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RESUMO 

 
 



O presente trabalho é resultado de reflexões sobre o processo de mediação que oportuniza 

a construção do conhecimento geográfico, e analisa, especificamente, o conceito de 

indústria no município de Canápolis-MG junto à jovens do terceiro ano do ensino médio 

e a potencialização do local como escala de abordagem de conteúdo. A indústria como 

um processo de atividades que geram diferentes impactos no ambiente, tornou-se um 

importante elemento a ser considerado na construção desta dissertação, buscando 

entender como o trabalho docente possa promover um processo de aprendizagem por 

meio de referências empíricas dos jovens escolares. A indústria local constitui-se de 

elementos e dinâmicas geográficas, e pode ser considerada no trabalho com a formação 

de um olhar geográfico dos jovens estudantes, construindo caminhos para a formação 

cidadã. Em busca da concretização da referida pesquisa, concluiu-se que a metodologia 

qualitativa seria a mais adequada, na modalidade de estudo de caso e com a observação 

participante, por tornar possível chegar aos resultados esperados. Optou-se também por 

analisar documentos referente a políticas que regem o ensino de Geografia nas escolas 

públicas no/do estado de Minas Gerais, esclarecendo as formas de como o conteúdo de 

indústria é abordado nestes documentos. A pesquisa de campo foi realizada junto a uma 

escola pública no município de Canápolis-MG. A pesquisa junto à escola em evidência 

previu a observação das aulas, com turmas do 2º e do 3º ano do Ensino Médio, verificando 

o processo de mediação dos professores de Geografia, e analisando como postulavam o 

local de vivência dos jovens estudantes entre o conhecimento científico e o cotidiano. Em 

seguida, desenvolveu-se uma proposta de intervenção didática, utilizando o conceito de 

indústria conforme o percurso didático proposto por Cavalcanti (2013a, 2014). Os 

resultados alcançados possibilitaram contribuir com o espaço escolar e o ensino de 

Geografia, evidenciando a construção do conceito de indústria por meio de metodologias 

que aproximassem o conteúdo escolar do cotidiano vivido, dando ênfase em vários outros 

componentes da indústria local que poderiam ser trabalhados como conteúdos em sala de 

aula pelo ensino de Geografia. 

Palavras - chave: Ensino de Geografia, Indústria, Mediação, Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 



The present work is the result of a reflection about the mediation process that enables the 

construction of geographic knowledge, and specifically analyzes the concept of industry 

in the county of Canápolis-MG along with 3rd high school teenagers and the 

potentialization of the place as a source of content. The industry as a process of activities 

that cause different impacts on the environment, has become an important element to 

consider in the construction of this dissertation, attempting to understand how the 

teaching work can exercise a process of teaching learning through student's empirical 

references. The Local industry more than just constituting geographical elements and 

dynamics, has become an important factor in the construction of a geographical view of 

the young students, building paths to citizen education. In order to concretize this 

research, it was concluded that the qualitative emphatic methodology in this case study 

and the participant observation, would make it possible to reach the expected results. It 

was possible to analyze documents related to the politics that regulate the teaching of 

Geography in public schools in the state of Minas Gerais, illustrating the ways us how the 

content of industry is addressed in these documents. The field research was conducted 

with a public school in the city of Canápolis-MG. The research alongside with the specific 

school made it possible to observe the classes, together with 2nd and 3rd year high school 

classes, verifying the mediation process of the Geography teachers, and analyzing how 

they postulated the place of experience of young students between scientific knowledge 

and everyday life. Then, it was developed a didactic intervention propose, using the 

concept of industry according to the didactic path set by Cavalcanti (2013a, 2014). The 

results achieved made it possible to contribute to the school space and the teaching of 

Geography, highlighting the construction of the concept of industry through 

methodologies that would bring the school content closer to the daily life lived, while 

emphasizing several other components of the local industry that could be worked as 

classroom content by the teaching of Geography. 

Keywords: Geography Teaching, Industry, Mediation, Local. 
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SEÇÃO 1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade é pequena e ali se faz relações. Uma relação entre homem e meio que 

sempre estará em construção. A indústria que ali se insere, no cotidiano interfere. Do 

homem do campo ao jovem na cidade, ali se constrói uma realidade. Conteúdos escolares 

tem de sobra, da matéria prima até a mão de obra, a indústria está no dia a dia. E porque 

não falar de tecnologia? Fibra óptica, maquinários, ferramentas e alta tensão, estes são 

reflexos de uma industrialização. A cidade continua pequena, e a indústria torna-se um 

grande elemento que cresce ano após ano, e porque não valorizar pelo ensino o que está 

no cotidiano. Seja bem-vindo há mais um material que fortalece o ensino de Geografia, 

espero que sirva para você como mais uma metodologia! 

Geografia é ciência que resiste! Basta dar uma olhada ao seu redor que se enxerga 

algum aspecto Geográfico, é uma ciência que nós produzimos e reproduzimos. Estudar o 

espaço geográfico valorizando o cotidiano presente é promover uma maior compreensão 

sobre a ciência que deve ser vista pelos jovens estudantes, instigando a proposição de que 

estes jovens possam atuar no meio em que vivem. A intenção é que estes jovens ao saírem 

do espaço escolar compreendam o mundo que os cercam, por meio da construção de 

conhecimento propiciada pelo processo de mediação.  

O que se questiona é: quais são os meios adequados para que seja construído o 

conhecimento sobre determinado conceito? Como mediar a formação do conhecimento 

de jovens escolares da rede pública? São questões que cotidianamente nos indagam no 

meio acadêmico. O que nos resta afirmar é a necessidade em promover formas de 

mediação que potencializem o processo de ensino aprendizagem em Geografia. Essa 

dissertação, em específico, pretende mostrar caminhos para a construção de 

conhecimento – o conceito de indústria- sendo este, sem dúvida, um conceito importante 

para a compreensão do município estudado. 

Por essa razão, a realização desse trabalho viabiliza analisar e criar caminhos para 

mediar e construir o conceito de indústria, por meio do processo de ensino e aprendizagem 

em Geografia.  

Para produzir esse entendimento, questiona-se: de que modo o conteúdo indústria 

apresenta elementos que contribuem para o ensino de Geografia e que fomente a 

construção de conhecimento? Com base neste questionamento, a dissertação parte do 

pressuposto de que o local, além de ser uma referência geográfica ao jovem estudante, é, 

principalmente, elemento a ser valorizado no processo de mediação, contribuindo para 
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que o jovem estudante tenha visões geográficas a partir do cotidiano, o que favorece uma 

boa qualidade do ensino. 

Esse trabalho dissertativo busca investigar as possibilidades que favorecem a 

construção do conceito de indústria pelo ensino de Geografia, nesse sentido têm-se como 

eixo articulador a valorização do local e o cotidiano do jovem estudante do município de 

Canápolis no estado de Minas Gerais. Portanto, considera-se que o espaço vivido dos 

jovens e a indústria local apresentam elementos que possam ser valorizados nas 

construções das aulas de Geografia. Os sujeitos participantes desta pesquisa são jovens 

educandos da Escola Estadual São Francisco de Assis, pertencentes ao terceiro ano do 

Ensino Médio, situados numa faixa etária de 17 à 19 anos, além da participação da 

professora responsável pelo ensino de Geografia da devida turma e parte da comunidade 

escolar. 

O setor da indústria no/do município de Canápolis-MG exerce uma gama de 

atividades que possui interferências no cotidiano dos habitantes locais, o que se torna para 

a Geografia um fenômeno a ser estudado. Nesse sentido, para que possamos ter melhor 

debate sobre o tema, alguns objetivos específicos tornaram-se pilares para a construção 

deste trabalho, que são: Compreender a indústria a partir da produção do espaço no 

município de Canápolis; Investigar as possibilidades para trabalhar o conceito de 

indústria no ensino de Geografia; Experimentar a realização de um percurso didático, 

viabilizando a mediação do conceito de indústria juntamente com os alunos de uma escola 

pública em Canápolis-MG; Apontar os desafios e possibilidades para a construção de 

conhecimentos diversos, tendo-se como referência o local. 

Para o desenvolvimento deste trabalho de mestrado, é válido ressaltar que minha 

trajetória acadêmica pode ser considerada como ferramenta de edificação para a 

caminhada até aqui. A escolha do tema apresentado é resultado, principalmente, de uma 

necessidade de analisar os processos de produção do espaço em uma pequena cidade do 

interior de Minas Gerais.  

Estar aliado ao ensino de Geografia sistematiza parte do meu percurso acadêmico 

acadêmica, envolvido em monitorias, projetos voluntários, bolsista do Projeto 

Interdisciplinar de Bolsas e Iniciação à Docência por longos quatro anos, e professor na 

rede particular no município de Jataí. Estar em sala de aula, com uma ótica voltada às 

realidades que envolvem o cotidiano dos jovens, bem como ver a Geografia em suas 

experiências é magnífico, pois propicia relevantes conceitos que norteiam e 

problematizam algumas noções geográficas que envolvem o local. 
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Acredita-se que o intuito deste trabalho não é limitar o jovem estudante a entender 

somente a indústria no/do local, mas ter o local como referência e apropriar-se de outros 

lugares com que também possa viver. Busca-se investigar as relações e propor novos 

olhares do jovem e o espaço cotidiano a partir do conceito de indústria e seus 

componentes.  

Nessa perspectiva Vygotsky (2010) dá base para valorizar a aprendizagem a partir 

da vivência, e este processo de vivência conta coma a participação de diferentes formas 

de mediação. Concebe-se então que o processo de mediação realizado pelo professor é 

um importante elemento a ser analisado e proposto, caracterizando em novas 

possibilidades para o ensino do conceito de indústria, valorizando os dispositivos internos 

de cada indivíduo – conhecimento, prática, vivência e experiências. 

Considera-se como metodologia mais adequada para a realização deste trabalho a 

observação participante, privilegiando uma maior interação com os sujeitos alunos, e 

participando ativamente das aulas junto com a professora responsável. Na perspectiva 

dessa metodologia, buscou-se a análise de dados dos documentos oficiais, as observações 

no/do espaço escolar, aplicação de atividades avaliativas juntamente com a professora 

responsável com a execução de um percurso didático.  

A escolha da escola em que foi realizada a pesquisa tornou-se evidente por ser a 

única escola do município que atende a alunos do ensino médio e que também apresenta 

participação efetiva na minha construção de conhecimentos, sendo a escola com que fui 

aluno por oito anos. Portanto, além de ser um anseio acadêmico esse tipo de pesquisa, ele 

também partiu de uma necessidade pessoal em devolver ao local boas contribuições.  

Foram levantados dados sobre o conceito de indústria, um processo histórico da 

indústria no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no município de Canápolis-

MG. Buscou-se então compreender mais sobre a localidade, elencando dados por meio 

de uma revisão bibliográfica, que detalhou melhor o conceito de indústria. Esses dados 

foram estruturas importantes para a fundamentação de conhecimento a ser trabalhado na 

execução do percurso didático.  

Durante e após o levantamento de conteúdo sobre a indústria, foi possível realizar 

o contato direto com a Escola Estatual São Francisco de Assis, efetuando observações das 

aulas de Geografia do Ensino Médio, que perduraram no segundo semestre de 2018 ao 

primeiro semestre de 2019, entre os meses de Outubro de 2018 e Abril de 2019. As 

observações eram realizadas às terças, quartas e quintas feiras, juntamente com os 

professores de Geografia do Ensino Médio, no período matutino, compondo: 2 turmas de 
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3º ano (32 aulas observadas); 2 turmas de 2º ano (24 aulas observadas), totalizando 4 

turmas em análise e 56 aulas observadas. 

A análise de documentos oficias, que direcionam o ensino de Geografia na rede 

pública estadual, tornou-se um procedimento importante para compreender o ensino de 

Geografia no âmbito escolar. Para tanto, essa análise documental também se tornou 

importante para compreender como o conteúdo de indústria está localizado e é proposto 

na teoria. 

A partir desse entendimento, os documentos analisados foram: as orientações 

curriculares direcionadas ao Ensino Médio e as políticas educacionais, o livro didático 

utilizado na escola e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual São 

Francisco de Assis. Estes documentos compuseram parte de um todo, que possibilitou a 

compreensão sobre as relações entre o jovem estudante e o professor, e principalmente 

entre jovem escolar e o conhecimento. A observação participante, encaminhou modelos 

possíveis de análises das práticas exercidas no espaço escolar. 

Nesse direcionamento é possível referir que o processo de observação completou 

o que a teoria encontrada já nos afirmava, permitindo um maior entendimento sobre o 

campo da pesquisa. Todas as observações foram anotadas em um “caderno de bordo”, 

servindo também para complemento de análises de atividades desenvolvidas em sala de 

aula, pela professora regente da Disciplina de Geografia, viabilizando a construção deste 

trabalho, buscou-se, dessa forma, compreender qual a relação dos jovens com as 

indústrias locais, e se os mesmos as conhecem como um elemento geográfico. 

Tendo conhecimento dos jovens escolares e das aulas, direcionou-se, em seguida, 

ao momento da elaboração e aplicação das atividades práticas, sendo uma delas realizada 

em sala de aula determinada como uma aula prática que antecedeu o trabalho de campo, 

explanando sobre conceitos e conteúdos interligados à indústria local, viabilizando um 

preparo para que os alunos fossem a campo, com um conhecimento construído. 

Nesse sentido, essa dissertação estrutura-se em quatro sessões, por meio das quais, 

a partir da introdução, desenvolve-se a pesquisa, como pode ser observado no 

detalhamento a seguir. 

Seção 2, busca-se antecipadamente colocar a indústria e o ensino de Geografia em 

evidência, intitulada: “O ensino de Geografia pela indústria”, evidenciando nessa seção 

intitulada “Considerações metodológicas e conceituais sobre indústria. Dedicou-se 

discutir abordagens teóricas envolvendo a indústria, industrialização e indústria local, 

defendendo a ideia da ocorrência de fatores em nível local. Nessa seção são feitos recortes 
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teóricos e históricos buscando reflexões sobre a indústria brasileira até chegar em nível 

local, o município de Canápolis-MG. Em primeiro momento, constatou-se que muitos 

destes jovens compreendiam o conceito de indústria a partir de grandes cidades, pois era 

essa imagem apresentada pelos professores por meio dos livros didáticos. Diante disso, 

fez-se necessária a construção de um material que desse base ao discurso científico sobre 

a indústria local no município de Canápolis, dando destaque aos seus componentes e à 

realidade expressa no cotidiano dos habitantes no/do local. 

 A seção 3, intitulada com “O ensino de Geografia, os jovens e a construção de 

conceitos”, aproxima e reconhece o jovem em período escolar do ensino de Geografia, 

defendendo a ciência em foco como uma necessidade que propicia a formação de jovens 

cidadãos, prontamente para estarem compreendendo a indústria como um fenômeno 

geográfico que interfere no cotidiano. Na sequência, faz-se uma defesa do ensino de 

Geografia diante das políticas que vêm sendo implantadas no cenário educacional público 

brasileiro. Em seguida, faz-se uma interpretação dos documentos oficiais que regem a 

escola estadual pública de Minas Gerais e o livro didático comportando a indústria como 

um conteúdo. 

A seção 4 é um momento para que o leitor conheça a realidade pesquisada, 

intitulada “A formação do conceito de indústria pelo ensino de Geografia” o aporte 

teórico apresenta as políticas educacionais que regem a escola em análise, o Projeto 

Político Pedagógico e os números que quantificam a escola. Além disso, traz uma breve 

abordagem sobre os jovens e o processo de ensino aprendizagem envolvendo a conteúdo 

de indústria. 

A última sessão não menos importante, intitulada “O percurso didático e as 

possibilidades para a construção do conceito de indústria no município de Canápolis-

MG”, apresenta a experiência realizada entre o pesquisador e a escola, proporcionando 

ao conhecimento do leitor também as atividades práticas desenvolvidas junto aos jovens 

escolares. Com base nos resultados, tornou-se possível avaliar quais os desafios e 

possibilidades que o ensino de Geografia apresenta diante da valorização do cotidiano do 

jovem estudante para o ensino do conceito de indústria. 
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SEÇÃO 2. CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS SOBRE 

INDÚSTRIA E INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

 Este capítulo tem por objetivo em elucidar um referencial conceitual buscando-se 

definir indústria e industrialização, bem como apresentar uma possível proposta sobre a 

periodização da indústria do estado de Minas Gerais, e especificamente do município de 

Canápolis localizado no mesmo estado. Apresentam-se aspectos metodológicos onde 

busca-se contemplar conceitos a partir de autores que trabalham com a temática, 

selecionados por uma revisão da literatura acerca das teorias envoltas da indústria, 

industrialização e localização industrial. 

 

2.1 Indústria, Industrialização e Indústria Local 

 

 Diante de um vasto número de significados em relação à palavra indústria, busca-

se afirmar que sua origem advém do latim indu mais struere resultando em construir 

dentro, empilhar. Sendo assim, torna-se necessário trazer o conceito utilizado nesta 

dissertação, proposto por Sandroni (2001), que compreende como sendo uma atividade 

produtiva que necessita do auxílio do homem, de máquinas e equipamentos, 

transformando a matéria prima em produtos destinados ao consumo intermediário, ou até 

mesmo em insumos para outras indústrias que possam originar novos produtos. 

Kupfer (2002) apresenta a indústria como um aspecto capaz de representar um 

conjunto de atividades que possuem relações com a tecnificação da produção. De certo 

modo concretiza-se um conjunto de empresas que possuem métodos de produção 

semelhantes à suas bases tecnológicas. Acredita-se, então, que a indústria deve ser 

pensada como um ramo de empresas voltadas para a produção de mercadorias que possam 

ser fornecidas a um outro mercado até chegar a um consumidor final. 

 Lembra-se que muitos conceitos apresentados em relação à indústria originam-se 

em ciências voltadas para economia, portanto, segundo autores que se dedicam a esta 

ciência a indústria é definida como “[...] grupo de empresas voltadas para a produção de 

mercadorias que são substitutas próximas entre si, desta forma, fornecidas a um mesmo 

mercado” (DANTAS; KERTSNETZKY; PROCHNIK, 2002, p.35). 

 Em relação ao quantitativo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) nos fornece informações por níveis de agregações industriais. Têm-se então a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), instituído pelo IBGE que 
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realizam como: extração de minerais; transformação de produtos; metálicos; madeira; 

plástico; grãos; papel e papelão; borracha; leite; bebidas; dentre outras matérias-primas. 

 Na busca por entender a presença da indústria no espaço brasileiro e 

consequentemente na área em que se designa o estudo, vários foram os estudos realizados 

entre eles, percebe-se que a plataforma de dados que o IBGE dispõe é atualizada 

constantemente, o que de certo modo acompanha as mudanças que ocorrem no cenário 

econômico. 

 Essas mudanças são reflexos de modificações que ocorrem no contexto industrial, 

principalmente no que se refere às indústrias de transformação, onde diante das 

complexidades que o mercado consumidor exige, novos produtos e segmentos vão sendo 

criados. Por outro lado, outros produtos são destinados a outros setores de serviços e até 

mesmo terceirizados a outros espaços industriais que fogem de seus padrões de origem. 

Portanto, a indústria se espacializa no território fazendo com que não estejam instaladas 

somente em seu local de origem, sempre em busca de melhores condições de instalações, 

matéria prima, mão de obra, isenções fiscais, políticas governamentais, dentre outros 

fatores que possam atrair indústrias em diferentes lugares.1 

 Com facilidades na migração destas indústrias principalmente quando 

relacionadas à cadeia produtiva, determina-se novos conceitos relacionados a ela, para 

tanto determina-se a industrialização como um processo que a indústria possa provocar 

num determinado território. Mais uma vez utiliza-se uma definição apresentada por 

Sandroni (2001): o processo de industrialização está intimamente ligado ao crescimento 

histórico de uma indústria em relação à capacidade produtiva de um determinado lugar, 

podendo evidenciar a criação de um capital. 

 Arriel (2017, p.26) afirma que: 

 

No Brasil, o processo de industrialização se deu a partir da 

modificação da estrutura produtiva que se baseava na agricultura 

artesanal e, posteriormente, exportadora, com grande contingente 

populacional no campo. Com a crescente participação da 

indústria, a economia foi migrando para uma base urbana e 

industrial (ARRIEL, 2017, p.26). 

