
CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

GEOGRAFIA

ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE I E II

FONTE: MEC / INEP / ENCCEJA





CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

GEOGRAFIA

UNIDADE I
MUDANÇAS NO ESPAÇO
GEOGRÁFICO DO BRASIL 

ENSINO FUNDAMENTAL



28

História e Geografia Ensino Fundamental

Capítulo II

Mudanças no espaço
geográfico do Brasil

Observe a tabela abaixo:

rodoviário

Brasil

EUA

Alemanha

Japão

França

ex-URSS

Paraguai

70%

25%

18%

20%

28%

  4%

47%

18%

50%

53%

38%

55%

83%

  4%

12%

25%

29%

42%

17%

13%

49%

TRANSPORTE DE CARGAS NOS ANOS 1990

ferroviário hidroviário

Sobre o que a tabela nos informa? O que diz o
título da tabela? Os dados referem-se a quais
países? E a qual época?

Você já deve ter percebido que a tabela trata
dos tipos de transporte utilizados para levar e
trazer mercadorias no Brasil e em outros
locais do mundo, na década de 1990. E deve ter
reparado que setenta por cento (70%), ou seja, a
maior parte do transporte de carga no nosso país
é realizado por rodovias, com caminhões que
cruzam as estradas de norte a sul e de leste
a oeste. Isso significa que o Espaço Geográfico
brasileiro tem sido marcado e integrado
por rodovias.

CAMINHONEIROS
ANUNCIAM NOVA GREVE

Os caminhoneiros marcaram greve para
segunda-feira em todo país. A partir de
hoje, os motoristas que deveriam receber
carga para viagens mais longas têm
orientação para recusar o trabalho. E de
acordo com estimativas do Movimento
União Brasil Caminhoneiro (MUBC),
cerca de um milhão deles cruzarão os
braços. A determinação da entidade é de
que os caminhões fiquem parados no
acostamento das estradas ou em
postos de gasolina, evitando o
bloqueio de rodovias.
Jornal da Tarde, São Paulo, 26 abr. 2000.

De que trata a reportagem?

O que pode acontecer com o transporte de carga
no Brasil com a greve dos caminhoneiros? Como
as mercadorias vão circular no país? Isso pode
afetar a sua vida?

Como vimos na tabela, o principal meio de
transporte de carga no Brasil é a rodovia.
Uma grande greve de motoristas de caminhão,
portanto, pode interromper a circulação dos
produtos, o abastecimento dos supermercados
e dos postos de gasolina, o transporte de
mercadorias do campo para a cidade
e para os portos marítimos e aeroportos,
afetando assim a todos.

Na sua história recente, a sociedade brasileira
integrou suas diferentes localidades por meio das

Agora leia a reportagem.

CESP 1995 apud OLIVA, Jaime; Roberto Giansanti. Espaço e modernidade:
temas da geografia mundial. São Paulo: Atual,1999.
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estradas de rodagem. É possível dizer que o
sistema de rodovias é, na sociedade brasileira, um
dos vários meios de organizar o Espaço
Geográfico.

Vamos, assim, neste capítulo, refletir sobre a
organização do Espaço Geográfico do Brasil.
Para isso, vamos estudar:

• A organização do território brasileiro,
a partir de ações realizadas pela
sociedade ao longo de sua história,
especialmente marcada, nos últimos
60 anos, pela expansão do transporte
rodoviário – um fator de integração de
diferentes localidades.

• Os deslocamentos da população
entre diferentes regiões – movimentos
migratórios –, que aumentaram após
a construção do sistema de
transportes no Brasil.

• Os efeitos e danos sobre o meio ambiente,
por conta do crescimento das atividades
econômicas, como a abertura de estradas,
instalação de indústrias, expansão da
agricultura e criação de gado em regiões de
florestas etc.

O TRANSPORTE NO BRASIL
Você já deve ter se perguntado: por que uma
greve de caminhoneiros afeta nossa vida?

Você sabe que todo produto tem um custo. Por
exemplo: o arroz e o feijão, alimentos básicos,
têm um custo de plantio, colheita, armazenagem
e transporte. O custo do transporte, isto é, o que é
cobrado pelo caminhoneiro ou pela empresa
transportadora, se chama frete; ele varia
conforme a distância, o peso e a quantidade
das mercadorias.

É importante destacar que existem outros meios
de transporte usados para que os produtos

cheguem a você; dentre eles, escolhemos alguns,
para entendermos o Espaço brasileiro:

• As ferrovias, que foram muito utilizadas no
passado, séculos XIX e começo do XX, com o
transporte de cargas e passageiros.

• As hidrovias, que utilizam rios para navegação.

• As rodovias, assunto principal deste capítulo.

Voltando à nossa estatística inicial, vimos que
70% do transporte de carga no Brasil é feito
por caminhões. Por que adotamos o
transporte rodoviário?

O Brasil é considerado um país de dimensões
continentais, isto é, tem uma extensão territorial
que o coloca entre os maiores do mundo. Com esse
tamanho todo, seria adequado utilizar caminhões
para transportar praticamente 2/3 de toda a carga?
Voltemos à tabela das modalidades de transporte
de carga nos anos 1990, para compararmos os
dados brasileiros aos dos outros países. Algum
deles transporta carga da mesma maneira que o
Brasil? O que mais se aproxima é o Paraguai, com
47% de transporte rodoviário. Veja que os outros
países destacados na tabela, exceto a ex-URSS,
destinam ao sistema rodoviário aproximadamente
30% das cargas. Ou seja, a cada 100 mercadorias
transportadas no Brasil, 70 viajam de caminhão; já
nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 25 são
transportadas por rodovias.

Voltemos à greve dos caminhoneiros. Leia com
atenção o depoimento do presidente do MUBC
(Movimento União Brasil Caminhoneiro), Nélio
Botelho: Se há pouca carga e os caminhões

trafegam com excesso de peso, isso significa que

um caminhão está trabalhando por dois,

agravando ainda mais a crise. Botelho diz que a
frota de caminhões envelhecida e sem
manutenção, o excesso de peso e de trabalho são
os principais responsáveis pelos acidentes nas
estradas; além disso, reclama que o caminhoneiro
não tem condições de pagar os pedágios.
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1

Desenvolvendo competências

a) Pense sobre a questão do transporte de cargas. O que seria mais adequado para transportar

mercadorias?

1. Usar meios diversos, como ferrovias e hidrovias.

2. Não apoiar o transporte de carga em apenas um meio.

3. Integrar os diversos meios para facilitar o escoamento dos produtos pelo território.

b) Agora, compare os dados da tabela para responder:

Dos meios de transporte de carga relacionados abaixo, qual você considera mais adequado a

um país com dimensões continentais, como a ex-URSS?

1. Ferroviário

2. Rodoviário

3. Hidroviário

É importante lembrar quem construiu as
principais rodovias brasileiras: os governos
federal e estaduais, que investiram na
construção das rodovias muitos recursos
originados dos impostos e de empréstimos feitos
a bancos nacionais e internacionais.

Veja um exemplo: a rodovia Dutra, que liga as
duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio
de Janeiro, foi uma grande obra, na década de
1940, do Governo Federal, que planejava
aumentar o transporte rodoviário no país.

Com isto, atendeu a interesses de grandes
empresas estrangeiras, principalmente as
automobilísticas. Observe que a construção de
uma rodovia, naquela época, era um sinal
importante para o Brasil crescer. E hoje? O que

2

Desenvolvendo competências

Você consegue perceber quantos problemas os caminhoneiros enfrentam? Quais das situações

abaixo teriam levado à greve dos caminhoneiros?

a) As estradas mal conservadas.

b) O excesso de peso da carga dos caminhões.

c) As altas tarifas do pedágio.

aconteceu com a rodovia? Ela continua ainda
sob o domínio público?

A rodovia Dutra foi privatizada, isto é, seu
controle passou das mãos do Governo Federal
para uma empresa particular, que tem o direito
de cobrar pedágios para fazer as manutenções.

Um dos motivos da greve dos caminhoneiros foi
justamente o alto valor que é cobrado em todos
os pedágios do Brasil. O Governo argumentou
que não tem mais dinheiro para investir na
recuperação e construção das rodovias e, por
isso, concedeu o controle a empresas
particulares. O aumento dos pedágios se refletiu
no preço do frete e resultou em diversos
problemas no transporte rodoviário de cargas.
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TRANSPORTES NO BRASIL - 1990

aéreo
0,3% aquaviário

17%

dutoviário
3,7%

ferroviário
21%

rodoviário
58%

Ministério dos Transportes, 1999.

dutoviário
uso de dutos, enormes tubulações, para o

transporte de gás natural, petróleo etc.

O que notamos nas porcentagens do gráfico
acima? Mais da metade dos transportes realizados
no território brasileiro, 58%, é feita por meio
rodoviário.

Vamos retomar algumas das questões levantadas
até agora: Por que adotar esse modelo? Que
implicações isso pode trazer para um país como o
Brasil, que tem uma área muito grande? Será que
o transporte rodoviário é o mais adequado para
longas distâncias? E nas cidades, onde as
distâncias são menores, é viável também?

O transporte rodoviário a longa distância, num
país de dimensões continentais, como o Brasil,
acarreta mais prejuízos do que benefícios. Os
gastos com combustível são enormes; a frota de
caminhões para transportar os produtos da
indústria, da agricultura e do comércio deve ser
suficientemente grande para atender às
necessidades do mercado brasileiro; o preço do
frete (o custo do transporte) é alto, levando ao
encarecimento das mercadorias.

O transporte rodoviário foi praticamente imposto
nos anos 1940 e 50, com a industrialização.

Observe os seguintes dados:

Visando a incentivar a vinda de novas indústrias,
em especial, as do setor automobilístico, o
Governo Federal, principalmente, preparou o
território com rodovias, comunicação e energia.

O setor de transporte rodoviário de cargas é
responsável por aproximadamente 2/3 das cargas
que circulam no país. Fatura quase R$ 40 bilhões
por ano e gera 3,5 milhões de empregos diretos e
indiretos. Atualmente, existem 900 mil
caminhoneiros autônomos, isto é, que trabalham
por conta própria, e 35 mil empresas. A frota
chega a dois milhões de veículos.

O Brasil tem mais de 250 mil quilômetros de
rodovias, dos quais mais da metade são
pavimentados. Nos últimos anos, os governos
Federal e Estaduais vêm passando o controle das
rodovias para empresas privadas ou particulares,
o que resultou no aumento dos pedágios
das rodovias.
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ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DAS RODOVIAS

Adaptado de FERREIRA, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico: espaço mundial. Comunicação Cartográfica de Marcelo Martinelli. São Paulo: Moderna, 1998.

Observe abaixo o mapa da organização territorial
das rodovias no Brasil.

