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Editorial 

 

Caro leitor, 
 

 Apresentamos aqui a segunda versão 

trimestral do informativo do PETGeo 

UDESC, trazendo as atividades realizadas 

pelo grupo nestes meses, o resumo do 

artigo “Como se forma um professor” da 

professora Ana Paula Nunes Chaves, que 

será publicado ainda este ano, o artigo 

“Análise da abordagem de temas 

relacionados à agroecologia a partir dos 

parâmetros curriculares nacionais de 

geografia e de livros didáticos” de Marina 

Coelho Rosa e Silva, além das colunas: De 

Olho no Programa, Políticas Locais e PET 

Indica. No mês de março, o PET Geografia 

iniciou suas atividades do semestre com o 

projeto “Geografia como profissão” no 

Colégio CEB em São José, com o objetivo 

de estimular os alunos a pensar na 

possibilidade de cursar Geografia no ensino 

superior. 

 
 Já no mês de abril, dando continuidade ao 

projeto “Vestibular Solidário” os bolsistas 

optaram por manter sua participação no 

Projeto Einstein Vestibulares, ministrando 

as aulas de geografia física, possibilitando 

que os alunos do curso desenvolvessem o 

conhecimento necessário para o ingresso no 

ensino superior. 

 

 Continuando as atividades programadas 

para o semestre, e concluindo as atividades 

dos meses de março, abril e maio, foi 

realizado pelo grupo um minicurso que 

abordava o tema “Cartografia para 

crianças”, que teve como ministrante o 

egresso do curso de Geografia, João Daniel 

Martins, com o intuito de capacitar os 

petianos e a comunidade acadêmica em 

geral, para a alfabetização cartográfica, de 

forma mais didática e acessível para os 

alunos. 

  

  Em um resumo sucinto, estas foram as 

atividades realizadas pelo grupo PET 

Geografia da UDESC no início deste 

semestre, desejamos a todos um ótimo final 

de semestre e ótimas férias. 
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De Olho no Programa 

XIX SULPET 

Por: Luiz Jayme de Souza Neto

Nós dias 26 e 29 de maio de 2016 ocorreu o XIX SulPET na cidade de Porto Alegre. 

Oito bolsistas do PET Geografia participaram do evento, que teve como temática “Viver 

e Compartilhar Diversidades’’. Diversos PETs de todo o sul do país compareceram ao 

evento para discutirem questões envolvendo a parte administrativa e legislativa dos 

grupos PETs, a fim de desenvolver com maior qualidade e propriedade os projetos de 

cada grupo.  

No primeiro dia aconteceram oficinas diversas, como de ioga, tiro ao alvo, churrasco, 

slackline, entre outras atividades. No mesmo dia, ocorreu a abertura oficial do evento, 

onde estavam presentes por volta de 700 bolsistas, além do presidente da CENAPET, 

João Aristeu, que relatou os acontecimentos do Mobiliza PET e como está o andamento 

das discussões sobre a manutenção e permanência do programa diante do Ministério da 

Educação. Também ocorreram exposições de cultura gaúcha, como danças e músicas 

típicas, e logo após foi servido um coquetel para os participantes. 

No segundo dia, ocorreram durante a manhã os GDTs, grupos de discussões com temas 

diversificados, ligados às políticas internas e questões sociais, como avaliações internas, 

gênero, ações afirmativas, Marco Legal, entre outros. Pela tarde, no encontro por áreas, 

os participantes escolhiam por afinidade de áreas, como ciências sociais, ciências da 

terra, engenharias, e discutiam as atividades de cada grupo.  

O encontro de discentes e o de docentes, assim como a Assembleia Geral, aconteceram 

no terceiro dia. No encontro de discentes, foram discutidas questões que seriam 

encaminhadas à Assembleia, assim como acontecimentos durante o evento. Com a 

coordenação da tutora Vera Dias, alguns petianos fizeram uma manifestação durante a 

Assembleia Geral, encenando a extinção do PET de 1999, a fim de mobilizar os 

presentes para defenderem a continuação do Programa, assim como sua manutenção. O 

PET Geografia teve participação em duas propostas voltadas para o Programa, que 

foram aprovadas na Assembleia e serão encaminhadas para o XXI ENAPET, que 

acontecerá em agosto. 
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Políticas Locais 
 

O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO EM SANTA 

CATARINA: OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Julia Silva 

Graduanda em Geografia pela UDESC 

Lucas dos Santos Ferreira 

Mestre em Geografia Humana pela USP 

Professor do Departamento de Geografia da UDESC 

 

 

 

1. Introdução 

 

Embora dispondo de extensão 

territorial inferior à maioria das 

unidades da federação (1,12% do 

território brasileiro, sendo o 20° estado 

em área), a economia catarinense se 

qualifica entre as mais dinâmicas do 

país, resultando em forte concorrência a 

outros estados, creditada ao processo de 

acumulação capitalista ancorado em 

formações sociais fundamentadas na 

pequena produção mercantil, como bem 

constata o geógrafo Armen 

Mamigonian.
1
 

O autor em questão aponta ainda 

que, em meados dos anos 1980, 

                                                 
1
 MAMIGONIAN, Armen. Indústria. Atlas 

geográfico de Santa Catarina. Rio de Janeiro: 

Aerofoto Cruzeiro, 1986. 

 

enquanto no Paraná se destacam o 

Bamerindus e a CR Almeida 

(engenharia) e no Rio Grande do Sul a 

VARIG e o grupo Gerdau (siderurgia) 

como grandes grupos nacionais, em 

Santa Catarina os grandes grupos 

privados de projeção nacional eram 

todos eles industriais e se dispersavam 

pelas várias regiões: Sadia – Transbrasil 

e Perdigão no Oeste; Hering, Artex, 

Tigre-Hansen, Weg, etc. nas áreas 

alemãs; Guglielmi, Freitas e Gaidzinski 

na área carbonífera, além da Portobello 

– Usati no Litoral Central. Certamente 

não deviam ser esquecidos os 

investimentos em geração e transmissão 

de eletricidade (Eletrosul e Celesc), 

além da ICC, de capitais estatais e a 
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presença dos grupos extra-regionais 

(Klabin, Brastemp – Cônsul, etc).
2
 

Entretanto, a política econômica 

irresponsável do governo federal 

herdada dos anos 1990 (elevadas taxas 

de juros, sobrevalorização cambial e 

elevada carga tributária) continua 

gerando graves danos a economia 

estadual. Conforme pesquisa da FIESC, 

cerca de 40% das empresas catarinenses 

são negativamente atingidas pela 

entrada de produtos estrangeiros em 

nosso mercado e 60% pela concorrência 

externa desigual, gerando terceirização 

da produção (17% dos casos 

verificados) e ampliando os níveis de 

desemprego.
3
 

Para agravar ainda mais a 

situação, antigas agencias de fomento 

(BADESC, por exemplo) tornaram-se, 

grosso modo, meras transmissoras de 

recursos do BNDES (cujo montante 

destinado a SC foi reduzido de 6,1% em 

2001 para 5,1% em 2010, ao passo que 

a quantia de recursos solicitados foi 

multiplicada em 7,7%), continua a não 

existir uma política industrial de âmbito 

estadual e dos 12 planos de incentivo à 

indústria existentes, 10 estão em 

desacordo com a legislação do 

                                                 
2
 Idem. 

3
 Desvalorização cambial em 2015 rapidamente 

gerou bons superávits comerciais e mitigou 

impactos negativos da concorrência estrangeira. 