 

 Compreende-se então que no decorrer dos anos o processo de industrialização 

passou a interferir diretamente na localização, portanto as indústrias passaram a ocasionar 

 
1 Quando as localizações são determinadas por clientelismos políticos ou por abusos na utilização dos 
incentivos, não há cálculo que resista e as deseconomias são descarregadas sobre a coletividade. 
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mudanças em diversos setores locacionais, mudando as dinâmicas sociais e os modos de 

produção, o que de certa forma acarreta em adaptação no espaço em que se inserem. 

Frente a isso Diniz e Crocco (1996) postulam que padrões locacionais do setor industrial 

no mundo passaram por intensas mudanças. Essas alterações intensificam diversas 

dinâmicas além de aprimorar as relações que a sociedade possui com as indústrias, 

integrando uma necessidade humana ao meio de produção numa visão econômica. Benko 

(1996) contribui com esse raciocínio afirmando que as empresas buscam por meio de suas 

políticas instalarem-se em locais aonde os gastos com a produção são menores, sendo 

assim, pode ser afirmado que as indústrias concentram ou se instalam em determinados 

locais à procura de vantagens físicas relacionadas à estrutura local, ao mercado 

consumidor, e ao acesso à mão de obra e matéria-prima. 

 Evidencia-se que independentemente da instalação de uma indústria no local ela 

influência em diferentes espaços, gerando profundas mudanças de localização e de 

referência espacial. Esse aspecto relacionado às mudanças foi apresentado por diversos 

autores, e o que pode ser elucidado neste momento são os fatores locacionais, o que busca-

se ser apresentado nesta dissertação por meio da construção de um conceito a partir de 

indústrias locais. Para tanto deve-se encontrar suporte em teorias que tratam de um fator 

locacional que gera dinâmicas diretamente à sociedade. 

 Von Thunen (1966) foi um dos grandes idealizadores de uma das teorias da 

localização industrial, e na Geografia temos abordagens mais modernas, especificamente 

na Geografia econômica, por meio de autores como Fujita, Krugman e Venables (2002), 

que apresentam suas ideias relacionadas aos custos que a instalação de uma indústria 

causaria, porém fixada somente no setor de transportes, diferentemente do que Thunen 

apresentava que eram fatores mais amplos como mão de obra, custos para produção de 

matéria prima e também os transportes. Para Guiducci (1975, p.237): 

 

[...] para encontrar uma localização vantajosa para uma indústria, 

não apenas limitar-se a um exame sumário da situação existente 

no que se refere a infraestruturas, instalações, oferta de mão de 

obra, serviços, residências etc., mas também indagar a fundo 

quais são os programas em ação e, sobretudo, as previsões de 

ordem territorial da área na qual a indústria tende a situar 

(GUIDUCCI, 1975, p.237). 

 Weber (1929) apresenta uma ideia muito semelhante ao que Von Thunen propõe, 

porém ele acrescenta à localização industrial a proximidade em que se encontra os 

mercados consumidores, o que para Chirstaller (1966) também é necessário ser levado 
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em conta, já que a localização industrial é capaz de determinar uma concentração urbana, 

demonstrando o poder da industrialização sob o território.  

 Após a definição do conceito de indústria, industrialização e os fatores 

locacionais, foi possível observar que existe uma carência de pesquisas sobre a temática, 

evidenciando a construção do conceito de indústria pelo ensino de Geografia a partir do 

local. 

 

2.2 A indústria Brasileira e de Minas Gerais: um processo histórico 

 

Existem diversos pontos a serem levantados sobre a indústria num processo 

histórico brasileiro, nesse entendimento interpretar esse processo relacionando a 

industrialização, ao território, tratando como um conceito a ser aprendido em sala de aula, 

seja efetivado a partir de um discurso mais didático no decorrer da leitura. Assim, o que 

se objetiva é tornar claro um assunto que muitas vezes é mantido distante do 

conhecimento cotidiano e escolar do jovem estudante. No entanto, não é o objetivo desta 

dissertação conceituar todo o processo histórico, mas somente pontuar alguns fatores na 

busca de possibilitar uma reflexão para assimilarmos ao local em que a pesquisa foi 

desenvolvida. 

Inicialmente, relembrando um contexto histórico entre os anos de 1860 e 1870 a 

produção cafeeira ocasionou transformações substanciais na economia brasileira, 

influenciando na dependência da sociedade ao processo produtivo, fazendo com que a 

produção determinasse dinâmicas sobre a sociedade, surgindo então as primeiras 

indústrias, o assalariamento da mão de obra, o desenvolvimento da logística ainda 

relacionado ao sistema ferroviário, e outras condições necessárias à industrialização no 

Brasil. 

Dean (1971) aponta uma relação direta entre a expansão do café e o 

desenvolvimento industrial. Afirma-se que a Primeira Guerra Mundial e a crise na 

economia cafeeira representaram um grande atraso no desenvolvimento industrial 

Brasileiro, muitos autores como Moreno e Santos (2017) utilizam a economia cafeeira 

como um período que alavancou a indústria em nosso país, apesar de uma crise, o período 

apresentou grandes inovações em relação à equipamentos, infraestrutura e talvez o mais 

importante, a integração dos mercados nacionais. 

O capital industrial então nasceu de um desdobramento empregado tanto num 

núcleo exportador, quanto em um segmento urbano, favorecendo meios de produção, 
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desenvolvimento de atividades comerciais, a otimização dos transportes e dos serviços 

financeiros. Esse favorecimento contribuiu para o surgimento de um mercado 

consumidor, fazendo com que elevasse a mão de obra, servindo como um caminho para 

a ampliação dos bens de capital para a indústria. 

Também se tem uma interpretação sobre a indústria no Brasil postulada por 

Suzigan (1958) e bem aceita dentro da Geografia, o chamado “Capitalismo Tardio”, que 

possui contribuições de Cano (1990) e Aureliano (1981). Esses autores validam o 

pensamento de que o processo de industrialização no Brasil ocorreu devagar, e que 

dependeu da participação internacional e da acumulação de capital da economia cafeeira. 

É importante evidenciar o movimento que a economia cafeeira realizou diante da 

consolidação de um mercado, e que mesmo passando por crises, existia num dado 

momento condições facilitadoras no processo de produção do café auxiliados por 

políticas do Estado, oportunizando crédito e instrumentos destinados a concentração de 

um capital.  

Essa concentração de capital gerou uma acumulação industrial, criando condições 

ao acontecimento de transformações, como o aumento da procura e da demanda de 

produtos, mão de obra, as relações entre os mercados internos e externos, os meios de 

produção, abrindo-se cada vez mais no comércio exportador. No período que se estende 

até por volta dos anos de 1880 e no iniciar dos anos de 1890, marca um importante 

momento da consolidação do capital industrial, onde para Mello (1982, p.107),  

De um lado, constituem-se uma agricultura mercantil de alimentos e 

uma indústria de bens de consumo assalariado capazes de, ao se 

expandirem, reproduzir ampliadamente a massa de força de trabalho, 

que já possuía dimensões significativas; de outro, forma-se um núcleo 

de indústrias leves de bens de produção e, também, uma agricultura 

mercantil de matérias-primas que, ao crescerem ensejariam a 

reprodução ampliada de fração do capital constante sem apelo às 

importações (MELLO, 1982, p.107). 

 

O que se deu até a crise no final dos anos de 1930, quando esse setor de 

exportações entra em crise e a acumulação de capital torna-se mais independente no setor 

cafeeiro, baseia-se numa acumulação dentro de um setor industrial urbano. Versiani e 

Versiani (1977) relacionam às políticas do Estado fator primordial para a promoção da 

industrialização, pelas quais o governo passa a investir e incentivar alguns setores, porém 

não ocorre na indústria de forma geral. Para Baer (2009) somente após o anos de 1930 o 

Estado passa a contribuir de forma mais efetiva junto ao setor industrial, promovendo 

políticas de importação, e após os anos de 1950 ofertando desenvolvimento industrial. 



23 
 

Nesse período de desenvolvimento industrial, ocorre um crescimento 

proporcional no setor de bens de produção, porém ainda insuficiente para sanar as 

necessidades do funcionamento de uma economia e a sustentação de um capital que 

demandasse uma capacidade produtiva que tinha um ritmo sustentado pela procura, ou 

seja, era uma produção que respeitava as relações do espaço/tempo e não atribuía 

importância a esse processo de produção. 

Esses fatores relacionados ao espaço e tempo tornaram-se mais perceptíveis 

quando, conforme Santos e Silveira (2001), o crescimento industrial ocorre a partir do 

que eles determinam como meios técnicos, e atualmente é chamado por Santos (2000) de 

meio técnico científico e informacional, mediante o qual as distâncias diminuem e a 

administração das indústrias passam a ser mais otimizadas, resultando em uma divisão da 

história do território brasileiro em: meios naturais, meios técnicos e meio-técnico-

informacional. 

Para Santo e Silveira (2001) esses momentos são marcados por algo que vai além 

das alterações na paisagem, portanto, quando os autores se remetem ao meio natural 

buscam delimitar um período em que a natureza ainda determinava as ações do homem 

sobre ela, refletindo na ausência de técnicas e instrumentos que pudessem alterar as leis 

naturais, ou seja, para Santos (1996, p.47) existia uma “harmonia com a natureza.” 

Num período destinado aos meios técnicos, Santos e Silveira (2001) apontam 

como uma fase de desenvolvimento técnico no Brasil, sendo um período marcado pela 

dominação do homem sob a natureza, perdendo assim a harmonia entre ambos por meio 

da mecanização. Passaram a inserir maquinários nos meios de produção e é nítida a 

presença da industrialização no espaço urbano, implantando nas áreas urbanas ferrovias 

e portos que favoreciam as indústrias e a produção, assim, acelerando a industrialização 

e urbanização brasileiras. Para Santos (1996, p. 158), no período técnico o espaço é 

modificado pela mecanização das técnicas: “As áreas, os espaços, as regiões, os países 

passam a se distinguir em função da extensão e da densidade da substituição dos objetos 

naturais e dos objetos culturais, por objetos técnicos”.  

O meio técnico científico informacional na concepção de Santos e Silveira (2001), 

é representado pela difusão de períodos anteriores associados a otimização das 

informações, ou seja, pela evolução da telecomunicação no país, decorrente nos anos de 

1970, também representado pelo avanço da indústria química e a tecnificação da 

agricultura, dando concretude à união entre a ciência e a técnica, em que ambas passaram 

a evoluir lado a lado, essa junção entre técnica e ciência também se dá devido ao mercado 
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e suas exigências, desta forma, as áreas de produção vão se atualizando e especializando 

seus meios de produção e produtos. 

Essa junção entre ciência e técnica proporciona um grande salto diante da 

integração econômica nacional, fortalecendo o processo de industrialização que para 

Santos e Silveira favoreceu (2001) “[...] estabelecer uma rede brasileira de cidades, com 

hierarquia nacional [...] É, simultaneamente, um começo de integração nacional e um 

início da hegemonia de São Paulo, com crescimento industrial do país [...]” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 37). 

Existe uma conexão na transição entre os séculos 19 e 20 em relação ao 

surgimento e o desenvolvimento da indústria, favorecendo um certo impulso para que 

ocorresse uma fortificação no surgimento de um capital necessário para concretização da 

indústria no espaço geográfico. E o que surge com mais força no fim do século 19 a partir 

dos anos de 1940, foi o momento em que as atividades industriais passaram a dar passos 

firmes em relação aos demais setores de produção, determinando o crescimento de um 

proletariado urbano que dependia da economia industrial. 

No entanto, é justamente essa dependência urbana que favoreceu a acumulação de 

capitais, estabelecendo um movimento tendente ao aumento da economia brasileira. 

Pode-se assim concluir que o surgimento de um capital industrial pode ser proporcionado 

pelas políticas implementadas e pela capacidade em manter um mercado importador, pois 

como foi afirmado anteriormente a indústria brasileira a se consolidar por meio da cultura 

do café, principalmente no Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo, onde neste último 

ocorre uma maior concentração. 

Quando se remete à indústria no estado de Minas Gerais, tem-se uma ideia que as 

mesmas se instalavam ao redor das regiões auríferas, destacando a mineração como uma 

das atividades econômicas mais importantes historicamente para o estado em questão, 

além da siderurgia e a indústria têxtil. Porém, em pleno Século XIX, esse contexto 

industrial no estado de Minas Gerais operava de maneira incipiente e com baixa 

tecnologia, como nos dias atuais também era um período em que se priorizava técnicas. 

O investimento de capital externo foi favorável a que principalmente a mineração 

adotasse técnicas que rendessem melhor qualidade no processo de extração de minérios, 

mudando as formas de trabalho subterrâneo inserindo processos produtivos que se 

igualavam aos que eram utilizados na Europa.  

Exemplificaremos boa parte do processo histórico da indústria dentro do estado 

de Minas Gerais, buscando adentrar num contexto contemporâneo.  
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2.2.1 Do berço da indústria mineira aos dias atuais 

Em Minas Gerais a indústria nasceu com características extrativistas, 

determinadas em primeiro momento nas regiões que compunham as minas auríferas, 

gerando assim um capital fortalecido que dava destaque a três ramos industriais: a 

mineração aurífera subterrânea, a siderurgia e a indústria têxtil. Porém, como foi dito 

anteriormente ainda era um trabalho pouco tecnológico e muito incipiente, tracejava-se 

então um caminho econômico que atraia investimentos internacionais. 

Essa atração de consumidores e investidores internacionais oportunizou a inserção 

das mercadorias competitivamente, permitindo à indústria siderúrgica uma expansão 

numérica e geográfica. Em um dado momento datado no século 20 as primeiras mudanças 

eram ocasionadas pela extração do ouro que impulsionava a produção comercial, outro 

minério que imperava nas serras mineiras e que abastecia em incrementos as minas 

subterrâneas era o metal, que ainda é bastante extraído nos dias atuais. 

É interessante citar que tamanha resplandecência da economia mineira a partir dos 

minérios é tão presente que a música popular mineira busca representar esse período. Para 

exemplificar, temos um trecho da letra da música da cantora Paula Fernandes (2010) 

“Seio de Minas” que traduz parte do contexto industrial extrativista, que na parte da letra 

da respectiva cantora; 

[...] nasci num celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo, 

da serra onde impera o minério de ferro, eu carrego comigo no 

sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no 

Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das montanhas gerais, eu 

sou filha dos montes, das estradas reais, meu caminho primeiro, 

vi brotar dessa fonte sou do seio de Minas, desse estado um 

diamante (PAULA FERNANDES, 2010). 

Temos um aspecto interessante a ser lembrado em uma economia extrativista tão 

importante que alicerçou o surgimento das indústrias, que é representada a partir da 

música popular mineira. Percebe-se também a instalação das estradas reais dentro do 

território mineiro sendo cantada, e a inserção das ferrovias em regiões aonde situavam já 

as principais indústrias deste período. Reverbera-se que a instalação das ferrovias no 

território, significou ao mesmo tempo um avanço para as indústrias que se localizavam 

ao seu entorno, como também isolou a economia diante do mercado importador. 
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Embora a indústria dentro desse isolamento aos poucos foi fortificando-se e 

conquistando novos setores consumidores, o fato de ter se isolado implicou em que o 

estado obtivesse um mercado global mais limitado, o que deixou de propiciar uma 

acumulação de capital para o estado e se adaptasse tecnologicamente assim como os 

países europeus.  

Por mais que o ouro tenha sido resplandecente na economia do estado, a indústria 

têxtil também passou a se desenvolver no período dos anos de 1870, sendo um dos setores 

que mais cresceram dentro do estado. Giroletti (1991, p.23) afirma que a lucratividade no 

setor têxtil entre os anos de 1870 e 1900 manteve-se em ótimo patamar, e que estas três 

últimas décadas representou a concretização do ramo na economia do estado. 

Um diferencial a ser evidenciado sobre a indústria têxtil é que, diferentemente da 

indústria siderúrgica, a mão de obra utilizada era livre, os colonizadores confeccionavam 

seus próprios tecidos, que levaram ao desenvolvimento desse tipo de indústria enquanto 

a siderurgia ainda tinha como principal mão de obra pessoas escravizadas. Há de se 

ressaltar também que as fábricas têxteis localizadas no estado de Minas Gerais eram de 

pequeno porte. 

Fábrica é um termo bastante comum encontrado quando se busca retratar a 

indústria, para Sandroni (2001, p.232), que significa: 

Um conjunto industrial constituído de instalações, equipamentos e 

trabalhadores voltados para a transformação de matérias-primas. A 

produção fabril se distingue da produção artesanal e da produção 

manufatureira por concentrar grandes números de trabalhadores com 

funções especializadas, as quais são executadas com auxílio de 

máquinas e ferramentas (SANDRONI, 2001, p.232). 

 

Percebe-se que existe um mercado que oferta os produtos e a necessidade de criar 

um aumento do capital, portanto os problemas ainda eram relacionados às formas pelas 

quais escoar a produção pois necessitava do transporte de equipamentos pesados, que 

tinham grandes volumes, então colocavam seus produtos à venda em estados talvez 

distantes como São Paulo ou Rio de Janeiro ou ofertavam ao mercado consumidor local.  

O ouro aos poucos foi tornando um material escasso e já não sustentava sozinho 

a economia do estado, era necessário portanto o emprego de novas técnicas para a 

extração de minérios. Ocorre então neste período o investimento de ingleses para realizar 

a mineração subterrânea, que começaram a se mostrar presentes no século 19 na economia 

de Minas Gerais. 
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Ainda nesse contexto histórico, o momento de mineração subterrânea exigia um 

montante muito grande de capital para o investimento, além de uma grande quantidade 

de mão de obra.  

Libby (1983,p.285) aponta três fatores que levaram a economia do estado de 

Minas Gerais ao fracasso quase no fim do século 19, um deles culmina no elevado número 

de companhias que dispersava a renda obtida pela extração de minérios, também há de 

ser citado o alto custo no emprego de tecnologias, e em terceiro as jazidas já se 

compunham por depósitos esgotados e a exploração não era mais rentável para sustentar 

a economia mineira. 

Para finalizar essa abordagem sobre a economia aurífera em Minas Gerais, busca-

se afirmar que a mesma foi responsável por sustentar economicamente o surgimento da 

indústria mineira, apesar de que no momento inicial representou um setor econômico que 

utilizava da mão de obra de pessoas escravizadas é importante frisar que a mesma também 

dispunha de um capital financeiro estrangeiro suficiente para utilizar pessoas escravizadas 

“alugadas”. 

Evidencia-se então que os ramos industriais instalados em Minas Gerais no século 

19 se desenvolveram sob um regime escravocrata. Pressupõe-se que a mão de obra de 

pessoas escravizadas era um dos elementos mais importantes nos setores industriais, 

principalmente no ramo da siderurgia e da mineração, e da indústria têxtil. Aos poucos 

estas indústrias passaram a definhar-se, pois as pessoas escravizadas passaram a ter o 

direito de ser “livres”, além da chegada das ferrovias que traziam produtos de outras 

regiões, que favorecia uma competição entre mercados distantes. 

A indústria do estado passou então a buscar novos rumos para o desenvolvimento, 

para tanto no final do século 19 e início do século 20 o café ainda era o principal eixo 

econômico norteador, o que de fato estimulou o processo de industrialização nas cidades, 

criando centros dinâmicos principalmente na região da Zona da Mata por meio de 

modelos agroexportadores levando o país a um surto industrial no fim do século 19 e nas 

primeira décadas do século 20. 

O Estado de Minas Gerais após passar por uma economia sólida a partir da 

extração de minérios, passou a se inserir dentro de um capital gerido por uma economia 

exportadora, implicando num processo de diversificação na produção urbano-industrial, 

exigindo dos setores industriais a produção em série. A instalação da linha férrea e de 

rodovias como a União e Indústria que ligava a Zona da Mata ao porto do Rio de Janeiro 

fez com que Minas Gerais abrisse novos horizontes produtivos, e a ampliação do 
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comércio levou desenvolvimento a algumas cidades de Minas Gerais, dentre elas Juiz de 

Fora.  

O desenvolvimento da economia mineira se reestruturou a partir do 

desenvolvimento da cafeicultura transformando parte do estado em uma região dinâmica 

e economicamente ativa, esse capital acumulado vindouro do cultivo e comércio do café 

estimulou a diversificação urbano industrial, o que já foi comentado anteriormente, sendo 

capaz de modernizar os meios de produção e diversificar a economia urbana, construindo 

um comércio totalmente aliado ao setor industrial. 

De acordo com Paula (2001, p.79) constata-se que os principais setores industriais 

estabelecidos na Zona da Mata eram os ramos têxteis e alimentícios, e a predominância 

destes setores se deve à modernização do processo de produção e a facilidade no processo 

de escoamento da produção até mesmo de produtos perecíveis oriundos de gêneros 

alimentícios. 

