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                                                            Editorial 

 

 

 

Caro leitor! 

 

No decorrer do mês o Grupo PET Geografia UDESC forneceu diversas 

atividades de ensino e extensão que promoveram benefícios tanto aos alunos da 

graduação quanto a alunos de pré-vestibular ou ensino fundamental. 

Foi aplicado o projeto “Formando Ideias” onde são convidados alunos recém 

formados na graduação para apresentar os resultados de suas pesquisas de TCC, e após 

a apresentação ocorrem discussões a respeito de seus trabalhos, onde o público e os 

apresentadores podem interagir e com isso muitos aproveitaram para tirar suas dúvidas e 

saber um pouco mais a respeito de um TCC. Um de nossos convidados, Cristiano 

Carioba apresentou seu trabalho “Geografia, futebol e globalização: um olhar sobre o 

mundo a partir do mundo da bola”, ele nos mostrou como produziu seu trabalho a partir 

de camisetas de futebol. Enquanto isso, Michele Freitas, “Geografia com plantas 

medicinais: formas de resistir e (re)inventar existências” que abordou assuntos com o 

tema rural e urbano, mostrando como havia trabalhado com os alunos da escola Simão 

José Hess durante seu estágio. 

Outro projeto de extensão que realizamos neste mês foi o “Palavra de Mestre” 

onde convidamos palestrantes mestres que possuam uma proximidade com o curso de 

Geografia da UDESC, e abrimos espaço para a discussão e reflexão sobre temáticas no 

âmbito das comunidades acadêmica e civil, valorizando o trabalho de egressos e pessoas 

da área da Geografia. Nesta edição, trouxemos o Professor Lucas dos Santos Ferreira, 

Graduado em Geografia pela UDESC e mestre pela USP, que apresentou o seu trabalho 

“Desenvolvimento econômico e questão nacional da Argentina” 

Neste mês, houve também um grande avanço do nosso projeto de extensão 

“Vestibular Solidário”, no qual os bolsistas ministram aulas para os alunos do curso pré-

vestibular oferecido gratuitamente à comunidade pela UDESC. Esta edição está 

acontecendo no CESFI em Balneário Camboriú. O projeto tem trazido mais gratificação 

ao grupo a cada aula ministrada, pois nota-se nos alunos uma maior quantidade de 

conhecimento na área de Geografia a cada aula dada. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relato Formando Ideias 

 

por Weslley Luan Soares 

No dia 15/10 realizou-se a segunda edição do projeto “Formando Ideias”, tivemos as 

apresentações dos TCCs do Cristiano Carioba e Michele Freitas, após a apresentação de 

seus trabalhos deu-se inicio a discussões a respeito de seus trabalhos, onde o público e 

os apresentadores puderam interagir e com isso muitos aproveitaram para tirar suas 

dúvidas e saber um pouco mais a respeito de um TCC. Tivemos a participação de 

aproximadamente 30 pessoas, sendo alunos da graduação em Geografia de diferentes 

fases, da tutora Vera Dias, da orientadora dos trabalhos Ana Maria Preve e outros 

docentes do curso. 

Cristiano Carioba apresentou seu trabalho com tema, “Geografia, futebol e 

globalização: um olhar sobre o mundo a partir do mundo da bola”, ele nos mostrou 

como produziu seu trabalho a partir de camisetas de futebol, mostrando os aspectos de 

cada uma delas e usando como referência e também, como conseguiu desenvolver seu 

trabalho e utilizá-lo em oficinas com alunos e com capacitação de professores. 

O trabalho da Michele Freitas trouxe o tema, “Geografia com plantas medicinais: 

formas de resistir e (re)inventar existências”, que abordou assuntos com o tema rural e 

urbano, mostrando como havia trabalhado com os alunos da escola Simão José Hess 

durante seu estágio, onde conseguiu desenvolver atividades com elas e utilizou a horta 

da escola para ensiná-las a respeito de plantas medicinais como se não houvessem 

farmácias para recorrerem a recursos para tratamentos, além de mostrar todo o processo 

de desenvolvimento de seu trabalho e os materiais que fez uso para obter os dados para 

sua pesquisa. 

Ambos os trabalhos mostraram as diversidades de temas em que se pode desenvolver 

trabalhos na área da Geografia, sendo que cada um pode trabalhar com um tema que 

gosta, atualmente os dois estão no mestrado em Educação na linha de pesquisa em 

Educação, Comunicação e Tecnologia da UDESC. Ao final do projeto foram 

distribuídas fichas de avaliação onde o público pode dar suas opiniões e grande parte 

delas foram bem positivas, mostrando que este projeto tem muito a oferecer a toda 

comunidade acadêmica.  
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Livro: Cartografia escolar  -  

Descrição: Um livro fundamental para quem 

esta cursando licenciatura e pretende seguir a 

carreira de professor para séries primárias. 