O que percebemos em relação à concentração das
estradas no território? Como a associamos ao
processo de industrialização que ocorreu no Brasil?
Leia a legenda para entender o significado das
linhas e pontos desenhados no mapa. Perceba que
há tipos diferentes de estradas de rodagem.

Notamos que a concentração dessas estradas no
sudeste atende a razões econômicas, sobretudo
aos interesses das indústrias. Isto provocou uma
intensa movimentação de cargas e pessoas entre
os principais centros econômicos do Brasil.

Outro fato que chama a atenção é o número
reduzido de rodovias que integram a região Norte
– lá, predomina o transporte hidroviário.

Retomando nossa questão inicial, o Brasil tem um
vasto território, integrado parcialmente por
rodovias. A dependência em relação a um só
modelo, que foi imposto, causa vários problemas.

Então, podemos perceber que a organização e a
integração do Espaço Geográfico brasileiro vêm
mudando ao longo da sua história. A rede de
transporte é um bom exemplo para notarmos
como as pessoas circulam e como os produtos
chegam até nós. A greve dos caminhoneiros foi
um bom exemplo para compreendermos os
problemas do transporte rodoviário.
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3

Desenvolvendo competências

1. O Brasil tem, como principal meio de transporte, a rodovia. Isso gerou inúmeros problemas

de deslocamento das pessoas e mercadorias. O que levou milhares de motoristas a pararem as

principais estradas brasileiras? Que conseqüências uma greve de caminhoneiros causou ao

sistema de transporte do território brasileiro?

Assinale a alternativa correta.

a) A greve não teve conseqüência alguma, pois existem no Brasil outros meios de transporte

mais eficientes que as rodovias, como as hidrovias.

b) A greve prejudicou o abastecimento de alimentos, pois a maior parte do transporte de

mercadorias no Brasil é feita pelas rodovias.

c) A greve não alterou o abastecimento de produtos, porque a paralisação não atingiu as

principais rodovias do país; os caminhoneiros reivindicavam transportar apenas produtos

de primeira necessidade.

d) O Brasil vem investindo rapidamente em outros meios de transporte, tais como as

ferrovias, com o objetivo de transportar toda a carga sem utilizar o sistema rodoviário.

FLUXOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL

Adaptado de SANTOS, Regina Bega. Migrações no Brasil. São Paulo: Scipione, 1994. (Ponto de apoio).

Vimos, na parte anterior deste capítulo, a
importância dos meios de transporte na
organização do espaço geográfico. Agora,
analisaremos os movimentos migratórios da
população, que só foram possíveis em número
elevado devido à expansão do sistema de
transporte. Isso resultou em inúmeras mudanças
no Espaço Geográfico.

Observe os três mapas abaixo sobre os fluxos
migratórios no Brasil:

O que os mapas mostram? A que regiões eles se
referem? Há diferenças e semelhanças entre os
três mapas? Pense a respeito dessas questões.

Décadas de
1950 e de 1960

Décadas de
1960 e de 1970

Décadas de
1970 e de 1980

O PAÍS EM MOVIMENTO: FLUXOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL
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4

Desenvolvendo competências

Agora, responda: o que representam as setas nos mapas?

a) O processo de industrialização do Brasil.

b) As principais rodovias que ligam os estados brasileiros.

c) As hidrovias e ferrovias do Brasil.

d) O deslocamento da população pelo território brasileiro.

Sabemos que o uso de setas nos mapas indica
movimento, deslocamento, fluxos. Os três mapas
tratam das diferentes ocorrências de um mesmo
fenômeno em momentos históricos distintos.

Não seria também a industrialização, pois as setas
não fornecem elementos suficientes para a
compreensão dos diferentes tipos de indústrias
que existem no Brasil.

As hidrovias, como você já sabe, consistem no
conjunto de mudanças que ocorrem ao longo dos
rios para transportar mercadorias e pessoas – no
mapa, não há indicação de nenhum rio. Para
representarmos as estradas, usamos traços e
linhas. Só nos resta a alternativa (d): os mapas
representam o deslocamento da população pelo
território, fenômeno conhecido como migração.

Agora, surgem novas perguntas. O que as setas
indicam em cada mapa? Por que tantas pessoas se
deslocaram nas décadas de 1950 e 1960? É
possível identificar qual região teve a maior saída
de habitantes ao longo desses anos?

O que motivou esses habitantes a saírem dos
seus locais de origem? Por que a Amazônia
praticamente não teve movimento populacional
até a década de 1960?

AS DÉCADAS DE 1950 E 1960
No mapa das décadas de 1950 e 1960, a seta
maior (que se divide em 4 ramos) indica um
grande movimento da região Nordeste para a
Sudeste. Você saberia levantar as razões desse
deslocamento populacional?

A intensa migração ocorrida está associada ao
êxodo rural (saída de pessoas das áreas rurais
para as cidades) verificado no Brasil a partir dos
anos de 1930.

Parte da população rural foi praticamente
expulsa do campo, sobretudo em conseqüência da
instalação de médias e grandes propriedades, da
introdução de máquinas agrícolas (tratores,
colhedeiras, sementeiras...) – modernização da
agricultura –, da falta de incentivo ao pequeno
produtor rural e da concentração de terras nas
mãos de poucos proprietários. Tudo isso, e mais as
secas em determinadas regiões do país, provocou o
desemprego de milhares de trabalhadores. Sem
possibilidade de sobreviver dignamente, muitas
famílias rumaram para a cidade.

Famílias inteiras, na maioria das vezes, fugiam da
seca, do desemprego, da falta de investimento dos
governos nos lugares onde moravam.

Atualmente, conforme dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), a população
urbana (aquela que vive nas cidades) do Brasil
está em torno de 82%.

O Brasil dos anos 1950 e 1960 se industrializava
rapidamente. A fim de atrair as indústrias
estrangeiras, em especial as do setor
automobilístico, o Governo Federal,
principalmente, garantia os investimentos
necessários ao território: construíram-se
estradas, siderúrgicas, redes de energia e de
comunicação. A região Sudeste foi a que recebeu
mais investimentos.

Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, a crescente industrialização atraiu
muitos migrantes. Aumentou expressivamente a
população das metrópoles da região Sudeste e o
resultado foi que a mão-de-obra superou a
procura de trabalhadores pela indústria.
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PRINCIPAIS FLUXOS MIGRATÓRIOS
NO BRASIL (1990)

Adaptado de: OLIVEIRA, A.U. Geografia do Brasil. [S.l.: s.n.],1995.

AS DÉCADAS DE 1960 E 1970
O mapa das décadas de 1960 e 1970, além de
indicar um significativo movimento em direção
ao Sudeste, registra dois novos movimentos
importantes para a compreensão da migração.

O primeiro deles está representado pela seta que
se origina na região Sul e vai até a região Centro-
Oeste: diferentemente das migrações ocorridas
nas décadas de 1950 e 1960, esse fluxo
migratório não se relacionava com o
desenvolvimento industrial, mas com a ampliação
da fronteira agrícola, isto é, com a formação de
uma nova área para a agricultura. As terras do
Sul ficaram mais caras, e a concorrência com
grandes empreendedores (grandes proprietários)
levou os pequenos agricultores a buscarem novas
propriedades no Centro-Oeste. Nesta época, o
governo brasileiro incentivou a migração de
famílias de trabalhadores agrícolas, que saíram da
região Sul e Sudeste e foram abrir fazendas no
Mato Grosso e Goiás.

O segundo movimento tem como destino a
Amazônia: muitos vão trabalhar no garimpo e
em projetos agropecuários para atender aos
interesses das grandes empresas; além disso, a
construção da rodovia conhecida por
Transamazônica estimulou a chegada de novos
migrantes, sobretudo nordestinos, como
mostram as setas do mapa.

E o mapa das décadas de 1970 e 1980? Que
mudanças ele registra? A migração para o
Sudeste diminuiu ou aumentou? Para que parte
do território direcionam-se os fluxos?

Repare que o fluxo de migrantes do Nordeste para
o Sudeste continua, porém em menor ritmo. O
que se destaca, nessas décadas, é a migração
rumo à região Norte, em busca dos empregos
proporcionados por novas áreas de pecuária e
agricultura.

E nos anos 1990? O brasileiro continua
migrando? Observe o mapa e o gráfico a seguir:
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5

Desenvolvendo competências

Leia os versos da canção abaixo: você percebe alguma ligação entre a migração que ocorre no

Brasil e a história de sua vida e de sua família?

O meu pai era paulista

Meu avô, pernambucano

O meu bisavô, mineiro

Meu tataravô, baiano

Vou na estrada há muitos anos

Sou um artista brasileiro.

BUARQUE, Chico. Paratodos. [S.l.]: BMG Ariola,1993. 1 CD.

O que retratam esses versos do compositor e músico Francisco Buarque de Holanda,

conhecido como Chico Buarque? Você se identifica de alguma maneira com essa canção?

Esses versos podem ser lidos como um testemunho do artista a respeito das migrações da

população brasileira? Justifique.

O que representa o gráfico? É possível relacioná-
lo com o mapa? Qual a semelhança entre a
direção dos fluxos e a linha do gráfico?

Podemos entender que:

• um grande índice de migrantes se desloca
para as áreas de garimpo e para as fronteiras
agrícolas;

• o desinteresse dos migrantes pelas metrópoles
da região Sudeste pode ser explicado pela

crise econômica, que diminuiu o número de
empregos na indústria;

• a migração rumo à região Norte foi
responsável pelas altas taxas de crescimento
anual dos estados que a integram, crescimento
este bastante expressivo se comparado ao dos
estados que apresentaram as menores médias,
como a Paraíba, com 0,80%, e à média
brasileira, que ficou em 1,6%.

Em 1940, havia 3,4 milhões de brasileiros fora
de sua cidade natal; o número chegou a
12,5 milhões em 1960, 43,3 milhões em 1980 e
53,3 milhões em 1991, de acordo com o IBGE.
Os números contribuem para a análise
da música?

O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Vou na estrada há muitos anos
Sou um artista brasileiro.
BUARQUE, Chico. Paratodos. [S.l.]: BMG Ariola,1993. 1 CD.

O brasileiro, de modo geral, é migrante.
O trabalho do migrante proporcionou o

desenvolvimento dos lugares e das regiões.
Os fluxos migratórios acompanham as atividades
econômicas, tais como a indústria, a
agropecuária, o comércio e os serviços, que se
organizaram de maneira desigual pelo território.

É necessário entender como, por que e onde
ocorreram os movimentos migratórios para
analisar o território e compreender as
transformações nele ocorridas nas
últimas décadas.