Sobre os aspectos relacionados à agricultura, entende-se que é um modelo 

fundamental para o estabelecimento da relação entre campo e cidade, engendrando 

espaços de especulação, onde se construía produtos e serviços identificados com o 

universo urbano da economia, por um outro lado, Pires (2004, p.90) afirma que os 

produtos e serviços tornaram-se elementos fundamentais para a reprodução da agricultura 

de exportação levando a desempenhar estratégias em fases críticas da cultura do café 

estabelecendo relações entre uma economia regional em diferentes escalas. 

A importância da economia regional foi significativa para o estado, constituindo 

um pressuposto para a continuidade do processo de industrialização em outras localidades 

do estado de Minas Gerais, impondo em grande parte a necessidade da diversidade 

produtiva criando no estado de Minas Gerais outros núcleos industriais. Todo esse 

contexto histórico que passou pela economia extrativista, indústrias têxtis, siderurgia até 

a agricultura serviu como referência para a expansão da dinâmica industrial em todo o 

estado de Minas Gerais.  

O Brasil caminhava a passos largos rumo a urbanização em determinados locais, 

sendo assim, a indústria metalúrgica era requisitada pela produção de instrumentos e 

ferramentas que induzia ao desenvolvimento e fortalecia outros segmentos industriais, 

produzindo bens de consumo e procurando expandir seus mercados na direção de áreas 

menos desenvolvidas, forçando uma marcha industrial ao interior do estado de Minas 

Gerais. 
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Em suma, a evolução da indústria do estado de Minas Gerais passou por um 

processo de muitas transformações a partir da década de 1930, percebe-se que a mesma 

derivou de investimentos pesados em grande parte oriundos de investimento externo, 

principalmente após a década de 1950.  

O objetivo desse tópico é mostrar a inserção da indústria mineira dentro de um 

contexto nacional, o que de certa forma contribuiu para a industrialização do estado além 

de influenciar as condições econômicas de outras regiões, como o Triângulo Mineiro, o 

que será desenvolvido na parte seguinte desta pesquisa. 

 

2.3 A industrialização do Triângulo Mineiro 

O Triângulo Mineiro é uma formação socioeconômica que foi constituído por 

diversas fases e momentos. Sampaio (1985), estabelece como um entreposto comercial 

que destacou a região em relação as demais, sendo assim, Brandão (1989, p.84) destaca 

também a função da região como um,  

ponto céntrico de convergência e intermediação de mercadorias, 

equidistante de importantes núcleos produtores e consumidores, 

garantiu a região do Triangulo Mineiro uma surpreendente 

capacidade de reprodução dos 'capitais locais' que 

infraestruturaram os principais centros urbanos, pulverizaram e 

diversificaram seus investimentos. 

 

O Triângulo Mineiro diferente de outras regiões do país, de acordo com Soares 

(1955, p.44) formou-se como uma sociedade com maneiras particulares relacionadas com 

modo de produção: 

 

[...] com uma intensa representatividade política, sem se 

contrapor ao processo de desenvolvimento do país, criou e 

preservou uma identidade social e econômica, que se encontra 

materializada em diversas partes de seu território, reforçada por 

uma intensa prática regionalista (SOARES, 1955, p.44). 
 

 Diferente da região conhecida como Zona da Mata, o Triângulo Mineiro tornou-

se conhecido devido ao potencial agropecuário, além de não ter sido influenciado com a 

regressão da economia extrativista que ocorria nas regiões próximas a Belo Horizonte, 

sendo assim, o Triângulo Mineiro foi um dos espaços que receberam parte da população 

desempregada por conta do fim do ciclo do ouro, aumentando consideravelmente a 

demografia da região, segundo Prado Jr. apud Brandão (1989, p.20): 

A origem dos povoadores da região é Minas Gerais, mais 

densamente ocupada por efeito da intensa mineração do século 

XVIII, agora praticamente extinta. Na sua marcha para Sudeste, 
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os mineiros ocuparam primeiro o chamado Triângulo Mineiro 

(PRADO JR. apud BRANDÃO, 1989, p.20). 

Sobre a marcha para o Sudeste realizada por tropeiros é importante ressaltar este 

movimento diante da consolidação dos investimentos no território em questão, o que 

antes era habitado por tribos indígenas e quilombos que em grande parte foram extintos 

pelo processo de colonização que objetivou a ocupação das terras do Triângulo Mineiro. 

Com essa “conquista”, o território passou a se constituir por meio de oportunidades em 

atividades no/do campo e que aos poucos atraiu investimentos e a circulação mercantil 

em estradas que ligavam Sudeste ao Centro Oeste brasileiro. 

Outro ponto a ser evidenciado desse período sobre o Triângulo Mineiro, que atraía 

populações em processos de ocupação, era a vasta disponibilidade dos recursos naturais.  

Brandão (1989, p.23), afirma que:  

 

A região foi se processando de forma circunstancial, ao sabor da 

disponibilidade e da qualidade dos recursos naturais. Assim, as 

primeiras sesmarias foram sendo distribuídas e novas 

aglomerações populacionais foram surgindo nas proximidades 

das terras de melhor qualidade e mais facilmente irrigáveis, ou 

seja, na margem dos rios (BRANDÃO, 1989, p.23). 

 

As pessoas no Triângulo Mineiro foram se estabelecendo devido às características 

naturais, como solos férteis e de fácil correção, o clima, e muitos outros aspectos que 

favoreceram a formação de um espaço interessante e propício para a economia nacional.  

A ocupação emergente passou a estabelecer novos olhares sobre a região, 

determinando a inserção de parte do Triângulo Mineiro dentro da economia nacional, 

criando novas redes de tráfego, fazendo com que uma das principais ferrovias do país 

passasse pela região. Com sua origem no estado de São Paulo, a Companhia Mogiana de 

Estrada de Ferro passou por Araxá, Uberaba e Araguari, possibilitando aos povos 

mineiros, de acordo com Soares (1995, p.52): 

 

Fornecer cereais principalmente o milho, para São Paulo, 

estabelecendo-se, assim, uma divisão inter-regional do trabalho, 

na qual essa região se especializaria na produção e 

comercialização de alimentos, além de assumir o papel de centro 

de convergência da comercialização entre Goiás, Minas Gerais e 

São Paulo (SOARES, 1995, p.52). 
 

Após os anos de 1930 houve a estruturação das cidades que passaram a se 

encontrar inseridas dentro do capitalismo industrial, o que antes era restrito a 
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determinadas regiões do país, passou a possibilitar o processo de industrialização a atingir 

distâncias maiores das regiões centrais, e o interior de estados que já tinham indústrias 

sólidas e políticas que priorizavam a desconcentração da atividade industrial. 

Considerando o levantamento histórico já realizado em momentos anteriores, 

nesse sentido, abordaremos a marcha industrial para o Triângulo Mineiro, atraída por 

diversos fatores, dentre eles a localização geográfica, além de ser uma região que possui 

proximidades com diferentes estados como São Paulo e Goiás, tornando a região um 

ponto estratégico para o escoamento da produção industrial brasileira. 

A proximidade do estado de São Paulo garantiu ao Triângulo Mineiro uma 

influência no setor industrial, maior inclusive do que os reflexos advindos da capital Belo 

Horizonte. Santos (1993, p.90) afirma que, “a cidade de São Paulo, a respectiva Região 

Metropolitana e seu entorno, onde a acumulação de atividades intelectuais ligadas à nova 

modernidade assegura a possibilidade de numerosas atividades produtivas de ponta [...]”.

 A promessa da construção de uma nova capital que se deu entre os anos de 1957 

e 1960 demandou um grande número de produtos industrializados, produtos destinados à 

construção. Parte dessa demanda foi suprida pelo estado de São Paulo que até então 

representava o polo industrial do nosso país e dominava o setor, sendo assim, por fatores 

de localização o Triângulo Mineiro surge mais uma vez como um entreposto comercial, 

e até mesmo suprindo parte desses produtos advindos da própria indústria triangulina, 

reativando setores industriais que se encontravam estagnados.  

Pode-se dizer que o período de transferência da capital do país e sua construção 

valorizou espaços no interior do território Brasileiro, significando um estímulo para a 

economia do Triângulo Mineiro em relação a movimentação do comércio e da indústria, 

inserindo a região na rota da capital política e da capital industrial econômica São Paulo. 

Nesse sentido, desde os primórdios da industrialização brasileira pressupõe-se 

geograficamente que o Triângulo Mineiro possui um potencial locacional que poderia ser 

explorado estrategicamente ante o escoamento da produção e o estabelecimento da 

formação industrial da região em foco, sendo constituída inicialmente como um centro 

econômico e posteriormente adquirindo empreendimentos de peso nacional investindo 

inicialmente na cidade de Uberlândia-MG. 

Nesse sentido, a cidade de Uberlândia passou a assumir a responsabilidade 

comercial do Triângulo Mineiro, privilegiada por parte da extinção do uso das ferrovias 

que valorizava Uberaba-MG (cidade vizinha de Uberlândia), e pode-se dizer que a 

construção de estradas e rodovias em seu entorno passou a atrair interesses de empresários 
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de outras localidades do país, determinando uma acumulação de capital e propiciando a 

fortificação da industrialização de Uberlândia e toda sua microrregião.  

 

2.3.1. De Uberlândia para Canápolis: 121 quilômetros e muitas relações  

Pressupõe-se que a concentração de indústrias em um local é capaz de influenciar 

a região em que se instala, realmente esta influência se dá pela soberania econômica que 

os locais mais desenvolvidos incidem sobre os menores, porém uma indústria em 

tamanho maior passa a servir à outra ou que uma rede industrial passa a desenvolver 

serviços comuns que possam favorecer determinada população e seus arredores. Sendo 

assim, Uberlândia passou a ser um sistema hierárquico diante de sua microrregião. 

Para que Uberlândia tenha crescido tanto como nos últimos anos, atraindo seus 

584.102 habitantes, segundo IBGE (2010), seria necessária a construção de uma 

infraestrutura capaz de garantir o estabelecimento e moradia desta população, fornecendo 

energia, transporte, acessibilidade comunicacional, além do acesso aos recursos naturais, 

transformando o espaço urbano em um espaço que atraísse industrias e consequentemente 

representasse um crescimento econômico para a região.  

Soares (1998) corrobora em afirmar que: 

Graças a articulação desses fatores, se estabeleceram condições para a 

acumulação e a reprodução do capital, e a cidade começaram a se 

desenvolver transformando-se num espaço de circulação de 

mercadorias entre o Triângulo Mineiro, São Paulo, Mato Grosso e 

Goiás (SOARES, 1998, p.17). 

 

Uberlândia tornou-se um ponto de referência para a região do Triângulo Mineiro, 

favorecendo a economia local com instalação de rede elétrica a partir da elite econômica 

da cidade, atraindo também redes de companhia telefônica concebendo a Uberlândia um 

centro comercial que tornava-se referência à região, porém de acordo com Brandão 

(1989) a cidade jamais cresceria tanto se a mesma não estivesse bem localizada 

logisticamente, pois Uberlândia situa-se geograficamente  “no “meio do caminho” das 

rotas de mercadorias (sua estação ficava entre Uberaba e Araguari)”. “Por isso quanto 

mais avançarmos na “era rodoviária” mais sentiremos o predomínio de Uberlândia como 

grande pólo de redistribuição de mercadorias” (Brandão, 1989, p.102). 

Fatores relacionados ao transporte foram importantes para o desenvolvimento de 

Uberlândia, e assim como aconteceu no surgimento das indústrias de Minas Gerais o 

crescimento econômico da cidade em questão fez com que as cidades ao entorno também 

se desenvolvessem, na medida em que tornava maior suas relações sociais e econômicas, 
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também se tornava importante prestadora de serviços às pequenas e médias cidades 

vizinhas, principalmente no escoamento da produção. 

Soares (1988, p.17) busca destacar que a industrialização inicial em Uberlândia se 

deu pelo fato de estar bem inserida num aspecto rodoviário e que, “As primeiras indústrias 

aqui instaladas eram voltadas para a transformação de produtos agropecuários e se 

constituíam em unidades de beneficiamento de arroz, ‘fábrica de banha’, curtumes, 

fábricas de móveis e calçados, cerâmica, dentre outras.” 

Estes aspectos deram a oportunidade para que pudessem surgir pequenas 

indústrias, capazes de aumentar a migração para o Triângulo devido à disponibilidade de 

empregos. Surgiram, então, indústrias voltadas para a produção que existia no campo, 

como olarias, engenhos de cana, serrarias, fábricas de doce e pequenos laticínios. Sobre 

a influência em cidades vizinhas, Soares (1988, p.43) destaca que:  

[...] a expansão da economia resultou diversos melhoramentos na 

cidade: ajardinamento de praças públicas, calçamento de ruas e 

avenidas, construção de aeroportos e rodovias interligando Uberlândia 

a municípios vizinhos, além da reformulação de todo o serviço de 

abastecimento de água e ampliação da rede de esgoto sanitário. Estes 

tinham basicamente o objetivo de criar condições para a acumulação e 

expansão do capital industrial. Concomitantemente, o capital 

imobiliário incentivou a abertura de loteamentos, incorporando novas 

áreas ao urbano, aumentando portanto o seu espaço (SOARES, 1998, 

p.43).  

 

A relação com as cidades vizinhas devido à interligação de rodovias trouxe ao 

Triângulo Mineiro facilidade, relacionando o produto diretamente ao consumidor final, 

além de estreitar as relações entre cidades como Uberlândia e Canápolis, que mesmo 

tendo um distância de 121,4 quilômetros possui uma relação diária por meio da migração 

pendular em busca de ensino, saúde e emprego, além das relações econômicas 

estabelecidas entre indústrias presentes nos dois municípios e outros arredores.  

Deve-se destacar a presença da BR-153 (Rodovia Transbrasiliana, que liga a 

região Sul/Sudeste, a região Norte/Nordeste e o Centro Oeste), além da BR-365 (Rodovia 

Diagonal, que liga Norte/Leste de Minas Gerais a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). 

Essa proximidade com as rodovias e os fatores naturais explicam o que o IBGE (2010) 

afirma: a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba representa mais de 27% do PIB 

(Produto Interno Bruto) da agropecuária do estado de Minas Gerais, representado pela 

produção de grãos, fertilizantes, pecuária e a indústria de gêneros alimentícios.  

A expansão industrial oriunda de regiões já industrializadas provocou 

estruturações no Triângulo Mineiro, gerando novas formas produtivas, e que de acordo 
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com Matos (2011) uma nova realidade socioeconômica espacial nas relações campo-

cidade. Essas relações proporcionaram à cidade de Canápolis-MG uma pequena expansão 

no agronegócio, alcançado resultados positivos e destaque nacional no cultivo de abacaxi, 

por meio da modernização da agricultura e de políticas que incentivaram a produção no 

campo, o que por outro lado gerou custos sociais e ambientais crescentes. 

Após todo processo industrial a agricultura passou a se modernizar, chegando 

então nos anos de 1960 com a consolidação dos Complexos Agroindustriais integrando 

as indústrias e o processamento agrícola. Uma segunda fase é marcada pelo período de 

industrialização da agricultura, fazendo com que os processos industriais tomassem novos 

rumos e reformulando a base técnica que era utilizada no campo. Um terceiro momento 

é caracterizado pela facilitação do acesso ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 

que marcou a integração entre capitais que antes eram difundidos entre setores, fazendo 

com que predominasse o capital financeiro. 

Em Canápolis por volta dos anos de 1964, a modernização da agricultura trouxe 

aspectos econômicos que deram base capitalista para o fortalecimento da cidade por meio 

da expansão do agronegócio da cana de açúcar e da soja para o Triângulo Mineiro. Esse 

agronegócio foi se intensificando e contribuindo com a valorização do campo por meio 

de uma grande indústria de açúcar e álcool no município, o que por outro lado contribuiu 

para um esvaziamento populacional do campo, onde as terras passaram a ser arrendadas 

aos grandes produtores. 

De acordo com Mendes (2017, p.267): 

A Usina Triálcool, implantada na década de 1980, enfrenta problemas 

financeiros, assim como todas as usinas do Grupo João Lyra do qual faz 

parte, o que culmina em seu fechamento, em 2014, concomitante ao 

fechamento da Laginha Agro Industrial S.A. – Unidade Vale do 

Paranaíba, no município de Capinópolis (MG), e explica na redução da 

plantação de cana em Canápolis (MENDES, 2017, p.267). 

 

Canápolis passou a inserir-se dentro de um contexto econômico industrial, 

aumentando assim suas relações com Uberlândia onde a produção moderna já era 

destaque na microrregião compondo uma cadeia produtiva envolvendo os complexos 

agroindustriais, possuindo suporte técnico, concorrência entre mercados leiteiros e 

frutíferos e também financeiro e científico, além de representar um forte atenuante no 

setor da logística. 

Santos e Silveira (2008, p. 21) apontam que: 

“[...] são os movimentos da população, a distribuição da agricultura, da 

indústria e dos serviços, o arcabouço normativo [...], que, juntamente 
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com o alcance e a extensão da cidadania, configuram as funções do 

novo espaço geográfico (SANTOS e SILVEIRA, 2008, p. 21). 

 

 

2.3.2. Um pouco mais sobre Canápolis-MG e a indústria local 

 

O município de Canápolis/MG está localizado no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, na microrregião de Uberlândia, juntamente com os municípios de Araguari, 

Araporã, Cascalho Rico, Centralina, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata e 

Uberlândia, conforme o mapa a seguir. 

 

 FIGURA: 1 – Canápolis (MG): localização do Município, 2017. 

 
 FONTE: IBGE/Sistemas de Coordenadas Geográficas (2010).  

 

Segundo o livro “Marco histórico, Canápolis em desenvolvimento”, organizado 

pela Casa de Cultura (2004, p.12) o nome Canápolis surgiu em homenagem à uma das 

principais atividades econômicas no ano de 1930, onde o cultivo de Cana-de-açúcar 

representava a força econômica do município, atraindo diversos agentes externos. A 

cidade possui o total de 12 005 habitantes de acordo com o IBGE (2018), e por ser uma 

cidade de pequeno porte não a impede de estar situada dentro dos processos de 

globalização, seja pela multiplicidade de redes sociais, pela modernização do campo, a 

inserção de indústrias que se conectam com outros centros econômicos e que estão 
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presentes no município, além de diversos outros fatores. Esse processo de globalização 

hegêmonica atinge todos os lugares e espaços, e a Geografia se responsabiliza em 

propiciar reflexões sobre as diferentes formas que esse processo atinge em diferentes 

escalas, reconhecendo assim as espacialidades advindas dos fenômenos geográficos 

relacionados à sociedade. 

Arantes (2003, p.46) contextualiza o processo histórico de Canápolis:  

[...] o povoamento do perímetro urbano passou a ocorrer somente em 

meados de 1924, onde as terras foram doadas para que pudesse ser 

formado um povoado, e no futuro transforma-se em uma cidade, a 

economia girava em torno de produtos ligados a cana-de-açucar, 

rapadura, aguardente e açúcar mascavo. Em 1934 passaram a construir 

a igreja local, além da criação de incentivos que pudessem impulsionar 

o êxodo rural. O progresso era certo, pois a cidade se localiza sobre 

terras férteis propiciando o cultivo de uma diversidade, como vários 

tipos de grãos, dando base a uma pecuária que também crescia na 

localidade. A partir desse progresso histórico, podemos perceber que o 

desenvolvimento se fazia presente, resultando no ano de 1948 em um 

requerimento que levou a cidade ao processo de emancipação, de 

acordo com a Lei Estadual nº336, de 27 de Dezembro de 1948. Surgiu 

assim, um novo município, Canápolis-MG (ARANTES, 2003, p.46). 

 

Percebe-se por meio do levantamento histórico que diversos fatores envolveram a 

construção e a pujança industrial que ocorre no município em estudo, como a presença da 

BR-153 que favorece a distribuição da produção das indústrias e da produção no/do 

campo. Destacando as indústrias de gênero alimentício, laticínios, farinhas e frutas. 

É evidente que a localização estudada não é apenas em referência ao presente 

momento, mas sim uma situação que no decorrer dos anos modificou a forma como a 

sociedade se organizava. A questão da localização das indústrias instaladas no município 

de Canápolis revelam condições favoráveis a vantagens clientelistas que possam dar 

resultados a médio ou longo prazo. 