Fonte: 

http://www.saraiva.com.br/cartografia-

escolar-1988884.html?PAC_ID=129457& 

 

Livro: Cartografia e Geodesia  
 

Descrição: Os textos contidos em Cartografia e 

Geografia: Temas e Debates foram em quase a sua 

totalidade apresentados no seminário final do 

módulo: Cartografia e Representação Gráfica - 

Teoria e Prática do programa de pós-graduação em 

Geografia e Gestão Territorial do Centro 

Universitário Fundação Santo André (CUFSA) no 

primeiro semestre de 2011 tendo como responsável 

o Prof. Dr. Clézio Santos. 

Fonte: 
http://www.saraiva.com.br/cartografia-e-

geografia-5837626.html?PAC_ID=129457& 



 

 

                                               Eventos 

 
 

 

 
 
III Seminário de Geografia tem como tema central 

Data: 19 e 20 de Novembro 

Local: Teatro Universitário da Ufes, Vitória - ES 

Informações: http://segeovitoria.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 
 
Seminário nacional sobre urbanização de favelas 

Data: 13 a 15 de Novembro 

Local: São Bernardo do Campo - SP 

Informações: http://www.seminariourbfavelas.com/ 

 

 

 

 

 
 
XX Congreso Latino-americano da ciência do solo 

http://segeovitoria.blogspot.com.br/
http://www.seminariourbfavelas.com/


Data: 9 a 15 de Novembro 

Local: Cusco - Peru 

Informações: http://www.xxcongresolatinoamericanodesuelosperu.org/index.php 

 

 

 

 

 
 

 
Primeira Mostra da Atenção Básica de Botucatu 

Data: 6 de Dezembro 

Local: Unesp 

Informações: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp 

 

 

 

 
 

Evibras 2014: Meio ambiente e geomática: Abordagens comparadas Franças – 

Brasil 

Data: 12 a 15 de Novembro 

Local: Rennes - França 

Informações: http://envibras2014.sciencesconf.org/?lang=pt 

 

 

 
 

VIII Seminário Estadual de estudos territoriais, III Jornada de pesquisadores 

sobre a questão agrária do Paraná e XXXI semana de Geografia da UEL 

Data: 26 a 29 de maio de 2015 

Local: Londrina - Paraná 

Informações: http://xxxisemageouelterritorioagraria.wordpress.com/ 

http://www.xxcongresolatinoamericanodesuelosperu.org/index.php
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp
http://envibras2014.sciencesconf.org/?lang=pt


 

    O Imperialismo de Henry Ford na Amazônia Brasileira 

 
 Flaviane Sydorak

1
 

 

No inicio do século XX Henry Ford revoluciona o mercado automobilístico com 

sua nova forma de produção, agora em série, diferindo da anterior, artesanal. Esse novo 

modelo recebe o nome de Modo de Produção Fordista.   

O modelo de produção criado por Ford consiste na inserção de tecnologias 

durante a fabricação dos automóveis e a divisão por tarefas específicas a cada 

trabalhador, obtendo com isso uma produção em massa. Ford cria assim a linha de 

montagem, unindo o trabalho automatizado ao trabalho alienado, extraindo dessa forma 

a mais valia relativa, conceito marxista onde a jornada de trabalho torna-se fixa e a 

produção é acelerada com o emprego de tecnologias.  

A indústria automobilística vinha em crescente ascensão desde a Segunda 

Revolução Industrial. O advento da indústria de maquinário pesado (Departamento I ou 

Bens de Produção)
2
 e a implementação da indústria química, no caso da produção 

automobilística, com a vulcanização da borracha na fabricação dos pneus, incitam em 

Henry Ford um projeto de grandes proporções, com contornos imperialistas: a 

construção de uma cidade industrial em meio à Amazônica brasileira com o nome de 

Fordlândia. 

Henry Ford adquire as terras em 1927 para o cultivo de seringueiras e a 

construção da cidade. Essas terras tinham o tamanho aproximado de Connecticut, estado 

no nordeste dos EUA. Ford inicia assim seu projeto de um centro produtor de borracha 

para os pneus de seu Ford Model T, em uma ação do centro do capitalismo sobre uma 

região pouco explorada até mesmo pelo governo brasileiro. 

O projeto ganha recortes imperialistas quando Ford sonha em levar à Amazônia 

não somente um parque industrial, mas também levar à floresta “a magia do homem 

branco, a fim de cultivar não somente a borracha, mas os seringueiros em si mesmos” 

(GRANDIN, Greg. O sonho de Henry Ford no meio da Amazônia, 2011). Ou seja, ele 

pretende recolonizar aquela  

área, moldando-a em detrimento de sua padronização produtiva. As casas de Fordlândia 

foram construídas seguindo o modelo de subúrbio burguês americano: com jardins e 

varandas, sem cercas e pintadas de branco. Além disso, as cidades (Ford construiu duas) 

eram muito bem organizadas, com praças, calçadas, hospitais, saneamento, cinemas, 

piscinas e até campos de golfe, sem esquecer é claro dos carros Ford, rodando nas ruas 

pavimentadas.  