O grande crescimento das metrópoles é explicado
pelo aumento das migrações internas, observadas
nas tabelas e nos mapas. A maioria dos
migrantes, pertencente a camadas da população
mais pobre, foi obrigada a deixar sua terra natal
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CRESCIMENTO ECONÔMICO E DANOS AO MEIO AMBIENTE

O que você percebe no gráfico de barras? O que
significa cada barra? Como relacionar a área
desmatada ao longo dos anos? O desmatamento
teve alterações? Em que ano ocorreu o maior
desmatamento na Amazônia? Por que ocorre o
desmatamento? Quais as suas conseqüências
sociais e ambientais?

Como vimos na discussão sobre migração e
transportes, o espaço geográfico se altera devido à
ampliação das atividades econômicas no território,
tais como a indústria, comércio, serviços,
agropecuária e mineração. Percebemos que, para
atender aos interesses do desenvolvimento
capitalista no Brasil, principalmente após os anos
de 1950, o Estado atuou na produção e
organização do território, construindo uma infra-
estrutura de transportes, energia e comunicação.

Note que a transformação do território não foi
por igual. Muitas regiões tiveram sua ocupação
acentuada após os anos de 1970. Isso também
ocorreu na Amazônia. Por quê?

Observe novamente o mapa dos fluxos migratórios
do Brasil nos anos de 1990. O que você nota? Por
que milhares de migrantes se dirigiram para a
Amazônia? Em que eles foram trabalhar?
Ocorreram problemas sociais e ambientais nesses
deslocamentos nos últimos anos? Que atividades
foram realizadas lá? Os vários governos que
administraram o Brasil nos últimos anos
contribuíram para alguma mudança no quadro
social e ambiental da Amazônia? É possível mudar
o quadro da ocupação da Amazônia?

Observe o gráfico de barras ao lado sobre a
evolução do desmatamento na Amazônia.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 1996.

área em km2

EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

0

19
88

ano

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

em busca de melhores condições de vida.

Muitos dos que seguiram para as grandes e
médias cidades brasileiras trabalham no setor de
serviços e no setor informal, pois foram essas as
oportunidades que encontraram. Habitam
geralmente moradias precárias nas periferias dos
centros urbanos – não participaram,
infelizmente, da distribuição da riqueza que
ajudaram e ajudam a construir.

O ato de migrar para a cidade significa uma
mudança brusca no modo de vida. Às vezes, parte
da família fica na terra natal. A adaptação na
metrópole é difícil, o preconceito social e

econômico dificulta a possibilidade de se buscar
uma cidadania plena no novo lugar. Aos poucos,
há uma perda da identidade e das raízes.

Nos anos de 1950 e 1960, o migrante
praticamente se isolava de seu local de origem
por causa da pouca integração dos transportes e
da comunicação no Brasil. A partir dos anos
1970, com o desenvolvimento dos correios e de
outros setores de comunicação e da construção de
mais estradas, muitas famílias puderam manter
mais contato, desempenhando uma maior
interação social e cultural.
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Discutimos, na parte anterior a idéia de fronteira
agrícola, ou seja, expansão da agricultura e
pecuária para novas áreas. Percebemos que, nos
anos de 1960 e 1970, a fronteira avançava para
os estados da região Centro-Oeste com a pecuária
e a agricultura da soja. Como os governos
participaram incentivando as atividades para as
regiões Norte e Centro-Oeste?

A ocupação das regiões foi estimulada pelos
governos, principalmente o Federal, com a
finalidade de atrair novas empresas do setor
agropecuário e mineral para produzir em
grande quantidade. Para isto, o governo

6

Desenvolvendo competências

Localize no mapa “Organização territorial das rodovias” (página 32) as estradas que ligam

essas cidades. Observe se elas são pavimentadas ou não.

A atitude do Governo em promover a ocupação da Amazônia privilegiando a atividade

agropecuária em grandes propriedades tinha uma intenção evidente.

Qual das opções abaixo melhor exprime essa intenção?

a) Ocupar a região apenas com pequenos proprietários de terras que vieram do Sul do Brasil.

b) Ocupar a região através de grandes projetos agropecuários e minerais que visavam o

mercado externo.

c) Preservar as terras indígenas e garantir uma vida adequada aos migrantes que

lá chegavam.

d) Construir outros caminhos, não rodoviários, que integrassem a região.

implantou uma política chamada
“desenvolvimentista”, baseada nos incentivos
fiscais (vantagens concedidas aos empresários
que queriam produzir na Amazônia),
principalmente a partir da década de 1970.

A tentativa de ocupar o Cerrado e a Floresta
Amazônica desencadeou uma migração em busca
de novos empregos e novas terras. Associados aos
incentivos fiscais, o Governo Federal construiu
várias rodovias, tais como a Belém–Brasília,
a Transamazônica, a Cuiabá–Santarém,
a Cuiabá–Porto Velho.

Por que os camponeses do Sul foram para o
Centro-Oeste e para Amazônia, conforme os
mapas de migração das páginas 31 e 33 mostram?
O uso das máquinas pelas empresas agrícolas na
produção da soja, principalmente, e a valorização
das terras expulsaram o pequeno produtor. A
pressão por terras e emprego fez, então, com que

o governo incentivasse a migração para o Norte.

Vejamos outra questão para entender os danos
ambientais causados pelo desmatamento: na
Amazônia, as madeireiras retiram muitas árvores
nativas e deixam brechas enormes na vegetação;
áreas de pastagens substituem a mata.
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7

Desenvolvendo competências

A agricultura voltada para o mercado se espalha sobre antigas áreas de floresta. A vegetação

original é destruída e a erosão prejudica os solos. Assinale a alternativa que explica as

transformações ambientais na Amazônia.

a) A floresta e as atividades agropecuárias convivem sem gerar danos ao ambiente.

b) O ecossistema amazônico, muito resistente, tem impedido a ocupação da região e tornado a

Amazônia pouco atraente às empresas.

c) A rápida ocupação pelas empresas capitalistas tem provocado danos por desmatarem-se,

com máquinas ou queimadas, enormes trechos de floresta.

d) O aumento do número de pequenas propriedades para a realização da agricultura de

subsistência tem representado um grande desastre ecológico.

8

Desenvolvendo competências

Escolha, dentre as alternativas abaixo, a solução mais adequada para um uso mais racional

da natureza e para a vida dos homens.

a) As experiências voltadas para a exploração em grandes áreas, com o cultivo de um só

produto, não prejudicam a região e geram empregos para milhares de trabalhadores.

b) A transformação da Amazônia em uma área de grandes pastagens evita o desmatamento e

os danos ambientais.

c) A produção dos seringueiros deve ser controlada pelos grandes grupos econômicos para

atingir o mercado internacional, garantindo lucros para o país.

d) O estímulo à criação de reservas extrativistas garante o sustento dos povos da floresta,

preserva-a e gera empregos e renda.

O que você acha da imposição desse modelo de
desenvolvimento na Amazônia? Existe uma outra
maneira de ocupar e até mesmo explorar as
riquezas naturais da Amazônia que não
prejudique o meio e atenda aos interesses das
comunidades? A expansão da fronteira agrícola
atendeu às necessidades dos milhares de
migrantes que foram para a Amazônia?

Seringueiros e castanheiros, que há séculos
tentam viver sem depender das empresas
agropecuárias e dos grandes proprietários de
terras, conseguem, com muita luta, a criação de
reservas extrativistas que representam uma
proposta diferente de ocupação e organização do
espaço amazônico.

Em relação à Amazônia, é necessário propor
novas práticas sociais que não excluam aqueles
que são marginalizados na sociedade.

Em relação às práticas ambientais, é preciso
repensar o modelo de ocupação do espaço.
Grandes pastagens e cultivos nas áreas de
florestas não podem mais ocorrer, pois é
necessário estabelecer um rígido controle da
expansão das fronteiras agrícolas. Criar
reservas naturais estimularia a pesquisa
científica para o conhecimento da
fauna e flora.

É fundamental garantir a preservação,
a qualidade de vida e diminuir as desigualdades
sociais.
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MUDANÇA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILERO

Como vimos, o Espaço Geográfico mudou
rapidamente após os anos de 1950, com a
construção de um sistema de transporte
basicamente rodoviário. A maior parte das cargas
são transportadas sobre rodas e notamos os
problemas que isso trouxe para todos.

Além do transporte de carga, notamos também
que as pessoas saíram mais dos estados em busca
de uma vida melhor. Para isso, muitos migraram
usando o transporte rodoviário.

Na intenção de integrar o país, o Governo
preparou o território com os transportes,
comunicação e energia e possibilitou o aumento
de outras atividades. Essas transformações
causaram inúmeros danos ambientais. A questão
que colocamos então para o presente e o futuro é:
como construir o desenvolvimento, favorecendo a
melhoria de vida para a população, sem, contudo,
criar tantos impactos no ambiente?
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1

Conferindo seu conhecimento

a) As três alternativas contribuem para a eficiência e o barateamento do transporte de cargas. Contudo,
concentrar praticamente toda a carga no transporte rodoviário pode trazer sérias conseqüências à população.
Você saberia responder quais?
• O aumento do frete do transporte.
• O alto custo de construção e manutenção das estradas.
• O enorme gasto com combustível.
Essas são algumas das conseqüências que ocorreram no Brasil após a escolha do transporte de cargas através
das rodovias.

b) Se você escolheu a ferrovia, acertou. A ex-URSS transporta 83% dos seus produtos através da ferrovia,
enquanto o Brasil só usa 18%.

Optar pelos pedágios é um bom começo. Afinal, o que o pedágio tem a ver com a situação? Você paga pedágios
quando viaja? Todas as estradas têm pedágios? Por que existe o pedágio nas estradas brasileiras? O que você
souber sobre o assunto, anote em seu caderno.

Resposta (b).

Resposta (d).

A alternativa (b) é a que melhor identifica o projeto de colonização da Amazônia nos anos 1970 e 1980. O
projeto consistiu numa série de ações: parte das terras indígenas foi invadida por garimpeiros e empresas de
mineração; a construção de estradas e a ocupação ao longo das suas margens com a agricultura e pecuária
aumentaram o desmatamento.

A alternativa (c) é correta, pois a ocupação da Amazônia por grandes empresas agropecuárias e de mineração é
responsável por desequilíbrios sociais e ambientais. As áreas desmatadas perdem sua riqueza natural. Os solos
ficam expostos às chuvas fortes e às queimadas, causando erosão e perda da fertilidade. A prática da mineração
poluiu alguns rios por conta da utilização de produtos químicos, como o mercúrio, muito usado no processo de
separação do ouro e de outros minerais.

A alternativa (d) é uma solução possível para a Amazônia. Tente lembrar de outras situações que acontecem no
lugar onde você mora. Seria possível, na sua comunidade, aliar uma atividade econômica com a preservação da
natureza, gerando uma renda adequada para os seus cooperados? É possível encontrar soluções alternativas ao
modelo de desenvolvimento capitalista que elevem a qualidade de vida dos habitantes?