Canápolis também se encontra na rota da produção de laticínios do Triângulo 

Mineiro, além de ter sido considerado entre os anos de 1993 e 2012 o maior produtor de 

Abacaxi do país segundo o Sindicato dos Produtores Rurais local. Atualmente a cidade 

possui 9 indústrias instaladas em sua área, lembrando que o estudo busca evidenciar as 

indústrias que possuem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), e que foram 

informadas pela Prefeitura Municipal de Canápolis-MG.  
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FIGURA 2: Monumento Abacaxi, localizado na entrada da cidade.

 
FONTE: Carvalho, de G. (2018). 

 

A indústria local passou por transformações e tudo começou não tão diferente das 

indústrias têxteis já apresentadas nesta dissertação, ou seja, manualmente. A produção de 

doces caseiros era comercializada às margens da BR-153 em barracas comerciais (figura 

3) que ainda se encontram entre as cidades de Centralina-MG e o trevo que liga a cidade 

de Monte Alegre de Minas-MG. 

 A produção de doces artesanais tornou-se algo atrativo e historicamente 

demonstrado pelo aumento do número de empreendimentos às margens da BR e o 

crescente número de turistas que por ali passam, levando o sabor de Minas (culinária 

reconhecida pela qualidade) a diferentes localidades do país, sendo assim, passou a 

aumentar o número de vendas e consequentemente produzir mais. 



38 
 

Figura 3: BR-153 – Comércio e produção de abacaxi.

 
FONTE: Carvalho, de G. (2018) 

 

É necessário também evidenciar os projetos do Governo que impulsionavam a 

agricultura no campo, dando base à produção agropecuária. Estas políticas eram 

articuladas entre o governo federal e o estadual, buscavam valorizar a agricultura e a 

pecuária, que demonstravam ser rentáveis em relação ao país, em Uberlândia e Uberaba. 

De acordo com Martins (1998, p.174): 

A agricultura da região foi bastante estimulada pelo desenvolvimento 

comercial, voltando-se para a exportação de alimentos para outras 

regiões e buscando a melhoria da produtividade, como atesta o seguinte 

dado, fornecido por FREITAS E SAMPAIO (COORDS, 1985: 42): em 

1939 a agricultura de Uberlândia tinha um valor criado por trabalhador 

três vezes maior que a média de Minas Gerais e a de Uberaba, quatro 

vezes maior que a média de Minas. A pecuária também se desenvolveu 

neste período, captando recursos do capital comercial. Uberaba foi o 

município que mais transferiu seu antigo capital comercial, que perdia 

a hegemonia comercial na região, para a atividade pecuária, além de 

desenvolver também a produção fabril (MARTINS, 1998, p.174). 

 

A modernização da agropecuária foi e é um dos pontos a serem destacados. O 

governo federal priorizava o desenvolvimento destes ramos por meio do II Plano 

Nacional do Desenvolvimento, direcionando vários projetos que incentivavam e 

modernizavam a agropecuária e sua articulação com as indústrias locais. Destacam-se os 

seguintes projetos “Programa Corredores de Exportação” do governo federal (1972), o 

projeto “Bases para uma ação integrada na região IV”, do Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais (1972), o “Programa de Assentamento dirigido ao Alto Paranaíba” (1973) 
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e o “Programa de Desenvolvimento dos Cerrados” integrando ao II Plano Nacional de 

Desenvolvimento lançado em 1974 e promovendo intervenções até 1979. 

A intervenção e execução de políticas é um dos elementos mais importantes, se 

relacionarmos a localização industrial, portanto, esses quadros de políticas direcionadas 

significaram grandes estímulos de desenvolvimento da agricultura no Triângulo Mineiro 

e especificamente no Pontal do Triângulo Mineiro, região aonde se encontra Canápolis-

MG.  

É importante elucidar a implantação e criação de indústrias que buscavam 

beneficiar os espaços em que se instalavam, e que buscavam posições vantajosas de 

localização, sendo assim, privilegia-se num dado momento a cultura de grãos com a 

instalação da CARGIL (empresa privada multinacional) na cidade de Uberlândia 

recebendo grande parte da produção da região do seu entorno. Necessário evidenciar 

também que após os anos de 1970 ocorreu no território brasileiro uma reorganização da 

produção de combustíveis por meio de políticas de governo, incentivando o setor 

sucroalcooleiro por meio da implantação de programas e planos como o Programa 

Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar – PLANALSUCAR (1971) e o Programa 

Nacional do Álcool – PROÁLCOOL (1975). No primeiro momento as indústrias de 

açúcar e álcool apesar da localização não vingaram, as três primeiras indústrias desse 

setor que foram instaladas fecharam pouco tempo depois pois não conseguiam abastecer 

nem o mercado interno do estado de Minas Gerais. Sendo assim, é possível entender que 

a partir do ano de 1999, juntamente com o “novo” surgimento do setor sucroalcooleiro 

em nível nacional ocasionado pela necessidade do abastecimento de veículos à álcool, 

sendo assim áreas que se destinavam ao plantio de grãos foram arrendadas para o plantio 

de cana-de-açúcar.  

Esse novo aspecto produtivo inserido no Pontal do Triângulo mineiro trouxe ao 

município de Canápolis a instalação de uma destas indústrias canavieiras, representada 

pelo Grupo João Lyra. Nos primeiros momentos de sua instalação fortaleceu a economia 

do município, passando a investir na produção, absorvendo mão de obra local e 

fortalecendo também o processo de migração de nortistas e nordestinos em busca de 

oportunidades e melhores condições salariais, e cita-se também a tecnificação das 

atividades no/do campo, ocasionando um processo de industrialização na área urbana do 

município de Canápolis-MG. 

Compreende-se que até o momento o Pontal do Triângulo Mineiro fortaleceu suas 

bases de produção em diversos setores como a produção de grãos e a pecuária, além da 
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produção de hortifrúti, a criação de suínos e aves, porém estes últimos não tinham uma 

grande força produtiva que superasse a produção de grãos e a pecuária bovina. 

Não deve ser deixado de lado os impactos ambientais decorrentes dos novos 

empreendimentos reforçados por políticas governamentais, entre ele cita-se a degradação 

do solo, o desmatamento na busca por novas áreas de pastagens, para o cultivo de grãos 

e cana de açúcar, a contaminação dos cursos de água e lençóis freáticos, e o aceleramento 

de processos erosivos encontrados no local em análise. Todos esses impactos gerados 

podem ser facilmente percebidos em estradas que passam por áreas que eram ou são de 

plantio de cana, muitos agricultores rechaçam a presenças destas indústrias canavieiras, 

principalmente pelo estrago que fazem nas estradas rurais. 

O processo de industrialização modificou o município de Canápolis-MG. O 

crescimento das atividades industriais passou a interferir com o ritmo da cidade alterando 

a paisagem em diversos sentidos, a construção de estradas e rodovias, ampliação de 

hospitais e de postos que atendem à saúde da família em novos bairros que surgiram a 

partir da demanda de migrantes, como o bairro Jorge de Paula Gouveia. Este processo de 

migração aumentou a população residente no município, resultando em uma população 

pendular, e um crescente no setor da economia no mercado local mediante a prestação de 

serviços que formaram estruturas que pudessem servir a população municipal. 

Por meio da abertura de novas indústrias e o fortalecimento de outras devido a 

políticas de incentivos é perceptível a escala local, onde a maioria destas indústrias 

aproveitam a cultura mineira conhecida nacionalmente na produção de doces, 

representando ao município uma oportunidade em inserir parte da produção industrial 

local num cenário econômico maior. 

Canápolis sendo pequena no que se refere à malha urbana é transformada pela 

presença industrial, resultando em alterações na paisagem que drasticamente é alterada 

por meio do trânsito de ônibus que buscam funcionários na cidade, maquinários agrícolas 

e até a instalação de algumas destas indústrias dentro do perímetro urbano. De acordo 

com Silva (2012, p.266) “As cidades pequenas são um recorte empírico/teórico do fato 

urbano e, por isso, expressam de certa maneira formas espaciais da urbanização com 

diferentes conteúdos e topologias.” A expressão das pequenas cidades sinaliza mudanças 

perceptíveis também no mercado imobiliário impulsionando os preços e também por 

meio da propaganda visual e sonora que interfere no cotidiano de habitantes, além da 

criação de estradas e o capeamento de rodovias que favorecem as diversas formas de 

deslocamento. 
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Algumas das primeiras indústrias instaladas em Canápolis eram relacionadas à 

agricultura por influência de grandes centros urbanos, neste momento Uberlândia era um 

intermediário no setor de produção agrícola para o município, sendo assim o destaque 

eram indústrias que processavam a agricultura, que produziam cachaças e farinhas, além 

da pecuária bovina completando a formação da bacia leiteira do Triângulo Mineiro. 

As influências ocasionadas pelas indústrias locais não se restringem somente ao 

município, atinge também as cidades vizinhas absorvendo mão de obra qualificada e 

matéria prima (leite e a cana de açúcar), além de maquinários que auxiliam no processo 

de produção. Canápolis passou a criar o que Corrêa (1997, p.312) determina como rede 

de relações, “[...] É assim, uma rede mais complexa, na qual, adicionalmente as ligações 

podem se cruzar sem a medição de um nó.” Isto é, “[...] As redes em questão podem tanto 

apresentar uma hierarquia entre os seus nós como complementaridade entre eles” (idem). 

Pensa-se que estas relações originam a complexidade apresentada pela 

fortificação dos processos industriais na construção de um pequeno município, pois 

certamente fazem com que tenham ligações com distintos espaços geográficos, criando 

novas divisões territoriais.  

Os processos industriais trouxe várias mudanças diante do processo de 

urbanização local levando à falência de pequenas indústrias que não se atualizavam 

tecnologicamente, algumas indústrias continuaram sua produção artesanalmente 

agregando novos valores aos produtos, porém atendendo somente a uma demanda local, 

outras indústrias ampliaram o processo de produção e além de trabalhar com a matéria 

prima, passaram também a transformá-la originando vários produtos de uma só matéria 

prima como o leite e seus derivados. 

A produção de abacaxi também é um dos destaques da produção do campo, por 

meio de uma agricultura que vem sendo incentivada por políticas governamentais à 

Agricultura Familiar sendo um deles o PRONAF (Programa Nacional da Agricultura 

Familiar), política fundamental para o desenvolvimento econômico do município, além 

de estreitar as relações entre o Sindicato dos Produtores Rurais de Canápolis e os 

pequenos produtores, ressaltando para além disso uma política que possibilitou a 

permanência do produtor no campo. 

A produção advinda da agricultura familiar é voltada principalmente para a 

subsistência dos agricultores familiar, produzindo o Abacaxi para serem comercializados 

em grande parte as indústrias locais (figura 4), complementando a renda das famílias que 

habitam a área rural.  
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FIGURA 4: Produção e Industrialização do Abacaxi em Canápolis-MG. 

 
FONTE: Carvalho, de G. (2018). 

 

 

Ressalta-se então a importância do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar para o desenvolvimento da economia dos pequenos produtores. 

De acordo com Morais (2017, p.8): 

 
Após 2010 puderam pegar empréstimos superiores a 20.000,00 reais, e 

a partir de 2013 conseguiram financiamentos que variaram de 

40.000,00 a 100.000,00 reais investidos principalmente na compra de 

gado de leite e na infraestrutura dos currais. Atualmente principal 

atividade econômica é a produção de leite que é fortalecida pela 

comercialização para os laticínios Canto de Minas e Alimentos 

Triângulo Mineiro, localizados respectivamente nos município de 

Ituiutaba e Canápolis- MG (MORAIS, 2017, p.8). 

 

A agricultura do município cresce principalmente nos setores que se articulam 

com as indústrias, e no setor alimentício o destaque é das indústrias que processam o leite 

e o abacaxi, contribuindo para a produção industrial de Minas Gerais, onde segundo o 

IBGE (2015) ocupa o terceiro lugar num ranking nacional.   

Jurado e Silva (2011) aponta em sua tese que o processo de industrialização causa 

grandes impactos em lugares que possuem relações diretas ou indiretas com a indústria. 

Pensando assim que estes fatores interdependem de sua localização, a indústria portanto 

torna-se um fator que influência a dinâmica de diversos lugares podendo estar 

relacionados a fase depressiva ou elevação de uma economia. 
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Buscando também contribuições de outros autores, Moore (1968, p.45) refere-se 

à indústria como um meio de “transformação de matérias-primas em componentes 

intermediários ou produtos acabados por meios fundamentalmente mecânicos 

dependentes de fontes inanimadas de energia.” Certamente, torna-se possível notar as 

influências dos setores industriais, junto às dinâmicas que envolvem o cotidiano, pois os 

produtos finais são bens de consumo destinados a sociedade, além do capital inserido no 

desenvolvimento econômico, a mão de obra absorvida, dentre outros fatores que já foram 

citados no levantamento histórico sobre a indústria já realizando. 

Destaca-se, assim, que o processo de industrialização reflete diretamente em 

diversos aspectos interligados ao desenvolvimento urbano, seja no sentido econômico, 

social e ou cultural. Kon (1994), afirma que a modernização acarretada pelo processo de 

industrialização amplia a capacidade produtiva favorecendo o consumo necessário a 

sociedade, além de fortalecer os investimentos no espaço em que está inserida.  

Essa compreensão do processo de industrialização demonstra sua relevância para 

o município e indica que ele pode ser um conteúdo a ser explorado no ensino de 

Geografia, com a intenção de propiciar um olhar geográfico dos alunos. Na busca por 

compreender os fatores que levaram a indústria a se inserir em Minas Gerais, no Triângulo 

Mineiro e em Canápolis-MG voltamos nos primórdios do processo de industrialização do 

país, assim passamos a traçar uma linha imprescindível para que possamos entender o 

contexto histórico socioeconômico que tornou a indústria local um conteúdo importante 

a ser mediado pelo ensino de Geografia. 

A indústria local passou por diversas fases, mostrando que a ocupação da região 

tem total ligação com as primeiras atividades econômicas do estado ligadas a atividades 

mineradoras, levando à uma expansão comercial fundamentada por importantes 

transformações espaciais e na infraestrutura. A partir dessa expansão comercial a 

economia do Triângulo Mineiro passou por um momento de transição, incorporando 

novas atividades rumo a uma relativa diversificação produtiva, desenvolvendo um 

complexo agroindustrial.  

Diante destes fatores destaca-se a importância do papel de políticas estaduais e 

federais mudando a infraestrutura econômica dos grupos locais que tinham influências 

regionais, constituindo pilares fundamentais que pudessem impulsionar o 

desenvolvimento socioeconômico do Triângulo Mineiro. 

A partir do entendimento da importância da inserção do conceito de indústria local 

no ensino de Geografia, busca-se que os jovens estudantes possam compreender a 
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dinâmica desse setor produtivo na lógica capitalista, e sua implantação no espaço 

geográfico, que interfere no cotidiano dos estudantes e na forma como ele constrói suas 

relações sociais. Nesse sentido, compreende-se que a indústria não representa somente 

um avanço técnico, como também um fator que é capaz de interferir e acelerar as 

dinâmicas sociais, políticas, culturais, econômicas dentre outros. Acarreta no 

direcionamento da vida do estudante quando sua mão de obra já é observada pelos 

empresários, implicando na inserção do jovem no mercado de trabalho de forma precária, 

fazendo com que o mesmo se adeque à um cotidiano longe dos estudos e oferte uma mão 

de obra não qualificada. 

A estrutura industrial no município de Canápolis-MG transforma qualitativamente 

as relações impostas sobre o município, ela constrói espaços sociais de acordo com seus 

objetivos e condiciona as pessoas a eles, demonstrando assim a dominação capitalista 

imposta por uma indústria local que precisa ser discutida em situações de ensino. 

Nessa perspectiva apontada por todo levantamento realizado até aqui, o conteúdo 

de indústria altera a relação das pessoas junto ao cotidiano, interferindo na alimentação, 

na paisagem física, visual e sonora, e outras tantas formas que a industrialização interfere 

no cotidiano social. Essas diferentes formas de inserção cotidiana são pautadas pelos 

agentes do espaço urbano, que condicionam essa existência por meio das dinâmicas 

sociais que se materializam em bem de consumo e serviços. 

Pressupõe-se que os jovens estudantes pertencentes à escola pública do município 

de Canápolis tendem a se tornar funcionários das indústrias que se instalam no município, 

portanto, pensar em possibilidades de investigar as formas de mediação sobre esse 

conteúdo, direciona a práticas em como fazer com que os jovens possam utilizar o 

pensamento Geográfico no exercício de sua vida cotidiana. 

Nesse sentido, considerar o conteúdo de indústria a ser trabalhado nas escolas, nos 

infere a tarefa de pensar como se estrutura esse conteúdo nos documentos oficiais do 

ensino médio. Assim, questiona-se: Qual o referencial teórico apresentado por autores 

que contribuem junto a linha do ensino de Geografia? Como podemos contribuir para o 

debate e a construção do ensino de Geografia? Quais são os elementos que esses 

documentos oficiais do ensino médio que nos possibilitam discutir esse tema? Assim, a 

seção 4 deste trabalho intitulada como “O Ensino de Geografia, os jovens e a formação 

de conceitos” dedicam-se a pensar quais são as possibilidades de desenvolver o conteúdo 

de indústria, analisando a estrutura envolta aos componentes curriculares e a mediação 
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exercida nos espaços de ensino. Ao final, apresenta-se uma sugestão de um percurso 

didático para a mediação do conteúdo de indústria, que será explorado na seção 5. 
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3. O ENSINO DE GEOGRAFIA, OS JOVENS E A CONSTRUÇÃO DE 

CONCEITOS 

 

Defende-se a necessidade de praticar um ensino de Geografia que entenda a 

aprendizagem significativa como um processo que requer que se considere ao cotidiano 

do jovem estudante, sendo assim, a construção de conceitos geográficos deve inserir o 

jovem como um sujeito ativo na sociedade.  

  É assim que se inicia essa terceira seção da dissertação, criando uma ligação para 

que possa ser pensado práticas escolares inseridas no ambiente de ensino. Entende-se que 

o processo de ensino de Geografia deve priorizar a concretização da aprendizagem, 

apresentando a importância da Geografia, demonstrando-se assim, uma ciência que está 

intimamente ligada ao nosso modo de vida. 

  Nesta seção também serão abordadas possibilidades no ensino e aprendizagem de 

Geografia, tendo início a partir do conteúdo de indústria relacionado ao cotidiano dos 

jovens pertencentes ao município de Canápolis-MG, procurando assim, discutir como o 

tema relacionado à indústria no ensino de Geografia. Os temas que podem ser trabalhados 

no conjunto referente ao conteúdo de indústria são os fatores ocasionados pela indústria 

local, a lógica mercantilista, a produção da matéria prima direcionada às indústrias, além 

da mão de obra e outros vários elementos, o que poderá ser visto no mapa de conteúdo. 

  Enfim, esta terceira seção retrata a importância do ensino de Geografia e sua 

necessidade frente a novas políticas que vem sendo estabelecidas. Torna-se evidente a 

demanda por valorizar novas possibilidades que oportunizem a prática social, engendrando 

uma aprendizagem significativa que possua como referência o cotidiano dos jovens 

estudantes. 

  Buscando valorizar o cotidiano do estudante por meio da preocupação com as 

formas de se fazer a mediação com determinados conteúdos, elege-se o tema de indústria 

por sua multiplicidade de características e fatores gerados por sua instalação, portanto 

propõe-se valorizar a experiência nessa investigação, com o objetivo de identificar as 

possibilidades metodológicas para o ensino do conteúdo de indústria. A revisão 

bibliográfica nos permite afirmar que o conteúdo de indústria tem sido tratado no ensino 

de Geografia quase sempre relacionado aos grandes centros urbanos, o que para Silva 

(2011, p.283) é restritivo. Dirige-se então, no presente trabalho o olhar alicerçado por 

método científico à uma pequena cidade e às dinâmicas ocasionadas pela industrialização. 

Suas características físicas são muitos visíveis e ao mesmo tempo expressivas, elas 
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potencializam diversas ações, conflitos, dinamização do espaço urbano, inserção da 

tecnologia, apropriação da matéria e do território, além de exercer influências diretas na 

cultura local.  

  Almeja-se construir meios para a compreensão de um ensino de Geografia sobre 

indústria que possam valorizar o cotidiano dos jovens de Canápolis-MG, ou seja, práticas 

sociais que forneçam elementos a mediação do ensino de Geografia. Bento (2009) defende 

o estudo das manifestações e dos lugares em que os estudantes vivem para o ensino.  

