filme promove uma discussão sobre a obesidade infantil no 

Brasil e no mundo. O documentário Muito Além do Peso foi lançado em novembro de 2012, em um contexto de amplo 

debate sobre a qualidade da alimentação das nossas crianças e os efeitos da comunicação mercadológica de alimentos 

dirigida a elas. O filme é fruto de uma longa trajetória da Maria Farinha e do Instituto Alana na sensibilização e mobilização 

da sociedade sobre os problemas decorrentes do consumismo na infância. 

 

 - Enquanto o trem não passa [ENG/PT/ESP], 2013 

Durante 21 dias, o NINJA foi investigar o preço que pagamos por sermos um país minerador tão potente. Nossa equipe 

rodou mais de 4 mil kms para entender o caos socioambiental causado por essa atividade comercial. Entre uma viagem e 

outra, um novo código regulador está sendo discutido em Brasília. Alguns querem que as novas regras tragam respeito e 

dignidade para quem precisa conviver com a extração de minério, já outros querem dólares; não importando as vidas que 

estão em jogo. 

De Minas Gerais ao Maranhão - apoiados por mais de 130 entidades socioambientais - conversamos com quem está na 

linha de frente dessa batalha sangrenta. Quais as injustiças sociais e ambientais no novo código? Quais são as 

consequências para o Brasil a curto, médio e longo prazo caso ele seja aprovado? O que está por trás da visão 

desenvolvimentista que resolve triplicar essa atividade no país? 

Às vésperas do Brasil colocar em votação o novo Código de Mineração, um documentário produzido pelo coletivo Mídia 

NINJA em parceria com o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Atingidos pela Mineração, apareceu para adicionar a 

vida de comunidades próximas a regiões mineradoras do país à pauta. 

“Enquanto o trem não passa” foi exibido no início da audiência pública realizada no Senado, na quinta-feira, 5 de 

dezembro, servindo como um “instrumento para pautar” o tema. 

O objetivo da produção é alertar quem vive fora das áreas de atuação das mineradoras sobre o enorme impacto dessa 

atividade e o quanto o novo código proposto pelo Governo não traz salvaguardas sócio-ambientais, garantias ao meio 

ambiente e nem segurança aos quilombolas e povos indígenas. 

Durante o encontro, o senador João Capiberibe anunciou que a votação do Código, prevista para o próximo dia 10, foi 

transferida para 2014. Segundo ele, o objetivo é ganhar tempo para que mudanças – como as consequências que a 

mineração representa ao meio-ambiente e as comunidades – sejam adicionadas ao texto. Capiberibe declarou: “Queremos 

uma legislação que contemple a todos. É claro que não vamos impedir a atividade econômica. Mas o que é inaceitável é 

que, em nome do desenvolvimento, se desrespeite direitos legítimos dessas comunidades. 

Em carta aberta publicada em março, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), um dos movimentos 

integrantes do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Atingidos pela Mineração, já denunciava o problema: 

A mineração em terras indígenas é outra grave preocupação suscitada pelo Projeto de Lei 1.610/96, tramitando no 

Congresso sem nenhuma interação com o Estatuto dos Povos Indígenas, que espera aprovação desde 1991. O Projeto de 

Lei 1.610/96 desrespeita totalmente a autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios, assegurada pela Constituição 

Federal e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. As mesmas 

ameaças recaem sobre comunidades quilombolas, populações tradicionais, pequenos agricultores e áreas de proteção 

ambiental. 

https://www.youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/445313-GOVERNO-ENVIA-AO-CONGRESSO-PROJETO-DE-NOVO-CODIGO-MINERAL.html
https://www.facebook.com/midiaNINJA
https://www.facebook.com/midiaNINJA
https://www.facebook.com/pages/Em-Defesa-dos-Territ%C3%B3rios-Frente-a-Minera%C3%A7%C3%A3o/700575683302323
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/74573-brasil-a-devasta%C3%A7%C3%A3o-da-minera%C3%A7%C3%A3o-no-maranh%C3%A3o-par%C3%A1-e-minas-gerais-v%C3%ADdeo.html?tmpl=component&print=1
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/12/04/atingidos-por-mineracao-sao-contra-proposta-de-novo-codigo-e-denunciam-impactos
http://revistaforum.com.br/blog/2013/11/novo-codigo-de-mineracao-deve-ser-votado-no-dia-10/
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/12/04/atingidos-por-mineracao-sao-contra-proposta-de-novo-codigo-e-denunciam-impactos
http://www.cnbb.org.br/imprensa/noticias/11528-carta-aberta-da-cnbb-sobre-o-marco-regulatorio-da-mineracao
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
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Uma verdade inconveniente: O Brasil surgiu nos mapas do mundo moderno como terra de extração, e desde os 

primeiros anos de colonização, teve na exploração mineral uma de suas principais fontes de economia. Atualmente, 4% do 

minério do mundo é extraído do solo brasileiro. Uma produção que em 2012 foi estimada em 55 bilhões de dólares, 900% 

mais do que o país produzia há dez anos. O Plano Nacional de Mineração, que prevê projetos no setor para os próximos 

20 anos, pretende triplicar a produção.  

Enquanto a nova lei segue em tramitação, as empresas de mineração já tem a pá cravada na terra. A Vale S.A., segunda 

maior mineradora do mundo e a principal mineradora em atividade no país, foi eleita pelo Public Eye Awards no ano 

passado como a pior empresa do mundo, pelo impacto de suas atividades. Além dela, empresas canadenses também já 

estão no país, uma delas trabalha na reabertura de Serra Pelada, no Pará, pela extração de cerca de 40 toneladas de 

ouro. Mais de 500 anos depois da chegada dos portugueses, a mineração segue sendo ferida aberta em solo tupiniquim. 

 

- Buraco do Rato - um filme sobre a Vale S.A: https://www.youtube.com/watch?v=3-YAU_Ar8Xg 

Este filme é uma produção da Comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração com o 

apoio da “Ajuda” da Igreja da Noruega e da “Bem-Te-Vi Diversidade” e conta um pouco da história da Vale com foco na 

prática da espionagem. O filme mostra como a empresa Vale S.A espiona movimentos sociais, lideranças comunitárias e 

ONGs que defendem os direitos das comunidades impactadas pela exploração e escoamento do Minério. A Rede Justiça 

nos Trilhos assim como outros tantas organizações, movimentos e lideranças, também foi espionada pela empresa.  O 

documentário Buraco do Rato, produzido pela equipe de comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios 

Frente à Mineração, tem como tema as denúncias feitas por André Almeida, ex-funcionário da Vale S.A., sobre o esquema 

fraudulento de espionagem de funcionários, terceirizados, jornalistas, governos e movimentos sociais. A narrativa principal 

é focada na infiltração e espionagem nos movimentos sociais. Mas o tema é ampliado com as denúncias do financiamento 

da Vale no transporte de tropas na incidência do Massacre de Eldorado do Carajás, em 1996, que contabilizou 19 

trabalhadores sem terra do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) assassinados brutalmente. 

Tudo isso é narrado sob a ótica do poder de Estado que a Vale S.A. possui no país, usando subterfúgios da época da 

ditadura militar para resolver seus problemas sociais, econômicos e ambientais. 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil#cite_note-1
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/85626-mineracao-fica-dez-vezes-maior-na-decada.shtml
http://www.mme.gov.br/sgm/menu/plano_de_mineracao_2030/plano_nacional_2030.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
http://publiceye.ch/en/current-ranking/
http://publiceye.ch/en/hall-of-shame/
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,serra-pelada-renasce-com-novas-tecnologias--e-com-as-suspeitas-de-sempre,169188,0.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Pelada
https://www.youtube.com/watch?v=3-YAU_Ar8Xg
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6 AS 10 MENTIRAS MAIS CONTADAS SOBRE OS INDÍGENAS 

As afirmações listadas abaixo foram extraídas da vida real. Algumas nas ruas do interior do Brasil, 

outras nas cidades grandes, outras em discursos de políticos. Percepções diversas, vindas de pessoas com 

histórias diferentes, mas com um direcionamento em comum: a disseminação do discurso anti-indígena 

com argumentos falsos 

Texto e fotos por Lilian Brandt*, do AXA 

Mentira nº 1: Quase não existe mais índio, daqui alguns anos não existirá mais nenhum 

Se as pessoas não sabem muito sobre os indígenas na atualidade, sabem menos ainda sobre o 

passado destes povos. Mesmo os pesquisadores não encontram um consenso, e os números variam 

muito conforme os critérios utilizados. 
 

A antropóloga e demógrafa Marta Maria Azevedo estima que, na época da chegada dos europeus, a população indígena 

no Brasil era de 3 milhões de pessoas. Eram mais de 1.000 povos diferentes, que durante séculos foram exterminados 

pelos conquistadores, seja por suas armas de fogo, seja pelas doenças que eles trouxeram. De acordo com antropóloga, em 

1957 havia no Brasil apenas 70 mil indígenas. O crescimento desta população é observado somente a partir da década de 

1980. 

Em 1991, quando o IBGE passou a coletar dados sobre a população indígena brasileira, eles somavam 294 mil pessoas. 

Em 2000, o Censo revelou um crescimento da população indígena muito acima da expectativa, passando para 734 mil 

pessoas. Em 2010, a população indígena continuou crescendo, e o Censo mostrou que mais de 817 mil brasileiros se 

autodeclararam indígenas, representando 0,47% da população brasileira. Eles estão distribuídos em 305 etnias e falam 

274 línguas. 

Esse aumento populacional jamais seria possível se fossem considerados apenas fatores demográficos, como a natalidade 

e a mortalidade. Esses dados revelam o crescimento do número de pessoas que passaram a se reconhecer como indígenas 

e o “ressurgimento” de grupos indígenas. Isto se dá porque, antes, ser índio no Brasil significava ser atrasado, inferior, 

escravizado, catequizado, ser alvo de discriminação, de chacinas e até mesmo não ser considerado humano. Diversos 

povos foram obrigados a abrir mão de suas línguas e de sua cultura. Agora os povos indígenas voltam a afirmar sua 

identidade, talvez porque as circunstâncias estejam mais amigáveis. Ou talvez porque este grito não suporte mais ser 

calado. 

Tratá-los simplesmente como “índios” esconde a imensa diversidade cultural e circunstâncias de vida tão distintas. Mas 

algo muito mais forte que as diferenças étnicas propicia a união destes povos: o fato de se sentirem diferentes de nós. 

Temos no Brasil todos os tipos de extremos: índios que possuem seu território assegurado e índios que morrem lutando 

por seu território; índios brancos e índios negros; índios cristãos e índios pajés; índios isolados e índios urbanos. 