 

CONFAZ, trazendo grande insegurança 

jurídica para o empresariado. No caso 

do Pró-Emprego, que entre outras coisas 

reduz a alíquota de importações para 

3%, aumentando a força de atração dos 

portos catarinenses através do estímulo 

a importações predatórias, a própria 

Confederação Nacional da Indústria 

perpetrou ação contra o programa. O 

resultado negativo desta equação é 

explicitado por grandioso déficit 

comercial em 2011, pela taxa de 

crescimento industrial inferior a média 

brasileira, pela redução daparticipação 

no total de exportações brasileiras (em 

2001 o estado respondia por 5,2%do 

total nacional, em 2010 somente por 

3,8%) e pela redução do valor de 

transformação industrial (VTI) das 

exportações catarinenses.
4
 

Santa Catarina constituiu 

privilegiado conjunto portuário (um dos 

maiores adensamentos de portos do 

litoral brasileiro), rodovias federais 

conectando os principais núcleos 

produtivos (Blumenau, Joinville, etc.) 

com o Rio Grande do Sul e São Paulo, 

ferrovias ligadas a produtos regionais 

(carvão, grãos, etc.) e mesmo cadeia de 

aeroportos superdimensionada 

considerando o tamanho de sua 

                                                 
4
 Os danos da política de guerra fiscal foram 

tamanhos que em sequencia foram minimizados 

por política federal de planificação de tarifas. 
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população. Entretanto, com a paralisia 

econômica dos anos 1980 e 1990, 

muitas obras ligadas ao setor de 

transportes deixaram de ser realizadas, o 

que significou maiores custos para os 

empresários em já difícil cenário de 

âncora cambial e redução do crédito 

público. A partir do governo Lula 

(2002-2010), com a utilização de 

dividendos oriundos da elevação do 

preço das commodities exportadas pelo 

Brasil, foi efetivado o maior programa 

de investimentos em infraestrutura dos 

últimos vinte anos (Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC).   

O trabalho em questão objetiva 

apresentar em linhas gerais algumas das 

dificuldades enfrentadas pelos agentes 

econômicos catarinenses no campo das 

infraestruturas, bem como as principais 

iniciativas do Programa de Aceleração 

do Crescimento no sentido de superação 

da situação colocada. 

 

2. Percepções do meio empresarial 

sobre as infraestruturas de Santa 

Catarina 

   

A logística
5
 tem por objetivo 

reduzir os custos de entrega de uma 

                                                 
5
 O termo Logística, de acordo com o 

Dicionário Aurélio, vem do francês Logistique e 

tem como uma de suas definições "a parte da 

arte da guerra que trata do planejamento e da 

realização de: projeto e desenvolvimento, 

determinada mercadoria no seu destino 

final.  No território brasileiro, sérias 

insuficiências logísticas travam uma 

expansão mais acelerada do setor 

produtivo (rodovias, ferrovias, portos, 

aeroportos de carga, etc.). Para efeito de 

comparação, o Brasil está na 65ª 

posição no ranking de Eficiência 

Logística do Banco Mundial (2014) 

enquanto a China está em 15º e os 

Estados Unidos em 9º.  

Ainda que seja uma das menores 

unidades da federação em extensão 

territorial, Santa Catarina é uma das 

mais dinâmicas economias do Brasil, 

com destaque para sua pujança 

industrial. 

Durante palestra de abertura da 

ExpoVideira 2015, maior feira 

multissetorial do Oeste catarinense, 

Glauco José Côrte, presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de 

Santa Catarina - FIESC,  afirmou que “a 

precariedade da infraestrutura é o maior 

gargalo de Santa Catarina”, destacando 

a insuficiência de ferrovias e a 

dificuldade de acesso aos portos
6
. 

“Estamos mostrando que Santa Catarina 

tem que investir muito em infraestrutura 

                                                                  
obtenção, armazenamento, transporte, 

distribuição, reparação, manutenção e 

evacuação de material para fins operativos ou 

administrativos”. 

 
6
 http://fiesc.com.br/noticias/precariedade-da-

infraestrutura-fisica-e-o-maior-gargalo-de-sc 
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e logística, além de aumentar o uso de 

outros modais, como é o caso da 

cabotagem. Também enfatizamos a 

necessidade de um acompanhamento e 

um planejamento integrado dos 

investimentos”, afirmou Corte, 

baseando-se nos resultados da pesquisa 

de Custos Logísticos na Indústria 

Catarinense (2015), organizada pela 

FIESC. No estudo inferiu-se que as 

indústrias catarinenses têm em média 

14% de sua composição de custos 

relacionada à logística, média superior à 

brasileira (11,2%) e à estimada para 

outros países (9%). O estudo também 

mostrou que estes custos variam 

dependendo do segmento produtivo, 

com situações ainda mais alarmantes 

nos setores madeireiro (26% do 

faturamento), de materiais elétricos 

(22%) e mecânica (22%)
7
.  

A questão logística em Santa 

Catarina igualmente apresenta variações 

regionais. O Norte é a região que 

apresenta o maior custo logístico, 

próximo dos 19%. Entre depoimentos 

dos representantes do setor industrial da 

região, Carlos André Athanazio Veiga, 

presidente da Associação Empresarial 

de São Francisco do Sul, afirmou que: 

“Hoje, qualquer novo empreendedor 

                                                 
7
 http://fiesc.com.br/noticias/industria-de-sc-

gasta-14-do-faturamento-em-logistica 

 

não tem segurança em direcionar seus 

investimentos para São Francisco do 

Sul diante de tantas dificuldades de 

acesso”. Para o vice-presidente de 

relações institucionais da Whirlpool 

Latin America, Armando Valle, “a 

principal dificuldade logística está nas 

condições das rodovias, o que encarece 

os preços devido à manutenção, 

segurança, tempo e distância 

percorrida”. Para o gerente de logística 

da Arcelor Mittal Vega, Marcos Tadeu 

Arante, as ferrovias são o modal mais 

problemático. “Já sofremos problemas 

de qualidade com nosso material 

durante o trajeto por causa das crateras 

no caminho até um de nossos clientes. 

A solução foi desenvolver um sistema 

pneumático, e agora o envio para este 

cliente ocorre só com estes veículos 

especiais. A velocidade da geração de 

empreendimentos é maior do que a 

criação da infraestrutura para suportá-

los — diz Arante. Já para o gerente de 

logística da Weg, Clécio Fábio Zucco, 

os maiores problemas do estado estão 

nas BRs 280 e 101: “Há falta de vias 

marginais que possam desafogar os 

fluxos próximos das cidades e de vias 

expressas de acesso aos portos”. Zucco 

também avalia a ausência de um 

aeroporto regional de cargas e 

passageiro. Grande parte do comércio 

internacional brasileiro passa pelo Porto 
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de Santos. Ele vem enfrentando grandes 

problemas de congestionamento de 

cargas, o que acaba criando uma 

instabilidade de atracação de navios nos 

portos catarinenses —  analisa Clécio
8
. 