2

3

4

6

7

8
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

•  Identificar fenômenos e fatos histórico-geográficos e suas dimensões espaciais e temporais, utilizando
mapas e gráficos.

•  Analisar geograficamente características e dinâmicas dos fluxos populacionais, relacionando-os com
a constituição do espaço.

•  Interpretar situações histórico-geográficas da sociedade brasileira referentes à constituição do espaço,
do território, da paisagem e/ou do lugar.

•  Comparar os processos de formação socioeconômicos e geográficos da sociedade brasileira.

•  Comparar propostas de soluções para problemas de natureza socioambiental, respeitando valores
humanos e a diversidade sociocultural.
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Capítulo VI

A cidade e o campo
no Brasil contemporâneo

APRESENTAÇÃO
Para tomar decisões sobre investimentos, um
governo precisa de informações sobre o país. Para
isso, temos o IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – um órgão encarregado
de fazer pesquisas sobre características do Brasil,
oferecendo um “retrato” de nosso país. Um
exemplo é o Censo Demográfico, que pesquisa, a
cada dez anos, dados sobre população, renda,
trabalho e outros.

Nos últimos anos, no entanto, tem surgido um
problema, tanto para o IBGE como para
pesquisadores: como identificar quantos são os

brasileiros que vivem na cidade e quantos os que
vivem no campo. Cada vez mais essas populações
parecem se confundir. Por exemplo: muitos
“bóias-frias” moram em cidades e trabalham no
campo, no plantio ou na colheita. Por sua vez, há
muitos trabalhadores exercendo ofícios durante
meses, em São Paulo ou no Rio de Janeiro,
retornando depois para seus sítios no Nordeste ou
Minas Gerais.

Leia o que diz a reportagem de jornal sobre
o problema:

bóia-fria
trabalhador assalariado do campo que recebe remuneração por tarefas realizadas em determinados períodos do calendário

agrícola, como plantio ou colheita. Tem esse nome porque muitas vezes, durante a jornada em meio à plantação, come sua
refeição sem ter como aquecê-la. Também é chamado de “volante”.

Muito do movimento medido pelo IBGE é, na verdade, de produtores rurais que vão morar
na sede do município, onde usufruem mais conforto e continuam trabalhando na sua terra.
É o caso de metade dos agricultores paulistas e goianos.

Convictos de que essa gente virou urbana, os governos federal e estaduais repassam
verbas, que entram no caixa das prefeituras e são empregadas em pavimentação ou
iluminação pública, quando o que as pessoas podem estar precisando é de crédito e
assistência agrícola.

Assim como há gente morando na cidade e trabalhando no campo, há gente morando no
campo e trabalhando na cidade. Em Guararema (Estado de São Paulo), algo como dois
terços dos moradores trabalham na capital paulista.

(...) Em Valente, no Estado da Bahia, inicialmente os produtores apenas cultivavam sisal.
Construíram uma batedeira, que torna a fibra mais mole e permite vendê-la mais caro.
Depois, montaram uma fábrica de tapete e carpete de sisal. A associação dos pequenos
agricultores abriu uma escola rural, um supermercado e uma fábrica de sapatos de couro de
bode e parte da receita foi investida em eletrificação rural por energia solar. Formou-se uma
rede de atividades não-agrícolas, num cenário que é, para todos os efeitos práticos, rural.
SANT’ANNA, Lourival. Conceitos de rural e urbano imploram por revisão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2001.

sisal
planta originária do México, com folhas estreitas e compridas. Produz fibra resistente, usada para fazer barbantes, cordas,
tapetes e outros. Adapta-se bem a regiões semi-áridas, com solos rasos e poucas chuvas. No Brasil, que é o maior produtor
mundial, é cultivado e processado em regiões como Valente (Bahia) e Picuí  (Paraíba). Parte da produção é exportada para

Europa e Estados Unidos, mas as regiões produtoras sofrem com a concorrência das fibras sintéticas e a falta de financiamento
aos pequenos produtores. Há denúncias de trabalho infantil nas áreas sisaleiras.
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Tabela 1
IBGE. Dados históricos dos Censos 1940-1996; Sinopse
preliminar do Censo 2000.

• Do que trata a reportagem?

• Como distinguir a vida nas cidades e a vida no
campo?

• Você conhece casos em que esses modos de
vida se misturam?

• Escreva no seu caderno suas conclusões.

Como mostra a reportagem, saber quantas
pessoas moram na cidade e quantas moram no
campo, como vivem e quais problemas enfrentam,
são dados importantes. Servem para auxiliar a
tomada de decisões sobre o planejamento dos
investimentos, como a distribuição de verbas para
construção de escolas, saneamento básico, postos
de saúde e outros.

Assim, como o IBGE e os pesquisadores devem
enfrentar o problema? Como diferenciar a
população do campo e a da cidade? Quais são os
efeitos da urbanização ocorrida no Brasil? Quais
são as perspectivas para quem vive e trabalha no
campo atualmente? É o que veremos a seguir.

MUDANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DA
POPULAÇÃO URBANA E RURAL NO
BRASIL
Observe a tabela abaixo:

Situação

Anos

2000

1991

1980

1970

1960

1950

Urbana

81,2%

75,5%

67,7%

56,0%

45,1%

36,2%

Rural

18,8%

24,5%

32,3%

44,0%

54,9%

63,8%

POPULAÇÃO BRASIL (EM %)

O que a tabela nos informa? O que podemos
afirmar a partir dela?

Leia novamente o título da tabela. Podemos dizer
que a tabela procura caracterizar a população
brasileira, distinguindo a população urbana da

rural? Pela leitura que você fez, você acha que, ao
longo dos anos, há mais ou menos pessoas
vivendo em cidades?

Uma tabela é uma forma de organizar dados e
apresentá-los em linhas e colunas. Observe com
atenção novamente o título. Ele se refere ao
assunto. Observe as colunas. Nelas, há
informações que nos ajudam a situar as
informações no tempo (anos) e no espaço
(no caso, o Brasil). Note que são apresentados
os dados da população de 1950 a 2000. Repare
se houve ou não crescimento da população
brasileira nesse período. Examine, a seguir, os
dados das outras duas colunas. Eles mostram a
distribuição da população em porcentagens,
segundo o domicílio urbano ou rural. Compare os
dados apresentados nas linhas, de acordo com os
anos e, nas colunas, de acordo com os locais de
residência. Por fim, note que está assinalada a
fonte, que é de onde se originaram os dados.

O que os dados da tabela nos mostram? O que
podemos concluir?

Ela traz dados que são um primeiro passo para
diferenciar quantos vivem no campo ou na
cidade. Podemos afirmar que o Brasil passou por
uma urbanização intensa nas últimas décadas.
Observe que a população urbana cresceu sem
parar, a partir de 1950. Em 2000, mais de 80% da
população brasileira vivia em cidades. É como se,
de cada dez pessoas, oito vivessem em núcleos
urbanos. Além de intensa, a urbanização
brasileira vem-se dando de forma acelerada. Em
apenas 20 anos, já na década de 1970, a
população urbana atingia mais da metade da
população total. O Brasil passou de país rural e
agrícola a urbano-industrial nesse período.
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CAMPO E CIDADE, RURAL E URBANO
Quando faz o Censo Demográfico, o IBGE
considera “urbanas” todas as sedes de
municípios do Brasil, independente do seu
tamanho. Alguns pesquisadores questionam esse
critério e os números do IBGE. Assinalam que a
maior parte dos 5.507 municípios do país tinha
menos de 20 mil habitantes no ano 2000.
Pequenos e de base agropecuária, tais
municípios deveriam ser considerados rurais. Só
com isso a população urbana do país cairia para
cerca de 70%. Além do total de habitantes, esse
argumento também leva em conta a idéia de
densidade demográfica, ou seja, quantos
habitantes por km2 existem em cada município.
Nessa visão, municípios com população mais
“espalhada”, como alguns da Amazônia, seriam
essencialmente rurais; de outro lado, o frenético
movimento e concentração de pessoas em
Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, não
deixaria dúvidas quanto ao seu caráter urbano.

Mas, para considerar um município como “rural”
ou “urbano”, antes é preciso responder a
perguntas importantes. O que é, afinal, uma
cidade? E o urbano? O que significam, por outro
lado, campo e rural? De início, podemos afirmar
que campo e cidade são espaços com
características próprias, enquanto urbano e rural
referem-se a modos de vida. Lembre-se também
de que, em um município, a população se
distribui entre o campo e a cidade.

A partir do momento em que os seres humanos
passaram a fixar-se mais e produzir excedentes
agrícolas, praticamente todas as sociedades
humanas criaram cidades. Há várias explicações
para isso: trocas comerciais, conquistas militares,
grupos exercendo a política e outras. No Brasil, a
colonização contou muito, pois os primeiros
núcleos no litoral foram fundados para proteger o
território colonial e enviar produtos à Europa.
Mas, ao criarem cidades, os seres humanos
permitiram maior proximidade entre si, pela
aglomeração de pessoas. Com as cidades,
eliminaram-se distâncias e promoveram-se
contatos e interações mais intensos e freqüentes.
Pense com quantas pessoas você entra em contato
todos os dias na cidade, mesmo que não as
conheça. Ainda assim, não ficam excluídas

situações de isolamento, “quebras” das relações
pessoais ou de vizinhança.

Desta forma, a cidade é um espaço onde se
concentram pessoas e edificações, marcado por
grande diversidade social e diferentes atividades
econômicas. Essa concentração, muitas vezes, é
sinal de vitalidade da cidade. Não é à toa que a
cidade tornou-se o meio geográfico mais rico,
complexo e dinâmico criado pelo ser humano –
lugar por excelência do modo de vida urbano. Ela
é o berço da política, das leis e da escrita, assim
como de inúmeras manifestações artísticas. Por
outro lado, é inegável que as cidades, como as
grandes cidades brasileiras, têm muitos
problemas hoje.

Outros pesquisadores afirmam que o modo de
vida gerado nas cidades chega a outros lugares
hoje, pela força dos meios de comunicação e
informação – rádio, TV, internet etc. – e dos
transportes. Habitantes de pequenos municípios
estariam sendo influenciados a falar, comprar ou
vestir-se como quem mora em grandes cidades.
Nesse modo de ver, esses municípios seriam
urbanos, mesmo sendo pequenos. Esse processo
também é uma face da urbanização. Portanto, a
urbanização seria algo mais que o crescimento do
tamanho ou do número de cidades (urbanização
do território) ou da população (urbanização da
população). Seria também a expansão do modo
de vida urbano.