  Os sujeitos desta pesquisa estão na faixa etária de 14 a 17 anos, caracterizando-se como 

jovens. Para a mediação didática com esses jovens, cabe alguns questionamentos: “até que ponto o 

jovem estudante é capaz de se ver a partir da ciência ensinada?”, “Como será que os alunos utilizam 

a Geografia escolar em sua vida cotidiana?”, “Como observam o outro no seu lugar de vivência?” 

O que se espera é a possibilidade de desenvolver um diálogo na busca pela resolução de seus 

problemas cotidianos, apresentando elementos para que possamos desenvolver uma ciência mais 

cotidiana. 

A Geografia é uma forma de leitura do mundo. A educação escolar precisa garantir um 

processo no qual o professor e seu aluno se relacionam com o mundo. A Geografia e a educação 

formal concorrem para o mesmo fim de compreender e construir o mundo a partir dos 

conhecimentos para intervir na realidade. Para Moreira (2007, p.105): 

  

A ciência é uma forma de representação que vê e organiza o mundo 

através do conceito, restringindo a relação entre a imagem e a fala esse 

nível de representação.  

A Geografia é uma forma particular de ciência que tira sua 

especificidade de relacionar imagem e fala por meio de categoria da 

paisagem. E essa especificidade vem do fato de que para produzir a sua 

forma de representação de mundo a Geografia tem que conceber o 

mundo como espaço. Essas duas categorias precisam mobilizar a 

categoria intermediária território (MOREIRA, 2007, p.105). 

 

Entende-se que a ciência geográfica é um fator importante para que o estudante 

possa compreender o mundo em que vive, o que para Callai (2000, p.84) seria “entender 

o que acontece no local onde se vive para além de suas condições naturais ou humanas.” 

Trata-se de exercer na prática uma ciência que esteja intimamente ligada à vida cotidiana 

do estudante, e que proporciona (re)encontros com o lugar tendo-o como uma referência 

necessária para o ensino de determinados conteúdos em Geografia.  

Em relação ao lugar, Carlos (1999, p.20) postula que é: 

 

[...] a porção do espaço apropriável para a vida – apropriada através do 

corpo – dos sentidos – dos passos de seus moradores – é o bairro, é a 



48 
 

praça, é a rua, e nesse sentido poderíamos afirmar que não seria jamais 

a metrópole ou mesmo a cidade lato sensu a menos que seja a pequena 

vila ou cidade – vivida/conhecida/reconhecida em todos os cantos 

(CARLOS, 1999, p.20). 

 

 Entre todos os fatores que condicionam o cotidiano dos jovens estudantes 

viabilizando um ensino de Geografia que permita que o jovem estudante construa 

reflexões a partir de sua vivência e aproximação da Geografia, propiciando um 

entendimento que possa ir além de uma simples transmissão de conteúdo, que possa 

engendrar um conhecimento por meio da mediação do professor.  

 Partindo da valorização do local onde o sujeito encontra-se inserindo, busca-se 

levar o estudante a construir formas de pensar geograficamente compreendendo que a 

ciência geográfica é algo além de mapas e ilustrações. Portanto, o tópico a seguir 

evidencia uma reflexão sobre o ensino de Geografia, que aqui é considerada como 

necessidade a ser trabalhada diante dos contextos sociopolíticos e escolar.  

 

3.1 A necessidade do ensino de Geografia: a afirmação da ciência diante do contexto 

político e escolar 

 

 A Geografia como ciência assim como a escola vem passando por transformações, 

seja nas práticas de ensino ou nas políticas educacionais. Em meio a mudanças no espaço 

escolar e nas políticas educacionais, surge uma resistência em relação ao que vem sendo 

imposto pelo governo atual, percebe-se que por meio dos eventos científicos e 

principalmente aos relacionados ao ensino de Geografia (Encontro Nacional de Prática 

de Ensino de Geografia e Encontros Regionais de Geografia, 2017), busca-se reforçar 

sempre a importância social do ensino desta ciência, não havendo a possibilidade em vê-

la ausente do cotidiano e muitos menos do ensino escolar. 

 No contexto atual vem sendo implantadas em nível nacional reformas no currículo 

escolar, como exemplo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), política que 

interfere diretamente nas formas como o ensino é trabalhado em sala de aula. Entende-se 

que a Base Nacional Comum Curricular de acordo com seus documentos (2017): 

É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenha assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação – PNE (BNCC, 2017). 
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 O direcionamento que a BNCC propõe é significativo. Porém, quando se observa 

o ensino da disciplina Geografia num contexto histórico, percebe-se várias mudanças 

advindas de outras reformas, em alguns momentos reforçavam o patriotismo por meio do 

ensino, descreviam caracteres mais locais, entre outros, no entanto vieram diminuindo a 

carga horária para o ensino de Geografia. O que se torna necessário rever o que é essencial 

para a formação do pensamento geográfico, sendo assim, entende-se que as reformas no 

currículo sempre aconteceram e continuarão a ocorrer, mudando o currículo no ensino de 

Geografia buscando concretizar intervenções intencionais que perduram até os dias 

atuais. 

 Tendo-se o Ensino Médio primordial para o desenvolvimento desta pesquisa, 

pondera-se que a reforma do ensino médio que será tratada mais adiante determina que o 

ensino de Geografia não seja obrigatório. Tal retirada do componente curricular trará 

prejuízos significativos para os jovens no processo de vivência. 

 A reforma que vem sendo pensada para o Ensino Médio indica um 

comprometimento da qualidade do ensino e aprendizagem dos jovens estudantes da rede 

básica do ensino, e principalmente os oriundos de instituições públicas, pois como afirma 

Callai (2015, p. 225): 

 

O currículo escolar não é neutro, mas, ao ser resultado de escolhas, é 

ligado a interesses bem determinados. E esses interesses decorre de 

muitos âmbitos, desde o tipo de instituição escolar, o tipo de professor, 

a estrutura de organização pedagógica da escola, os aspectos culturais 

do lugar onde ela se instala, até o tipo de alunos (CALLAI, 2015, 

p.225). 

 

 Ainda Callai (2011, p.21) afirma que “o ensino de Geografia atualmente é bastante 

questionado por sua validade e atualidade como disciplina presente na educação básica e 

pelos conteúdos ensinados nas aulas.” Um dos reflexos desse questionamento sobre a 

importância do ensino de Geografia está materializada na Lei nº 13.415 de 17/02/2017 

que propõe a reforma do Ensino Médio.  

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular 2017), estabelece competências e 

objetivos de ensino - aprendizagem, favorecendo conhecimentos necessários ao processo 

de formação do estudante. Tal reforma traz mudanças preocupantes para parte da 

comunidade educacional, mudanças como a carga horária que não poderá ser excedida 

do total de 1800h correspondentes ao ensino médio, diferentes das 2400 horas do ensino 

médio atual, e o restante das horas serão compostas por Itinerários formativos 
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relacionados a áreas de conhecimento que envolvam a formação profissional, sendo elas: 

I – Linguagens e suas tecnologias; II – Matemática e suas tecnologias; III – Ciências da 

natureza e suas tecnologias; IV – Ciências humanas e sociais aplicadas; V – Formação 

técnica e profissional.  

 A Geografia se encaixa no Itinerário IV Ciências Humanas e Sociais aplicadas, e 

cada estado organizará seu currículo de acordo com a BNCC, buscando suprir uma 

demanda dos jovens.  

 O posicionamento de parte dos profissionais do ensino de Geografia é de defesa 

da permanência da Geografia escolar, resultando na afirmação da importância que essa 

disciplina possui na construção de conhecimento, tendo como objetividade as 

interpretações das dinâmicas sociais e contribuindo fortemente para que possam ter 

equidade dos direitos e no entendimento do mundo contemporâneo que se vive. Acredita-

se que a ciência e a sua importância para a cidadania fazem com que os profissionais 

demonstrem resistência a mudanças que comprometam o trabalho a ser realizado, que 

privilegiam uma formação técnica e não a uma formação crítica e construtiva que o ensino 

de Geografia pode oportunizar. 

 Evidencia-se que o atual contexto encontramos locais em crise, tensões, e várias 

mudanças de ordem política, econômica, social e cultural. A escola, portanto, é um local 

onde os estudantes vão se preparando, por meio do ensino escolar, para viverem neste 

mundo que passa por constantes transformações. Para isso, a Geografia deve estar posta, 

primando-se pela criticidade no processo de formação destes estudantes, fazendo com 

que, por meio do ensino-aprendizagem desta ciência, o jovem construa conhecimentos 

que possam ser úteis em sua vivência cotidiana. 

 A prioridade que a reforma do Ensino médio busca concretizar é de que o 

estudante possa e deva desenvolver a leitura, a escrita, interpretar textos e realizar 

cálculos, ou seja, conferem destaque e/ou privilegiam as disciplinas de Matemática ou 

Língua Portuguesa. Por certo, o ensino das ciências relacionadas a uma visão sobre a 

sociedade, como a Geografia, Sociologia, Filosofia e História, dentre outras, que constam 

no currículo atual, aparentam não ter relevância ao processo formativo destes jovens do 

Ensino Médio. Busca-se, assim, nesta dissertação considerar o atual contexto educacional 

reforçando a importância do ensino de Geografia, e que o mesmo possa ser visto como 

um dos eixos essenciais para a formação de cidadãos que irão atuar na sociedade, e 

apresentando também a relevância que o ensino do conteúdo de indústria pela Geografia 

diretamente para os jovens é fundamental, mesmo sendo estes jovens oriundos de 
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pequenas cidades, pois esses convivem com as marcas históricas e sociais em seu 

cotidiano promovidas pela dinâmica socioespacial local. 

 As reformas vêm sendo instituídas e em grande parte contra a vontade da 

comunidade escolar, por consequência de uma democracia que vem sendo 

desconsiderada nos últimos anos. Santos (2010) apresenta-nos uma reflexão acerca da 

tensão que há entre uma regulação e emancipação comunitária, como condição para que 

possamos pensar e querer uma transformação social emancipatória. Nessa perspectiva, é 

importante o estudo do lugar.  

 

Para Carlos (1996) lugar vai muito além de espaços que permeiam o caminho, 

mas sim espaços que constroem nossas trajetórias, e que ao mesmo tempo fazem sentido 

a história pessoal de cada sujeito. No particular, lugar é pressuposto de construção 

imaterial do sujeito em sociedade, porém não é apenas um lugar isolado que não possui 

relação com outros espaços em escalas maiores. Frente a isso Carlos (1996, p.67) traz 

uma afirmação sobre a correlação entre o lugar e o global: 

 

O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que 

anuncia e a especificidade histórica do particular. Desse modo o “lugar” 

se apresentaria como o ponto de “articulação” entre a mundialidade em 

constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto 

momentos. É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações 

de conflito e as tendências da sociedade que se volta para o mundial 

(CARLOS, 1996, p.67). 

 

 A Geografia apresenta infinitas possibilidades em como se trabalhar com o lugar 

no ensino, por meio dessa disciplina torna-se possível a construção de conhecimentos 

necessários para entender as realidades e os fenômenos que os cercam, para isso, entende-

se que os estudantes devem, além de compreender sobre os conteúdos, desenvolver a 

capacidade em utilizar a ciência em questão na busca por entender a realidade do mundo, 

construindo uma “visão articulada, organizada e crítica.” (PONTUSCHKA, 

PAGANELLI; CACETE, 2009, p.97). 

 Na concepção de Castellar e Vilhena (2011), o desafio de uma educação crítica e 

significativa está na mediação pedagógica, intimamente ligada ao processo de formação 

docente. Entende-se que na busca pela formação crítica do estudante, necessita-se de um 

ensino que possibilite a valorização do aluno e de seu processo de aprendizagem, que de 

acordo com Cavalcanti (2011, p.67) torna o aluno:  
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[...] sujeito ativo de seu processo de formação e de desenvolvimento 

intelectual, afetivo e social; o professor tem o papel de mediador do 

processo de formação do aluno; a mediação própria do trabalho do 

professor é a de favorecer/propiciar a interação (encontro/confronto) 

entre o sujeito (aluno) e o seu objeto de conhecimento (conteúdo 

escolar). Nessa mediação, o saber do aluno é uma dimensão importante 

do seu processo de conhecimento “processo de ensino - aprendizagem” 

(CAVALCANTI, 2011, p.67). 

 

 A Geografia escolar propõe o conteúdo que fazem sentido à vida cotidiana dos 

jovens escolares, o que deve ser valorizado no contexto escolar. Pretende-se aprofundar 

questões relacionadas ao que pode ser chamado de “culturas geográficas” de acordo com 

Cavalcanti (2015, p.38), tornando estas culturas exemplo a ser questionado, debatido e 

construído em sala de aula, possibilitando que ocorra a aprendizagem.  

 Esse é um dos objetivos que esta pesquisa buscou alcançar, experimentando 

significativas possibilidades da mediação didática para a construção do conhecimento 

geográfico, referenciando-se o lugar do jovem estudante como direcionador, e 

engendrando conhecimentos a partir da formação de seus conceitos, fazendo com que 

torne-se eficaz diante do processo de construção de conhecimento na Geografia escolar. 

 Observa-se neste momento que por mais que a Geografia seja submetida a 

reformas e mudanças, a mesma é uma ciência necessária ao desenvolvimento intelectual 

do jovem estudante, levando-o a perceber a espacialidade inerente à realidade, ajudando-

o também a obter discernimento e compreensão na utilização da ciência geográfica junto 

aos processos dinâmicos e sociais que atuam no cotidiano. 

 Então, como retirar do currículo algo que é necessário para a formação dos 

estudantes? Cabe aos professores pesquisadores da Geografia, defender determinados 

discursos em que se remete a suposta redutibilidade da Geografia escolar. Entende-se que, 

nos dias atuais, tantas reformas buscam transformar o Ensino Médio numa base técnica, 

favorecendo que o jovem estudante se torne mão de obra. 

 No contexto atual em que a Geografia escolar vem sendo (re) pensada por muitos 

pesquisadores especialistas, na busca em atender as demandas que originam-se em 

diferentes realidades apresentadas pelos estudantes, consolidando a ciência diante do 

contexto político atual, procura contribuir “para o desenvolvimento de um modo de 

pensar geográfico, que compõe o modo de pensar sobre o mudo e a realidade que nos 

cerca” (Cavalcanti 2011, p.72). Esse entendimento enriquece o debate sobre o ensino de 

Geografia e ganha formas relacionadas a pluralidade de metodologias, didáticas, 
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formação de professores e as possibilidades para o ensino de determinados temas e 

conteúdo. 

Situa-se então a Geografia como uma ciência necessária e que está intimamente 

ligada ao cotidiano da sociedade, podendo então inserir o cotidiano e as experiências 

compartilhadas, fortalecendo o debate escolar e ampliando o conhecimento científico em 

relação ao ensino de Geografia voltado para a formação do sujeito crítico e participativo 

que tanto almejamos. Para isso Guimarães (2001, p.31) aponta que:  

O processo de formação de alunos, não envolve somente o professor, 

mas sim uma gestão e uma organização da sociedade escolar, e que 

envolva os recursos humanos e técnicos em prol do ensino de qualidade 

e na formação de agentes críticos em relação ao espaço inserido 

(GUIMARÃES, 2001, p.31). 

 

 Considerar a importância da capacidade formativa da Geografia e a de sua 

continuidade é perceber sua contribuição social na formação da sociedade, e também nas 

possibilidades que podem vir a ser construídas a partir do ensino desta ciência, 

favorecendo a autonomia para a vivência em sociedade. A Geografia no processo de 

ensino e aprendizagem passa a ser uma leitura da realidade diante da ótica espacial, o que 

torna-se uma grande valia para a formação cidadã. 

 É necessário então, considerarmos a importância da Geografia escolar e o diverso 

envolto no cotidiano dos sujeitos. Torna-se importante levar ao ensino de Geografia ao 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas para que os jovens estudantes 

possam pensar autonomamente, captando a realidade que os envolvem e mobilizando 

para construir um conhecimento relacionado a localidade diante as práticas sociais.  

 Portanto, cabe elucidar importância em valorizar o cotidiano respectivo à 

pequenas cidades, fazendo com que desmistifique um conhecimento prévio de que o 

processo de globalização concretiza-se somente em grandes centros urbanos, reforça-se a 

importância em trazer o ensino para o cotidiano do aluno que moram em pequenos ou 

médios centros urbanos. Este jovem estudante deve comparar fenômenos locais/globais 

e globais/locais, aprendendo a ter capacidade de ampliar suas reflexões sobre os 

conhecimentos que são fundamentais para a sua ação social, e que são oriundos da 

Geografia. Frente a isso, Cavalcanti (2012, p.15) trata a globalização: 

[...] como um fenômeno de eliminação de fronteiras entre os países de 

todo mundo, que afeta múltiplos campos: cultural, tecnológico, social, 

econômico, etc., e que traz consequência a construção de espaços de 

relações integradas. Ainda que se saiba que a globalização é um 

processo complexo e diverso, no qual participam efetivamente muitos 

países, mas não todo, e que essa participação ocorre de modos 
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diferenciados, pode-se dizer que todos experimentam, de fato, em 

muitos aspectos, uma aproximação de espaços de integração de povos, 

ainda que estas sejam impostas por padrões econômicos globais 

hegemônicos. É, assim, um fenômeno que obriga a considerar a 

interdependência de escalas, já que nele ocorre a construção de espaços 

e relações mais integradas em que estão profundamente inter-

relacionados o local, o regional e o global (CAVALCANTI, 2012, 

p.15). 

 

 A mediação didática no processo de ensino e aprendizagem constitui-se, nessa 

perspectiva, em fazer com que os estudantes compreendam fenômenos geográficos de 

forma mais ampla, como a formação da sociedade e os fenômenos relacionados aos 

aspectos naturais e suas dinâmicas, sendo eles, os impactos ambientais globais e locais, a 

globalização e a forma como ela atinge diversos lugares, conflitos socioespaciais, e 

diversos outros fatores analisados pela ciência geográfica. São dadas assim condições 

para que tenham capacidade de construir autonomia crítica e que interfiram racionalmente 

no meio em que vivem, tornando-se sujeitos da própria vida e executando a criticidade e 

o pensar geográfico. 

 Pensando sobre a validez do ensino de Geografia voltado ao pensar geográfico 

propõe-se criar maneiras em:  

[...] ajudar os alunos a desenvolverem modos de pensar geográfico: 

internalizar métodos e procedimentos de captar a realidade, ter 

consciência da espacialidade das coisas. Esse modo de pensar 

geográfico é importante para a realização de práticas sociais variadas, 

já que elas são sempre práticas socioespaciais (CAVALCANTI, 2011, 

p.73). 

 Nesse sentido, evidencia-se a importância de ensinar e aprender pensar 

geograficamente os conteúdos ensinados pelo ensino de Geografia, buscando refletir 

sobre os objetivos desta ciência em âmbito escolar, e que de acordo com Cavalcanti 

(2011, p.72) é “contribuir para o desenvolvimento de um modo de pensar sobre o mundo 

e a realidade que nos cerca.” 

 Entende-se a dificuldade dos professores de Geografia em demonstrar resistência 

ao afirmar a ciência diante das políticas como elemento extremamente necessário para a 

formação dos discentes. É necessário firmar a importância da prática geográfica nas 

relações sociais, na natureza como espaço físico, e do que sempre é relembrado, das 

construções dinâmico-sociais que ampliam a análise, porém sempre voltando para a 

perspectiva de que o ensino de Geografia visa contribuir com a formação cidadã. 

 Valoriza-se na construção desse trabalho o local e o jovem estudante, 

possibilitando que o mesmo possa analisar geograficamente cada ponto em que seus olhos 
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são capazes de observar, seu corpo seja capaz de sentir ou ouvir e suas mãos são capazes 

de tocar. A intenção é que eles construam e organizem um conhecimento geográfico. 

Ensinar e aprender Geografia é muito mais do que “passar ou transmitir informações ou 

conteúdos desconexos”, é mediar conhecimentos e saberes existentes no contexto escolar, 

é tornar a Geografia escolar significativa. Cavalcanti (2008), afirma que: 

[...] é o conhecimento geográfico efetivamente ensinado, efetivamente 

veiculado. Trabalhado em sala de aula. Para sua composição, como já 

foi dito, concorrem a geografia acadêmica, a geografia didatizada e a 

geografia da tradição prática. Essa composição é feita pelos professores 

no coletivo, por meio do conhecimento que constroem sobre geografia 

escolar. Esse conhecimento é extremamente significativo na concepção 

de que conteúdo da matéria ensinar (CAVALCANTI, 2008, p.28). 