Os povos indígenas isolados são aqueles que não estabeleceram contato permanente com a população nacional e com o 

Estado. As informações sobre eles são transmitidas por outros índios, por moradores da região e por pesquisadores. A 

Funai (Fundação Nacional do Índio) tem cerca de 107 registros da presença de índios isolados em toda a Amazônia Legal, 

dos quais 26 já foram confirmados e estão sendo monitorados, seja por imagens de satélite, sobrevoos ou expedições na 

região. Não se sabe, no entanto, a quantidade destes povos e indivíduos que vivem voluntariamente isolados. 

http://www.axa.org.br/reportagem/as-10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/
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Muitos já tiveram alguma experiência de contato não amistosa com garimpeiros, madeireiros, grileiros e traficantes 

próximos à fronteira. Também é provável que tenham tido ou mantenham contato com populações ribeirinhas, 

seringueiros e, principalmente, com algum outro povo indígena. 

Os resultados do contato conosco são trágicos, a começar pelas doenças que transmitimos, para as quais eles não têm 

imunidade: sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, hepatite, gripe e outras. Conhecendo esta realidade, estes povos 

que vivem em situação de isolamento escolheram fugir. Isso não significa, no entanto, que eles não tenham notícias de 

nossa sociedade. Eles observam rastros, utilizam ferramentas e se relacionam com outros indígenas que contam as 

novidades do mundo do branco. 

Em outros tempos, como muitos devem se lembrar, o órgão governamental indigenista, na época chamado SPI (Serviço 

de Proteção aos Índios), deixava presentes como espelhos, panelas e ferramentas para atrair os indígenas. Hoje a Funai 

busca garantir que eles tenham seu território assegurado para transitarem livremente. Mas as ameaças são muitas e cada 

vez mais seus territórios são menores. 

Os indígenas que vivem em áreas urbanas somam 324 mil, ou seja, 36% do total da população indígena, um número que 

vem crescendo ano após ano (IBGE, 2010). Há dois motivos recorrentes para que esses índios vivam em áreas urbanas. 

Um deles é a migração dos territórios tradicionais em busca de melhores condições de vida na cidade. O outro é que os 

limites das cidades cada vez mais alcançam as fronteiras de seus territórios. 

As pessoas continuam acreditando que a população indígena está sendo reduzida, mesmo que os números digam o 

contrário e que eles estejam mais presentes nos centros urbanos. A desinformação tem uma consequência: fingimos que 

os índios estão deixando de existir e gradualmente não pensamos mais na situação deles. Assim fica mais fácil justificar 

nenhum respeito a seus direitos e à sua própria vida. 

Mentira nº 2: Os índios estão perdendo sua cultura 

Crianças Tapirapé, TI Urubu Branco, MT 

Esta afirmação resume uma série de outras ideias muito difundidas: “índio que usa celular não é mais índio”, e suas 

variáveis televisão, computador, calça jeans, tênis, rede de pesca, barco a motor, caminhonete, trator e etc. 

De modo geral, cultura é o conjunto de manifestações que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a língua, a moral, os 

costumes, os comportamentos e todos os hábitos e aptidões adquiridos por pessoas que fazem parte de uma sociedade 

específica. 

Sendo composta por diversos elementos, a cultura está em constante transformação, se inter-relacionando de diferentes 

formas com o ambiente, as circunstâncias, outras culturas e consigo mesma. Logo, a cultura não é algo que se perde, é 

algo que se transforma constantemente. 

É certo, no entanto, que não temos uma relação de troca cultural justa com os indígenas. Nossa sociedade se caracteriza 

por termos uma cultura dominadora e impositiva. O impacto do nosso modo de vida reflete diretamente na vida dos 

indígenas, de forma que hoje já não há a mesma fartura e biodiversidade que se tinha em 1500. O rio está contaminado 

por agrotóxicos, a floresta foi derrubada e a quantidade de peixe e de caça foi drasticamente reduzida. 

http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_6964.jpg


 25 

Neste sentido, a incorporação de elementos de outra cultura é também uma estratégia de resistência. O uso de 

equipamentos de pesca dos “brancos”, por exemplo, pode ser um modo de resistência cultural, num entendimento de que 

pescar é mais importante para a identidade indígena do que se manter preso a técnicas tradicionais e não chegar com o 

peixe em casa. 

Uma das maneiras de se fortalecer a tradição é inovar a partir de uma forte referência tradicional. Um grupo de jovens 

Guarani Kaiowá nos dá um bom exemplo de resistência cultural. O grupo de rap Brô MC’s é formado por duas duplas de 

irmãos, e daí o nome “brô”, do inglês “brother”. Suas rimas misturam português e guarani e denunciam o desmatamento 

ilegal, o esquecimento e a perseguição que seu povo sofre por pressão do agronegócio. (Curta o som aqui) 

Outras vezes, objetos não-indígenas podem ser inseridos na cultura indígena com um significado e uso completamente 

diferentes do nosso, como garrafas plásticas cuidadosamente cortadas e limadas para fazerem colares, à semelhança do 

que fazem há centenas de anos com as lascas de caramujos. E outras vezes, por fim, eles podem incorporar determinado 

elemento de outra cultura e nem por isso serem “menos índios”, assim como comer sushi não nos torna japoneses, tomar 

chimarrão não nos torna gaúchos e tomar banhos diários não nos torna índios. 

Nos assusta a velocidade com que alguns indígenas incorporam elementos da nossa cultura no seu modo de vida. Mas 

sabemos que as trocas entre povos sempre existiram. Se nos chama a atenção ver um indígena ao celular, é porque não 

sabemos que o adorno que ele utiliza em rituais de sua tradição há séculos podem ter sido confeccionados por um outro 

povo e utilizados como moeda de troca. E por que não? 

Com que velocidade os Karajá incorporaram elementos da cultura Tapirapé, e vice-versa? Com que velocidade os 

brasileiros incorporam elementos da cultura norte-americana? Não existe meios de medir precisamente as causas e os 

efeitos destas trocas culturais. 

Nossa sociedade não aceita que este sujeito tão diferente de nós possa utilizar as mesmas tecnologias e bens de consumo 

que utilizamos. Assim, ao mesmo tempo que vemos os indígenas como inferiores por não terem desenvolvido as 

tecnologias que nos saltam aos olhos, não aceitamos que ele desfrute das facilidades da vida contemporânea. Como se 

tudo o que temos hoje fosse resultado apenas do trabalho de homens brancos e para usufruto exclusivo de homens 

brancos. Como se o progresso tecnológico e econômico não tivesse sido impulsionado também pela tomada de territórios 

e riquezas que pertenciam a esses índios. 

Mas para que índio quer tecnologia? Tenho visto indígenas vendendo artesanatos através do Facebook, trocando e-mails 

com lojas que revendem suas produções, promovendo abaixo-assinados para terem seus direitos respeitados, se 

comunicando com parentes que ficaram na aldeia enquanto ele saiu para estudar na cidade e namorando, como a gente. 

O uso da fotografia e, especialmente, a produção de vídeos, tem se destacado entre os povos indígenas com a função de 

registrar a realidade, de encenar mitos e histórias, de criar estórias e de mostrar para outros povos (indígenas ou não) um 

pouco de sua cultura. As produções audiovisuais também têm sido usadas como uma ferramenta de denúncia ao ataque de 

seus direitos. 

Outro equipamento que tem sido bastante útil é o GPS, que pode ser uma ferramenta de vigilância e atuação conjunta com 

os órgãos responsáveis pelo combate do garimpo, de madeireiras e de outras atividades ilícitas. 

Mentira nº 3: Estão inventando índios, agora todo mundo pode ser índio 

https://www.youtube.com/watch?v=oLbhGYfDmQg
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Moça Xavante com seu porquinho na TI Marãiatasédé, 

MT 

Se a pessoa se reconhece como indígena e se identifica com um grupo de pessoas que também se reconhecem como 

indígenas e a consideram indígena, então ela é. Não existe nenhum reconhecimento da Funai, nenhum julgamento de um 

não-indígena e nenhum critério imposto por nossa sociedade que possa ser maior do que o seu sentimento e o sentimento 

da coletividade a qual ela pertença. 

Ela pode se considerar indígena por uma questão genética e/ou cultural, mas não cabe a nós e nem ao governo atribuir 

identidade a outra pessoa. A autodeclaração é defendida também pela Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil em 2000. 

Por isso, não tem fundamento a ideia de que “sendo assim, todos os brasileiros seriam indígenas, já que correm em nossas 

veias sangue indígena, daquela bisavó que foi pega no laço”. Este discurso não viria de um indígena. Se o cidadão diz isso 

querendo reduzir o direito de ser índio na atualidade, é evidente que está se identificando muito mais com o bisavô 

estuprador do que com a bisavó violentada. 

Repare que a televisão, por exemplo, se esforça em caricaturar os indígenas. Quando a TV mostra aquele “indiozão” 

bonito da Amazônia, forte, guerreiro, caçador, todo enfeitado de penas e muito bem pintado, o povo acha bonito de ver e 

até acha que não existe mesmo racismo contra indígena. Mas quando a TV diz que aquele é um índio, discretamente nega 

outras possibilidades de índios. 

Nega que existam índios sem penas e sem pinturas, com jeans e celular. Nega aqueles que não têm mais arara em seu 

território e por isso não usam cocar. Nega aqueles que têm cabelo crespo porque os negros escravizados fugiram para sua 

aldeia e foram bem recebidos como parceiros de resistência. Nega aqueles que vivem nas cidades porque seus territórios 

foram invadidos, aqueles que vão para Brasília protestar, etc. 

Os índios são como são. Se nossa sociedade tem dúvida se um indivíduo é índio, esta dúvida não encontra recíproca por 

parte dele. Quem é índio sabe que é, porque tem a vivência do seu povo e sente na pele o racismo. 

Nossa sociedade acredita que existe uma escala de quem é mais ou menos índio: “vive em maloca? Tem cabelo liso? Sabe 

pescar? Usa celular? É rico?”. Mas não é assim que funciona, não existe uma tabelinha para a gente definir quem é e 

quem não é, quem é mais e quem é menos. Essa crença evidencia o desejo oculto de querer que tenham menos índios, 

pois alguns já estão “aculturados” e “integrados”. 

A Convenção nº 169 da OIT garante a autodeterminação dos povos e o direito de que cada população indígena ou tribal 

possa escolher seus próprios caminhos para o futuro. Esse princípio consta ainda na Declaração das Nações Unidas sobre 

os direitos dos povos indígenas. 