Iniciado em 2014, o Contorno 

Viário da Grande Florianópolis é uma 

obra realizada com o intuito de 

desafogar o fluxo na BR 101 trecho 

Biguaçu-Palhoça, que desde a expansão 

urbana na região, é palco de disputa de 

espaço entre caminhoneiros e veículos 

de passeio. Executada pela empresa 

Autopista Litoral Sul e fiscalizada pela 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), planeja-se sua 

finalização no ano de 2018. 

O início imediato da obra foi 

defendido por lideranças de entidades 

empresariais da Grande Florianópolis. 

O presidente da Federação das 

Empresas de Transporte de Carga e 

Logística de SC (Fetrancesc), Pedro 

Lopes, disse ter o apoio dos também 

presidentes Alaor Tissot, da FACISC e 

Bruno Breithaupt, da FECOMÉRCIO-

SC; além da Associação de Fretamento 

em Turismo, Seção de Cargas da 

Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT), NTC e Logística, ABTC, 

                                                 
8
 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/

08/falta-de-infraestrutura-logistica-causa-

prejuizos-para-empresas-do-norte-de-sc-

4221569.html 

 

FETCESP, SETCESP, FETRANSPAR, 

FETRANSUL, CNTT, FECAM RS/SC 

e Federação dos Autônomos de Santa 

Catarina
9
. 

Mesmo não tendo o maior custo 

de logística de Santa Catarina, a região 

Oeste também sofre com a precariedade 

no setor de infraestruturas. Liderando o 

setor agroalimentar do estado, acumula 

reclamações de seus empresários acerca 

do acesso aos municípios. O vice-

presidente da Aurora Alimentos, Neivor 

Canton, em jantar com o presidente da 

Assembleia Legislativa (Alesc), Gelson 

Merisio e demais lideranças 

empresariais da região, alegou que “o 

oeste tem uma desvantagem em atrair 

investimentos pela carência de boas 

rodovias, falta de ferrovias e até de 

energia elétrica”
10

. Na mesma ocasião, 

o presidente da Sociedade Amigos de 

Chapecó, Cláudio Jorge Kraker, 

destacou que “Chapecó necessita de 

obras como o Contorno Viário Leste, 

ligando a BR-282 com a SC-480, uma 

ligação da SC-283 com a BR-282 e um 

                                                 
9
 

http://wp.clicrbs.com.br/estelabenetti/2013/05/2

7/empresarios-defendem-inicio-imediato-do-

contorno-viario-da-grande-

florianopolis/?topo=67,2,18,,,67 

 
10

 

http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/no

ticia/2015/04/liderancas-do-oeste-de-sc-

reivindicam-mais-investimentos-para-a-regiao-

4737026.html 

 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/08/falta-de-infraestrutura-logistica-causa-prejuizos-para-empresas-do-norte-de-sc-4221569.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/08/falta-de-infraestrutura-logistica-causa-prejuizos-para-empresas-do-norte-de-sc-4221569.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/08/falta-de-infraestrutura-logistica-causa-prejuizos-para-empresas-do-norte-de-sc-4221569.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/08/falta-de-infraestrutura-logistica-causa-prejuizos-para-empresas-do-norte-de-sc-4221569.html
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plano de mobilidade urbana”. Na 

mesma via que seu vice, o presidente da 

Aurora Alimentos, Mário Lanznaster, 

que também preside a Câmara de 

Desenvolvimento da Agroindústria da 

Federação das Indústrias de Santa 

Catarina (FIESC) afirmou em reunião 

com a diretoria da FIESC em fevereiro 

de 2016: “Hoje se percorre em média 

mil quilômetros para ir e mais mil 

quilômetros para voltar com o milho, 

que é transportado por caminhões 

rodotrem. Por que não fazer o trem de 

uma vez?”, perguntou Lanznaster, 

referindo-se à construção da ferrovia 

esperada há muitos anos
11

.   

Como uma das soluções para os 

problemas de escoamento da produção, 

em especial do Oeste de Santa Catarina, 

desenvolveu-se a Ferrovia de 

Integração, popularmente designada a 

“Ferrovia do Frango”. Planejada pela 

estatal VALEC – Engenharia, 

Construções e Ferrovias S.A., empresa 

que tem como objetivo planejar e 

executar a expansão dos trens pelo país, 

a obra ligará as empresas do Oeste aos 

portos catarinenses, mais 

especificamente de Itajaí e Imbituba, 

garantindo a movimentação nos portos 

                                                 
11

 http://fiesc.com.br/noticias/falta-de-

infraestrutura-e-custo-do-milho-ameacam-

agroindustria-de-sc  

locais e alavancando a economia 

estadual. 

 Sendo uma alternativa ao 

transporte de carga, diminuirá o fluxo 

nas estradas e os custos da produção. As 

cargas congeladas serão o principal 

produto transportado pelos trens, visto 

que exercem a liderança de exportação 

dos portos de Itajaí e Navegantes. A 

Ferrovia está sendo projetada para até 

100 vagões e terá capacidade total de 12 

mil toneladas. O custo estimado para a 

obra será de R$ 6 bilhões e a 

expectativa de conclusão está até o ano 

de 2022. 

Em fase de conclusão do Estudo 

de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA), a ferrovia já traz 

polêmicas quanto à exclusão das 

cidades do Norte do estado, detentoras 

do maior custo logístico verificado. 

Como justificativa está que o Norte já 

possuiria uma ferrovia, entretanto a 

Ferrovia do Contestado possui diversos 

trechos desativados. O Estudo também 

aponta que a geomorfologia da região 

oferta obstáculos, além da alta 

densidade demográfica. Segundo a 

VALEC, o traçado atual teria a melhor 

relação custo/benefício, tornando o 

investimento atraente para uma possível 

concessão. 

Ademais, a possibilidade de 

duplicação da rodovia que ligará o 
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Oeste ao município de Mafra ocorrer 

anteriormente ao término das obras da 

BR-470 é outro problema que assusta os 

empresários locais, logo que será mais 

viável mandar cargas para o Porto de 

Paranaguá do que mantê-las em 

território estadual
12

. 

Segue mapa publicado pela 

VALEC, onde é possível ver que a 

Ferrovia sairia do Oeste, passando pela 

cidade de Herval do Oeste e seguiria em 

direção à região de Anitápolis 

(mesorregião da Grande Florianópolis), 

onde haveria uma bifurcação da via 

férrea, uma levando o trem para o porto 

de Imbituba e outra para o de Itajaí. 