 

 Assim é essencial que se (re)conheçam os contextos e sujeitos que estão 

envolvidos e que o estudante seja considerado como ativo no processo de ensino 

aprendizagem, e que será possível entender que aprender por meio da Geografia é superar 

as indagações que permeiam o cotidiano, é um processo que garante o conhecimento 

sólido de uma realidade que está posta a todo instante, ou seja é um processo 

fundamentado num processo de construção social.  

 Afirmar sobre a indispensabilidade dos conhecimentos geográficos desde a 

educação básica é assegurar à mesma sua fundamental contribuição social, considerando 

a importância frente ao cenário político atual. Para isso, o próximo tópico se dedica a 

entender a epistemologia do ensino de Geografia e a educação geográfica, refletindo um 

pouco mais sobre a sua indissociabilidade entre teoria, prática e importância social. 

 

3.2. Ensino de Geografia e sua relevância social 

 

 Compreender o espaço cotidiano atual é uma das característica desafiadoras para 

a Geografia frente à busca pela construção de um conhecimento que tenha como 

referência, o cotidiano do estudante e o espaço em que vive, devendo ser capaz de fazer 

com que o jovem escolar sinta-se situado geograficamente diante das mudanças que os 

sistemas exercem sobre o espaço em que estão inseridos diante das mudanças. Santos 

(2004, p.177) afirma que, “as épocas se distinguem pelas formas de fazer, isto é, pelas 

técnicas.” 

 Na busca pelo entendimento das técnicas que atuam no espaço geográfico, busca-

se experimentar e realizar metodologias que favoreçam a construção do conhecimento, 

tendo origem num conceito ou um conteúdo geográfico.  
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 Santos (2004), postula sobre esse momento histórico como:  

[...] um evento geográfico do período atual, onde os objetos mais 

proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência, e 

servem de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto 

coeficiente de intencionalidade com que servem as diferentes 

modalidades e às diversas etapas de produção (SANTOS, 2004, p.239). 

 

 Trata-se então de um período em que se tem um fluxo constante de sujeitos e de 

produção, pois nos encontramos dentro de um meio técnico científico informacional, 

relacionado ao livre comércio, a circulação de informações, mercadorias e a velocidade 

com que tudo isso ocorre. 

 Baseado nesse constante processo de mudanças das dinâmicas do espaço 

geográfico e na fluidez da circulação de objetos e informações, Sanches (2010, p.42) 

aponta que “as velhas formas ou modelos de ensino já não conseguem garantir sucesso 

aos professores em seu trabalho diário.”  

 Existem grandes desafios a serem enfrentados no cenário educacional brasileiro, 

e em específico os desafios que a Geografia escolar enfrenta diante das políticas 

momentâneas, o que já foi dito anteriormente, e as formas de mediação didática que 

possuem como finalidade a aprendizagem dos alunos na Geografia Escolar. 

 Para Callai (2010, p.17) a Geografia Escolar: 

[...] tem a função de estudar, analisar e buscar explicações para o espaço 

produzido pela humanidade. Enquanto matéria ensino cria as condições 

para que o aluno se reconheça como sujeito que participa do espaço em 

que vive e estuda, e que pode compreender que os fenômenos que ali 

acontecem são resultados da vida e do trabalho dos homens em sua 

trajetória de construção da própria sociedade demarcada em seus 

espaços e tempo (CALLAI, 2010, p.17). 
 

 É preciso estar atento às transformações que ocorrem no cotidiano e também das 

especificidades dos conhecimentos que envolvem o ensino de Geografia, promovendo o 

exercício consciente e sistemático das práticas escolares envolvidas no processo de ensino 

e aprendizagem, exercendo uma Geografia que garanta a legitimidade e a prática social. 

 Junto ao avançar da ciência geográfica, a pesquisa no ensino de Geografia passou 

a construir caminhos que direcionasse a uma maior relevância do cotidiano dos 

estudantes. Entende-se que, a partir destes novos caminhos, a ciência em questão torna-

se significativa, o que de acordo com Araújo (2017, p.26) é a de criar “possibilidades de 

prover aos alunos maiores condições para o exercício da cidadania por meio de seus temas 

e conteúdo.” 
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 Considera-se que a Geografia por meio de temas e conteúdos contribui para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico. Partindo daí, pode-se considerar uma 

oportunidade gerar debates e reflexões que propiciam a autonomia de vivências e 

valorizem o conhecimento cotidiano apresentado pelos estudantes inserindo por meio da 

Geografia, na prática espacial dos mesmos.  

 Afirma-se que na atualidade o ensino de Geografia precisa ser mais interligado 

aos sujeitos envolvidos no processo, havendo assim um aumento nas exigências em 

relação aos processos de mediação. A par disso, há também maiores exigências em razão 

aos tempos de mudanças. Esteve (1995, p.100) postula que, “há um autêntico processo 

histórico de aumento das exigências que se fazem ao professor, pedindo-lhe que assuma 

um número cada vez maior de responsabilidades.” Para Hargreaves (1994, p.37), “a 

compreensão do tempo e do espaço está provocando mudanças aceleradas, um excesso 

de inovações e a intensificação do trabalho dos professores.” Sendo assim, Callai (2010) 

nos aponta que a Geografia deve ser uma ciência que contribui na construção de um 

pensamento que seja relativo com o meio social e natural, ou seja, explorar as 

possiblidades em compreender o tempo e as dinâmicas do espaço geográfico, e que 

propicie pensar e agir espacialmente amparados pela ciência.  

 Os conteúdos quando assimilados ao cotidiano e mediados com uso de práticas 

que viabilizam o processo de compreensão da ciência, acarretam em melhorias para a 

Geografia escolar, construindo uma educação geográfica propiciadora de uma 

continuidade ao aprendizado escolar e que possa ir além da sala de aula. 

 Lache (2012, p.115) argumenta sobre o objetivo da educação geográfica:  

 

[...] compreender através do contato com os atos, o espaço, e a partir 

dessa perspectiva deve comprometer-se com o que estuda, o que 

significa, entre outros construir ações e consciências socioespaciais, 

valoração e apropriação dos lugares que ocupamos (LACHE, 2012, 

p.115). 

 

 Sintetizando a importância da Geografia e alertando sobre as dificuldades de 

aprendizagem, encontra-se um apontamento de Cavalcanti (1991):  

[...] os alunos não conseguem formar um raciocínio geográfico 

necessário à sua participação ativa na sociedade; não conseguem 

assimilar de modo autônomo e criativo as bases da ciência geográfica 

que propiciem a formação de convicções e atitudes a respeito da 

espacialidade da prática social. Também não conseguem formar 

relações entre os conteúdos que são transmitidos nas aulas de Geografia 

e as determinações espaciais que permeiam, direta ou indiretamente, 

sua prática social diária. Por não entenderem a importância dos 
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conteúdos de Geografia para suas vidas, os alunos comportam na sala 

de aula “formalmente”, ou seja, cumprem deveres de alunos para que 

possam conseguir sua aprovação da escola, sem se envolverem com os 

conteúdos estudados (CAVALCANTI, 1991, p.278). 

 

 Cavalcanti (2008) também aponta a necessidade de considerar as práticas 

espaciais dos alunos num processo de construção de conhecimentos. Nesse entendimento, 

acredita-se que o processo de mediação no ensino de Geografia cria oportunidades para 

que o jovem possa aprender a realizar leituras e construir questionamentos sobre as 

realidades, agindo assim como um protagonista reflexivo por meio da construção de 

relações a partir do conteúdo ensinado tendo como base seu cotidiano. Trata-se de 

desenvolver o olhar geográfico, que deve ser construído e aplicado sobre o espaço social 

e suas realidades, o que Santos (1999) busca elucidar é que esse olhar geográfico pode 

ser ampliado “sobre diversas outras escalas.”  

 Nesse sentido, defende-se uma Geografia escolar propiciadora de condições para 

que o jovem compreenda o local em que vive, entendendo as formas como estabelecem 

as relações e as dinâmicas da sociedade e qual a sua posição frente à estas dinâmicas e 

construções demarcadas pela relação espaço e tempo. 

 Na medida em que o ensino de Geografia passa a valorizar o cotidiano, ele 

contribui para os processos de construção identitária, esses processos, de acordo com 

Paiva (1994, p.34), “desempenham um papel na configuração dos grupos sociais e 

especialmente na confirmação de sua identidade.”   

 Cavalcanti (2006, p.36) evidencia sobre a identidade na busca pelo conhecimento 

do lugar, afirmando que: 

A identidade é, nesse entendimento, outro elemento importante do 

conceito de lugar. Ela é um fenômeno relacional. Seu aparecimento 

advém de uma interação entre elementos, nesse caso de indivíduos com 

seus lugares, com formas de vida e como os modo de expressão. Implica 

um sentimento de pertinência com o qual o indivíduo vai se 

identificando, vai construindo familiaridade, afetividade, quer seja com 

um bairro, com um estado, uma área (CAVALCANTI, 2006, p.36). 
 

Andrade (2008, p.175) também aborda sobre a identidade, e que: 

 
[...] representa parte fundamental da experiência das pessoas com o 

lugar, sendo que sua construção acontece em consonância com o 

surgimento de formas de pertencimentos, e se desdobra nas práticas 

culturais, religiosas e socioeconômicas. Estas servem como meios para 

se consolidarem os sentidos atribuídos aos modos de vida (ANDRADE, 

2008, p.175). 
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Evidencia-se a importância na valorização do estudo da Geografia local, 

respeitando-se, desta forma, a ideia da construção de conceitos que tenham como escala 

de análise os fatores locacionais e tendo como direcionamento diferentes outras escalas. 

A Geografia, portanto, é uma ciência que trabalha com conceitos que originam temas e 

conteúdos e que fazem parte da vida cotidiana dos jovens escolares, e que resultam na 

construção do conhecimento. Cavalcanti (2005) faz referência a um ensino que possui 

relações com dinâmicas que envolvem as cidades, e que ao mesmo tempo faz parte das 

práticas socioespaciais dos jovens escolares. 

Portanto torna-se relevante construir um ensino-aprendizagem ao qual os sujeitos 

tenham representações físicas e práticas por meio da mediação em sala de aula. A prática 

escolar transforma-se em chave fundamental para a boa qualidade no processo de ensino 

e aprendizagem, e por meio dela engendra-se um conhecimento lado a lado com as 

experiências cotidianas. 

Nas práticas relacionadas ao ensino de Geografia é possível conhecer melhor os 

métodos e as ferramentas a serem utilizadas para trabalhar em sala de aula, fazendo 

também uma aproximação com a realidade cotidiana. Diante essa perspectiva, refletir 

sobre o ensino de Geografia a partir do conceito de indústria permite que o estudante 

tenha mais autonomia em relação à compreensão das transformações que ocorrem no 

espaço geográfico. Deve ser destacado também que mediar um conhecimento por meio 

de conceitos exige do professor não somente ter domínio dos conhecimentos geográficos, 

como também ter o domínio didático defendido por Schulman (2005). 

Shulman (2005) apresenta-nos uma reflexão sobre o processo que visa a 

construção do conhecimento, tendo base necessária para a efetivação do ensino 

aprendizagem por meio da formação de professores, para o referido autor são: 

conhecimento de conteúdo; conhecimento didático geral; conhecimento do currículo; 

conhecimento didático do conteúdo; conhecimento dos alunos; conhecimento dos 

contextos educativos; e conhecimento dos objetivos, finalidades e valores educativos. 

Dentre todos os apontados por Shulman (2005), tem-se o conhecimento pedagógico do 

conteúdo capaz de possibilitar ao professor os conhecimentos necessários para a boa 

qualidade do ensino. 

O processo que envolve a construção de conhecimento exige do docente o 

planejamento de atividades a serem desenvolvidas a partir dos conteúdos, portanto exige-

se também a integração do cotidiano com o contexto didático. Ensinar o conceito de 

indústria não significa somente orientar o aluno a construir uma ideia sobre determinado 
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conteúdo, por meio de diferentes metodologias, mas sim, criar meios para que o jovem 

estudante possa compreender a indústria, estabelecendo relações entre o conteúdo 

ensinado e a realidade em que vive. 

O discente necessita ser motivado e indagado ao representar o conhecimento a 

partir de suas percepções e das experiências, buscando intervir no meio em que vive, 

sendo este meio local, regional e até mesmo global, inserindo a ideia de ligação entre 

diferentes escalas, trazendo um debate constante diante da reflexão escolar e propiciando 

a construção de uma análise geográfica. 

Nos dias atuais o ensino de Geografia tem considerado as múltiplas escalas 

espaciais construídas pelos sujeitos durante o processo de ensino e aprendizagem, sendo 

assim, o lugar vivido e suas experiências passam a ser possibilidades de saberes 

cotidianos, fazendo com que o professor possa mediar o processo. Afinal, deve ser 

construído junto ao jovem estudante o interesse pela ciência e a motivação para a 

construção do pensamento geográfico, o que delineia um dos atuais desafios dessa 

ciência, pois: 

 

[...] requer um esforço superar o simples ensinar Geografia “passando 

conteúdos”, procurando fazer, para além disso, com que os alunos 

consigam construir as suas aprendizagens, tornado significativos, para 

as suas vidas, esses mesmos conteúdos (CALLAI, 2015, p.214). 
 

 Um estudante quando passa a descobrir a Geografia em seu cotidiano tende a 

exercer mais autonomia em sua participação no processo de (re)produção do espaço, 

adquirindo a capacidade de construir reflexões diante das diversas realidades encontradas. 

O jovem estudante habilitado geograficamente torna-se cidadão participante em 

diferentes espaços geográficos, criando problematizações que oportunizam a colocação 

do conteúdo escolar implicando na compreensão sobre a importância da Geografia 

ensinada e sua relação com a realidade por meio da prática. Nesse momento, surgem 

diversas realidades racionais, afetivas, práticas, morais e éticas, onde todas estas se 

relacionam e interagem, demonstrando a importância que a Geografia exerce na 

compreensão das relações construídas. 

  A Geografia escolar apresenta-se como um conhecimento necessário para a 

participação do aluno enquanto cidadão. Sendo assim, indica-se que os professores de 

Geografia nesta perspectiva de ensino façam mediações que envolvam as realidades e 

razões pertencentes ao local que estão inseridos. É imprescindível que haja motivação 

para o ensino e aprendizagem do aluno, bem como faz-se indispensável que o professor 
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leve em consideração os fatores locacionais durante a construção do conhecimento e a 

valorização do cotidiano do aluno. 

 Cavalcanti (2008, p.144) contribui em afirmar que o conhecimento cotidiano 

“evidenciará uma gama de possibilidades de tipo de vida na cidade (gama a ser ampliada 

com outros exemplos e dados empíricos)”, ou seja, tem-se a possibilidade de reconhecer 

ações que podem melhorar o processo de ensino e aprendizagem, por meio das realidades 

encontradas em sala de aula, desenvolvendo a criticidade dos jovens estudantes em suas 

identidades. Nesse sentindo, para Bento e Cavalcanti (2013, p.43) torna-se “possível 

reconhecer que as pessoas possuem identidades múltiplas, o mesmo se pode dizer sobre 

os lugares, e essas identidades podem ser uma forma de riqueza, como podem se converter 

em conflito.”  

 Atribuindo a importância à mediação, busca-se atingir a prática social por meio 

da ciência, construindo caminhos para que o aluno possa intervir como agente consciente 

partindo de um ensino dialético. Oliveira (1998, p.140) aponta que o caminho de um 

ensino dialético: 

 [...] pressupõe que o professor se envolva não só com os alunos, 

mas sobretudo como os conteúdos a serem ensinados. Ou seja, o 

professor deve deixar de dar os conceitos prontos para os alunos, e 

sim, juntos, professores e alunos participarem de um processo de 

construção de conceitos e de saber (OLIVEIRA, 1998, p.140). 
 

 O processo de mediação didática, que priorize os conhecimentos do estudante por 

meio de um ensino construtivo e coletivo, propicia ao jovem um pensamento como sujeito 

estruturador, inserindo sua voz e o seu olhar na realidade social, percebendo a Geografia 

presente em seu cotidiano. 

 Para Bento e Cavalcanti (2013, p.81), esse processo de mediação didática é 

revelado pelo fato de trabalhar com conteúdo significativos em: 

[...] prol do desenvolvimento de um modo de pensar e agir geográficos. 

É papel da escola e das aulas de Geografia formar um pensamento 

conceitual que permita uma mudança na interação do sujeito com o 

mundo, afinal a aprendizagem é um importante instrumento mediador 

da relação desse sujeito com o mundo em que está inserido (BENTO e 

CAVALCANTI, 2013, p.81). 
 

 A todo momento evidencia-se a importância de trabalhar o cotidiano que o 

estudante está inserido, valorizando a linguagem geográfica envolvendo os sujeitos e 

desenvolvendo práticas que considerem e valorizem as múltiplas realidades enquanto 

elemento necessário para construção de uma vivência geográfica. 
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 Entende-se que não é só passar o conteúdo durante o ensino de Geografia. Nesse 

sentido, é central o papel do professor de mediar o processo de conhecimento dos alunos 

para que sua aprendizagem seja significativa, o que poderá ser visto no tópico seguinte. 

É necessário, pois, que o conteúdo ou tema tenha continuidade além da sala de aula.  

 

3.3 A aprendizagem significativa a partir do conteúdo de indústria  

 

 Existem condições particulares quando se remete ao conteúdo de indústria, pois, 

como observamos nas seções anteriores, vários autores buscam definir a indústria e suas 

diferentes dinâmicas locacionais. Estas dinâmicas definidas são implantadas por meio de 

transformações que incidem sobre a sociedade no sentido em que as indústrias passam a 

se modernizar, implicando numa “modernização cultural” de acordo Pizzato (2001). Este 

mesmo autor busca concretizar a ideia de que o desenvolvimento econômico e social do 

país a partir da modernização da indústria e a industrialização foi capaz de condicionar a 

renovação da cultura e da educação nacional. 

 Todo esse processo reforça a importância de o ensino de Geografia estar voltado 

ao cotidiano dos estudantes, construindo conceitos que tenham significância para eles. 

Para Vygotsky (2010, p.237-238): 

 

[...] criar o caminho mais fácil e cômodo para assimilar conhecimento, 

ao mesmo tempo paralisa na raiz o hábito do pensamento independente, 

tira da criança essa preocupação e afasta conscientemente da educação 

todos os momentos de elaboração complexa da experiência, exigindo 

que todo o necessário seja levado ao aluno em forma desmembrada, 

mastigada e digerida. Entretanto, é necessário que nos preocupemos 

precisamente com a criação do maior número possível de dificuldades 

na educação da criança como pontos de partida para os seus 

pensamentos (VYGOTSKY, 2010, p.237-238). 
 

 Busca-se salientar que a mediação proposta por Vygotsky (2010) não é um 

processo facilitador do ensino – aprendizagem, o que pode ser entendido é a necessidade 

da problematização e da reflexão favorecendo a aprendizagem significativa.  

Antunes (2001) faz uma breve referência sobre o que é a aprendizagem 

significativa, sendo “processo pelo qual uma nova informação se relaciona de maneira 

não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do aprendiz” (ANTUNES, 2001, p.30). 

Cavalcanti (2005, p.71), apresenta a aprendizagem significativa como “[...] o 

resultado da construção própria de conhecimento. É a apropriação de um conteúdo de 

ensino pelo sujeito, o que implica na elaboração pessoal do objeto de conhecimento.” 
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Assim, entende-se que o conhecimento a ser aprendido precisa fazer sentido para 

o estudante, ou seja, precisa ter significado. Que seja praticada uma mediação que 

valorize a formação de conceitos, conteúdos e temas, que estejam intimamente ligados ao 

processo de vivência do cotidiano escolar, desenvolvendo um pensamento teórico crítico 

pelo ensino de Geografia e a aprendizagem significativa. 

A partir do momento que prioriza-se o processo de aprendizagem significativa, a 

mediação em sala de aula nos indica diversos encaminhamentos. Callai (2015, p.224) 

aponta que: 

[...] para oportunizar que as pessoas compreendam a espacialidade onde 

vivem por meio da Educação Geográfica, deve-se buscar construir uma 

forma geográfica de pensar, que seja mais ampla, mais complexa e que 

contribua para a formação dos sujeitos, a fim de que estes realizem 

aprendizagens significativas, tornando a Geografia mais do que a mera 

ilustração. E isso significa reflexão sobre como ficam os conteúdos, de 

como ficam as fontes de acesso a esses conteúdos e de como fazer o seu 

tratamento (CALLAI, 2015, p.224). 
 