O campo, por sua vez, caracterizou-se
tradicionalmente por ser um espaço com
predomínio de atividades agropecuárias,
dispersão da população e certa dependência da
natureza. Sua função principal era o
abastecimento de alimentos e matérias-primas.
Nele predominava o modo de vida rural,
marcado por menor diversidade e freqüência nas
interações sociais e relativa homogeneidade
social, mas com vida do tipo comunitária, em que
as pessoas e famílias se conheciam bem
(incluindo aí laços de parentesco). Mas, como
veremos adiante, tudo isso está mudando
bastante no Brasil, pois o campo está cada vez
mais urbanizado.

Mesmo com polêmicas sobre a urbanização no
Brasil, parece não haver dúvida de que ela é

agropecuária
atividades econômicas que envolvem a agricultura e a
criação de animais para fins diversos (abastecimento

alimentar, matérias-primas industriais etc.),
tradicionalmente desenvolvidas no meio rural.

extrativismo
atividades econômicas ligadas à extração ou retirada de

recursos vegetais, animais ou minerais. Entre elas estão a
pesca, a coleta de látex e castanha-do-pará e o corte de

árvores.
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bastante elevada, comparável à de países
desenvolvidos.

Mas o que isso significa? Quer dizer que, daqui a
algum tempo, todos os brasileiros estarão vivendo
em cidades? Quem então vai produzir alimentos no
campo? As cidades irão “explodir” com tanta gente?
Aqui se coloca uma outra importante questão, que
pode estar indicando um situação nova.

Perguntados se pretendiam arrumar emprego na
cidade e deixar a vida no campo, dois jovens de
um assentamento conquistado pelo Movimento
dos Sem-Terra declararam que pretendiam
permanecer ali. Entre outras razões, porque
teriam como garantir alimentação, fugir do
desemprego na cidade e, como filhos de
agricultores, recuperar as raízes rurais da família.
Admitem, no entanto, trabalhar na cidade para
ajudar no orçamento familiar.

Outras pessoas estão indo pelo mesmo caminho.
Em recente pesquisa, descobriu-se que está

havendo um crescimento – ainda que pequeno –
da população acima de 10 anos de idade no
campo, em quase todo o Brasil. Além disso, vem
crescendo, no campo, o número de trabalhadores
ocupados em atividades não-agropecuárias. Ao
mesmo tempo, diminui o número de
trabalhadores ocupados em atividades típicas do
campo, como lavoura e criação de animais.

Coloca-se, aqui, uma importante questão. Um
desafio para aqueles que procuram compreender
o que acontece hoje no Brasil: como explicar que
ocorram, ao mesmo tempo, uma forte
urbanização e o aumento de pessoas e
atividades no campo? Mas o Brasil não é o país
da urbanização intensa? Então, há gente voltando
para o campo? Por que vem diminuindo a
população ocupada em atividades agropecuárias?

Pense um pouco sobre essas questões. Leve em
conta, inclusive, sua própria história de vida.
Talvez, ali, já apareçam algumas respostas.

assentamento
área rural escolhida para instalar ou assentar famílias de agricultores. Resulta de políticas de distribuição de terras, muitas

vezes fruto de negociação entre o governo e movimentos de trabalhadores rurais. Estes utilizam com freqüência a ocupação de
terras como meio de pressão para agilizar a reforma agrária.

1

Desenvolvendo competências

Examine as afirmações abaixo. Qual delas contribui melhor para explicar a combinação entre
urbanização elevada e aumento da população rural?

• A população rural vem aumentando porque se mantém ali a tradição de formar famílias
com grande número de filhos.

• Muitos migrantes estão retornando às origens rurais porque os salários pagos na cidade são
muito mais baixos que os do campo.

• Enquanto as máquinas modernas dispensam trabalhadores, atividades não-agropecuárias,
como o turismo, vêm se expandindo para áreas rurais.

Qual delas você escolheu? Sabemos que as faixas salariais na cidade são, em geral, mais
altas. Também vem caindo o número de filhos por família no país. Então, parece que algumas
respostas estão nas mudanças econômicas e sociais, tanto no campo quanto na cidade.
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O CRESCIMENTO DAS CIDADES
Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos
do desenvolvimento econômico-social do Brasil,
nas últimas décadas, para buscar explicações.

Após os anos 50, ocorreu, no Brasil, um processo
que ficou conhecido como modernização, uma
nova etapa do desenvolvimento capitalista no
país. Mas o que significa tudo isso? Para você, o
que é “moderno”? Essa palavra é entendida
muitas vezes como sinônimo de “avançado” ou
“recente”. Mas estamos usando, aqui, a palavra
modernização para designar as grandes
modificações sociais e econômicas ocorridas no
Brasil naquele período: na produção industrial e
agrícola, nos transportes, no crescimento de
cidades etc. E tudo isso está ligado ao
desenvolvimento do capitalismo no país. Por quê?
Porque, com essas mudanças, muitas empresas
puderam se expandir e ampliar seus lucros. O
Estado brasileiro estimulou investimentos na
indústria e atraiu empresas multinacionais, que se
localizaram sobretudo no eixo Rio–São Paulo.
Criaram-se empresas estatais, como as de
siderurgia, petroquímica e extração mineral e
construíram-se infra-estruturas de transportes,
comunicações e energia – tendo as rodovias como
“carro-chefe”. O território nacional foi sendo
integrado, embora com muitas diferenças sociais e
regionais. Organiza-se o mercado consumidor
interno, com gente comprando mercadorias em
mais lugares do país.

As cidades passaram a concentrar cada vez mais
indústrias, comércio e serviços, atraindo
trabalhadores de todo o país. Nos anos 70, a
maior leva de migrantes dirigiu-se do Nordeste
para as grandes cidades do Sudeste (sobretudo
São Paulo e Rio de Janeiro), buscando emprego e
melhores salários. No Planalto Central, ergue-se
Brasília como sede do poder político e “ponte”
para ocupar o Brasil central. A partir da
ampliação dos transportes e das comunicações,
mais mercadorias, pessoas e informações passam
a circular no país, tendo por base as cidades e

SINOP

Sinop é um município localizado no
norte de Mato Grosso, a 505 km de
Cuiabá, capital do Estado. Com a vinda
de agricultores do Estado do Paraná
para a região, em 1970, criou-se o
município que hoje é um bom exemplo
de rápido crescimento dos núcleos
urbanos no Brasil. Na época, uma
empresa com sede em Maringá (PR)
comprou uma imensa área em Mato
Grosso. Ali viria a ser fundada, em
1974, uma pequena vila, que recebeu o
nome da sigla da empresa, SINOP –
Sociedade Imobiliária Noroeste do
Paraná. Em 1976, o pequeno povoado
passa a pertencer ao município de
Chapada dos Guimarães. Três anos
depois, já era independente, com
prefeitura e vereadores. O município
cresceu aceleradamente. Segundo o
IBGE, em 2000 – portanto, em menos
de 30 anos – atinge cerca de 75 mil
habitantes, a maior parte vivendo na
cidade. Hoje, um dos grandes desafios
em Sinop é evitar a redução de
florestas e da fauna da região,
retiradas para agricultura, criação de
animais e exploração de madeira.
Disponível em: http://www.sinop.mt.gov.br

desenvolvimento capitalista
refere-se ao desenvolvimento social e econômico do capitalismo, forma de organização social marcada pela propriedade privada,

divisão em classes sociais e apropriação de riquezas pelos setores dominantes. De forma geral, esse desenvolvimento supõe a
ênfase em aspectos como o crescimento da produção de bens e riquezas, ampliação de mercados consumidores e, em alguma

medida, a melhoria de índices sociais. Neste último caso, não é o que vem ocorrendo em países que vivem sob este sistema, como
o Brasil e boa parte da América do Sul, África e Ásia, onde há profundas desigualdades sociais.

estado
há diferentes explicações sobre o que é Estado. É importante não confundir o Estado de que estamos falando com as unidades

político-administrativas do Brasil (Estado do Ceará, Estado do Paraná etc) ou com o governo. O governo é representado por
pessoas, em nosso caso eleitas, que vão ocupar o poder no Estado por algum tempo. E isso ocorre nos níveis federal, estadual ou

municipal. O Estado refere-se assim ao poder político organizado nacionalmente, com os poderes executivo, legislativo e
judiciário e seus órgãos administrativos. Ali se formulam políticas (sociais, econômicas) que irão afetar o conjunto da sociedade.

sob o comando das metrópoles do Sudeste. Nos
anos 80, os deslocamentos de pessoas tomam
várias direções, como do sul para a Amazônia,
expandindo fronteiras agrícolas e gerando novas
cidades.
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multinacionais
empresas que atuam fora de seus países de origem, fazendo investimentos e instalando unidades produtivas. Um aspecto

essencial é o comando de suas atividades pela sede central, para onde vão os lucros obtidos. Hoje, com a chamada globalização,
as empresas adquirem um caráter transnacional, ou seja, produzem e vendem em todas as partes do mundo. Alguns produtos,
como automóveis, motocicletas e computadores, são montados com peças fabricadas em várias partes do mundo. Em algumas

dessas empresas, já é muito difícil identificar hoje seus vínculos com o país de origem.

metrópoles
grandes aglomerações urbanas formadas por um município principal e seus vizinhos, em situação de forte integração econômica,

social e cultural. Concentram recursos financeiros, humanos, econômicos e técnicos, mas também grande número de pobres, no
caso do Brasil. Entre elas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.

Os pequenos municípios (até 20 mil habitantes)
multiplicaram-se entre 1950 e 1980. Municípios
de porte médio (entre 100 mil e 500 mil
habitantes) eram apenas 12 em 1940; em 1996,
eram 175. Existiam apenas duas aglomerações
com mais de 1 milhão de habitantes em 1960
(São Paulo e Rio de Janeiro); hoje são pelo menos
15. Há municípios médios fora das áreas
metropolitanas que tiveram crescimento,
enquanto os pequenos vêm perdendo população.
Nas metrópoles, crescem especialmente os núcleos
em torno do município central. Mas a
urbanização brasileira não se deu sem conflitos e
problemas. Com o crescimento rápido e
concentrado, logo apareceram os dramas da falta
de habitação, saneamento básico e hospitais,
afetando principalmente os mais pobres.