O entendimento de que os indígenas seriam assimilados até deixarem de existir já foi superado na legislação, mas ainda 

precisa ser superado na sociedade. 

Mentira nº 4: O Brasil é um país miscigenado, aqui não tem racismo 

http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_4772.jpg
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Meninas Karajá da Aldeia JK, TI Parque do Araguaia, TO 

Racismo, assim como machismo, é algo sutil. Às vezes ele aparece escancarado, quando um sujeito chama um negro de 

“macaco”, quando uma mulher é estuprada, quando se constata um salário menor para mulheres e negros do que para 

homens brancos para fazerem exatamente o mesmo trabalho. Esse racismo escancarado é muitas vezes (mas nem sempre) 

condenado pela sociedade. 

Mas nem tudo é preto no branco, racismo ou não-racismo. Há infinitas combinações de cores, há infinitas formas de 

demonstrar e de esconder o racismo e ainda assim julgar-se superior. 

Com indígenas é pior, porque a diferença não está só na cor da pele, no tipo de cabelo e na classe social. Além de tudo 

isso, a diferença é cultural e muitas vezes até linguística. Os indígenas são os brasileiros mais ímpares e diferentes que 

compartilham o mesmo território que nós. 

O racismo pode aparecer em momentos leves, entre amigos. As pessoas naturalizaram de uma tal forma o racismo contra 

indígenas, que não percebem que jamais poderiam usar aquelas mesmas palavras para se referir a qualquer outro grupo de 

pessoas. Nossa sociedade tem sido muito conivente com o racismo contra indígenas, a despeito do que diz nossa 

legislação. 

Conforme a Constituição Federal e a Lei nº 7.716/89, serão punidos os crimes de discriminação ou preconceito contra 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, sendo o crime de racismo inafiançável e imprescritível. No entanto, 

diariamente os indígenas são discriminados e são raros os casos de denúncia e condenação. 

As redes sociais, por exemplo, estão repletas de conteúdo racista. Em abril de 2014, a Justiça Federal condenou um 

jornalista amapaense por cinco mensagens que utilizavam expressões de desprezo se referindo aos índios Guarani 

Kaiowá. De acordo com a decisão, o jornalista prestaria serviços comunitários na Casa de Apoio à Saúde Indígena do 

Amapá (Casai) e pagaria seis salários mínimos ao Conselho de Caciques de Oiapoque e à Associação dos Indígenas de 

Wajãpi. A proposta é que, prestando serviços comunitários na Casai, o jornalista conviva com indígenas e, conhecendo a 

realidade, passe a respeitá-los. Tomara que sim. (Saiba mais) 

Na esfera política os discursos de ódio estão cada vez mais escancarados. O presidente da Frente Parlamentar da 

Agropecuária, Deputado Federal Luís Carlos Heinze (PP-RS), diversas vezes desqualificou publicamente quilombolas, 

índios, gays e lésbicas (saiba mais). As urnas mostraram que a população o apoia: em 2014, Heinze foi reeleito pela 5ª 

vez, como Deputado Federal do Rio Grande do Sul, sendo o deputado mais votado do estado. 

Os discursos racistas atingem diretamente os indígenas. O relatório Conflitos no Campo Brasil 2013, da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), mostra que, das 1.266 ocorrências relacionadas ao conjunto dos conflitos no campo no Brasil, 

205 estão relacionadas a indígenas, totalizando 16%. A maior parte destes casos refere-se a conflitos por terra ou 

retomada de territórios, somando 154 ocorrências. 

 

Os povos indígenas são os mais afetados pela violência no Brasil. Ainda segundo o relatório Conflitos no Campo Brasil, 

em 2013, das 829 vítimas de assassinatos, ameaças de morte, intimidações, tentativas de assassinato e outras, 238 eram 

http://www.axa.org.br/reportagem/as-10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_geral/jornalista-e-condenado-por-postagens-racistas-na-internet
http://www.axa.org.br/reportagem/as-10-mentiras-mais-contadas-sobre-os-indigenas/www.axa.org.br/?p=3086http://
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/207836_217531804928316_7242145_n.jpg
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/viol%C3%AAncia-geral.bmp
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indígenas. Das 34 mortes por assassinato, 15 eram de indígenas. Eram também indígenas 10 das 15 vítimas de tentativas 

de assassinato, e 33 das 241 pessoas ameaçadas de morte. 

É triste constatar que as mortes de indígenas no campo, as quais se caracterizam como um verdadeiro genocídio, 

encontram uma referência no discurso de figuras públicas e lideranças políticas, quase sempre motivadas por interesses 

econômicos. 

O racismo (assim como o machismo) habita o imaginário social, paira sobre a sociedade como um todo, e, 

consequentemente, sobre cada indivíduo. Como toda ideia, ele é vivo, autônomo e se faz transparecer em ações e 

ideologias. 

Um dos modos que o racismo age é pela generalização, quando se nota algo negativo de um indivíduo e se transfere essa 

questão ofensiva para o povo todo. Utilizando um exemplo bem comum em cidades pequenas que convivem com 

indígenas, imagine que alguém veja na rua um homem bêbado. Se o homem não é indígena, comenta-se “este homem está 

bêbado”, mas se ele for indígena o comentário é “os índios estão sempre bêbados”. 

A sociedade é racista, e mesmo que você não se considere racista, às vezes ele pode escapar discretamente. Vigie seus 

atos, pensamentos, sentimentos e se permita ver. 

Mentira nº 5: Os índios têm muitos privilégios 

Xavante, Aldeia Pimentel Barbosa, TI Pimentel Barbosa, MT 

(Foto: Maíra Ribeiro) 

Se estivéssemos aqui falando de privilégios como desfrutar de uma vida em meio à natureza, estaria tudo bem. Mas não, 

infelizmente este discurso vem acompanhado da crença de que “índio recebe um salário do governo a partir do momento 

que nasce”. 

Pior do que ter tantas pessoas acreditando nisso, é a surpresa que expressam quando descobrem que não. “Não? Mas 

então, do que vivem?”. Parece impossível acreditar que trabalham e que batalham pelo seu sustento. Ao contrário do que 

tantos brasileiros acreditam, não existe muita vantagem em ser indígena hoje em dia. Existe sim, muita coragem. 

Em relação à saúde, a diferença é que os indígenas são atendidos pela Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), que 

é parte do mesmo SUS que atende aos não-indígenas. Na teoria, essa distinção permite um olhar diferenciado dos 

profissionais de saúde, considerando questões culturais e atuando em consonância com as práticas de saúde tradicionais 

indígenas. Na prática, como os nossos postos de saúde, alguns funcionam bem, outros não. Faltam equipamentos, às vezes 

não têm remédios, faltam profissionais especializados, etc. Falta percorrer um longo caminho. 

Na área da educação por muitos anos os indígenas estiveram expostos à imposição de nossos valores e negação de sua 

identidade e cultura. Hoje o Ministério da Educação é responsável por desenvolver uma educação diferenciada, 

intercultural e bilíngue, dando espaço aos processos de aprendizagem e aos conhecimentos indígenas. Além disso, os 

indígenas podem elaborar seus próprios currículos e rotinas escolares com gestão indígena. De acordo com o Ministério 

da Educação, a maioria dos professores ainda são não-indígenas, totalizando 7.968, enquanto professores indígenas 

http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0805-Copia1.jpg
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somam 7.321. Na prática, como no ensino público para não-indígenas, com exceção de alguns casos de sucesso, faltam 

materiais didáticos específicos, alimentação (sendo que poucas vezes esta é de fato diferenciada), infra-estrutura etc. 

Quanto aos benefícios sociais, indígenas são considerados pelo INSS “segurados especiais” para fins de acesso ao salário 

maternidade, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e 

auxílio reclusão. 

Segurados especiais são os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar, sem utilização de mão de 

obra assalariada. Além dos indígenas, são considerados segurados especiais os agricultores, os seringueiros e os 

pescadores artesanais. Os indígenas precisam comprovar que sua subsistência advém do extrativismo, do plantio ou de 

outra atividade vinculada à terra e aos recursos naturais. Ou seja, os indígenas acessam estes benefícios não por serem 

indígenas, mas sim por viverem de atividades rurais, pois se forem assalariados, deixam de ser segurados especiais. 

E, por fim, os indígenas possuem o direito de usufruir de seu território. As Terras Indígenas não 

são dos indígenas, são propriedade da União, terras públicas que pertencem a toda a nação brasileira, cedidas aos índios 

em regime de posse permanente e usufruto exclusivo. Ou seja, eles não têm a propriedade das terras: ganham o direito de 

nelas residir e fazer uso das riquezas do solo e das águas para a atual e as futuras gerações viverem. 

Mentira nº 6: Os índios são tutelados, por isso índio não vai preso e não pode comprar bebida alcoólica 

Xavante, TI Marãiwatsédé 

Essa história é antiga e tem um fundo de verdade. Desde o período colonial até o século passado, o Estado sempre 

considerou que os indígenas deveriam ser integrados, ou seja, deveriam negar suas identidades em nome de sua inserção à 

nação brasileira. 

Esta concepção foi perpetuada por séculos e virou “tutela” no Código Civil de 1916 (artigo 6º), que enquadrou os índios 

na categoria de relativamente incapazes, condição semelhante à dos órfãos menores de idade no século XIX. 

O Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73) endossou o regime de tutela, depois de separar categorias de índios em “isolados”, 

em “vias de integração” e “integrados”, estabelecendo que o regime tutelar se aplicaria aos índios ainda não integrados. 

O Estado tutor é aquele que decide pelos índios e os mantém sob controle. Em nome desta “tutela”, o Estado brasileiro 

promoveu um verdadeiro genocídio. A Comissão Nacional da Verdade, que investiga crimes cometidos pelo governo ou 

agentes da ditadura militar, estima que somente a construção de estradas na Amazônia, no governo do general Médici 

(1969-1973), matou em torno de 8 mil índios (saiba mais). 

Na região do Araguaia, o povo Xavante de Marãiwatsédé entregou um relatório de 71 páginas à Comissão Nacional da 

Verdade. Entre os crimes, estão a invasão do território com a condescendência de autoridades, empresários e poderes 

locais e nacionais (saiba mais). 

http://http/www.axa.org.br/2014/03/ditadura-militar-foi-responsavel-por-matar-2-mil-indigenas-na-amazonia/
http://www.axa.org.br/2013/04/xavante-entregam-relatorio-para-comissao-nacional-da-verdade-denunciando-violacoes-dos-direitos-ligados-a-luta-pela-terra/
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3443.jpg
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A legislação só tomou um rumo diferente em 1988, com a atual Constituição Federal Brasileira. Nossa Constituição 

reconheceu e introduziu os direitos permanentes dos índios, abandonando a ideia de que eles seriam assimilados à nossa 

sociedade e endossando a ideia de que os índios são sujeitos presentes e capazes de permanecer no futuro. Ela reconheceu 

ainda o direito dos indígenas às suas terras e à cidadania plena. Esse avanço na legislação indigenista foi uma conquista 

do movimento indígena. 