MAPA 1 

TRAÇADO DA FERROVIA DO 

FRANGO 

 
Fonte: 

Adaptado/http://www.valec.gov.br/acoes_progr

                                                 
12

 

http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/ge

ral/noticia/2016/04/definicao-de-trajeto-da-

ferrovia-do-frango-sera-feito-em-audiencias-

publicas-5756374.html  

amas2/Downloads/MapaFerroviasValec_07-03-

2016.pdf 

MAPA 2 
 CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS 

 
Fonte: Autopista Litoral Sul 

3. O Programa de Aceleração do 

Crescimento em Santa Catarina  

 

Originado em 2007, 

concomitantemente ao segundo 

mandato do então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2007 – 2010), o 

Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) objetivou promover 

a execução de amplas obras de 

infraestrutura urbana, social, logística e 

energética no país, acelerando o 

crescimento econômico. Na época de 

sua criação, o Brasil tinha como desafio 

estabilizar sua economia, fazendo com 

que o PAC nascesse com 

responsabilidade de crescer de forma 

acelerada e sustentada. Caracterizado 

por parcerias público-privadas, sua ação 

http://www.valec.gov.br/acoes_programas2/Downloads/MapaFerroviasValec_07-03-2016.pdf
http://www.valec.gov.br/acoes_programas2/Downloads/MapaFerroviasValec_07-03-2016.pdf
http://www.valec.gov.br/acoes_programas2/Downloads/MapaFerroviasValec_07-03-2016.pdf
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também contribui para o aumento na 

oferta de empregos e geração de renda.  

No setor de infraestrutura 

logística, objeto deste trabalho, é 

compartimentado em cinco áreas: 

portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. 

Durante todo o programa, o 

governo federal lançou balanços acerca 

do andamento das obras através de seu 

site institucional, discriminando se as 

obras se encontravam em fase de ação 

preparatória (projeto e/ou 

licenciamento), licitação (do edital até o 

início da obra), obra em andamento ou 

obra concluída, com objetivo de dar 

transparência ao Programa. Os 

empreendimentos ainda foram divididos 

em dois grandes grupos: os 

empreendimentos exclusivos (que 

abarcam apenas o Estado de Santa 

Catarina) e os empreendimentos 

regionais (que ultrapassam as barreiras 

estaduais, como em concessões 

rodoviárias entre Paraná e Santa 

Catarina).    

Para a primeira edição do 

programa, lançaram-se sete relatórios de 

balanço online. Destes relatórios, 

inferiu-se que dois aeroportos 

catarinenses tiveram obras para sua 

ampliação (Florianópolis e Joinville), 

assim como quatro trechos ferroviários 

do estado (Joinville, São Francisco do 

Sul, Itajaí-Chapecó e Imbituba-

Araquari). Com a marinha mercante, foi 

financiada a construção de 65 

embarcações, além do Estaleiro 

Naveship. Dos portos catarinenses 

públicos de carga geral, de Itajaí, São 

Francisco do Sul e Imbituba
13

, todos 

receberem obras de dragagem de seus 

acessos aquaviários e recuperação de 

berços.  

Para as rodovias, área dos 

transportes que mais obteve 

investimentos (quase quatro bilhões de 

reais), importantes obras foram 

realizadas e/ou iniciadas: duplicação de 

diversos trechos da BR-101/SC no 

município de Palhoça; construção, 

pavimentação e duplicação de trechos 

da BR-282/SC (nos trechos de São 

Francisco do Sul - Jaraguá do Sul; 

Lages - Campos Novos; São Miguel 

d’Oeste – Paraíso); construção da via 

expressa de acesso ao Porto de Itajaí; 

projeto de duplicação do trecho 

Navegantes – Blumenau da BR-470/SC; 

além de estudos e projetos e mais de 

quatrocentos milhões gastos com a 

manutenção e sinalização das rodovias 

estaduais. Entre os empreendimentos 

regionais, estão as concessões das 

rodovias federais (BR-101 trecho PR – 

SC e BR-116 trecho PR – SC).  

                                                 
13

 9º Balanço do PAC – 3 anos – Fevereiro de 

2010. 
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Referente aos investimentos em 

obras no estado de Santa Catarina 

observou-se um frequente crescimento 

durante a execução do Programa, saindo 

de um total previsto inicialmente de 22 

bilhões de reais  para 45 bilhões, como 

mostra o gráfico 1.  

Em 2011, junto com o sucesso 

da primeira fase do Programa e o 

mandato da nova presidenta Dilma 

Rousseff (2011 – 2014), dá-se início a 

segunda fase do mesmo, contando com 

uma execução orçamentária que atingiu 

1,009 trilhão de reais para obras em 

todo o território Nacional, cerca de 

72,2% superior aos investimentos 

realizados do PAC 1.  

A segunda etapa do programa 

chegou ao fim com mais de 40 mil 

empreendimentos em todo o território 

nacional e o país atingiu o menor índice 

de desemprego já registrado, de apenas 

4,3% em dezembro de 2014. Assim 

como na primeira etapa, o estado de 

Santa Catarina teve seu orçamento 

crescente durante a execução das obras, 

saindo de um investimento total de 14 

bilhões para quase 40 bilhões de reais.  

No período de 2011 a 2014, três 

aeroportos catarinenses receberam 

investimentos (Florianópolis, Joinville e 

Correia Pinto). Além das rodovias 

investidas, as estradas vicinais também 

receberam investimentos para sua 

recuperação, com a obtenção de 

maquinários (retroescavadeiras, 

caminhões e motoniveladoras). Para as 

ferrovias, houve estudos e projetos para 

três contornos: Joinville, São Francisco 

do Sul e Chapecó – Itajaí (ferrovia do 

frango). Os investimentos nos três 

portos públicos de carga geral (Itajaí, 

São Francisco do Sul e Imbituba) 

continuaram, com reforços nos berços e 

dragagem de aprofundamento, assim 

como na marinha mercante, com o 

financiamento para a construção de 49 

embarcações e a construção do Estaleiro 

Oceana. 

A duplicação de diversos trechos 

da rodovia BR-101/SC no município de 

Palhoça foi continuada, assim como o 

projeto de duplicação do trecho 

Navegantes – Blumenau da BR-470/SC 

e o trecho São Francisco do Sul – 

Jaraguá do Sul da BR-280/SC. Houve a 

construção da Ponte de Transposição da 

Lagoa do Imaruí. Ocorreram  

adequações no acesso ao Porto de 

Imbituba, na Via expressa de 

Florianópolis e no contorno de 

Chapecó, além de obras na BR-163/SC, 

trecho São Miguel do Oeste (divisa 

SC/PR) e da BR-282/SC, trechos da 

travessia de Xanxerê, travessia de 

Laguna e travessia urbana de Lages. Os 

túneis do Morro do Formigão e do 

Morro dos Cavalos também receberam 
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obras de duplicação. A BR-285/SC 

recebeu pavimentação no trecho Timbé 

do Sul – Divisa SC/RS. Para essa 

segunda etapa, mais de 45 milhões de 

reais foram investidos em estudos e 

projetos de rodovias e quase 620 

milhões de reais foram investidos em 

manutenção e operação. 

Nesta fase, os empreendimentos 

regionais ampliaram-se para todos os 

ramos do transporte, com a aquisição de 

aparelhos para aeroportos, estudos e 

projetos para a extensão da Ferrovia 

Norte-Sul e investimento em 

inteligência logística portuária, através 

de projetos como o “Porto sem Papel”, 

criação de um concentrador de dados e 

portal de informações portuárias. 