A SITUAÇÃO DO CAMPO
O campo e as atividades agropecuárias foram
modernizados. O que isso quer dizer?
Privilegiando-se apenas um lado da
modernização, a sua face econômica aumentou o
uso de máquinas agrícolas, fertilizantes,
agrotóxicos, irrigação e outros, elevando a
produtividade. As tecnologias estão cada vez mais
sofisticadas. Um exemplo atual é o da agricultura
de precisão. Mas tudo isso beneficiou sobretudo
as culturas de exportação (soja, laranja, cana,
café, aves), produtores e empresas com
capacidade de investir. Com a mecanização,
muitos assalariados perderam empregos. A
concentração de terras nas mãos de poucos
proprietários, que já era grande, aumentou ainda
mais. Pequenos agricultores e suas famílias foram
expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. Na

luta pela terra, acirraram-se os conflitos no
campo, causando a morte de trabalhadores,
sindicalistas ou indígenas. Nos anos 80, surgem
novos movimentos sociais no campo que lutam
por distribuição de terras mais justa. As técnicas
modernas vêm causando problemas ambientais,
como desmatamento, esgotamento de solos e
contaminação de rios. Por fim, hoje, o campo tem
oferecido novas oportunidades de emprego em
atividades não-agropecuárias, especialmente em
turismo e lazer para a população urbana,
(ecoturismo, hotéis-fazenda, chácaras de lazer),
serviços públicos ou domésticos, em
agroindústrias e outras.

irrigação
técnica agropecuária que consiste em distribuir água

artificialmente para regar culturas agrícolas e abastecer
a criação de animais por meio de canais, tubos para

gotejamento e outras técnicas.

produtividade
relação que indica geralmente quantas unidades de

produção (de bens agrícolas, industriais etc) são obtidas
a mais a partir da introdução de inovações nas técnicas

produtivas.

agricultura de precisão
prática agrícola que adota sistema de coleta e

tratamento de informações obtidas por satélites. Elas
são passadas para um computador instalado na

máquina agrícola, ajudando a definir a aplicação de
fertilizantes ou a dosagem de grãos no plantio de cada

pedaço de terra da propriedade rural.
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2

Desenvolvendo competências

Revise as novas informações vistas até aqui. Selecione as mais importantes para responder no
seu caderno às seguintes questões:

• a partir do que os pesquisadores e o IBGE podem se guiar para identificar os brasileiros
que vivem na cidade e no campo?

• o que aconteceu com as cidades e o campo e seus modos de vida?

• como a vida na cidade tem influenciado a vida no campo?

• o que significa a urbanização?

• podemos dizer que tem aumentado ou diminuído a população rural?

Podemos, então, a partir do que foi visto,
relacionar as informações ao problema
colocado para o IBGE e pesquisadores e
oferecer algumas respostas.

Acompanhe as conclusões a seguir:

1. Grande parte de nossa população passou a
viver em cidades. As cidades grandes e médias
continuam a receber pessoas (em ritmo mais
lento), enquanto muitas cidades pequenas perdem
gente. Embora muitas cidades (especialmente as
grandes) tenham problemas, é pouco provável
que venham a “explodir”, pois a população está
se distribuindo entre vários tipos e tamanhos de
núcleos urbanos. Isso deve ser considerado na
hora de aplicar o dinheiro público.

2. Mesmo pequeno, está havendo crescimento da
população rural. Esse crescimento é explicado, em
parte, pelo aumento da luta pela terra e pela
expansão de atividades típicas da cidade para o
campo. Tudo isso contribui para que mais pessoas
permaneçam vivendo no meio rural. Alguns
pesquisadores afirmam que a urbanização é uma
das grandes responsáveis pelo aumento do
número de pessoas no campo.

3. Para identificar quantos brasileiros vivem na
cidade ou no campo, é preciso considerar que,
hoje, muitos vivem na cidade e trabalham no
campo. O inverso também acontece: membros de
famílias de agricultores trabalham parte do ano
fora da propriedade, seja na agropecuária ou não.
Portanto, há parcelas da população que transitam
entre o campo e a cidade. Esses fatos também

devem ser levados em conta na hora de planejar
políticas públicas específicas.

4. O uso de máquinas na agricultura moderna
contribui para diminuir o pessoal ocupado na
agropecuária, já que dispensa mão-de-obra. Mas
há também outros fatores muito importantes:
crises econômicas e desemprego no país,
momentos de queda nos preços dos produtos
agrícolas ou dificuldades dos pequenos
agricultores para conseguir créditos e assistência
técnica. É bom lembrar que, no campo, estão mais
agudos os conflitos relativos à luta pela terra, o
que exige políticas governamentais mais
eficientes de distribuição das terras.
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CIDADE E CAMPO NO
BRASIL MODERNO:
A DISTRIBUIÇÃO REGIONAL
Vimos, até aqui, mudanças na distribuição das
populações urbana e rural no Brasil. Examinamos
também mudanças espaciais, como o crescimento
de cidades e a modernização do campo. Elas
alteraram profundamente a face do Brasil. Mas a
pergunta é: quem vem se beneficiando de tudo isso?

Sobre essa questão, observe os mapas a seguir:

Mapa 1 - IBGE. Diretoria de Geociências. Atlas nacional do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro, 2000. p.153.

BRASIL: NÚCLEOS URBANOS
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Mapa 2

IBGE. Diretoria de Geociências. Atlas Nacional do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro, 2000. p. 145.

Para se obter o índice de modernização, levou-se em conta uma série de fatores que caracterizassem os espaços com práticas
agropecuárias mais modernas. Entre eles, estão: tratores, adubos, defensivos, conservação do solo, assistência técnica, máquinas
para plantio e para colheita. Os fatores em conjunto receberam uma nota, indicadas pelos números que aparecem na legenda.
Quanto mais alto o valor, mais modernizada é a área.

Texto baseado em Atlas nacional do Brasil, op. cit. p. 127-128.

BRASIL: MODERNIZAÇÃO NO CAMPO

O que os mapas nos informam? O que podemos
extrair deles? Releia novamente o título de cada
mapa. Observe tudo o que aparece em cada um
deles. O que são os círculos no Mapa 1? A que se
referem as tonalidades que vão do azul claro ao
azul escuro no Mapa 2? Leia com atenção o texto
do Mapa 2. Como se distribuem os fatos nele

apresentados? Você notou semelhanças e
diferenças entre os dois mapas?

Lembre-se de que um mapa é uma representação
plana, simplificada e visual do todo ou de parte
da superfície da Terra. Usando símbolos ou cores,
os mapas comunicam informações. Mas, atenção!
O mapa nunca será uma representação tão fiel da
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realidade quanto pode ser, por exemplo, uma
fotografia. Por isso, ele é uma representação
simplificada. Em geral, selecionam-se
informações para serem representadas no mapa.

Agora, observe novamente os mapas 1 e 2.
Repare que o título identifica o assunto e o lugar.
Portanto, o que eles mostram? O Mapa 1 mostra a
distribuição da população urbana. No Mapa 2,
temos a modernização do campo. Os mapas
sempre vêm acompanhados da legenda, um
quadro colocado ao “pé” do mapa que mostra
quais fatos estão representados. Como é a legenda
do Mapa 1? Ela traz círculos de diferentes
tamanhos. E o que eles mostram? Eles
representam o tamanho da população – e não a
área das cidades. Quanto maior o círculo, maior é
a população da cidade (ou grupo de cidades).
Muitos círculos juntos significam grande
concentração urbana. Como é a legenda do Mapa
2? Ela traz quadrinhos com diferentes tons de
azul. Mas o que significa cada uma das cores?
Elas se referem a diferentes situações de
modernização agropecuária. Observe que há
“manchas” de cores diferentes, que mostram
justamente a distribuição das áreas segundo seu
grau de modernização agropecuária.

Como se distribuem as cidades e o campo
modernizado no território nacional? Compare a
distribuição desses fatos segundo as regiões
brasileiras. Verifique, também, se há concentração
ou dispersão (se estão mais espalhadas).

Os mapas trazem, ainda, coordenadas
geográficas (paralelos e meridianos), linhas que
se cruzam e indicam a posição dos lugares na
Terra. Por fim, aparece a escala, para mostrar a
proporção entre a realidade e sua representação
no papel ou na tela do computador. Essa
representação pode ser numérica (por exemplo1:
150) ou gráfica. Nos Mapas 1 e 2, aparece esta
última. Uma linha horizontal está dividida em
“pedaços” de 1 centímetro. Assim, cada
centímetro no mapa equivale a 75 quilômetros
na realidade.

Para tirar conclusões sobre a distribuição de
cidades e do campo modernizado, lembre-se da
posição das regiões brasileiras. Oriente-se pela
seta que indica a direção Norte. Do mesmo modo,
a região Norte ocupa uma longa faixa na parte
superior do mapa, enquanto a região Sul está na
posição oposta.

Assim, estudando o mapa, procure responder:

• Como se distribuem as aglomerações urbanas
no Brasil?

• Onde a modernização do campo é mais
elevada?

• Há semelhanças na distribuição de cidades e do
campo modernizado?

• Escreva no caderno suas conclusões.

Repare que, em ambos, há concentração. No Mapa
1, as maiores cidades estão concentradas no
Sudeste e Sul do país, estendendo-se, também, em
pontos ao longo da faixa litorânea. As maiores
concentrações urbanas estão em São Paulo e Rio
de Janeiro, seguidas das capitais dos Estados do
Sul e do Nordeste. Do mesmo modo, no Mapa 2, o
campo modernizado distribui-se pelos Estados das
mesmas regiões, com algumas manchas no
Centro-Oeste e litoral do Nordeste. Observe,
também, que a área mais modernizada é
relativamente menor que as demais. Do mesmo
modo, grande parte do Brasil central e da
Amazônia tem apenas alguns pontos com
concentrações urbanas.

A que conclusão geral podemos chegar? Podemos
afirmar que há uma distribuição regional
desigual, tanto da concentração urbana quanto
das áreas mais modernizadas do campo no Brasil.
Aqui coloca-se, então, uma questão-chave para a
interpretação desses dois fatos. Por quais razões
essa distribuição é tão desigual? Em que medida
essa desigualdade afeta a vida das pessoas? Quais
medidas os governos, pesquisadores e a sociedade
em geral podem propor a partir desta realidade?
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Para responder, precisamos recorrer a
novas informações.

Acompanhe:
As desigualdades regionais são um problema
antigo no Brasil. E a modernização brasileira não
contribuiu para superá-lo. A concentração
regional de cidades e do campo modernizado é
reflexo da concentração regional das riquezas. O
Sudeste, e particularmente o eixo Rio–São Paulo,
é o meio geográfico mais apto a receber
inovações e novas atividades econômicas,
aumentando sua posição de comando no país.
Contribuíram para esse quadro as riquezas
geradas pela economia cafeeira, desde a segunda
metade do século XIX, e a nascente

industrialização nos primeiros anos do século XX.
Auxiliaram na formação da rede de cidades do
país períodos como a mineração nos séculos XVII
e XVIII (do qual as cidades históricas de Minas
Gerais são um testemunho) e a efetiva ocupação
do interior do país após 1950. São Paulo e Rio
não só são grandes cidades como também
concentram poder político, indústrias, serviços e
agricultura modernos, informações, sedes de
empresas e bancos (estatais e privados), redes de
TV, centros de pesquisa, alta densidade em
transportes e comunicações etc. As demais
regiões e cidades (como as metrópoles regionais
Salvador, Porto Alegre ou Belém) têm um papel
destacado, mas ele é complementar e de
importância regional.