O Novo Código Civil Brasileiro (2002), em seu Art. 4º, diz que “a capacidade dos índios será regulada por legislação 

especial”. Como essa tal lei não existe, alguns podem acreditar que se trata do antigo Estatuto do Índio, e daí se cai em 

contradição, já que o referido Estatuto trata o índio como semi-incapaz. 

O Estatuto do Índio e suas ideias retrógradas nunca foram oficialmente revogados, mas muitos especialistas acreditam que 

a Constituição Brasileira, como nossa lei máxima, por si só já o revoga em relação à tutela. Porém, muitos juristas, 

legisladores e a população brasileira ainda remetem ao Estatuto do Índio para embasar decisões e discursos, valendo-se da 

contradição das leis e provocando insegurança jurídica para os povos indígenas. 

Por isso, no entendimento da Funai e de diversos especialistas, indígenas são tão cidadãos quanto nós, e podem sim 

comprar bebidas alcoólicas fora das Terras Indígenas. Aliás, o comerciante que não vendesse estaria cometendo um crime 

ao discriminar o indígena, além de uma prática abusiva prevista no inciso IX do art. 39 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Algumas instâncias governamentais encontram amparo legal no Estatuto do Índio para proibir a venda de bebidas 

alcoólicas para indígenas. O Artigo 58 desse Estatuto estabelece que constitui crime “propiciar, por qualquer meio, a 

aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integrados”. 

Em relação à criminalização, o Estatuto do Índio diz que a pena deve ser atenuada, e “se possível, em regime especial de 

semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do 

condenado” (Art. 56). 

A tutela em nada tem a ver com a não-responsabilização do indivíduo por um crime que praticou. Tem a ver com um 

julgamento diferenciado caso a questão se relacione à sua prática cultural e à necessidade de um intérprete em seu 

interrogatório, caso o indígena não tenha completo domínio da língua portuguesa. 

Em relação aos delitos, a lei para os indígenas é a mesma que a nossa. Índios podem ser e são presos quando roubam, 

quando praticam atos de violência, cometem assassinatos e por todos os motivos que os não-indígenas são presos. São 

presos também injustamente, para serem calados e oprimidos, para não serem cumpridos seus direitos como no caso do 

Cacique Babau, que luta pelo seu território e sofre continuamente perseguição das autoridades (saiba mais). 

Mentira nº 7: Tem muita terra para pouco índio 

Vista aérea da Aldeia Santa Isabel, TI Parque do Araguaia 

Em 1978, o Estatuto do Índio ordenou ao Estado brasileiro a demarcação de todas as terras indígenas até dezembro de 

1978. Depois de dez anos, a Constituição Brasileira reconheceu aos índios os “direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (Art. 231), e 

estabeleceu o prazo de cinco anos para a demarcação de todas as Terras Indígenas. 

http://http/www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/conflitos-no-campo/2043-envie-uma-mensagem-ao-ministro-do-stj-sebastiao-reis-pedindo-liberdade-pra-babau
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_9920.jpg
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Quando a Constituição traz o termo “direitos originários”, ela revela que este direito vem desde sempre, antecedendo à 

própria Constituição. As demarcações são apenas reconhecimento desse direito pré-existente. A noção de território não 

constitui apenas uma relação de ocupação ou exploração, mas o fundamento da existência do povo, pois somente em seu 

território é possível a prática plena de sua cultura. 

No entanto, até hoje o Estado se recusa a cumprir sua obrigação e a cada dia crescem mais os interesses econômicos sobre 

estas terras tradicionais. Não bastasse isso, muitas Terras Indígenas são cada vez mais diretamente ou indiretamente 

afetadas por grandes empreendimentos, monoculturas com uso abusivo de agrotóxicos, mineradoras etc. 

Enquanto os agentes destes grandes poderes econômicos tentam barrar todos os processos de demarcações, também 

dizem que é preciso modificar o procedimento de demarcação. O Decreto 1.775/1996 detalha todo o procedimento, 

havendo um grupo técnico especializado, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos 

complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário 

necessários à delimitação. Após passar por autorização da Funai, é aberto um prazo para contestações e somente depois é 

feita a demarcação. 

Os ocupantes não-indígenas são indenizados tanto pelas benfeitorias quanto pelos títulos de propriedade de boa fé. Além 

disso, os ocupantes não-índios que atendem ao perfil da reforma agrária são reassentados, a cargo do Incra. 

As Terras Indígenas são inalienáveis e indisponíveis, ou seja, os indígenas não podem efetuar nenhum negócio jurídico 

que acarrete a transferência da titularidade de direitos sobre estas terras, e nem mesmo permitir o beneficiamento de não-

indígenas com a exploração dos recursos naturais, pois o usufruto é exclusivos dos indígenas. 

O discurso anti-indígena tem como principal argumento que as Terras Indígenas ocupam 13% do território nacional. Mas 

os brasileiros não se dão conta da imensa área que os latifúndios ocupam. O Brasil tem uma área de mais de 851 milhões 

de hectares. Destes, mais de 318 milhões são ocupados por grandes propriedades, totalizando 37% do território nacional. 

A tabela abaixo mostra a quantidade de propriedades, a soma da área que estas propriedades ocupam e a porcentagem que 

esta área representa sobre o território nacional. Para compreender melhor, consideramos que “minifúndio” é o imóvel de 

área inferior a um módulo fiscal (Decreto nº 84.685/1980), “pequena propriedade” é o imóvel rural com área entre 1 e 4 

módulos fiscais (Lei nº 8.629/1993) e “média propriedade” é o imóvel rural com área superior a 4 módulos fiscais e até 15 

módulos fiscais (Lei nº 8.629/1993). 

Não há definição legal para “grande propriedade”, a qual, no entanto, passou a ser tida na prática das políticas agrárias 

como o imóvel rural com área superior a 15 módulos fiscais. 

Módulo fiscal é uma unidade de medida corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural para que sua 

exploração seja economicamente viável (Lei nº 6.746/1979). A depender do município, um módulo fiscal varia de 5 a 110 

hectares. 

Proponho agora um exercício de imaginação. Consideremos que estes 130 mil proprietários vivam em suas grandes terras 

com suas famílias, e imaginemos que cada lar tenha em média 3,3 moradores, a mesma média dos lares brasileiros de 

acordo com o Censo Demográfico 2010. 

Vamos desconsiderar que, ainda segundo o Incra, 69 mil das grandes propriedades, que equivalem a mais de 228 milhões 

hectares (40% da área das grandes propriedades) são improdutivas. A maior parte destas pessoas possuem outras fontes 

de renda, não produzem seus alimentos e não possuem laços ancestrais com a terra. Muitas vezes os proprietários não são 

pessoas, e sim empresas. Mas, por hora, deixemos estas questões de lado e nos voltemos aos números, tratando 

igualmente a área indígena e a de grandes proprietários. 

Os indígenas, por sua vez, ocupam uma área de 106 milhões de hectares, sendo mais de 567 mil pessoas, conforme a 

tabela abaixo: 

Ou seja, os indígenas estão em um território quase 3 vezes menor que o território das grandes propriedades, apesar de ser 

quase 4 vezes mais populoso. E repare que não estão sendo contados aqui os indígenas que vivem nas cidades, somente os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm
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que vivem em Terras Indígenas. Seria preciso multiplicar em 37 vezes o número de proprietários no latifúndio para ele se 

equivaler à área por pessoa em Terra Indígena. Portanto, nota-se: temos no Brasil muita terra para poucos proprietários. 

A maior parte das terras indígenas está na Amazônia Legal, onde vive cerca de 55% da população indígena no Brasil. Nas 

demais regiões do país, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além do estado do Mato Grosso do Sul, os 

povos indígenas conseguiram manter a posse em áreas geralmente diminutas e esparsas, espremidos entre cidades e 

fazendas, sem as condições mínimas necessárias para manter seu modo de vida. É justamente nessas regiões que se 

verifica atualmente a maior ocorrência de conflitos fundiários e disputas pela terra. 

O que está em jogo não é aquele pé de fruta que o avô plantou e onde ele amarra sua rede. Não importa que ali estejam 

enterrados os seus antepassados, que ali seja a morada de seus espíritos e do mundo sagrado. O “desenvolvimento” vem 

como um trator atropelando tudo com suas hidrelétricas, mineradoras, gados, sojas e milhos transgênicos. Os índios 

amam o seu território. E muitos morrem porque os não-índios amam o dinheiro. 

Mentira nº 8: Os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar 

Mulher Xavante na TI Marãiwatsédé, MT 

http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_5305-e1417524276397.jpg


 33 

Cá entre nós, poucas pessoas verdadeiramente gostam muito de trabalhar. A maioria trabalha porque precisa do dinheiro 

para pagar as contas, para comprar comida, para comprar o celular e para comprar sempre e cada vez mais tudo que possa 

surgir. Essa é a lógica das sociedades capitalistas: ter cada vez mais, acumular e nunca estar satisfeito com o que tem. 

A lógica indígena, tradicionalmente, não se interessa em acumular, e sim em desfrutar. Portanto, se antes do sol chegar ao 

alto do céu, o homem já pescou peixe para a família toda se alimentar naquele dia, ele pode voltar para casa e descansar, 

pois sua obrigação já foi cumprida. 

Mas espera aí… caçar, pescar, plantar, colher, manejar, construir sua casa, fazer seu barco e fazer tudo mais que uma vida 

auto-subsistente necessita não parece nada fácil. Imagine então que para realizar cada uma destas tarefas é preciso muitas 

outras. Para fazer o barco, por exemplo, é preciso entrar no mato, encontrar uma árvore de uma espécie específica que 

esteja num bom tamanho e formato, derrubar a árvore, tirar da floresta, cortar e moldar a madeira, queimar de um modo 

específico com uma lenha específica, moldar novamente como o avô ensinou, queimar de novo, e pronto, finalmente ele 

tem o barco para pescar, resumidamente. Quem se habilita? 