Em 2015, o programa já contava 

com cerca de 37 mil empreendimentos 

realizados e/ou em execução no país. 

No setor de infraestrutura logística, 

objeto deste trabalho, foram feitas 547 

obras em todo território nacional, sendo 

35 destes empreendimentos apenas em 

Santa Catarina 

GRÁFICO 1 

 

Elaboração: Julia Silva/2016 

 Fonte: Relatórios de balanço em Santa 

Catarina/PAC 

 

GRÁFICO 2 

 

Elaboração: Julia Silva/2016 

 Fonte: Relatórios de balanço em Santa 

Catarina/PAC 

 

 

MAPA 3 

OBRAS DO PAC 1 EM SANTA 

CATARINA 

 

 

Fonte: 6º Relatório de balanço do PAC 

1/Governo federal 

MAPA 4 

OBRAS DO PAC 2 EM SANTA 

CATARINA 
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Fonte: 1º Relatório de balanço do PAC 

2/Governo federal 

4. Considerações finais 

 

A percepção pelo Estado 

Nacional do caráter estratégico das 

infraestruturas de transportes tende a 

engendrar modificações no espaço 

através de obras de engenharia visando 

à modernização e ampliação dos fluxos. 

Para além das políticas 

macroeconômicas, as infraestruturas 

constituem um dos grandes problemas 

geradores de falta de competitividade da 

indústria catarinense e brasileira nos 

mercados interno e externo.  

Acreditamos que mesmo dentro 

de certos limites orçamentários, o 

Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC minimizou os 

problemas existentes, apoiando a 

organização de obras estruturais para 

Santa Catarina como a duplicação do 

trecho Sul da rodovia BR-101, o apoio à 

criação de dois novos portos 

(Navegantes e Itapoá) e a melhoria dos 

já existentes (Itajaí, São Francisco do 

Sul e Imbituba). Ademais, com o 

advento do programa, passaram a ser 

aventadas alvissareiras propostas para o 

setor produtivo como a construção da 

chamada “ferrovia do frango” e o anel 

viário Biguaçu-Palhoça. 
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COMO SE FORMA UM PROFESSOR? 

Ana Paula Nunes Chaves

  

 

 

Orbitando ao redor desta 

pergunta disparadora poderíamos 

também questionar sobre: 

  Qual deve ser o papel da escola 

para a sociedade de hoje e das décadas 

futuras? 

Que base comum de 

conhecimentos, de competências e de 

regras de comportamento os estudantes 

devem dominar? 

Como a escola deve adaptar-se à 

diversidade de estudantes? 

Como motivar estudantes e leva-

los a trabalhar com mais rendimento? 

Quais devem ser os objetivos e 

as modalidades de avaliação? 

Como lutar contra a violência e 

comportamentos antissociais? 

Que relações estabelecer com a 

comunidade educativa? 

Deve-se redefinir as funções da 

escola? 

Como formar, recrutar, avaliar 

os professores e organizar melhor sua 

carreira? 

Eis um sucinto inventário das 

missões escolares, não alheias à função 

do professor, do qual me apropriei do 

filme/documentário Entre os muros da 

escola (2009). Apesar de a obra se 

referir ao contexto francês, essas 

inquietações demonstram similitudes 

com a realidade brasileira e nos faz 

pensar sobre os dilemas e desafios da 

docência na contemporaneidade.  

Tais indagações nos leva a crer 

que o perfil dos egressos no curso de 

licenciatura em geografia parece estar 

intrinsicamente relacionado às 

demandas educacionais que nos assolam 

o presente. Partindo dessa constatação,  

não vejo como pensar a 

formação de professores em geografia, 

ou em qualquer outro campo disciplinar,  

 

 

sem emanar discussões acerca 

dos desafios da docência nos dias de 

hoje. É válido de antemão mencionar 

que tais inquietações não são exclusivas 

de nosso tempo, mas vem se alastrando 

há, pelo menos, algumas décadas, para 

não dizer séculos. Vejamos como isso 

se faz presente atualmente. 

Há algumas semanas, o editorial 

do jornal Folha de São Paulo trouxe em 

destaque a preocupação com a questão 

didática, em especial, sua relação com a 

qualificação docente e a qualidade no 

ensino. O texto intitulado “Da 

pedagogia à didática” faz referência à 

divulgação do último relatório “De 

Olho nas Metas” (2013-2014), do 

movimento Todos pela Educação, uma 

OSCIP que desde 2006 atua em defesa 

da educação básica. O relatório 

demonstra um panorama da formação 

docente no Brasil e constatou a 

disparidade na formação de professores 

de educação básica nas redes pública e 

privada. Naquele relatório, verifica-se 

que quase 90% dos professores de 

escolas públicas possuem diplomas de 

nível superior, em contrapartida a 80% 

dos professores da rede privada.  

Embora a superioridade na rede 

pública tenha sido reconhecida no 

quadro geral, ela é majoritária apenas 

nos níveis iniciais, da educação infantil 

ao ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano), 

e é nas escolas privadas que está a 

maior porcentagem de docentes 

diplomados para atuar no fundamental 2 

e ensino médio. Tal realidade não deve 

nos causar espanto, pois é sabido que as 

instituições da rede particular gozam de 

grande interesse quanto à exigência na 

contratação de professores para atuar 

nas séries finais da educação básica, 

pois sua clientela está diretamente 
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relacionada à busca de êxito para o 

mercado de trabalho ou para o ingresso 

em cursos superiores.  

Ainda a respeito do tema 

Formação e Profissão Docente, em uma 

semana anterior, o mesmo jornal 

abordou a formação universitária 

julgando que o excesso de teoria nos 

cursos de licenciatura, bem como o 

distanciamento das universidades com a 

realidade escolar, causam prejuízos ao 

ensino e, inevitavelmente, à formação. 

Tendo a acreditar que ninguém irá negar 

tal prerrogativa.     

A ênfase do discurso jornalístico 

está no domínio de disciplinas ditas 

teóricas por parte dos egressos de 

licenciaturas, em detrimento das 

práticas, bem como no distanciamento 

do campo prático de estágio, ou seja, a 

disjunção entre universidade e escola. 

Na reportagem, afirmam que “quem fez 

pedagogia no país estudou sobre 

educação, mas não é um profissional 

preparado para enfrentar a sala de aula. 

O mesmo vale para as licenciaturas.”. 

De acordo com o relatório, o 

perfil do professor brasileiro irá mudar 

drasticamente nos próximos 10 anos. 

Em 2026, metade dos professores 

brasileiros do ensino básico terá idade 

igual ou superior à mínima para se 

aposentar. Pensando que o quadro de 

professores poderá ser renovado em sua 

maioria, o estudo sugere medidas para 

corrigir alguns dos problemas 

mencionados anteriormente: a falta de 

conhecimento prático e o 

desconhecimento do ambiente escolar.  

A primeira medida seria o 

fortalecimento de cursos como a 

didática e a metodologia de ensino, 

consideradas pelos autores como 

disciplinas teóricas. E a segunda 

medida, o aumento da prática escolar 

por meio dos estágios nos cursos de 

formação.  