Porém Ford não contava com as intempéries que uma floresta tropical pode 

trazer consigo, uma delas são os parasitas e pragas, que levaram a destruição da 

primeira cidade. Além da produção afetada por pragas, a população também passa a 

sofrer com doenças infecciosas, como febre amarela e malária, típicas de regiões 

tropicais, sem contar a violência que tomava do espaço. Levas de migrantes vindas 

principalmente do nordeste brasileiro, chegavam em busca de emprego, com a promessa 

de US$ 5,00 por hora e uma vida ao estilo “american way of life”. 

Neste ponto, pode-se fazer um link com o documentário da BBC visto em sala, 

Impactos Fatais: Imperialismo, Racismo e Extermínio, principalmente o episódio 

intitulado “A cor do dinheiro”, que mostra como o fator econômico foi o que 
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2
 RANGEL, Ignácio. Economia: Milagre e Antimilagre. 1985 



impulsionou os países do centro a escravizarem e dominarem os países periféricos, 

criando o chamado imperialismo. Com Henry Ford não foi diferente, seu desejo de 

acumulação e centralização da produção o trazem até o Brasil, pois a verticalização é 

uma das características do sistema fordista. Além de cortar gastos fabricando seus 

próprios pneus, o fato de o Brasil ser um país periférico proporciona uma mão de obra 

barata e acessível. Visto sob um panorama mundial, o modo de produção fordista 

expandiu-se para praticamente todos os setores, incluindo o de serviços, provocando 

uma aceleração na produção e uma acumulação intensiva.  

O principal fator de declínio da Fordlândia foi o desconhecimento do cultivo da 

seringueira. Ford, aplicando seu modelo padronizado até no plantio, fez com que as 

seringueiras fossem plantadas em fileiras espremidas, imitando o alinhamento das 

máquinas. Porém, o que ele conseguiu foi criar o ambiente ideal para baratas e fungos, 

que devastaram as plantações. Um segundo ponto importante no declínio da área foi às 

revoltas da população, que pós revolução de 30 declararam: “Brasil para os brasileiros. 

Morte aos norte-americanos”. A revolta fez os americanos pedirem auxilio as forças 

armadas do Brasil, pois as organizações sindicais sempre foram vistas como prejudiciais 

e desnecessárias pelos empregadores capitalistas. 

Foi também na década de 30 do século XX que a grande depressão toma conta 

dos EUA, justamente por conta da intensa acumulação- que passa a contestar a lei de 

Say, onde para toda demanda existe uma oferta- que o sistema capitalista começa a dar 

sinais de uma crise estrutural, tendo em vista principalmente o sistema fordista de 

produção. Crise estrutural que se confirma nos fins dos anos 60 e durante a década de 

70. O sistema de Ford é substituído pelo de Taiichi Ohno, criador do Toyotismo e de 

uma nova forma de acumulação de capital, a acumulação flexível. A questão da 

remodelagem do sistema capitalista é abordada por Ricardo Antunes no livro Os 

sentidos do trabalho, no capítulo em que ele trata sobre o Toyotismo e as novas formas 

de acumulação de capital.  

A ação imperialista de Ford na Amazônia brasileira, nos dias atuais, receberia o 

nome de Globalização, como Armem Mamigonian comenta em seu artigo Marxismo e 

Globalização: as origens da internacionalização mundial: “o conceito de imperialismo, 

do inicio do século XX, foi atenuado para economia-mundo pelos moderados e mais 

adocicado para globalização pelos neoliberais.” (MAMIGONIAN, Armem, 2000).  A 

expressão globalização é exportada pelos americanos a partir de publicações 

econômicas na década de 80, como uma grande campanha de irrelevância de fronteiras, 

tanto econômicas, culturais, sociais dentre outros fatores internos de cada nação. Porém 

o objetivo maior é a abertura dos mercados ao capital e monopólio americanos, 

passando de colonizador e colonizados (fins do século XIX) a países de centro e 

periferia (século XX).  

O que resta hoje da Fordlândia são apenas construções abandonadas, que 

resistem à ação do tempo. Podem ser chamadas rugosidades, conceito explorado por 

Milton Santos
3 e que trata do papel das heranças espaciais no decorrer da história e do 

tempo, de como o espaço é testemunho da existência de um modo de produção a da 

alteração do seu papel, no caso em especifico, de como a Fordlândia passa de parque 

industrial e cidade racional e padronizada a casas e prédios abandonados e desconexos 

em meio à mata. 
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