Durante séculos os indígenas estiveram domesticando diversas espécies de plantas que hoje consumimos, como o milho, 

um dos grãos mais produzidos no mundo, e a mandioca, que os brasileiros tanto gostam. Estas plantas e tantas outras, 

como feijões, abóboras, carás e tomates, não eram encontradas na natureza como hoje as conhecemos. São o resultado de 

muito trabalho indígena. 

Superando esse preconceito, vamos considerar que os indígenas também têm o direito de querer comprar coisas que 

compramos, e, portanto, precisam de dinheiro. Algumas etnias estão buscando meios de vida que integrem sua cultura a 

essa nova necessidade. 

É o caso do povo Paumari, que vive no sudoeste do Amazonas e está sendo pioneiro no manejo de pirarucu. Há 5 anos 

eles fazem o manejo de 23 lagos, e no final de setembro de 2014 realizaram a pesca de 3.523 kg de pirarucu legalizados 

pelo Ibama. A iniciativa é apoiada pelo projeto Raízes do Purus, realizado pela OPAN – Operação Amazônia Nativa com 

o patrocínio da Petrobras (saiba mais). 

Outro exemplo de geração de renda aliado à sustentabilidade e à cultura vem da etnia Kisêdjê, que habita a Terra Indígena 

Wawi, anexa ao Parque Indígena do Xingu. Desde 2011 a comunidade participa de um projeto para produção e 

comercialização de óleo de pequi. Em 2013 foram produzidos 170 litros do óleo na mini usina contruída na aldeia 

Ngohwêrê. O projeto conta com o apoio técnico do ISA – Instituto Socioambiental e financeiro e organizacional do 

Instituto Bacuri e do Grupo Rezek (saiba mais). 

Mentira nº 9: Nossa sociedade é mais avançada, não temos nada para aprender com os índios 

http://http/amazonianativa.org.br/Noticias/Pirarucu-legal-e-viavel,2,198.html
http://http/sementesdoxingu.org.br/site/indios-kisedje-retomam-producao-de-oleo-de-pequi/
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Dutra prepara raiz medicinal. TI Marãiwatsédé, MT 

Todo mundo sabe que a cultura brasileira tem influência indígena. Com eles aprendemos diversas palavras, o respeito à 

natureza e o hábito de tomar banho todos os dias, certo? No entanto, para cada elogio existe um contraponto: “índio que 

fala português não é mais índio”, “antes índio era inocente, agora índio só pensa em dinheiro” e a pior frase de todas: 

“índio fede”. 

Essa mentira é muito comum: “índio fede”. Não, o que fede é o preconceito. Índio tem cheiro de óleo de tucum, de 

urucum e jenipapo, tem cheiro de fogo feito em casa, de peixe assado, de suor de quem trabalha, de banho de rio, de 

sabonete e de perfume comprado em shopping. 

Enchemos o peito para dizer que o Brasil é um país lindo, rico em minérios, com uma biodiversidade impressionante e 

com muita fartura de água. Mas seguimos exaurindo os nossos recursos naturais perseguindo um desejo de crescimento 

que parece nunca ter fim, como se os recursos naturais fossem infinitos. Mas saibam, recursos naturais chegam ao fim. 

Estamos sacrificando nossa diversidade biológica e cultural para enriquecer ainda mais quem já é rico. E os índios, que 

são o símbolo maior de uma vida sustentável, que são os grandes conhecedores da biodiversidade brasileira, tão pouco 

conhecida pelos cientistas, estão sendo desprezados. 

Enquanto se desmata incessantemente a Amazônia e o Cerrado, desaparecem espécies de plantas que poderiam ser 

utilizadas para tratar inúmeras doenças, conhecidas ou não. Enquanto se pratica o genocídio e se mantém os indígenas 

como reféns do “progresso”, infinitas possibilidades de conhecimento vão desaparecendo e os brasileiros não se dão 

conta. 

Mas fora do Brasil, há quem esteja bem atento às nossas riquezas. Em 2013, quatro coreanos foram presos em Canarana 

(MT) por biopirataria no Parque Indígena do Xingu. Eles fizeram um acordo com os Kamaiurá, do Alto Xingu, e pagaram 

para obter 10 quilos de raízes e plantas usadas pelos índios para fins cosméticos. Os coreanos viviam nos Estados Unidos 

e um deles trabalhava para uma empresa de cosméticos. O acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, 

sua proteção e a repartição de benefícios associados é regido pela Medida Provisória nº 2186/16, de 23 de agosto 2001 

(saiba mais). 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/coreanos-sao-presos-em-mato-grosso-por-biopirataria-no-parque-indigena-do-xingu
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/IMG_5160.jpg
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E não se trata apenas de conhecimentos da natureza, mas até mesmo de uma nova estrutura econômica e social, de um 

novo jeito de fazer política, de tomar decisões, de olhar para nós mesmos, para nossos semelhantes e para aqueles que são 

diferentes. Ninguém quer ouvir as contribuições que o pensamento indígena pode trazer. 

O racismo é uma voz que sussurra ao ouvido dizendo que os índios são mais “atrasados” que a gente. Como se o 

“desenvolvimento” fosse uma linha única para toda a humanidade, como se nossa sociedade fosse um exemplo a ser 

seguido. Já que nós gostamos tanto de olhar para nosso umbigo, vejamos também o que o nosso “desenvolvimento” tem 

gerado: produção de lixo, contaminação e esgotamento de água, desigualdade social, violência e por aí vai… 

Mentira nº 10: Os índios atrasam o desenvolvimento do País 

Povo Karajá na festa do Hetohoky na Aldeia Santa Isabel, TI 

Parque do Araguaia 

Mesmo que no mundo todo cada vez mais aumente a preocupação ambiental, o Brasil continua com a mesma ideologia 

que balança no centro de nossa bandeira, nossa palavra de ordem é o progresso. 

Um progresso desesperado, que não pode dar o tempo para fazer o estudo de impacto ambiental, que não pode analisar as 

possibilidades de redução de danos, um progresso que chega custe o que custar, e que agora, mais do que nunca, quer 

explorar os recursos das Terras Indígenas. 

O principal aspecto a ser considerado é que os grandes donos do poder econômico (os setores bancário, armamentista, 

minerário, farmacêutico, da construção civil, do agronegócio etc.) possuem interesse em divulgar uma imagem negativa 

dos indígenas. As grandes corporações tomaram conta da arena política e querem a qualquer custo convencer a nação de 

que “é preciso crescer e os índios atrasam o desenvolvimento do País”. Na lógica deles é mais importante plantar soja 

para a China do que preservar as nascentes brasileiras. 

O cenário que se apresenta hoje aos povos indígenas é pior do que o do índio que avistou Cabral em 1500. A partir de 

2015, teremos o Congresso mais conservador desde 1964, e especialmente, mais anti-indígena. Foram eleitos 273 

deputados federais e senadores considerados ruralistas, o que representa um aumento de 33% em relação à legislatura 

atual, que conta com 205 ruralistas. Várias investidas avarentas da bancada ruralista ganharão força, como a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 215/2000, a PEC 237, o Projeto de Lei (PL) 1.610, o PL 227/2012 e a Portaria 303, de 

iniciativa da Advocacia Geral da União (AGU). 

Estas iniciativas tratam de temas como demarcação de Terras Indígenas, posse indireta de Terras Indígenas a produtores 

rurais na forma de concessão e exploração e aproveitamento de recursos naturais em Terras Indígenas (minérios, recursos 

hídricos, florestais, etc.), independe de consulta às comunidades afetadas. Além de irem contra a legislação vigente e 

preceitos universais, elas são cruelmente orquestradas para que se perpetue no país o ódio aos indígenas (saiba mais). 

Mas se engana quem pensa que os indígenas assistem a isso calados. Os últimos anos foram anos de luta. Em maio de 

2014, povos indígenas de todo o país reuniram-se em Brasília para a Mobilização Nacional Indígena, com atos e 

manifestações contra os ataques aos seus direitos garantidos pela Constituição Federal (saiba mais). E seguem lutando 

diariamente. 

http://outraspalavras.net/posts/as-causas-da-grande-mobilizacao-indigena/
http://http/www.axa.org.br/2014/05/mobilizacao-nacional-indigena-realiza-manifestacoes-em-brasilia/
http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2014/12/205815_215254831822680_879701_n.jpg
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Os indígenas têm o direito de viverem em seus territórios. Já temos no país muitas terras para a criação de gado e o 

plantio de monoculturas, concentrada nas mãos de poucas pessoas. Desenvolvimento é bom, mas de qualquer jeito, não. 

Não podemos admitir um desenvolvimento que desrespeite leis, culturas e provoque mais desigualdade social. 

Os indígenas devem poder escolher se desejam se beneficiar do desenvolvimento e de que forma, ou se preferem nem se 

envolver. Mas eles não podem continuar sendo desrespeitados em nome do interesse econômico. 

Não precisamos de um crescimento desrespeitoso, realizado sem estudos de impacto ambiental, social e cultural. 

Tampouco necessitamos da malícia de políticos e da mídia. Precisamos sim tirar a venda dos olhos e enxergar o índio 

realmente, pois são mentiras e preconceitos que atrasam a evolução humana. 

O desenvolvimento deve ser bom para todos. A paz entre os povos, já prevista em nossa Constituição Federal, deve ir 

além da diplomacia e incluir os que vivem em solo pátrio. 

Tenhamos amor! 

*Lilian Brandt é antropóloga e colaboradora da AXA. 
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Disciplina: INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

Ano/Semestre:2/2017 

Código: GEO 332 Professor: FREDERICO LOPES 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60h  

Curso: GEOGRAFIA   

Classificação: Obrigatória   

  
 

  

 
 
EMENTA 

 

O curso aborda os diferentes instrumentos apresentados pela legislação, como o 
Plano Diretor, Ordenamento Territorial, Avaliação de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
Sistema de Gestão Ambiental em Empresas, entre outros, permitindo que o discente 
reflita sobre as suas possíveis formas de atuação, voltadas à gestão ambiental. 
 
 
OBJETIVOS 

 

A disciplina tem como objetivo desenvolver competências voltadas para a análise, 
compreensão e aplicação das metodologias de levantamento do meio ambiente 
aplicadas à instrumentalização da gestão ambiental. 
 
 
CONTEÚDO 

 

I. GESTÃO AMBIENTAL  
 Atuação profissional e mercado de trabalho 

 Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

 Evolução da política ambiental 

 Bases conceituais, princípios e fundamentos de gestão ambiental. 

II: INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 Categorias e principais instrumentos 

III: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 Estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA – RCA/PCA), Metodologias para 

identificação e avaliação de impactos. 