A FÁBRICA, O CAMPO E A CIDADE

Uma empresa estrangeira instalou-se no Brasil há muitos anos. Ela faz produtos que
poucos dispensam: derivados de leite, chocolate e café, biscoitos, sorvetes e outros. Para
que os produtos cheguem até nós, a empresa comanda atividades em uma grande rede de
100 municípios brasileiros. Todos participam de pelo menos um dos momentos da
produção ou distribuição dos seus produtos.

Sua sede fica em São Paulo. Ali, tomam-se decisões que irão afetar muitos pontos do
país, tanto no campo como nas cidades. Tudo começa com a produção do leite. Ele é
produzido em fazendas no Vale do Paraíba e regiões de Campinas e Ribeirão Preto (Estado
de São Paulo), no Triângulo Mineiro (em Minas Gerais), em Mato Grosso do Sul e Goiás.
Das fazendas, o leite vai para pequenas e médias cidades onde é pasteurizado. Entre elas
estão várias cidades de São Paulo, como Votuporanga, Tanabi, Morro Agudo e Birigui. A
produção final das mercadorias, quando alimentos são combinados ao leite, acontece em
fábricas como as de Três Corações (MG), Barra Mansa (RJ) ou Araraquara (SP).

O caminho se completa com pontos de distribuição nas metrópoles regionais de todo o
país, como Manaus (AM), Belém (PA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília (DF), Belo
Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e outras. Muitos produtos chegam até
essas cidades de avião; outros, por rodovias. A partir delas, são distribuídos para cidades
menores – normalmente, também se utilizando de rodovias.

Faltou alguma coisa? Claro! Os ganhos com toda essa operação retornam – através de
agências bancárias das cidades médias e grandes – para o ponto onde tudo começou: a
sede da empresa em São Paulo. O exemplo mostra como a empresa organiza e integra o
seu próprio “território”. Como ela é estrangeira, mostra também como os interesses
internacionais podem influenciar a vida das pessoas nos lugares e nas regiões, seja no
trabalho ou no consumo.

Baseado em: CORRÊA, Roberto Lobato. Os centros de gestão do território: uma nota. Território, Rio de Janeiro, n. 1, p. 23-30, 1996.
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DESIGUALDADES
As desigualdades regionais vêm acompanhadas
de desigualdades sociais. Embora o Brasil esteja
entre as dez maiores economias do mundo,
convivemos aqui com uma gigantesca
concentração de renda: os 10% mais ricos ficam
com 42,5% da renda, enquanto que os 40% mais
pobres atingem apenas 12%. Os mais pobres do
país formam uma massa de cerca de 54 milhões
de pessoas. As cidades e o campo refletem essas
desigualdades. Mais de 5,5 milhões de famílias
do país viviam em habitações precárias em
1999. Neste mesmo ano, só em São Paulo,
2,5 milhões de pessoas viviam em favelas. No
campo, 1% dos proprietários controla 45% das
terras; de outro lado, em 2000, pequenos
agricultores recebiam menos de 10% do total dos

financiamentos agrícolas, destinados, em grande
parte, a culturas exportáveis e mais lucrativas.
Considere-se que propriedades com até
100 hectares (o que inclui as pequenas)
respondem por 80% dos empregos agropecuários
e pela maior parte dos gêneros alimentícios
produzidos, como 79% do feijão ou 75% da
banana. Comunidades rurais, em especial no
Norte-Nordeste, estão em relativo isolamento e
não dispõem sequer de escolas, eletricidade ou
abastecimento de água, nem estradas para escoar
a produção. Por fim, só em 2001, registraram-se
quase 1.200 casos de trabalho escravo no Pará,
também um palco de inúmeros conflitos na luta
pela terra.

3

Desenvolvendo competências

Revise o que foi visto até aqui. Selecione as informações mais relevantes e responda às
seguintes questões:

• a quais conclusões você chegou sobre as desigualdades regionais e sociais e suas relações
com o campo e a cidade?

• quem de fato se beneficia com isso?

• o que pode ser feito para reduzir essas desigualdades? Quem deve participar desse esforço?

hectare
unidade de medida de área utilizada no campo que equivale

a 10 mil metros quadrados.
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Vimos que as desigualdades têm raízes históricas.
O processo de modernização, embora tenha
trazido avanços, contribuiu para aprofundar as
desigualdades. Seguramente, saíram ganhando,
com a modernização, muitas empresas de grande
porte e grandes proprietários rurais. Os espaços
da cidade e do campo têm correspondências com
essas desigualdades.

Existem perspectivas para eliminar ou reduzir os
problemas? A quem cabe essa responsabilidade?
Não são respostas simples e “mágicas”. Mas
muitas propostas estão sendo debatidas hoje, no
Brasil. Acompanhe algumas delas:

1. Dar prioridade a políticas públicas (federal,
estaduais e municipais) de investimentos sociais
em educação, saneamento básico, meio-ambiente,
saúde, empregos, apoio ao pequeno agricultor
familiar, segurança alimentar e outras, visando a

reduzir os efeitos da pobreza. A reforma agrária
tem papel importante nesse conjunto de medidas.

2. Garantir a participação da sociedade em
geral nas decisões e fiscalizar a aplicação do
dinheiro público.

3. Valorizar e apoiar o potencial econômico de
municípios e regiões, integrando os diversos
setores de atividade econômica no campo e na
cidade.

4. Conhecer, valorizar e apoiar experiências de
geração de emprego e renda, feitas com parcerias
entre entidades, poder público e comunidades,
podendo-se citar, como exemplos, as cooperativas
de pequenos proprietários rurais em vários pontos
do país, a retirada de crianças de lixões, que vem
sendo feita em Teresina (PI) e a coleta e
reciclagem de lixo, experimentada em Belo
Horizonte (MG).

FELIZ EM PRIMEIRO LUGAR

O desconhecido município de Feliz, a 87 quilômetros de Porto Alegre, atingiu o mais alto
índice de desenvolvimento humano (IDH) no Brasil. Essa foi a revelação surpreendente de
relatório publicado em 1998. A surpresa aumentou muito quando analistas perceberam
que mais sete municípios bem parecidos estavam entre os dez primeiros colocados:
Indaial, Gaspar e Videira (em SC) e Paraí, Nova Prata e Salvador do Sul (no RS). O
mesmo tipo de município – desconhecido, rural e nesses dois Estados – ocupava metade
das 50 melhores colocações. Seria possível acreditar que lugarejos tão acanhados, sem
shopping centers, teatros, cinemas ou faculdades pudessem rivalizar com Curitiba, que
pegou o 18º lugar, ou o Rio de Janeiro, que ficou em 45º?

A resposta é simples: quem tem saúde, educação e renda tem oportunidade e capacidade
de ser bem-sucedido e conseguir todos os outros itens daquilo que se chama qualidade de
vida – sem precisar migrar. Estudos mostram também que as melhores dinâmicas de
desenvolvimento ocorrem em regiões como a de Feliz, com forte agricultura familiar
combinada a processo de urbanização e industrialização próprio e mais descentralizado.
Gera-se emprego em muitas atividades, empregando grande parte da mão-de-obra rural
local. A produção agrícola e industrial é variada, criando grande volume de produtos
exportáveis e para o mercado local (pessoas e empresas) e usando de forma razoável os
recursos. Existe um vasto rol de atividades não-agrícolas e características urbanas no
meio rural dessas regiões.
Adaptado de VEIGA, José Eli. Cidade com mais alto índice de desenvolvimento humano mostra a vantagem da agricultura familiar. O Estado de S. Paulo, São Paulo,
26 set. 1998 ______. Crescimento mais dinâmico ocorre em região com agricultura familiar, urbanização e industrialização. O Estado de S. Paulo, São Paulo,
21 nov. 1998.

IDH
índice elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para medir condições de desenvolvimento nos países. Leva em

conta a esperança de vida da população (quantos anos vivem, em média, os seus membros), a escolaridade (que combina
alfabetização de adultos e taxas de matrícula em todos os níveis de ensino) e a renda ou PIB per capita (que é o total da renda
ou da produção do país dividido pelo número de habitantes). O Brasil ficou em 68º lugar em 1998, com IDH de 0,809, índice

considerado de médio desenvolvimento humano.
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O USO E A APROPRIAÇÃO DOS
RECURSOS NATURAIS NO CAMPO
E NA CIDADE
Vimos a importância de valorizar investimentos
sociais e experiências bem-sucedidas que
melhorem as condições de vida, especialmente
dos mais pobres. No entanto, ainda há muito por
fazer. Vamos examinar, agora, alguns problemas

Foto 1 - Córrego poluído na Zona
Leste de São Paulo (SP).
Disponível em:
http://www.socioambiental.org/.../
edição55/img/mananciais3.jpg

Foto 2 - Voçorocas em área de pastagem em Morro do Ferro (MG).
Disponível em: http://www.dcs.ufla.br/morrodoferro – Universidade Federal de
Lavras-MG.

• O que mostram as fotos?

• Quais sensações elas provocam?

• Como podemos melhor observá-las
e extrair informações?

• Registre suas conclusões no caderno.

É importante lembrar que uma fotografia registra
em um dado momento objetos, cenas, pessoas,

paisagens, formando assim, um conjunto. Para
melhor observá-la, é fundamental identificar os
elementos que a compõem e suas características.
Igualmente, os que estão em primeiro plano
(à frente) e ao fundo.

decorrentes do uso e apropriação do espaço nas
cidades e no campo.

Sobre isso, observe com atenção as fotos a seguir:
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Agora, observe as fotos com atenção. O que você
vê em cada uma? Compare pessoas e objetos.
Onde eles estão? Anote essas observações. Em
seguida, crie um título para cada foto.

Pense nas seguintes questões:

• Esses problemas são comuns em cidades?

• E no campo?

• Por que você acha que eles ocorrem?

• Quais as conseqüências?

Note que as fotos mostram uma paisagem de
cidade (Foto 1) e uma paisagem do campo (Foto
2). Em cada uma, aparecem sinais da presença
humana e um certo tipo de uso e apropriação
dos espaços. O que mais chama a atenção na
Foto 1? Observe que as águas do rio estão
comprometidas pela poluição (esgotos e dejetos),
tendo habitações pobres ao lado. E a Foto 2? Ela
mostra desmoronamento em encosta situada
numa pastagem. Essas grandes valas são
conhecidas como voçorocas. Com a presença de
uma pessoa, podemos ter uma idéia de sua
profundidade. Ao fundo, estão árvores,
vegetação rasteira e culturas agrícolas.