A nosso ver, o argumento é 

válido, mas a conclusão de que tais 

problemas decorrem, exclusivamente, 

da deficiência na formação acadêmica e 

da falta de articulação institucional nos 

parece pouco convincente.  

O curso de geografia 

(licenciatura) da UDESC tem em sua 

grade curricular disciplinas 

relacionadas, propriamente, à educação 

e ao ensino em todas as suas fases. 

Elenco algumas das disciplinas sobre o 

universo educacional: 1ª fase – 

Educação Inclusiva; 2ª fase – 

Organização e gestão da educação; 3ª 

fase – Práticas curriculares em 

geografia I, Educação ambiental e 

Didática geral; 4ª fase – Metodologia do 

ensino de geografia; 5ª fase - Estágio 

curricular supervisionado em geografia 

I,  Práticas curriculares em 

geografia II e Educação das relações 

étnico-raciais; 6ª fase - Estágio 

curricular supervisionado em geografia 

II; 7ª fase - Práticas curriculares em 

geografia III, Estágio curricular 

supervisionado em geografia III, 

Pesquisa no ensino de geografia e 

Libras; 8ª fase – Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

No que diz respeito à prática, 

propriamente dita, o curso conta com 

três estágios que contabilizam quase 

500 horas. O Estágio Curricular 

Supervisionado em Geografia I se 

debruça sobre a formação em campo a 

partir da observação das práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar. O 

Estágio Curricular Supervisionado em 

Geografia II resulta da prática docente 

propriamente dita. E o Estágio 

Curricular Supervisionado em 

Geografia III está voltado a espaços 

formais e não formais de educação: a 

formação em museus, Unidades de 

Conservação, ONG’s, cursinhos 

populares, educação de jovens e 

adultos, educação especial e inclusiva, 

séries iniciais e educação infantil etc. 

O que está em discussão, aqui, 

não é a eficácia do currículo em vigor, 

muito menos a efetivação de uma 

formação sólida e apropriada. Mas, 
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acima de tudo, iniciativas de discussões 

teórico-metodológicas que vão ao 

encontro das demandas e desafios pelos 

quais o futuro professor irá, 

seguramente, se deparar. A rotina da 

escola está saturada de atribuições que o 

professor em formação precisa tomar 

conhecimento na universidade, mesmo 

que, em grande medida, seja exclusivo 

do campo teórico. 

A teoria não só é importante 

para a formação do licenciado, como 

também indispensável. É ela a mola 

propulsora que nos possibilita realizar 

pesquisas no ensino as quais estão 

intrinsicamente relacionadas com o 

ambiente escolar. Ademais, as pesquisas 

em educação abrem um campo de 

debate para as práticas e fazeres 

pedagógicos na escola.  

O que não significa um certo 

reducionismo no processo de formação 

sustentado por um modelo neoliberal no 

qual impera a racionalização do fazer 

direcionado a uma atuação técnica, 

instrumental e especialista. Não nos 

deve passar despercebido a incessante 

demanda de formação permanente, que 

muitas vezes tende a desqualificar a 

licenciatura e o professor, exigindo uma 

requalificação profissional vitalícia. 

Mas isso já é uma outra conversa. 

Retomando as discussões acerca 

do editorial publicado naquela manhã 

pelo jornal Folha de São Paulo, não se 

trata, aqui, de objetar as dificuldades 

docentes no polivalente rol de missões 

escolares, nem diminuir os desafios 

enfrentados por nós, formadores de 

professores, no exercício da docência 

nos dias de hoje. Mas, sobretudo, 

problematizar discursos que denigrem a 

formação em licenciaturas ao tornar 

ínfima a discussão sobre ensino por 

meio de generalidades. Isso porque, ao 

final, a reportagem é categórica ao 

proclamar que “as universidades, em 

especial as públicas, estão desligadas da 

rede de ensino. Não produzem estudos 

empíricos sobre o que ali se aplica de 

técnicas de ensino, se funcionam ou 

não, de modo a informar o que elas 

próprias ministram.”.  

Lamentavelmente, por ora, a 

notícia pode soar um tanto equivocada, 

arbitrária e descabida. Daí a lastimável 

constatação de que a palavra midiática 

nem sempre congrega o universo 

cotidiano dos cursos de formação e 

propaga, desconcertantemente, um 

cenário falacioso. Quiçá, refutamos tal 

assertiva e alimentamos o debate 

conhecendo o curso de geografia 

(licenciatura) e suas práticas 

educativas? Fica aí o convite! 
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ANÁLISE DA ABORDAGEM DE TEMAS RELACIONADOS À 

AGROECOLOGIA A PARTIR DOS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS DE GEOGRAFIA E DE LIVROS 

DIDÁTICOS. 
Marina Coelho Rosa e Silva

14
 

Resumo 

 

Através da analise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Geografia e os 

Livros didáticos do 7º ano, o presente artigo pretende problematizar os conteúdos 

relacionados a Geografia Rural, principalmente os conflitos no campo e alternativas de 

produções orgânicas como a Agroecologia.  Buscando compreender como esses temas 

são tratados nos PCNs e relaciona-los como o que está efetivamente sendo tratado nos 

livros.  

Palavras Chaves: Ensino de Geografia, Geografia Rural, Conflitos no campo, 

Agroecologia.  

 

Introdução 

 

Com base na análise de livros didáticos e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Geografia (PCNs), este trabalho pretende problematizar o conteúdo referente à 

Geografia Rural, analisando como este conteúdo é abordado, como são apresentados os 

conflitos existentes no campo, e as formas de agricultura alternativas existentes hoje, 

apresentando a agroecologia como opção para ser trabalhada em sala de aula. 

A agroecologia constitui-se em um campo de conhecimento surgido da união de 

conhecimentos científicos vindos, principalmente, de estudos de agronomia, ecologia e 

de conhecimentos práticos obtidos por agricultores por intermédio da valorização do 

conhecimento tradicional acumulado em anos de experiências, buscando novas técnicas 

de produção agrícola  que sejam mais harmoniosas para o ambiente. Sendo assim uma 

possibilidade de mudança na construção social na realidade do campo, modificando 

assim sua forma de produção, dinamizando o contato entre agricultores, troca de 

experiências, mudando a relação com o ambiente físico, social e até mesmo econômico.  

As técnicas agroecológicas não trabalham com fórmula comum, respeitando o 

tempo da vida da natureza. É um modelo de produção agrícola que aparece como opção 

à hegemonia do agronegócio, o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas. Além de 
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lutar pela democratização do acesso à terra, discutindo Reforma Agrária e permanência 

no campo, tendo a agricultura familiar como principal força de trabalho 

Desta forma o ensino de Geografia pode aparecer como espaço para a 

abordagem de conhecimentos agroecológicos, buscando apresentar uma alternativa aos 

modos tradicionais de cultura, que são prejudiciais ao ambiente, a nossa saúde e até 

mesmo a formação social no campo.  Além de ser espaço para abordagem de temáticas 

relacionadas a aspectos culturais, ambientais, sociais, econômicos, entre outros. 