IV: LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Procedimentos e etapas, Licenciamento ambiental no Brasil e em Minas Gerais. 
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Disciplina: Formação Territorial do Brasil Ano/Semestre: 2018/2° semestre
Código: GEO365 Professor:Weber Soares
Créditos: 04
Carga Horária: 60h
Curso: Geografia
Classificação: Obrigatória

EMENTA

A disciplina tem o objetivo de tornar possível a compreensão geográfica da formação
territorial do Brasil, desde a fundação até a consolidação do domínio português e suas
repercussões sobre os domínios étnico-sociais. Dar visibilidade aos conflitos e confrontos
subjacentes aos diferentes momentos históricos da produção do espaço, com ênfase nas
diversas estratégias dos agentes intervenientes nas rotas de circulação, na constituição das
cidades e na (re)definição das regiões, bem como nas formas de instituição da propriedade
no Brasil.

OBJETIVOS

Ancoradas no princípio epistemológico de que a “complexa geografia do mundo está
estreitamente ligada com o que acontece em sua história”1, os conteúdos temáticos que
constituem suporte da disciplina “Formação Territorial do Brasil” servem à intenção de
enxertar uma “sensibilidade geográfica” 2 no estudo dos fenômenos econômicos, sociais,
políticos, demográficos etc. do passado brasileiro; fenômenos esses que “são a própria
substância da história” 3. Assim, admitir que um punhado de fatores geográficos – as
características econômicas e políticas de determinada região, a coordenação de pessoas
em diferentes lugares e o movimento de pessoas e de informações pelo espaço – são
fundamentais à criação de pedaços de história significa enaltecer a sensibilidade geográfica
em face de um ’historicismo’ arraigado, “de uma tendência que os estudiosos de quase
todos os credos têm de interpretar o mundo social à luz de relações temporais, isto é, de
cadeias de causas e efeitos que se perseguem ‘através dos anos’” 4.

A pesquisa temática e bibliográfica serviu tanto à seleção, no âmbito da História, da
Economia, da Ciência Política e da Geografia, de material disperso sobre territorialidades
pretéritas do Brasil, quanto para firmar o entendimento de que a discussão a respeito da
relação entre Geografia e História é, no mínimo, supérflua, pois aquela ciência deve ser
entendida como conhecimento histórico, isto é, ela também se sujeita à estrutura do devir.
Além disso, seu objeto não deve, ou melhor, não deveria ser visto como coisa ou fato. A
Geografia estuda processos; sua ótica é sempre a da formação do fenômeno ou evento.
Não cabe, portanto, definir seu objeto como a paisagem ou o lugar, e sim como a formação
dessas realidades.

1 PHILO, 1996: 270.
2 PHILO, 1996
3 PHILO, 1996
4 PHILO, 1996: 271.
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Vários são os processos que admitem manifestação objetiva, que apresentam
territorialidade direta (a não-manifestação da territorialidade de determinado processo não
implica a inexistência de territorialidade processual, mas, muitas vezes, uma territorialidade
em potência). Logo, se o objeto da Geografia são os processos que possuem relativa
autonomia de manifestação na própria realidade, se eles possuem territorialidade direta, se
a configuração assumida por uma territorialidade muito revela da inércia, das rugosidades
que o espaço abriga, a adjetivação de certa territorialidade é a expressão qualificada da
manifestação objetiva (concreta) desse mesmo processo.

Assim, a necessidade de trabalhar as formas concretas que qualificam a relação
sociedade/espaço, cuja historicidade a define como processo permanente de humanização
e socialização do espaço terrestre conduziu o esforço seletivo dos conteúdos temáticos de
maior relevância na formação do território brasileiro informados pela Geo-história. Esses
conteúdos temáticos, que se definem consoante as distintas formas pelas quais o território
ganha manifestação objetiva ou simbólica, que guardam referência com os atributos
territoriais que singularizam os processos históricos submetidos à análise, admitem a
discriminação no seguinte programa.

CONTEÚDO

UNIDADE I – EM QUE CONSISTE A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL

UNIDADE II – EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA E A GEOGRAFIA DA INSTALAÇÃO
PORTUGUESA NO BRASIL

UNIDADE III – AMPLIAÇÃO DO TERRITÓRIO: PROCESSOS DE INTERIORIZAÇÃO

UNIDADE IV – ARTICULAÇÃO TERRITORIAL RELATIVA

UNIDADE V – IMPÉRIO DO BRASIL: UNIDADE, ORDEM E CIVILIZAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

I - Geo-história e história ambiental: uma epistemologia do território

1) REIS, José. Epistemologia do território. Estudos – Sociedade e Agricultura. Rio de
Janeiro, v. 13, n.1, 2005, p. 51-74.

2) RIBEIRO, Guilherme. Epistemologias Braudelianas: espaço, tempo e sociedade na
construção da geo-história. GEOgrafia, Niterói, ano VIII, n. 15, 2006

3) DRUMMOND, José Augusto. A História Ambiental: temas, fontes e linhas de
pesquisa. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.4, n.8, 1991, p. 22-34.

4) PHILO, Chris. História, geografia e o mistério ainda maior da geografia histórica. In:
GREGORY, Dereck et al. (Orgs.). Geografia Humana: sociedade, espaço e ciência
social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. Cap. 9, p.269-298.

II - Expansão marítima portuguesa: reflexões em torno da gênese dos descobrimentos
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1) RAMOS, Fábio Pestana. O que lançou Portugal ao Mar? In: RAMOS, Fábio Pestana.
No Tempo das Especiarias: o império da pimenta e do açúcar. São Paulo:
Contexto, 2004. Cap 1, p. 7-44

2) CORTESÃO, Jaime. Causas da expansão geográfica dos portugueses. In:
CORTESÃO, Jaime. Os Descobrimentos pré-colombianos dos portugueses.
Lisboa: Portugalia, s. d. Cap 1, p. 18-44

3) MORAES, Antônio Carlos Robert. A Europa no longo século XVI (1460-1640). In:
MORAES, Antônio Carlos Robert. Bases da Formação Territorial do Brasil: o
território colonial brasileiro no “longo’ século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.
Cap. 1, p.31-49.

4) THOMAZ, Luís Felipe. Expansão portuguesa e expansão européia – reflexões em
torno da gênese dos descobrimentos. In: THOMAZ, Luís Felipe. De Ceuta a Timor.
Lisboa: Difel, 1994. Cap. 1, p.1-41.

III - Apropriação do território no Brasil colonial

1) SANTOS, Fábio Alves dos. O regime de sesmarias. In: SANTOS, Fábio Alves dos.
Direito Agrário: política fundiária no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. Cap. 1,
p. 35-54.

2) ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território no Braisl colonial. In:
CASTRO, Iná Elias de et al (Orgs.). Explorações geográficas: percursos no fim do
século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. Cap. 6, p.107-279.

3) HOLANDA, Sérgio Buarque de. Trabalho e Aventura. In: HOLANDA, Sérgio Buarque
de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Cap. 2, p. 41-70

IV - Mitos fundadores do território brasileiro e a formação colonial

1) MAGNOLI, Demétrio. Produção Geográfica do Patriotismo. In: MAGNOLI, Demétrio.
O Corpo da Pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912
São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997. Cap. 1, p.13-43.

2) MAGNOLI, Demétrio. Os mitos fundadores e o território brasileiro. In: MAGNOLI,
Demétrio. O Corpo da Pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil
(1808-1912 São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997. Cap. 2,
p.45-77.

3) MORAES, Antônio Carlos Robert. Formação colonial e conquista do espaço. In:
MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e história no Brasil. São Paulo:
Annablume, 2005. Cap. 4, p.63-73.

V - A consolidação da soberania portuguesa no Brasil

1) GOES FILHO, Synesio Sampaio. Bandeirismo: a superação de Tordesilhas. In:
GOES FILHO, Synesio Sampaio. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas. São
Paulo: Martins Fontes, 2001. Cap. 5, p.89-127.

2) MORAES, Antônio Carlos Robert. A consolidação da soberania portuguesa no Brasil.
In: MORAES, Antônio Carlos Robert. Bases da Formação Territorial do Brasil: o
território colonial brasileiro no “longo’ século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.
Cap. 12, p.367-407.

3) MORAES, Antônio Carlos Robert. Uma Leitura Geográfica da História da América
Portuguesa. In: MORAES, Antônio Carlos Robert. Bases da Formação Territorial
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10 agosto 2010

3) GIOVANINI, Rafael Rangel, MATOS, Ralfo Edmundo da Silva. Geohistória
Econômica da Zona da Mata Mineira. Diamantina, 2004. Disponível em:
<www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2004/textos/D04A066.PDF>. Acesso em: 9 abril
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Synésio Sampaio. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: um ensaio sobre a
formação das fronteiras do Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Cap. 10, p. 201-
252.

http://www.enhpgii.files.wordpress.com/2009/10/texto_rafael_straforini1.pdf
http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2004/textos/D04A066.PDF
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2) GOES FILHO, Synésio Sampaio. O Barão da República. In: GOES FILHO, Synésio
Sampaio. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: um ensaio sobre a formação das
fronteiras do Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Cap. 11, p. 253-303.

3) MAGNOLI, Demétrio. Uma ilha chamada Brasil. Nossa História. Ano 3, n.25, p. 14-
19, nov. 2005. / ANDRADE, Everaldo de Oliveira. A guerra do Acre. Nossa História.
Ano 3, n.25, p. 20-22, nov. 2005.

4) DORATIOTO, Francisco. Projeção brasileira na América do Sul. Nossa História.
Ano 3, n.25, p. 24-27, nov. 2005. / FRAGA, Rosendo. Olhar adversário. Nossa
História. Ano 3, n.25, p. 28-31, nov. 2005.

X - A constituição da rede de cidades brasileiras

1) HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Semeador e o Ladrilhador. In: HOLANDA, Sérgio
Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Cap. 4, p.
93-138.

2) MONTE-MÓR Roberto Luís de Melo. Gênese e Estrutura da Cidade Mineradora.
Belo Horizonte, 2001. Disponível em:
<www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20164.pdf>. Acesso em: 20 março 2006.