Criar possibilidades para que se construa o conhecimento a partir de conteúdos 

geográficos – como a indústria – é uma atividade complexa, exige do docente um olhar 

atento aos processos dos alunos, propiciando o desenvolvimento de funções mentais 

superiores. 

  Essas funções são apresentadas por Vygotsky (2007; 1991) como processos que 

criam condições e envolvem a consciência do estudante, a capacidade em assimilar ideias, 

refletir conscientemente, vontade e pensamento lógico. Segundo o mesmo autor, 

“podemos usar o termo função psicológica superior ou comportamento superior, como 

referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 63). 

 Vygotsky entende que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, 

ou seja, esta relação é mediada por signos (Oliveira, 1997). Para que possa ser 

compreendido um conhecimento escolar, precisa-se de uma valoração dos conhecimentos 

que o jovem estudante possui até chegar à escola, porém, externamente ao espaço escolar 

os alunos não se relacionam com os conceitos científicos, essa relação deve ser construída 

e mediada pelo docente na escola. E como já dissemos, o processo de mediação é um 

elemento intermediário que consegue estabelecer uma conexão entre o sujeito e a 

realidade a ser conhecida e o conhecimento formal. 

 A Geografia escolar deve fazer parte da vida do estudante na construção da 

identidade, o que para Callai (2005, p.16):  
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[...] é fundamental para qualquer um entender-se como sujeito que pode 

ter, em suas mãos, a definição dos caminhos da sua vida, percebendo os 

limites que lhe são postos pelo mundo e as possibilidades de produzir 

as condições de vida (CALLAI, 2005, p.16). 
 

 Por meio do ensino escolar o jovem estudante pode perceber uma Geografia que 

vá além de simples informações que podem ser adquiridas de outras formas, como blogs, 

sites de vídeo, redes sociais dentre outra formas que estão inseridas no cotidiano desta 

juventude moderna. Ao perceber dessa maneira a matéria de ensino, é possível ajuda-llo 

na interpretação dos signos por meio da mediação do professor, dentro dos espaços de 

ensino e que os aproxime da realidade em que vivem. 

 Essa aproximação com a realidade do estudante por meio dos conhecimentos 

cotidianos faz com que o ensino de Geografia construa conhecimentos significativos, e 

que propicie, continuamente, uma aprendizagem que possa ser realizada a partir de 

problematizações evidenciadas por Vygotsky (2010).  

 Vygotsky (2010, p.539-540) apresenta contribuições sobre a construção e 

transformação de conceitos que envolvem o cotidiano em conhecimentos científicos, 

sendo que para o autor: 

[...] todo conhecimento científico deve apoiar-se em uma série de 

conceitos espontâneos que germinam até chegar à escola e transformá-

los em científicos. Nos termos mais gerais, pode-se fizer que o conceito 

espontâneo se transforma em uma nova parte do seu desenvolvimento. 

A criança o conscientiza, ele se modifica na estrutura, ou seja, passa à 

generalização de um tipo mais elevado no aspecto funcional e revela a 

possibilidade das operações, dos signos que caracterizam a atividade do 

conceito científico (VYGOTSKY, 2010, p.539-540). 

 

 Compreende-se então que o ensino de Geografia tenha como ponto de partida ou 

de chegada o local em que o aluno esteja inserido, oportunizando que a aprendizagem 

tenha referências para a identificação e a compreensão da Geografia em seu cotidiano. 

Constrói assim, por meio de reflexões sobre o local, pensamentos que tenham ligação 

com outros lugares e outras escalas. Nesse sentido, postula-se a importância em estudar 

os conceitos a partir do cotidiano dos estudantes, transformando e amadurecendo o 

conhecimento que os jovens levam até a sala de aula. 

 Nesse sentido, é possível entender que o ensino de Geografia possa iniciar a partir 

do conhecimento dos estudantes, cotidianos e vividos, de acordo com Certeau (1994, 

p.169), é um conhecimento pertencente ao “seu presente, se inventa de hora em hora, no 

ato de lançar o que adquiriu e de desafiar o futuro.” No entanto, a meta é a formação de 

conceitos abrangentes pelos alunos, internalizando elementos da ciência de referência.  
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 A ciência geográfica quando associada ao processo de vivência do estudante cria 

e recria infinitas possibilidades. E também relaciona-se ao sujeito no contexto escolar 

tornando uma ciência de pluralidades e particularidades, o que torna o processo de ensino 

e aprendizagem significante aos diversos sujeitos, e contribui para a formação crítica 

construída por meio de uma mediação dialética. 

 A construção coletiva e dialética de conhecimentos possibilita o domínio de 

aprendizagem que leva à construção de conceitos. Em um experimento com crianças, 

Vygotsky (2007) foi capaz de identificar que antes da adolescência o estudante possui 

uma enorme dificuldade em construir relações lógicas quando questionados de modo 

intencional com a utilização da palavra “porque”. Solicitando a um determinado grupo 

alvo da pesquisa que completassem a frase “O homem caiu da bicicleta porquê...”, as 

respostas fornecidas foram capazes de mostrar que as crianças não conseguiram construir 

uma resposta objetiva a determinada questão. Caracterizou-se assim, uma dificuldade em 

compreender uma simples realidade cotidiana. 

 O conceito científico, e em especial o de indústria, aparece como um elemento 

que deve ser sistematizado por meio do processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitando ao estudante uma interpretação das dinâmicas que vivenciam. Entende-se 

que os conceitos científicos não são construídos sem que haja uma relação com a 

sociedade, porém necessita-se de um pensamento complexo para que ocorra a 

compreensão para além da vida. 

 Para Vygotsky (2007) o conceito é algo além de teorias, é um ato de ação, pois 

requer um esforço em mediar e pensar. Os conceitos geográficos, possuem uma literatura 

científica e envolve anos de pesquisa para sua formulação, diferente de conceitos 

cotidianos, porém não são opostos, eles se complementam. Ainda de acordo com o autor, 

os conceitos cotidianos devem ser aliados aos conceitos científicos criando possibilidades 

para que os jovens estudantes possam tomar consciência dos mesmos. 

 Torna-se necessário criar possibilidades no ensino de Geografia, atribuindo 

sentido à vida cotidiana dos jovens escolares, aprofundando questões que estão sempre 

relacionadas ao que pode ser chamado de “culturas geográficas”, e de acordo com 

Cavalcanti (2015, p.38) é tornar estas culturas exemplos a serem questionados, debatidos 

e construídos em sala de aula. 

 Numa visão Vygotskyana, os conceitos se encontram sempre em formação, e o 

ensino escolar é um fator importante nesse processo, por isso, evidenciamos a importância 

da mediação didática. Na escola o conhecimento científico é a referência do professor, 
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aproximando por meio da mediação das culturas geográficas engendrando meios para que 

os alunos construam pensamentos por meio de problematizações, criando oportunidades 

para explicações, interrogações, correções. 

 O mediador do processo de aprendizagem, segundo D’ávila (2008), deve permitir 

que os alunos possam compreender os fenômenos em sua totalidade, não de forma isolada 

ou recortada de sua realidade, e acrescenta que: 

As mediações, então, concretizam as ideias e dão significado às ações. 

E a educação organiza e transmite ideias, daí essa categoria constituir-

se como básica para a explicação. A mediação, portanto, não significa 

uma passagem linear de uma realidade à outra. Essa passagem é 

contraditória e implica superação. Há uma teia de relações 

contraditórias que se engendram na ação educativa, enquanto ação 

mediadora no seio da totalidade social (D’ÁVILA, 2008, p. 28). 

 

 Alguns autores com Castrogiovanni (2004) preocupam com a ideia de um ensino 

que ainda se mantém na fragmentação, no entanto defende-se uma proposta de ensino que 

“aos poucos” possibilite uma visão totalitária, e o que pode ser entendido é que essa 

aproximação com a realidade do estudante é uma das possibilidades, relacionando e 

articulando conteúdos que são fundamentais para a compreensão do local. 

 Nishiwaki (2017, p.33) nos apresenta que a Geografia “à primeira vista, parece 

ser uma disciplina muito formal, devido à variedade de conceitualizações que representa.” 

Desta forma, é possível evidenciar a necessidade sobre a construção de processos 

reflexivos, pelo o ensino de Geografia. 

 É importante elucidar que o ensino de Geografia deve estar inteiramente atento 

aos processos dos estudantes, em contraposição às formas de ensino que pautam em 

discussões vazias e distantes da realidade dos alunos. Estas formas de ensino de acordo 

com Silva, (2017. p.123), “muitos acreditam que o aprendizado da Geografia só ocorre 

se o indivíduo decorar determinados conteúdos”, e o ensino de Geografia vai muito além 

da memorização, o estudante deve ser capaz de analisar as dinâmicas espaciais, 

compreender as relações existentes na sociedade evidenciando sempre os problemas que 

existem no espaço geográfico. 

 Para Cavalcanti (2014, p.37): 

É preciso investir no processo de reflexão sobre a contribuição 

da Geografia em sua vida, em sua realidade imediata, em sua 

diversidade. É também necessário não perder de vista a 

importância desse conteúdo para uma análise crítica da realidade 

social e natural mais ampla, daí contemplando a diversidade da 

experiência dos homens na produção do espaço global e dos 

espaços locais (CAVALCANTI, 2014, p.37). 
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 Nessa perspectiva, é necessário considerar o local como início ou “fim” no 

processo de ensino aprendizagem, uma possibilidade para que se tenha um entendimento 

sobre as complexidades atuais. 

 Para Castrogiovanni (2000, p.07): 

[...] é fundamental proporcionar situações de aprendizagem que 

valorizem as referências dos alunos quanto ao espaço vivido. 

Estas referências emergem de suas experiências e textualizações 

cotidianas (CASTROGIOVANNI, 2000, p.07). 

 

 Cavalcanti (2012, p.169) na perspectiva de Vygotsky (2008) afirma que, “a 

formação de conceitos pressupõe o encontro e confronto entre conceitos cotidianos e 

conceitos científicos.” Compreende-se por meio dessa afirmação o direcionamento do 

ensino de Geografia ao “encontro/confronto” com a realidade que os estudantes 

conhecem, possibilitando que compreendam geograficamente o espaço em que vivem. 

Partindo destas observações, Cavalcanti (2005), também na perspectiva de Vygotsky 

(2010), postula que: 

[...] são os próprios alunos que formam seus conceitos sobre as 

coisas, e o professor é um mediador nesse processo ao trabalhar 

com a linguagem geográfica, ao propiciar a 

negociação/apropriação de significados (CAVALCANTI, 2005, 

p.204). 

 

 Em relação às metodologias, Bueno (2011, p.301) afirma que, “o estudo do lugar 

possibilita recuperar, nas atividades escolares, algumas práticas como os trabalhos de 

campo”, sendo o trabalho de campo uma prática executada na construção desta 

dissertação, na busca pela formação do conceito de indústria no município de Canápolis-

MG. Bueno (2011, p. 301) afirma também que, “o estudo do lugar por parte de seus 

habitantes, traz uma ressignificação do próprio lugar.” 

 Portanto, a Geografia é uma ciência propiciadora de processos reflexivos, e 

quando se valoriza o local propicia-se nos estudantes olhares que complementam o espaço 

de vivência. A ciência geográfica é um componente que oportuniza o professor a levar o 

cotidiano ao ensino, dando significado e respostas ao ensino-aprendizagem por meio do 

estudo dos fenômenos físicos e sociais de maneira autônoma e crítica. 

 A Geografia escolar assim direciona-se para a formação de cidadãos críticos, que 

marcam e atuam no espaço geográfico, e em virtude dessa atuação é preciso que os alunos 

tenham domínio de determinados temas e conteúdo. Objetiva-se, então, analisar como 

determinados conteúdos são mediados, observando as metodologias aplicadas e se o 
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processo de mediação procura articular o espaço vivido à ciência e se as formas de ensino 

contribuem para a aprendizagem dos jovens em período escolar. 

 Diante das transformações que tem se verificado no século XXI, os conteúdos 

escolares devem ser constantemente (re)pensados e atualizados para que a aprendizagem 

possa ocorrer primando a boa qualidade do ensino, e que contribua para a realidade em 

que o estudante possa intervir. 

 O ensino de Geografia é uma prática social que propicia e oportuniza a construção 

do conhecimento, havendo sempre a necessidade do diálogo entre docente e estudantes, 

favorecendo uma aprendizagem que desperte o senso crítico e fazendo com que os 

conteúdos aprendidos no espaço de ensino possuam relações com seu cotidiano, 

desenvolvendo um raciocínio geográfico que dê base para uma melhor vivência aos 

espaços em que estão inseridos. 

 As mudanças impostas pela Globalização nos diferentes espaços geográficos 

fazem com que cada vez mais seja difícil de definir os conteúdos a serem mediados no 

ensino de Geografia, não favorecendo a formação de jovens ativos criticamente, como já 

foi citado. Para que esses possam intervir e compreender as diferentes relações postas em 

diferentes realidades, surge a necessidade em inserir a indústria de forma contextualizada, 

pois é um fator preponderante a diversas mudanças na estrutura social, econômica, 

cultural e física.  

 Para Libâneo (2017, p.49):  

[...] a escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que provê 

formação cultural e científica, que possibilita o contato dos alunos com 

a cultura, aquela cultura provida pela ciência, pela técnica, pela 

linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma escola de 

qualidade é aquela que inclui, uma escola contra a exclusão econômica, 

política, cultural pedagógica (LIBÂNEO, 2017, p.49). 
 

Compreende-se que o processo de construção de conhecimento por meio dos 

conceitos favorece ao ensino de Geografia aspectos que devem ser mediados como chaves 

para a o desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos. 

Diante do papel da indústria no cotidiano dos estudantes do município de 

Canápolis-MG, faz-se necessário pensar nos fatores que são exercidos por ela sob 

diferentes óticas, mesmo compreendendo que a indústria não precisa estar inserida lá na 

cidade de Canápolis para interferir no município em questão, ela pode estar a quilômetros 

de distância.  
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Considera-se que quando o conteúdo ensinado faz parte da vida dos estudantes, 

como a indústria em Canápolis que está inserida no espaço de vivência do aluno, têm-se 

uma maior exemplificação de fenômenos e conceitos geográficos a serem ensinados, o 

que será visto no percurso didático desenvolvido, o que consta na página 71. A indústria 

do município em questão compõe o trajeto cotidiano dos jovens estudantes, em alguns 

casos até um convívio mais próximo, exemplificado por meio de seus familiares e até 

mesmo alguns jovens que tornam-se funcionários das indústrias locais. E em muitos 

momentos essa discussão é silenciada, e o ensino transforma-se em algo que não é 

significativo para os sujeitos que vivenciam a indústria em seu cotidiano. 

Por todos esses motivos torna-se importante ter a indústria como fator 

potencializador para o ensino de Geografia, fazendo com que o jovem estudante 

compreenda sua rotina, e (re)conheça o conhecimento cotidiano fomentando relações 

entre a realidade da vivência por parte dos alunos e os conteúdos escolares. Cavalcanti 

(2013, p.67) exemplifica a necessidade do aluno compreender o “espaço para a além de 

sua forma física, como a materialização dos modos de vida.” 

Vários são os temas que partem do cotidiano dos jovens em período escolar, 

reforçando ligações ao conteúdo de indústrias, e estes devem ter significados com a 

realidade da Geografia escolar. O propósito é fornecer ao estudante oportunidades para 

que reconheça o papel da escola e da ciência geográfica na sociedade, na busca pelo 

entendimento na construção das relações na sociedade.  

Evidencia-se, então, o conteúdo de indústria como gerador de práticas espaciais, 

valorizando o local em que estão situadas e a organização hierárquica no município, 

originando temas e conteúdos na construção de conhecimento pelo ensino de Geografia. 

A indústria em Canápolis-MG é uma das atividades produtivas que mais provocam 

impactos e estimulações diretamente nos setores da economia e da cultura local.  

Azevedo (2016, p.269) pondera que: 

 

A Geografia escolar deve ser utilizada com instrumento para 

possibilitar ao aluno desenvolver sua capacidade de reflexão sobre 

diversos acontecimentos do seu dia a dia, ampliando sua visão sobre o 

mundo e que possa leva-lo a uma interferência consciente do mesmo 

(AZEVEDO, 2016, p.269). 

 

 É necessário reconhecer as dificuldades em dar continuidade às práticas escolares, 

seja pelo tempo, recurso financeiro, materiais didáticos entre outros problemas que cabem 

a uma outra reflexão, porém, precisa-se ter em mente a necessidade de construir um 
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ensino que tenha relevância para a vivência dos estudantes, mostrando que o aprendizado 

deve ter significado no seu cotidiano, levando em consideração o contexto histórico, 

social e cultural dos jovens, constituindo a importância da formação cidadã e o exercício 

da Geografia em sua vivência. 

 Vesentini (2005) nos aponta uma realidade sobre a importância do ensino que 

tenha como direcionador a realidade dos professores e dos estudantes, em que por meio 

do ensino aprendizagem valorizam: 

[...] o conhecimento a ser alcançado no ensino, na perspectiva de uma 

geografia crítica, não se localiza no professor ou na ciência a ser 

“ensinada” ou vulgarizada, e sim no real, no meio onde o aluno e o 

professor estão situados e é fruto da práxis coletiva dos grupos sociais. 

Integrar o educando no meio significa deixa-lo descobrir que pode 

tornar-se sujeito na história (VESENTINI, 2005, p.37). 

  

Essa perspectiva de ensino implica diretamente na necessidade de aproximar a 

teoria de conteúdo junto às práticas que podem ser exercidas no e para o local, assim, 

defende-se um ensino construído por meio da vivência dos estudantes, além da 

necessidade de um planejamento escolar que inclua a realidade dos povos que façam parte 

dele, e que reconheça a dimensão social e histórica em consonância ao conhecimento 

científico.  

 

3.3.1 A indústria pelo ensino de Geografia  

 

Como já foi citado, entende-se que a industrialização é um amplo processo 

histórico e social que envolve espaços geográficos em que se inserem direta e 

indiretamente. Diferentemente da indústria, determinada como uma definição formal da 

atividade produtiva, e sendo analisada por um viés geográfico, surgem diversas óticas 

perceptivas sobre as transformações geridas no local. Transformações que podem ocorrer 

por meio da inserção de máquinas, tecnologia, na economia, na cultura social e no/do 

campo, ou seja, transformações resultantes de dinâmicas que alteram a paisagem e as 

relações existentes. 

Para Kupfer (2002) a indústria é capaz de representar um conjunto de atividades 

que possuem relações com a tecnificação da produção. Sendo capaz de concretizar um 

conjunto de empresas que possuem métodos de produção semelhantes a suas bases 

tecnológicas. Acredita-se então, que a indústria deve ser pensada como um ramo de 
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empresas voltadas para a produção de mercadorias que possam ser fornecidas a um outro 

mercado ou comércio. 

Carlos (1981) contribui sobre a definição de indústria, entendendo-a como um 

fenômeno capaz de concentrar os meios de produção, mão de obra, capitais e mercadorias. 

Portanto, é necessário entender que a indústria é capaz de inserir elementos no local onde 

possa estar instalada ou não, propiciando uma articulação entre relações sociais e a 

materialização das influências que possam ser geradas.  

Buscando também contribuições de outros autores, Moore (1968, p.145) refere-se 

à indústria como um meio de “transformação de matérias primas em componentes 

intermediários ou produtos acabados por meios fundamentalmente mecânicos 

dependentes de fontes inanimadas de energia.” Certamente é possível buscar influências 

dos setores industriais junto às dinâmicas que envolvem o cotidiano social, pois os 

produtos resultantes do processo de produção, são bens de consumo destinados à 

sociedade, além do capital que já está inserido na sociedade e que se torna mais visível 

com a presença das dinâmicas industriais. 

De acordo com Carlos (1989, p.23): 

Para que se dê início à atividade industrial faz-se necessário a 

acumulação, nas mãos capitalistas, de uma quantidade de 

dinheiro (capital em potencial) e de meios de produção; que haja 

concentração de trabalhadores dispostos a vender sua força de 

trabalho; e que exista um mercado consumidor (CARLOS, 1989, 

p.23). 

 

 Afirma-se, então, que o sistema capitalista e suas dinâmicas são capazes de dar 

continuidade ao ciclo de produção, sendo assim, a industrialização torna-se fruto de uma 

dinâmica de desenvolvimento das forças produtivas perante as condições que possam ser 

encontradas em diferentes localidades. 