O objetivo na interpretação e análise dos PCNs é a localização de onde as 

temáticas estão inseridas no ensino fundamental, como os temas devem ser trabalhados 

comparando esses dados com o instrumento que o professor mais utiliza em sala de aula 

que são os livros didáticos. 

Os PCN foram elaborados partindo do princípio que a escola é o espaço para a 

formação de cidadãos críticos que serão capazes de promover uma mudança da 

sociedade. Além de orientar e atualizar os professores na busca de novas abordagens 

metodológicas, auxiliando no planejamento, análise e seleção de materiais didáticos, 

recursos tecnológicos, auxiliar na reflexão sobre a prática pedagógica e o 

desenvolvimento do projeto educativo nas escolas.  

Além dos temas trabalhados em cada série, o PCN apresenta os temas 

transversais, propondo a abordagem de temas de urgência social que devem ser 

trabalhados por todas as áreas do conhecimento dentro da escola. Os temas transversais 

que são propostos são: Ética, Pluralidade Cultura, Orientação Sexual, meio Ambiente, 

Saúde, Trabalho e Consumo. 

Os eixos temáticos e os temas transversais foram propostos com o objetivo de 

auxiliar o professor a ensinar uma Geografia em que os alunos possam realizar uma 

leitura da realidade de forma não fragmentada, para que seus estudos tenham um sentido 

e significado no seu cotidiano, e no qual a sua vida no lugar possa ser compreendida 

interagindo com as pluralidades dos lugares, num processo de globalização, 

fortalecendo o espírito de solidariedade como cidadão do mundo. (Brasil, 1998) 

Os livros didáticos são o principal instrumento que permeia o trabalho do 

professor em sala de aula. Além de reunir e sistematizar os conteúdos deve contemplar 

temas de relevância social e atual para permitir aos seus leitores um conhecimento 

atualizado e necessário a uma formação cidadã, contemplando aquilo que está proposto 

nos PCNs. 
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Mas existem muitas criticas na utilização desse método, o livro didático não é 

produto de um conteúdo neutro e desvinculado da realidade, pois, o conhecimento 

enquanto tal é permeado por relações culturais, políticas e ideológicas (BEM, 2011). 

Pois existem diferentes livros, com formas distintas de abordar cada conteúdo, dando 

deferentes importâncias a cada conteúdo. 

 

Analise dos PCNs e Livros didáticos  

 

Analisando o PCN de Geografia do Terceiro e Quarto Ciclo do ensino 

fundamental pode-se concluir que o tema agroecologia não aparece diretamente em 

nenhum eixo temático a ser abordada na escola, mas existem outros eixos que podem a 

vir a abortar tal conceito.  

Tanto no terceiro ciclo como no quarto ciclo parecerem algumas questões que 

podem levar a discussão em sala de aula de conceitos agroecológicos e fazer uma maior 

abordagem dos conflitos existentes no campo.  

No terceiro ciclo os temas que podem ser utilizados para a compreensão dos 

conceitos agroecológicos são: A construção do espaço: os territórios e os lugares, A 

natureza e as questões socioambientais, O espaço como acumulação de tempos 

desiguais, A modernização capitalista e a redefinição nas relações entre o campo e a 

cidade, A cultura e o consumo: uma nova interação entre o campo e a cidade. Dentro 

desses temas são citados muitos outros itens que possuem relação com agroecologia.  

No quarto ciclo os temas relacionados com agroecologia são: Paisagens e 

diversidade territorial no Brasil; O processo técnico-econômico a politica e os 

problemas socioambientais; Alimentar o mundo: os dilemas socioambientais para a 

segurança alimentar e Ambiente urbano, indústria e modo de vida. 

Analisando os PCNs os Educadores teriam muitas oportunidades para abordar o 

tema relacionado a Agroecologia e conflitos no campo em sala de aula, mesmo ele são 

aparecendo diretamente como tema. Essa abordagem poderia acontecer não apenas nos 

eixos temáticos direcionados da geografia, mas como nos e temas transversais que 

deveriam ser temas interdisciplinares abordados por todas as disciplinas.  

Foram analisados 5 livros do 7 ano de geografia de editoras e Autores aleatórios, 

alguns deles constam na lista o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014. 

O livro Geografia: Estudos para compreensão do espaço dos autores James 

Tamdjian e Ivan Mendes possui um capitulo Intitulado O Espaço Rural Brasileiro. 
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Nesse capitulo são apresentados temas sobre a transformação das atividades agrícolas 

no Brasil, abordando a agricultura indígena, mas não dando ênfase a importância da 

preservação desse conhecimento ancestral. Os problemas no campo são vinculados a 

questão de concentração de terras, mas pouco é abordado sobre os movimentos sociais 

que buscam a amenização desse problema. A maior parte do capitulo é destinado aos 

principais cultivos do Brasil, e como eles estão distribuídos entre os estados e regiões, 

fazendo uma abordagem economicista e desenvolvimentista, sem abordas os problemas 

sócios ambientais que são produzidos pela produção em larga escala de monocultura, 

não são abordados os temas de transgênicos e utilização de agrotóxicos. No fim do 

Capitulo existe um pequeno texto apresentando a agroecologia, mas esse texto não 

aparece como forma de amenizar e solucionar alguns problemas no campo, que foram 

citados anteriormente.  

No livro Vontade de Saber Geografia, também da editora FTD, escrito por Neiva 

Torrezani o capitulo que aborda o tema analisado é: O urbano, o rural e a economia 

brasileira.  O rural e urbano são apresentados no mesmo capitulo, mas em textos 

totalmente distintos, o autor não procurou abordar a interdependência entre essas duas 

realidades, considerando as dinâmicas sociais, econômicas e até mesmo ambientais no 

campo não influenciasse a cidade e vice versa. Apresenta alguns problemas ambientais, 

todos vinculados a poluição e erosão, mas os problemas ambientais podem ser 

analisados com outros parâmetros. O uso de agrotóxico também é citado, mas não 

pontuam que essa utilização em excesso pode ser prejudicial à saúde. A questão 

fundiária não é tratada como um problema histórico, e apresentada como uma simples 

falta distribuição das terras e o pequeno agricultor se vê forçado a abandonar sua 

produção por dívidas adquiridas com os bancos.  Apresenta o contraste no campo entre 

lavoras modernas de boa produtividade e aponta a existência de um setor agropecuário 

tecnicamente mais atrasado e pouco produtivo, sem contextualizar nenhuma das duas 

produções.  Nenhum momento são citadas formas alternativas de produção. 

 Jornadas.Geo, livro escrito por Marcelo Paula e Angela Rama apresenta a 

Unidade o Espaço Rural Brasileiro com textos abordando a interdependência entre 

campo e cidade. Apresenta texto sobre a distribuição de terras de uma forma mais 

social, apresentando que além da reforma agraria devem existir outras politicas de 

permanência no campo, para que as famílias tenham a infra estrutura básica para 

continuar produzindo. É apresentado um texto sobre agriculturas alternativas, como elas 

vem crescendo no mundo, a importância do conhecimento tradicional e alguns 
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exemplos de técnicas de biofertilização menos nocivas ao meio ambiente visando a 

saúde do agricultor e consumidor. Também aborda temas como pecuária orgânica e 

extrativismo vegetal. 