3) DEFFONTAINES, Pierre. Como se constitui a rede de cidades no Brasil. Boletim
Geográfico, Rio de Janeiro, v. 2, n. 14, pt. 1, p. 141-308, maio 1944.
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Disciplina: Geografia Econômica Ano/Semestre: 2017/1 

Código: GEO366 Professor: Felipe Nunes C. Magalhães 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60h  

Curso: Geografia  

Classificação: Obrigatória  

  
 

  

 
 
EMENTA 
A disciplina objetiva introduzir conceitos, noções e fundamentos relativos ao conhecimento 
geográfico da dimensão espacial dos processos econômicos, nas suas diversas 
manifestações, com ênfase nas elaborações teóricas sobre a distribuição espacial das 
atividades, meios e recursos e suas relações com a reorganização dos processos produtivos 
e a redefinição dos padrões da acumulação capitalista. Serão também destacadas as 
análises teóricas referidas ao processo de inserção do espaço nos circuitos de valorização. 
 

 
 
OBJETIVOS 
Proporcionar ferramentas de análise e crítica das dinâmicas espaciais e históricas da 
economia em diversas escalas; compreensão das implicações das relações e 
interdependências entre espaço e capitalismo; compreensão das trajetórias históricas e da 
dinâmica contemporânea do capitalismo brasileiro em perspectiva geográfica. 
 

 
 
 
CONTEÚDO 

 

Parte I – Introdução à economia e à história do pensamento econômico 
 
Aula 1 – Introdução; métodos; epistemologia da geografia econômica. 
Aula 2 – Introdução ao pensamento econômico, liberalismo clássico, oferta e 
demanda 
Aula 3 – Introdução ao pensamento de Karl Marx 
Aula 4 – Crescimento e desenvolvimento econômico; a gênese da economia 
moderna; a macroeconomia 
Sessão 5 – Seminário e avaliação 1 
 

Bibliografia obrigatória (conteúdo da avaliação):  
SMITH, Adam. A riqueza das nações. Capítulos 1 a 3. 
MARX, Karl. O Capital – livro 1, volume 1. Capítulos 4 a 6. 
HARVEY, David. Para entender o capital. Capítulo 4. 
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Bibliografia complementar (conteúdo dos seminários): 
KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Capítulos 1, 
2 e 3.  
MANKIW, Gregory. Introdução à economia. Capítulos 4 e 24. 
MARX, Karl. O Capital – livro 1, volume 1. Capítulo 24. 
RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. Capítulos 1 e 2. 
THOMPSON, E.P. A economia moral da multidão inglesa no século XVIII. In: 
THOMPSON, E.P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular 
tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
 
 

Parte II – Inserindo o espaço: a economia regional e urbana; a história 
econômica como dinâmica espacial; da economia espacial à geografia 
econômica 
 
Aula 6 – Teorias da localização industrial; Teoria da base exportadora; Teoria dos 
polos; Teorias do crescimento e do desenvolvimento regional 
Aula 7 – Teoria do lugar central; Economias e deseconomias de aglomeração; 
Regiões metropolitanas; Rede urbana 
Aula 8 – Desenvolvimento desigual; Escalas; Renda fundiária; Arranjo espacial; 
Economia espacial X Geografia econômica 
Sessão 9 – Seminário e avaliação 2 
 
Bibliografia obrigatória (conteúdo da avaliação):  
CORRÊA, Roberto Lobato. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1994. (capítulos 1 e 2) 
LIMA, Ana Carolina; SIMÕES, Rodrigo. Teorias do desenvolvimento regional e suas 
implicações de política econômica no pós-guerra: o caso do Brasil. Texto para 
discussão. Cedeplar/UFMG, 2009. Disponível em 
http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20358.pdf 
PERROUX, François. O conceito de polos de crescimento. In: SCHWARTZMAN, J. 
Economia regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: Cedeplar, 1977. 
 
Bibliografia complementar (conteúdo dos seminários): 
HIRSCHMAN, Albert. Transmissão inter-regional e internacional do crescimento 
econômico. 
PAELINCK, Jean. A teoria do desenvolvimento regional polarizado.  
NORTH, Douglas. As exportações e o crescimento econômico regional.  
 
<todos os textos acima encontram-se no livro: SCHWARTZMAN, J. Economia 
regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: Cedeplar, 1977> 
 
IBGE. Regiões de influência das cidades - 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Até a 
pág. 140 - Metodologia). <texto não disponível no Xerox, o PDF será enviado via 
Moodle> 
CORRÊA, Roberto Lobato. Natureza e significado da rede urbana. In: CORRÊA, 
R.L. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1994. 
 

http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20358.pdf
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Parte III – A geografia econômica do Brasil e do mundo no pós-guerra 
 
Aula 10 – O Fordismo/Keynesianismo e seu espaço 
Aula 11 – As especificidades do espaço fordista na (semi)periferia; Desenvolvimento, 
subdesenvolvimento e espaço; Espaço e economia no Brasil: 1930 a 1980 
Sessão 12 – Seminário e avaliação 
 
 
Bibliografia obrigatória (conteúdo da avaliação):  
HARVEY, David. O fordismo. In: HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: 
Loyola, 1992. 
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. (CAPÍTULOS 4 e 8).  
 
Bibliografia complementar (conteúdo dos seminários): 
HOBSBAWM, Eric. Os anos dourados.  
HOBSBAWM, Eric. A revolução social - 1945-90. In: HOBSBAWM, E. Era dos 
extremos: O breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
<Ambos capítulos encontram-se neste livro> 
MONTE-MÓR, Roberto Luís. Cidade e campo, urbano e rural: o substantivo e o 
adjetivo. 
OLIVEIRA, Francisco de. Mudança na divisão inter-regional do trabalho no Brasil. In: 
OLIVEIRA, F. A economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Graal, 1977. 
SANTOS, Milton. A especificidade do espaço nos países subdesenvolvidos. In: 
SANTOS, M. O trabalho do geógrafo no terceiro mundo. São Paulo: Hucitec, 1978b.  
 

 
Parte IV – A geografia econômica do Brasil e do mundo na história 
contemporânea  
 
Aula 13 – O pós-fordismo/neoliberalismo e seu espaço I 
Aula 14 – O pós-fordismo/neoliberalismo e seu espaço II 
Sessão 15 – Seminário e avaliação 
 
 
Bibliografia obrigatória (conteúdo da avaliação):  
HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. [Introdução + Capítulo 1: 
Liberdade é apenas mais uma palavra...] São Paulo: Loyola, 2008. 
 
Bibliografia complementar (conteúdo dos seminários): 
CASTELLS, Manuel. A nova economia: informacionalismo, globalização, 
funcionamento em rede. In: CASTELLS, M. A sociedade em rede, volume 1 – A era 
da informação: economia, sociedade e cultura (páginas 119 a 151). São Paulo, Paz 
e Terra, 1999. 
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LIPIETZ, A.; LEBORGNE, D. O pós-fordismo e seu espaço. In: Espaço e Debates n. 
25, 1988. Disponível em < http://lipietz.net/ALPC/REG/REG_1987h-po.pdf > 

MAGALHÃES, Felipe. Da metrópole à cidade-região: na direção de um novo 
arranjo espacial metropolitano? In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais, v. 10, n. 2 (2008). Disponível em < 
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/198 > 

MAGALHÃES, Felipe. O espaço do Estado no neoliberalismo: elementos para uma 
redefinição crítica. GEOgraphia - Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal Fluminense, v. 18, n. 37, 2016. < PDF via 
Moodle > 

VAINER, Carlos. Pátria, empresa e mercadoria. In: VAINER, C.; ARANTES, O.; 
MARICATO, E. (Orgs.). A Cidade do Pensamento Único: desmanchando consensos. 
Petrópolis: Vozes, 2000.  
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Disciplina: Geomorfologia Tectônica e Estrutural Ano/Semestre: 2018/1 

Código: GEO367 Professor: Roberto Célio Valadão 

Créditos: 4  
Carga Horária: 60  

Curso: Geografia Diurno  

Classificação: Obrigatória  

 
EMENTA 

A disciplina visa explicitar as relações existentes entre a gênese do relevo e as 
manifestações da tectônica, entendida como todo tipo de movimentação da crosta terrestre, 
e dos condicionantes litoestruturais nos diferentes domínios geotectônicos do Planeta. 
Discute as diferenças de enfoque entre abordagens morfoestrutural e morfotectônica. Trata, 
mais especificamente, das manifestações geomorfológicas reproduzidas em escala regional, 
sob forte condicionante geológico. 
 
OBJETIVOS 

Desenvolver no profissional em formação competências voltadas para compreensão da 
organização geomorfológica em escala regional, seus condicionantes e fatores 
geotectônicos inerentes, sob a perspectiva da geomorfologia histórica/evolucionária e, 
consequentemente, da geomorfogênese.   
 
CONTEÚDO 

 
I. O processo de construção do conhecimento geomorfológico: a investigação 
geomorfológica e seus conceitos fundantes. Especificidades, parâmetros gerais e referência 
terminológica de base da ‘Geomorfologia tectônica e estrutural’. 
 
II. As representações das formas de relevo: uso de mapas topográficos em Geomorfologia. 
Confecção e análise de perfis topográficos: perfis topográficos transversais. 
 
III. A tectônica global: princípios básicos fundamentais. Tipologia dos limites de placa em 
colisão. Geomorfologia de zonas convergentes placas: faixas móveis colisionais e margens 
continentais ativas. O “Ciclo de Wilson” sob perspectiva da megageomorfologia. 
 
IV. Estruturas em rochas. As dobras: processo de formação, classificação, evolução do 
relevo em estrutura dobrada. As falhas: elementos de uma falha, classificação, as estruturas 
falhadas, evolução de relevo de falhas. Nappe de arraste (cavalgamento): elementos 
constituintes fundamentais e gênese. 
 
V. Análise geológico-geomorfológica de seções estratigráficas. Interpretação de elementos 
do relevo em estrutura geológica dobrada a partir de imagens orbitais. 
 
VI. Reconhecimento, caracterização e interpretação de conjuntos regionais do relevo em 
campo: procedimentos e técnicas. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. GERRARD, A. J. .(1987). Rocks and Landforms. London: Unwin Hyman. 319p. 
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2. GUERRA, A. J. T. & CUNHA, S. B. da (org.) .(1998). Geomorfologia: uma atualização de 
bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 3a. ed.. 472p. 

3. HAMBLIN, W. R.; HOWARD, J. D. .(1995). Exercises in Physical Geology. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall, Inc., 9 ed.. 238p. 

4. HAMBLIN, W. R. .(1992). Earth’s dynamic systems. New York: Macmillan Pub. Co.. 647p.  

5. NUNES, B. de A; RIBEIRO, M. I. de C.; ALMEIDA, V. J. de; NATALI FILHO, T. .(1995). 
Manual técnico de Geomorfologia. Rio de Janeiro: IBGE, Série Manuais Técnicos em 
Geociências, no 5. 111p. 

6. PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T. H. .(2006). Para Entender a 
Terra. Porto Alegre: Bookmam [tradução de Rualdo Menegat et al.]. 656p. 

7. SELBY, M. J. .(1982). Hillslope materials e processes. Oxford: Oxford University Press. 
264p. 

8. STRAHLER, A. H.; STRAHLER, A. N. .(1992). Modern Physical Geography. New York: 
John Wiley & Sons. 638p. 

9. SUGUIO, K. .(1999). Geologia do Quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Paulo’s 
Comunicações e Artes Gráficas. 366p. 

10. SUMMERFIELD, M. A. (1994). Global Geomorphology. New York: Longman Scientific & 
Technical. 537p.  

11. TARBUCK, E.J.; LUTGENS, F.K. .(1997). Earth Science. New Jersey: Prentice Hall, 
638p. 

12. TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. de; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. (org.) .(2008). 
Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 3a reimpressão. 557p. 

13. VENTURI, L. A. B. (org.) .(2005). Praticando a Geografia: técnicas de campo e 
laboratório em geografia. São Paulo: Oficina de Textos. 239p. 

14. WILLIE, P. J. .(1971).The Dynamic Earth. Nova York: John Wiley.  
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Disciplina: Dinâmica Geoambiental do
Território Brasileiro

Ano/Semestre: 2º semestre

Código: GEO368 Professor: Vilma Lúcia Macagnan
Carvalho

Créditos: 4
Carga Horária: 60h
Curso: Geografia
Classificação: Obrigatória

EMENTA
A disciplina habilita o discente a entender o espaço físico brasileiro a partir da síntese
dos conhecimentos adquiridos em outras disciplinas básicas da área física da
Geografia. Utiliza-se da descrição, análise e classificação dos diferentes elementos
que o compõe, buscando entender a evolução dos mesmos ao longo do tempo que
resultou em interrelações expressas sob a forma de domínios naturais, possíveis de
serem cartografados, bem como o processo de ocupação humana verificado nesse
território. O entendimento desse espaço físico permite que o discente identifique os
diferentes níveis de apropriação e alteração de cada domínio, assim como os seus
limites, apresentados sob a forma de impactos ambientais. Carga horária de trabalho
de campo: 24h.

OBJETIVOS
Entender que a organização dos elementos físicos do espaço brasileiro é resultado de
uma evolução que ocorreu ao longo da escala geológica do tempo, que resultou em
domínios naturais com características diferentes. Entender que esses domínios
passaram por diferentes níveis de apropriação e alteração pela ação humana,
identificados sob forma de impactos ambientais.

CONTEÚDO

I. Introdução

II. A evolução dos elementos do quadro físico e a formação das paisagens naturais
brasileiras

III. Os Domínios Morfoclimáticos e a ocupação e transformação das paisagens
brasileiras

IV. Trabalho de campo: análise integrada e fisiologia da paisagem; construção de
perfis fisiográficos do trajeto percorridos e sua interpretação.
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V. Projeto: Desenvolvimento de projeto sobre um tema voltado ao público da
disciplina (pesquisa ou educação)

BIBLIOGRAFIA
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Disciplina: Geomorfologia e Dinâmica de Vertentes Ano/Semestre: 2018/1 

Código: GEO369  

Créditos: 4  
Carga Horária: 60  

Curso: Geografia Diurno  

Classificação: Obrigatória (Bacharelado) / Optativa 
(Licenciatura)  
Professor: Roberto Célio Valadão 

 

 
EMENTA 

A disciplina visa desenvolver nos alunos competências voltadas para o reconhecimento, a 
compreensão e a explicação da gênese e dinâmica das vertentes e de sua organização 
espacial, envolvendo o conhecimento dos agentes e processos morfodinâmicos exógenos e 
endógenos, incluindo o papel do homem como agente transformador do modelado. Nesse 
contexto, a aquisição de conceituações e terminologias específicas da Geomorfologia e o 
estabelecimento de relações com o relevo brasileiro são fundamentais. 
 
OBJETIVOS 

Desenvolver no profissional em formação competências voltadas para compreensão da 
organização geomorfológica em escala de vertente, seus condicionantes e fatores 
modeladores inerentes, sob a perspectiva da geomorfologia de processos e, 
consequentemente, da geomorfodinâmica.   
 
CONTEÚDO 

 

I. Objetivos e objeto da Geomorfologia. Processo de construção do conhecimento 
geomorfológico: múltiplas espacialidades e temporalidades. 
 

II. Vertentes: formas e processos. Hidrologia de vertente na interface com a 
Geomorfologia. Forma das vertentes. 
 

III. Processos modeladores de vertente. Processos de erosão hídrica. Transferências 
gravitacionais de massa. 
 

IV. Geomorfologia Fluvial. O ciclo hidrológico. A bacia de drenagem. Dinâmica do 
escoamento fluvial. Perfis longitudinal e transversal de um rio. Tipologia dos canais 
fluviais. 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D. & SANTOS, G.F. dos .(1994). Estrutura e origem das 
paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis, Editora da UFSC, vol. 1, 425p.. 

2. BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D. & PASSOS, E. .(1996). Estrutura e origem das 
paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis, Editora da UFSC, vol. 2, 875p.. 

3.CASSETI, W. .(1990). Elementos de Geomorfologia. Goiânia, Centro Editorial e Gráfico da 
UFG,  Textos para Discussão, nº 13,  132p.. 

4. CHRISTOFOLETTI, A . .(1980). Geomorfologia. São Paulo, Edgard Blücher, 188p.. 
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5.CLOWES, A . & COMFORT, P. .(1987). Process and landform. Hong Kong, Longman 
Group Ltd., 333p.. 

6. CUNHA, M.A. .(1991). Ocupação de encostas. São Paulo, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, 216p.. 

7. CUNHA, S.B. da & GUERRA, A.J.T. (org.) .(1998). Geomorfologia: exercícios, técnicas e 
aplicações. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 345p.. 

8. GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.B. da (org.) .(1998). Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio 
de Janeiro, Bertrand Brasil, 2a. ed., 394p.. 

9. DERBYSHIRE, E.;  GREGORY, K.J. & HAILS, J.R. .(1980). Geomorphological processes. 
London, Butterworths, 312p.. 

10. FOOKES, P.G. & VAUGHAN, P.R. .(1986). A handbook of engineering geomorphology. 
New York, Surrey University Press, Champman & Hall, 343p.. 

11. GARDINER, V. & DACKOMBE, R. .(1983). Geomorphological Field Manual. London, 
George Allen & Unwin, 254p.. 

12. GREGORY, K.J. & WALLING, D.E. .(1973). Drainage basin form and process - a 
geomorphological approach. London, Edward Arnold, 458p.. 

13. KNIGHTON, D. .(1984). Fluvial forms and processes. London, Edward Arnold, 218p.. 

14. ROSS,  J.L.S. .(1990). Geomorfologia: ambiente e planejamento. São Paulo, Ed. 
Contexto, 85p.. 

15. SELBY, M.J. .(1982). Hillslope materials and processes. Oxford, Oxford University Press, 
264p.. 

16. SHARMA, V.K. .(1986). Geomorphology - Earth surface processes and forms. New 
Delhi, Tata MacGraw-hill, 244p.. 

17. STRAHLER, A H. & STRAHLER, A N. .(1992). Modern Physical Geography. New York, 
John Wiley & Sons, 638p.. 

18. THOMAS, M.F. .(1994). Geomorphology in the tropics - a study of weathering and 
denudation in low latitudes. Chichester, John Willey & Sons, 460p. 

19. YAKUSCHOVA, A F. .(1986). Slopes. London, Longman, 288p.  

 



Universidade Federal de Minas Gerais 

Departamento de geografia 

Graduação (noites de segunda-feira) 

Segundo semestre de 2012 

Teoria e Métodos em Geografia - GEO370 

 

Ciência moderna 

 

A edificação da ciência moderna: a obstinação pela construção epistemológica de objeto 

e de método: desejo de particularização disciplinar. Territórios disciplinares: edificação 

de limites e a inevitabilidade das aberturas. O território político da ciência moderna: a 

universidade moderna. A gênese da geografia moderna. 

 

Introdução à teoria e ao método: a geografia 

 

Os significados de teoria e de método em geografia. Teoria da geografia: teoria do 

espaço, teoria do objeto. Espaço e método. 

 

Espaço e espacialidades 

 

Paisagem e região; lugar; território 

 

Hibridismos conceituais 

 

Lugar-território; lugar-mundo; cidade-região 

 

Por um novo modo de ver o mundo 

 

Método e metodologia. Modos de ver o mundo: concepções filosófico-científicas de 

mundo. Metodologia de pesquisa em geografia: breves notas sobre a sua natureza. 

Produção do conhecimento em geografia e desperdício de experiências: notas sobre o 

trabalho de campo. Conhecimento socioespacial e saberes do mundo: diálogos difíceis. 

Compreensões de pesquisa em geografia. 

 

 

Bibliografia básica 

 

GOMES, Paulo César da Costa. Geografia e modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1996. 
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EMENTA 

A disciplina visa apresentar e discutir a dimensão histórica e geográfica do planejamento 
territorial tendo por corolário as teorias e metodologias aplicadas a nível local, regional, 
nacional e mundial. Análises e aplicações práticas em planejamento do espaço serão 
efetivadas em campo, com destaque para as realidades locais e microrregionais brasileiras. 
 
OBJETIVOS 

Desenvolver a percepção das políticas e intervenções associadas ao planejamento territorial 
à luz da compreensão dos contextos teóricos e políticos de definição das questões a serem 
objeto de intervenção. Desenvolver a capacidade de análise, de avaliação e de proposições 
sobre temas territoriais em diversas escalas territoriais. 
 
 
CONTEÚDO 

 
I. Retrospectiva de intervenções sobre a cidade ocidental 
 

II. Tradições de planejamento   
 

III. Planejamento urbano e regional no Brasil – do planejamento funcionalista ao direito à cidade e a 

trajetória da reforma urbana 
 

IV. Agentes de produção do espaço, dinâmica imobiliária e planos diretores   
 
V. Planejamento estratégico e a cidade neoliberal 
 

VI. Análise de planos recentes: Planos municipais, metropolitanos, de bacias hidrográficas, de 

saneamento, de habitação de interesse social e de regularização fundiária 
 
VII. Informalidade urbana e planejamento – favelas, periferias, ocupações 
 
VIII. Planejamento Metropolitano 
 
IX. Mini-Oficina de planejamento territorial – Produção agrícola em contexto metropolitano 
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