Estas fotos mostram formas bastante
problemáticas de uso do espaço geográfico pelos
seres humanos. Mas por que isso ocorre? Ao
utilizar recursos naturais, os seres humanos,
inevitavelmente, comprometem os espaços?
Existem usos mais adequados? Com o que você
viu nas fotos, quais soluções você proporia para
resolver esses problemas?

Reflita sobre as afirmações a seguir e escolha
aquela que melhor explica por que esses
problemas vêm ocorrendo:

• Os seres humanos comprometem os espaços
movidos pela ganância, falta de consciência e
possibilidade de lucro fácil e imediato.

• Os espaços degradam-se porque países como o
Brasil não dispõem de recursos financeiros para
evitar o seu comprometimento.

• Ao incorporar a natureza para construir novos
espaços, os seres humanos, inevitavelmente, vão
comprometer os recursos naturais disponíveis.

• Certas opções de uso do espaço inviabilizam
outros usos e decorrem de medidas tomadas
pelas elites dirigentes, afetando, em especial,
os pobres.

Qual delas você escolheu? Qual lhe pareceu mais
acertada? Procure justificar sua resposta.

Para respondermos, é preciso clarear um pouco
mais as idéias. Em primeiro lugar, lembre-se de
que há diferenças entre os homens. Nem todos os
seres humanos agem da mesma forma ou pelos
mesmos motivos. Vivemos em sociedades e as
sociedades atuais possuem grandes diferenças
internas, como é o caso da brasileira. Assim,
existem os que detêm o poder político-econômico
e maior possibilidade de tomar decisões. Mas isso
também não é imutável. Vem aumentando muito
no Brasil a participação da sociedade nas decisões
políticas, seja votando, seja reivindicando, seja
fiscalizando o poder público.

A disponibilidade de recursos depende muito das
políticas que direcionam os investimentos. Por
exemplo, estima-se que governos estaduais e
municipais gastaram cerca de 20 bilhões de reais
no final dos anos 90, para atrair empresas. Entre
elas, as automobilísticas, que hoje geram poucos
empregos. Mas esses recursos poderiam ter sido
aplicados em habitação ou saneamento básico,
que geram muitos empregos e melhoram as
condições de vida da população pobre. Então,
parece que o problema não é exatamente a falta
de recursos.

Costuma-se dizer hoje que, ao construir seus
espaços de vida, os seres humanos destroem a
natureza. Evidentemente, o caminho possível para
satisfazer necessidades humanas é o uso dos
recursos naturais. E são poucos os lugares em que
a natureza original foi mantida. Entretanto,
alguns usos são muito mais nocivos que outros. E
usos inadequados ocorrem por decisões das elites
dirigentes, que sempre “apostaram” na baixa
participação da sociedade.
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SANEAMENTO E DESMATAMENTO
Vamos voltar às fotos para exemplificar. A Foto 1 é
um exemplo de como rios, córregos e lagoas vêm
sendo usados nas cidades. Os rios e seus afluentes
recebem a maior parte dos esgotos domésticos e
industriais, além de lixo composto por plásticos,
madeira, metais, borracha etc, que demoram para se
decompor. Como os rios de uma bacia hidrográfica
estão ligados a outras bacias ou ao mar, outros rios
e córregos sofrerão as conseqüências. E as
populações também, especialmente aquelas que não
têm opção a não ser viver ao lado desses canais de
água. Um dos efeitos do problema é o assoreamento,
ou seja, o preenchimento do leito dos rios com
detritos. Quando vêm as chuvas fortes, o rio
transborda mais facilmente e provoca enchentes em
áreas densamente ocupadas, causando transtornos à
população. Esse fato sempre ocupa os noticiários no
período de verão, no Brasil.

Por que isso ocorre? O motivo principal é a falta
de saneamento básico. Essa realidade toma conta
da maioria dos municípios brasileiros. Segundo
o IBGE, no ano 2000, apenas 52% deles tinham
redes de esgoto. Na região Norte, apenas 7% das
localidades tinham redes desse tipo. Dos 2.875
municípios que têm o sistema, apenas 575
tratam os esgotos antes de despejá-los nos rios
ou no mar. A partir daí, vêm as doenças
contagiosas, morte de peixes e outros males.
Usar o rio como rede de esgotos impede outros
usos, como abastecimento de água e alimentos,
navegação, turismo e lazer, funções já cumpridas
em passado recente.

Como resolver problema tão grave? O mais
urgente é dotar os municípios de redes de esgoto,
acompanhadas de estações de tratamento. Esse
sistema deve acompanhar as futuras ações de
planejamento da ocupação da cidade, decididas
democraticamente pelo conjunto da sociedade.
Por fim, cabe a todos (governos, empresas,
comunidades) responsabilizar-se e propor
soluções para a destinação do lixo e dejetos
produzidos às toneladas, todos os dias,
nas cidades.

A Foto 2 nos permite examinar outro problema.
Ela mostra um desmoronamento em terreno

bacias hidrográficas
conjunto de terras drenadas ou banhadas por um rio principal e seus afluentes.

aberto para pastagem e com certa declividade
(inclinação), resultando em perda de solos
aproveitáveis. A grande vala que se formou é
resultado da erosão. Mas o que é a erosão? Trata-
se de um processo natural, caracterizado pelo
desgaste de topos de morros, encostas, pela força
das chuvas, dos rios, do vento e outros agentes.
As partículas retiradas do solo ou das rochas vão
se depositar em pontos mais baixos, como os
leitos dos rios.

Ocorre que certas atividades humanas podem
acelerar a erosão. A voçoroca pode ter sido
causada pela retirada da vegetação original. As
plantas cumprem o papel de proteger os solos. E
como elas fazem isso? Por exemplo, quando há
chuvas, as plantas impedem que as águas
atinjam o solo diretamente e se formem as
enxurradas. Estando os solos desprotegidos, a
força das águas remove as partes superficiais
(que têm nutrientes) e desfaz as estruturas dos
solos, causando desmoronamentos. Com o
desmatamento, já não há raízes profundas das
plantas para manter os solos.

Estão mais sujeitas à erosão as encostas mais
inclinadas, mas também margens de rios que
foram desmatadas. No Rio São Francisco, por
exemplo, esse segundo tipo de problema é cada
vez mais comum. Como os detritos são
carregados para o leito, o “Velho Chico” está
ficando cada vez mais raso em alguns pontos.
Lembre-se ainda de que esse rio abastece
reservatórios de usinas hidrelétricas (caso do
lago de Sobradinho) e projetos de irrigação. Por
todas essas razões, e também porque provoca a
morte de animais e o desaparecimento de
plantas, o desmatamento indiscriminado nunca
é recomendável.

Então, como resolver ou amenizar esses
problemas? Aqui também não existe nenhuma
fórmula mágica. Mas há muitas recomendações
feitas por técnicos e agricultores, como manter a
vegetação nos topos ou encostas muito
inclinadas de morros. As pastagens são
indicadas para áreas de inclinação mais suave,
com número adequado de cabeças de gado para
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PROJETO AGROFLORESTAL DO RIO CAPIM

No Pará, a 320 quilômetros de Belém, fica o município de Paragominas. Às margens da
rodovia Belém-Brasília, ele é “porta de entrada” da Amazônia. Nos últimos anos, a
exploração de madeira provoca desmatamento e diminuição da fertilidade dos solos. Mas
em comunidades como Nazaré, Quiandeua e São Sebastião, novos projetos vêm mudando
essa realidade. É um sistema que aproveita os recursos da floresta sem precisar derrubá-
la, os cultivos agroflorestais. Trata-se do plantio de espécies nativas da região, como
cupuaçu e caju, no meio da lavoura ou das matas baixas. Após a colheita da mandioca,
milho e arroz, a área continua gerando renda para o agricultor, evitando a derrubada da
mata para novas lavouras. As comunidades também têm granjas, criam abelhas e
processam e vendem mel e castanhas de caju. Esses projetos vêm contribuindo para evitar
o desmatamento e melhorar a renda das famílias.
Adaptado de http://www.wwf.org.br

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PORTO ALEGRE

Desde 1989, a capital gaúcha implementa o orçamento participativo, sistema pelo qual a
população decide diretamente a aplicação de recursos municipais em obras e serviços. Em
2001, cerca de 45 mil pessoas participaram de reuniões com essa finalidade. Ali
definiram prioridades para o saneamento, pavimentação, esporte, cultura e lazer,
transporte e outras necessidades, segundo as carências dos bairros. Experiência com
muitos prêmios internacionais, é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como
uma das 40 melhores práticas de gestão pública urbana no mundo. Cidades de outros
países vêm adotando a experiência de participação popular criada em Porto Alegre, como
Saint-Denis (França), Barcelona (Espanha), Bruxelas (Bélgica) e Rosário (Argentina), além
de Belo Horizonte, São Paulo e inúmeras cidades no Brasil.
Adaptado de http://www.portoalegre.rs.gov.br

evitar que o solo seja compactado e impeça o
aprofundamento das raízes. Outra medida é
combinar plantios principais e secundários, para
não deixar o solo exposto.

Assim, a questão é optar por usos mais
adequados e compatíveis para a sociedade como
um todo, aproveitando o potencial que os
sistemas naturais oferecem – tanto no campo
quanto na cidade.

A partir do que estudamos, você consegue fazer
uma reflexão sobre o uso e a apropriação dos
recursos no lugar onde vive? Observe se os usos
predominantes dos recursos naturais são os mais

adequados. O que é possível fazer para resolver os
problemas da comunidade? Como garantir maior
participação das pessoas nas decisões? Para
finalizar nosso trabalho, elabore uma redação
sobre os principais assuntos vistos neste capítulo.
É importante não esquecer que decisões coletivas
e mais adequadas para os problemas apontados
são possíveis. E isso já vem acontecendo em
muitos pontos do país (leia os quadros). Elas
podem ajudar a garantir desenvolvimento mais
equilibrado, compatível e sustentável, mantendo
os recursos para as gerações futuras, tanto nas
cidades como no campo.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar representações do espaço geográfico em textos científicos, imagens, fotos, gráficos etc.

• Caracterizar formas espaciais criadas pelas sociedades, no processo de formação e organização do
espaço geográfico, que contemplem a dinâmica entre a cidade e o campo.

• Analisar interações entre sociedade e natureza na organização do espaço histórico e geográfico,
envolvendo a cidade e o campo.

• Discutir diferentes formas de uso e apropriação dos espaços, envolvendo a cidade e o campo, e suas
transformações no tempo.

• A partir de interpretações cartográficas do espaço geográfico brasileiro, estabelecer propostas de
intervenção solidária para consolidação dos valores humanos e de equilíbrio ambiental.
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