 O livro Expedições Geográficas da Editora Moderna o Capitulo chama-se O 

espaço agrário e a questão da terra, com o titulo já podemos observar que o autor busca 

problematizar as questões do campo vinculando com a terra. Apontam a raiz histórica 

da desigualdade na distribuição de terras e abordam os movimentos sociais como a 

forma de democratização do campo, e o fracasso de alguns assentamentos por falta de 

estrutura básica. Não aponta em nenhum momento a agricultura alternativa e o uso 

indiscriminado de agrotóxicos na agricultura convencional. 

 O livro Perspectiva da Editora do Brasil apresenta textos sobre o problema do 

campo e utiliza alguns artigos da Constituição brasileira para apresentar que a reforma 

agrária é necessária e não está sendo feita da forma correta. Compreende o problema 

agrário como fato histórico e apenas a reforma agraria iria diminuir a violência no 

campo. O diferencial desse livro é que apresenta as Diferentes formas de cultivar a terra, 

partindo de diferentes perspectivas de utilização do solo. Apresenta a Agricultura 

orgânica como opção alternativa com a utilização de resíduos orgânicos na produção de 

composto, envolvendo o problema do lixo, utilização de mais mão de obra, opções de 

adubação verde. Foi o único livro que abordou o assunto dos transgênicos em um texto 

“extra”, aponta fatores positivos e negativos do uso e sugere espaço para que o assunto 

ser discutido pela turma. Apresenta um capitulo intitulado: Agropecuária e meio 

ambiente, apresentando que atualmente o homem tem se preocupado com o uso 

sustentável do solo e apontando os principais causadores de problemas ambientais: 

Erosão compactação do solo, substituição da vegetação nativa por monoculturas, 

desmatamento, desertificação, uso de agrotóxicos, assoreamento de rios.  

 

Considerações Finais 

 Após analise aqui apresentada dos PCNs pode-se concluir que os temas de 

vinculados a agroecologia e conflitos no campo são apresentados em vários tópicos dos 

PCNs, tanto nos eixos temáticos, como nos temas transversais. Os conceitos de 

Agroecologia e agricultura orgânica não são apresentados como tópico específico, mas 

podem tranquilamente ser abordados como alternativas em outros tópicos. Os conflitos 

no campo são citados mais claramente.  
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 Nos livros didáticos os temas possuem abordagens muito variadas, dependendo 

do autor. Foram analisados cinco livros, todos apresentavam os conflitos no campo 

como consequência da falta de distribuição igualitária de terras, mas nem todos 

apresentavam as raízes históricas do problema, legislação que apresenta a reforma 

agraria como necessidade.  A abordagem sobre os movimentos sociais era diferenciada, 

nem todos apresentavam a necessidade que os assentamentos têm que possuir uma 

estrutura básica para as famílias que ali vivem. Os movimentos sociais também foram 

vinculados a violência no campo, sem ao menos fazer uma contextualização dos fatos.  

 A abordagem sobre agriculturas alternativas também aparece muito 

inconstantemente. Ao mesmo tempo que os livros apresentam os problemas ambientais 

de erosão, poluição, utilização de agrotóxicos entre outros e sociais como imigração, 

necessidade de uma reforma agraria não é feito uma apresentação do que podemos fazer 

para melhorar esse fatos. A importância da agricultura familiar, ligada aos movimentos 

sociais e a agroecologia não aparece em nenhum livro, outras alternativas como a 

agricultura urbana, importância das técnicas de compostagem para a diminuição da 

quantidade de rejeitos nos lixões também não é apresentado.  

 O maior problema á a abordagem dos assuntos relativos ao meio rural com uma 

perspectiva de oposto a cidade urbanizada, como se não existisse uma interdependência 

entre os dois meios. Assim fica muito difícil para os alunos conhecerem uma realidade 

que não é tão próxima da sua, mas talvez apresentando o rural influenciando o espaço 

urbano e apresentando as alternativas existentes para amenizar esses conflitos seja um 

bom caminho. 
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Filme: Olga 

Descrição: Berlim, início do século XX. Olga 

Benário é uma jovem judia alemã. Militante 

comunista, é perseguida pela polícia e foge para 

Moscou, onde recebe treinamento militar e é 

encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes de 

volta ao Brasil. Na viagem, enquanto planejam a 

Intentona Comunista contra o presidente Getúlio 

Vargas, os dois acabam apaixonando-se. Parceiros 

na vida e na política, Olga e Prestes terão de lutar 

pelo amor, pelo comunismo e, principalmente, 

pela sobrevivência. 

Fonte: 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

122446/ 

 

Livro: Conflitos No Mundo: Um Panorama 

Das Guerras Atuais 

Descrição: A história da humanidade é uma 

trajetória contínua de guerras. Durante muito 

tempo, os conflitos opuseram governantes e 

Estados-nações. Nas últimas duas décadas, uma 

nova modalidade de conflito se configurou como 

decorrência do término da Guerra Fria, do avanço 

do processo de globalização e do terrorismo como 

ameaça à segurança mundial. Os conflitos que 

ainda ocorrem no mundo se espalham por todos os 

continentes, mas a maioria deles tem se verificado 

na Ásia e na África. Eles não têm se caracterizado 

pelo enfrentamento entre dois ou mais países, mas 

ocorrem no interior de Estados constituídos. A 

disputa por recursos, aspectos étnicos, religiosos e 

culturais têm sido os motores principais que 

movem as guerras na atualidade. Este livro traça 

uma visão panorâmica de alguns desses conflitos 

contemporâneos, que denominamos guerras 

atuais. 

Fonte: http://www.ciadoslivros.com.br/conflitos-

no-mundo-um-panorama-das-guerras-atuais-



28 

 

 
 

                                               Eventos 
 

XVIII Encontro Nacional de Geógrafos 

Data: 24 a 30 de julho de 2016 

Local: São Luís – Maranhão 

Informações: http://www.agb.org.br/ 

 

XVI Simpósio de Geografia 

Data: Em breve 

Local: Florianopolis – SC 

Informações: Em breve 

 

XIV ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA – EREGEO 
Data: 21 a 24 de abril de 2016 

Local: Cidade de Goiás – GO 

Informações: http://www.eregeo.ueg.br/index.php 

 

XII Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica 
25 a 29 de outubro de 2015 

Goiânia - Goiás 

1ª CIRCULAR 

 

XXIII ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 
Aracaju – Sergipe 

03 a 07 de novembro de 2016 

 

IV Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico e II Encontro Nacional 

de Geografia Histórica 
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05 a 09 de dezembro de 2016 

Belo Horizonte - MG 

http://redebrasilis.net/2016/03/10/iv-encontro-nacional-de-historia-do-pensamento-

geografico-e-ii-encontro-nacional-de-geografia-historica-05-a-09-de-dezembro-de-2016-

belo-horizonte-brasil/ 

 

IV Congresso Nacional de Educação Ambiental 
João Pessoa - PB 

20 a 23 de abril 

http://www.cnea.com.br/ 

 