 Os fatores associados ao sistema capitalista, o econômico, social e político, 

recebem a intervenção dos donos do meio de produção, envolvendo diversas dinâmicas 

que redefinem o local. Diante disso, entende-se que: 

Os movimentos do capital tendem a produzir efeitos semelhantes 

ao aumento da desigualdade. Nos centros de expansão, o 

aumento da demanda dará um impulso ao investimento que, por 

sua vez, elevará as rendas e a procura, e causará um segundo 

fluxo de investimento, e assim por diante (MYRDAL, 1965, 

p.54). 
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 Além destes fatores anunciados, as dinâmicas que envolvem o processo industrial 

de acordo com Jurado e Silva (2011, p.144) e que são ocasionados pelo processo de 

industrialização: 

[...] expande a capacidade produtiva da sociedade, cria e estandardiza 

paisagens, possibilita a formação/expansão/reprodução de mercados 

consumidores e traduz-se, grosso modo, na aceleração da urbanização, 

no êxodo rural e na substituição do trabalho humano pela máquina 

‘objeto técnico da sociedade’ (JURADO e SILVA, 2011, p.144). 

 

A indústria assim que se insere numa cidade ou município ocasiona grandes 

transformações nas relações existentes no local. Por consequência a esta inserção, 

concretizam inovações sob o lugar oportunizando a expansão capitalista. Envolve 

também o uso de recursos naturais, a gênese de dinâmicas econômicas em diferentes 

escalas, o investimento nos setores sociais, culturais e outros fatores que serão 

esclarecidos adiante. 

Jurado e Silva (2011) aponta em sua tese que o processo de industrialização é 

capaz de causar grandes impactos em lugares que possuem relações diretas ou indiretas 

com a indústria. Pensando assim, estes fatores interdependem de sua localização, já a 

industrialização é um fator que influência na dinâmica de diversos lugares, podendo estar 

relacionados à fase depressiva ou elevação de uma economia.  

O município de Canápolis-MG recentemente passou por um processo de 

obsolescência devido a questões industriais, ocorreu que algumas indústrias fecharam por 

não acompanhar o crescimento tecnológico e a modernidade imposta pelo processo de 

globalização, o que representou uma das crises econômicas que o município enfrentou, e 

que é uma das dinâmicas a serem analisadas pela Geografia, a dependência de uma cidade 

aos fatores industrias. No momento em que houve o fechamento de algumas industrias 

foi possível perceber que a economia do município passou por grandes transformações e 

perdas, uma delas foi a perda de parte da mão de obra migrante advinda de outras regiões 

que aqueciam o mercado imobiliário e também utilizavam os serviços locais que a cidade 

ofertava. 

Por consequência, entende-se que estas mudanças acarretadas a partir da inserção 

da indústria atingem de maneira o desenvolvimento dos lugares, e percebe-se a 

necessidade em evidenciar esta dependência das dinâmicas que envolvem o processo de 

industrialização. 

É necessário evidenciar aqui que não almeja-se exemplificar a indústria como um 

processo salvador da sociedade ou meramente vista como uma instituição social, neste 
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momento deve ser elencado quais fatores a Geografia é responsável em analisar diante 

dos contextos que possam ser evidenciados pelo processo de industrialização e a 

indústria, relacionando as dinâmicas e elementos que interferem na sociedade, e de sua 

participação na economia de diversos setores que envolvem as práticas sociais. 

O que se pretende colocar em reflexão é que a inserção da indústria no local reflete 

sobre diversos aspectos interligados ao desenvolvimento urbano e social. Kon (1994), 

afirma que a “modernização acarretada pelo processo de industrialização amplia a 

capacidade produtiva, favorece o consumo, além de fortalecer os investimentos ao espaço 

em que possa estar inserida”. Sendo assim, a indústria tem um papel importante na 

implementação de serviços. 

A partir da Geografia é possível pressupor diversos fatores que podem ser 

analisados, pois as dinâmicas industriais resultam numa relação próxima ao cotidiano 

social, e cabe ao professor desta ciência a realização de um processo de mediação que 

envolva a realidade local, acompanhando as múltiplas transformações que podem ocorrer 

em âmbito de vivência, nesse sentido procurando responder questionamentos 

relacionados ao ensino do conteúdo de indústria pela Geografia, opta-se pela linha 

metodológica proposta por Cavalcanti (2013a; 2014), engendrando um percursos didático 

que será capaz de auxiliar na intervenção a ser realizada junto aos jovens estudantes. 

 Considera-se que os elementos e temas que preenchem o quadro 1 apresentem-se 

como possibilidades para se trabalhar o conteúdo de indústria. 
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QUADRO 1: Mediação Didática para o ensino do conteúdo de indústria – 2018.

 
FONTE: Cavalcanti, 2013a. Elaboração: Carvalho, (2019). 

 

 

 Entende-se que o setor industrial pertencente ao estado de Minas Gerais 

corresponde a atividades de extração de minérios, assim como tratamos no capítulo 1 

evidenciando o surgimento do capital industrial que culminou nas primeiras indústrias do 

estado. Minas Gerais também corresponde a uma das maiores bacias leiteiras do país, 

ocupando o segundo lugar de acordo com Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (FIEMG 2018), e que evidentemente são grandes indústrias compostas por 

extensas cadeias produtivas geradoras de empregos, e também contribuem com a geração 

de renda econômica para as cidades em que se inserem e para o estado em questão. 

 Saindo de uma escala que nos remete ao estado de Minas Gerais e adentrando as 

realidades das pequenas cidades, percebe-se que o município de Canápolis-MG possui 

vínculos diretos e indiretos aos grandes e médios centros urbanos, como Uberlândia-MG 

e Ituiutaba-MG, cidades que estão intimamente ligadas na continuação dos ciclos 

econômicos que acontecem no local estudado. A continuação do ciclo industrial ocorre 

devido a uma logística favorável à circulação da produção, ao comércio externo no local 
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de origem, mão de obra qualificada, além de outros bens que oportunizam o processo de 

produção, como embalagens, aparelhos tecnológicos, ferramentas de produção, dentre 

outros fatores. Para Lefebvre (1996, p.136) apresenta um fato de que “a indústria se 

aproximou das cidades por conta da abundância de mão de obra, capitais e do próprio 

mercado.” 

 Algumas indústrias no município estudado passaram a aderir e aproveitar os 

vínculos com estes grandes e médios centros urbanos, porém outros priorizaram uma 

produção com métodos antigos, o que não trouxe um segmento esperado, nem a 

ampliação de funções. 

 Compreende-se que os processos que envolvem a indústria e a industrialização 

sejam capazes de gerar transformações socioespaciais que alteram a economia, na 

urbanização, no crescimento das cidades, na exclusão da produção que não acompanha o 

crescimento tecnológico, alteram também a logística do comércio, além da utilização do 

campo na busca pela matéria prima. Para Lefebvre (1996, p.135) a industrialização 

“provocou profundas metamorfoses sobre a prática social e a cidade.” 

 Em linhas gerais, busca-se uma construção de conhecimento sobre os fatores e as 

dinâmicas industriais, pois a mesma origina-se em pequenas cidades na região do Pontal 

do Triângulo Mineiro, especificamente em Canápolis-MG, e que possibilitam dinâmicas 

geográficas que devem ser trabalhadas no ensino, formando as interações e relações que 

dinamizam as estratégias espaciais embasadas pelo teórico Fischer (2008, p.23), 

afirmando que: 

Em todo processo industrial, a empresa, qualquer que seja seu tamanho, 

é levada a tomar decisões fundamentais que lhe permitirão definir suas 

principais estratégias (a estratégia sendo aqui definida como o conjunto 

de dispositivos decisionais que permitem à firma antecipar seus futuros 

resultados). As respostas às questões sobre o que produzir e em qual 

quantidade (escolha do mercado e da escala) permitem definir as 

estratégias econômicas; a resposta à questão como produzir; conduzem 

a definir uma estratégia às vezes social e técnica; a resposta à questão 

onde equivale a definir a estratégia espacial da empresa? Desse modo, 

essa questões e as estratégias que elas sustentam são sempre 

estreitamente interdependentes (FISCHER, 2008, p.23). 

 

 Certamente os profissionais que trabalham como o ensino de Geografia possuem 

a necessidade em realizar uma leitura dos processos industriais que atingem o cotidiano, 

buscando não desvincular o plano material das relações exercidas pela sociedade. Assim, 

a urbanização passa a ser fruto de uma dinâmica econômica, que estabelece aglomerações 
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urbanas, as relações entre campo e cidade e alguns outros temas e conteúdo que podem 

surgir a partir da construção de um olhar geográfico. 

 

3.3.1.1 O livro didático e o conteúdo de indústria 

 

 O livro didático é um importante material capaz de auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem. O docente tem um compromisso educacional a se cumprir, e o livro 

didático torna-se mais um dos direcionadores no caminho que leva à construção do 

conhecimento.  

 Remetendo ao ensino de Geografia, o livro didático oferece imagens, mapas, 

gravuras, textos e atividades de acordo com o conteúdo que cada capítulo trata, ou seja, 

para muitas realidades educacionais brasileiras o livro é um suporte para que o docente 

possa construir suas aulas apresentando exemplos e os aproximando das realidades que 

os educandos possam conhecer. 

 Em muitas pesquisas o livro didático é apresentado como um instrumento que 

reflete o ensino tradicional e cômodo, porém quando nos depararmos com essa ferramenta 

didática deve ser realizado o seguinte questionamento: “O que o livro didático é capaz de 

oportunizar aos estudantes em relação à apreensão de conteúdo?” Sendo assim, 

compreende-se que alguns livros didáticos representam a essência hierárquica de 

possíveis classes dominantes, outros apresentam uma maior liberdade para que o 

professor construa suas aulas, ou seja, torna-se necessário realizar análises comparando 

ao período político com que foi construído. 

 É possível dizer que existem espaços de ensino que a única ferramenta 

metodológica que exista é o livro didático, diferentemente da realidade tratada na escola 

em que se desenvolveu esta pesquisa (Escola Estadual São Francisco de Assis) onde se 

tem salas multimídias, uma ampla biblioteca, um bom acervo de mapas e globo terrestre. 

O livro didático é representado de diversas maneiras. Os temas e conteúdos 

possuem significados que reproduzem a partir de olhares particulares. Ou seja, para o 

professor a interpretação do livro didático é reflexo do processo de formação que o 

mesmo teve, e para o estudante é reflexo dos conhecimentos e da vivência que possui. De 

acordo com Libâneo (1994, p. 139.) “Há uma distinção dos conteúdos de ensino para 3 

diferentes grupos sociais: para uns, esses conteúdos reforçam os privilégios, para outros 

fortalecem os espíritos de submissão e conformismo”. 
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 A partir do livro didático cria-se conhecimentos prévios sobre várias realidades 

que podem ser encontradas no cotidiano dos estudantes, pois retratam a sociedade, e aí 

cabe ao docente mediar uma aula de forma exploratória, instigando os alunos a quererem 

saber mais, oportunizando a interpretação da realidade social e a construção de críticas 

construtivas. Nesse sentido, torna-se importante valorizar o conhecimento geográfico, 

pois o mesmo apresenta-se como um instrumento essencial para a vida do jovem 

estudante. 

Castrogiovanni (1994) postula que a Geografia ensinada deve permitir que o 

estudante seja participante do espaço que estuda, pois os fenômenos que ali ocorrem são 

resultados da vida e do trabalho dos homens e que estão inseridos num processo de 

desenvolvimento. 

 Por mais que o livro didático oportunize exemplificar determinados temas, cabe 

ao docente construir reflexões e aproximar o conteúdo aos estudantes, proporcionando 

um aprendizado mais contextualizado em relação ao espaço geográfico. De acordo com 

Libâneo (1994, p.128) 

Não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos para 

transmiti-los. Antes, os próprios conteúdos devem incluir 

elementos da vivência prática dos alunos para torná-los mais 

significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam 

assimilá-los ativa e conscientemente. 

 

 Nesse sentido, torna-se necessário por meio de uma perspectiva crítica desvendar 

a partir do conteúdo de indústria quais varáveis a se encontrar no livro didático, trazendo 

as informações contidas e aproximando do tema escolhido, observando as imagens, 

gráficos, mapas, figuras, atividades dirigidas, para aproximação da realidade dos alunos 

e ao mesmo tempo a visão do espaço geográfico como totalidade. 

 O livro didático em análise pertence à editora Leya, intitulado como “Geografia 

leituras e interação”, e os autores são Aloísio Goettems Arno, bacharel e licenciado em 

Geografia pela Universidade de São Paulo e professor de Geografia na rede particular de 

São Paulo, e também Antônio Luís Joia, bacharel e licenciado em Geografia pela 

Universidade de São Paulo, mestre em Geografia humana pela Universidade de São Paulo 

e professor de Geografia na rede particular de São Paulo. 

 O conteúdo de indústria foi escolhido por ser algo muito visível fisicamente e 

socialmente, além de representar a economia do município de Canápolis. É também um 

fator importante na construção de dinâmicas geográficas que possuem relevância no 
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processo de construção dos espaços, e que por muito tempo representou uma importante 

atividade econômica para o país. 

 O livro analisado pertence ao segundo ano do ensino médio, pressupondo que os 

alunos do terceiro ano já tenham construindo um conhecimento sobre indústria, fixando 

o conteúdo a partir da mediação e do livro didático no segundo ano, podendo então no 

terceiro ano apresentarem resultados relativos à construção de um conhecimento 

relacionado ao conteúdo de indústria local. 

 A coleção “Geografia leituras e interação” possui três volumes direcionados as 

três séries do ensino médio. O livro propicia de acordo com os autores a compreensão 

sobre conteúdos que compõem a ciência Geográfica, permitindo entender melhor a 

sociedade humana, suas tecnologias, as mudanças que ocorrem no espaço geográfico, 

suas contradições, suas características culturais e socioeconômicas e suas relações com a 

natureza. Não é mencionada a aproximação dos conteúdos do cotidiano dos jovens 

estudantes, sendo assim, acredita-se que o/a professor(a) possa desenvolver esse papel 

por meio da mediação. 

 O volume de número um desta coleção, se dedica a desenvolver junto ao processo 

de ensino as características físicas geográficas do Planeta Terra. No volume dois, trata-se 

do estudo de aspectos econômicos, territoriais, socioculturais e ambientais que marcaram 

a construção do espaço geográfico do Brasil e do mundo. No terceiro volume é possível 

encontrar temas relacionados aos principais processos de transformação econômica, 

social e cultural da história da humanidade: a globalização. Nesse sentido, o quadro 

abaixo apresenta como os conteúdos foram divididos em cada volume desta coleção. 
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QUADRO 2. Conteúdos de Geografia.

 
FONTE: Araújo, M (2017). Elaboração: Carvalho, G (2019). 

 

 Na coleção em análise, o conteúdo de indústria é abordado rapidamente no volume 

1, tendo um maior aprofundamento no volume 2. No livro adotado pelo primeiro ano do 

ensino médio aborda no capítulo 9 e 11 sobre Fenômenos e problemas atmosféricos e 

Formações vegetais: exploração e impactos socioambientais respectivamente. No 

capítulo de número nove, evidencia-se a poluição da atmosfera por gases poluentes 

gerados por indústrias e outros fatores, em contrapartida o capítulo de número onze retrata 

a procura industrial por matéria prima, suas instalações e os danos ambientais que podem 

causar no meio ambiente 

 O livro que mais aborda o conteúdo de indústria desta coleção, e que se 

responsabiliza em realizar uma análise mais sistemática, é o utilizado no segundo ano do 

ensino médio, pois como já foi dito antecede o terceiro ano do ensino médio quando os 
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alunos já devem ter um conhecimento geográfico sobre as indústrias locais. Sendo assim, 

compreende-se que a abordagem do conteúdo de indústria aparece direta e indiretamente 

em todas as unidades e em oito capítulos. Na unidade 1 iniciada pelo capítulo intitulado 

como “Revolução Industrial e regionalização econômica mundial”, aborda vários temas 

relacionados à indústria e suas dinâmicas interligadas aos fatores histórico-geográficos, 

trabalhando temas como: modo de produção capitalista; Divisão Internacional do 

Trabalho; desemprego; biotecnologia; tecnopolos; mercado de ações. 

 No capítulo dois, referente à Industrialização do Brasil e dos países emergente, é 

possível encontrar a maior aproximação do conteúdo as realidades dos jovens estudantes. 

Esta parte do livro didático remete a um conteúdo histórico sobre a industrialização 

brasileira, apresentando o surto industrial, trazendo como referências dissertações de 

mestrado como a citada na página 37 do autor Alexandre Dellamura Sarmento, sobre as 

“Etapas do desenvolvimento econômico do Brasil: um exercício rostowiano”, 

apresentada no Departamento de História da faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo (USP, 2008). Sendo assim, o livro apresenta o 

surto industrial que acelerou o processo de industrialização no Brasil, seguindo do século 

XIX para o século XX até chegar numa industrialização dependente.  

 Em meio a essa dinâmica no setor industrial, o capítulo em questão retrata por 

meio de gráficos o aumento da população urbana e a diminuição das populações no 

campo, movimento geográfico conhecido como êxodo rural e que foi um dos fatores 

determinantes para o surgimento do município de Canápolis-MG.  

 É retratado na página 39 o plano de metas, política instaurada por Juscelino 

Kubitschek, tema que também foi retratado na seção 1 desta dissertação por meio da 

construção de instalação da capital do Brasil no centro oeste, valorizando terras 

interioranas e favorecendo uma desconcentração industrial e de polos tecnológicos, 

chegando até as terras do Triângulo Mineiro, como podemos ver num mapa representado 

no livro didático. 
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 FIGURA 3: O município de Uberlândia no eixo de industrialização. 

 
 FONTE: Geografia e leituras e interações (2018, p.40). 

 

 

 Há um destaque para Uberlândia realizado pelo autor desta dissertação, sendo esta 

cidade um dos pontos importantes para que o município de Canápolis recebesse reflexos 

de uma industrialização, a implantação de infraestruturas para os transportes favoreceu 

também a região, instalando localmente diferentes formas econômicas. É possível 

perceber na figura 3 que o eixo de industrialização segue a linha traçada, este eixo 

representa a rota rodoviária que tem como rumo à Uberlândia-MG. Torna-se importante 

que nesses poucos momentos em que a área de estudos é representada no livro didático, 

o docente possa ter conhecimento de conteúdo para realizar a mediação entre o científico 

e a realidade próxima do conhecimento dos alunos. 

 Nesse sentido, pouco mais adiante quando se introduz estudos sobre um 

“Panorama atual da produção industrial: Brasil e outros países emergentes”, o texto traz 

uma breve explicação sobre a industrialização do Sudeste Brasileiro, e mais uma vez é 

possível perceber a inserção de Uberlândia dentro do contexto, o que pode ser visto num 

fragmento extraído do texto na página 45. 
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 FIGURA 4: Fragmento retirado do livro didático 

 
 FONTE: Geografia leituras e interação (2018). 

 

  

É possível perceber o apontamento sobre as indústrias alimentícias nos municípios 

de Uberlândia e Uberaba, mais uma vez torna-se uma oportunidade para que o professor 

possa mediar a indústria local como conteúdo a ser ensinado por meio da realidade local. 

Sobre a temática em questão, observou-se que no livro não há atividades didáticas que 

possam fazer com que os alunos reflitam sobre a realidade que vivenciam, além de 

também não apresentar problematizações. O livro traz, portanto, somente apontamentos 

históricos para que os alunos possam conhecer o processo de industrialização brasileira e 

suas fases mais significativas.  

 Evidencia-se a importância da mediação nesse momento, pois os conteúdos 

apresentados pelo livro didático não são explorados no intuito de problematizar e ou criar 

reflexões. Considera-se necessário, então, que o professor possa mediar de forma que o 

local que o aluno esteja inserido transforme-se em exemplos geográficos diante do ensino 

de Geografia, fazendo com que especificamente o conteúdo de indústria local não deixe 

de ser trabalhado. Questiona-se então: qual importância em trabalhar o conteúdo de 

indústria local no ensino de Geografia? 

 Com tantos apontamentos relacionados à aprendizagem significativa e à 

valorização do cotidiano, é imprescindível que o aluno construa interações com o seu 

cotidiano, criando possibilidades para intervenções e estimulando a relação entre o 

conteúdo escolar e o cotidiano, a sociedade e o jovem estudante. Relações que propiciam 

ao ensino de Geografia uma boa qualidade e o posicionamento de uma ciência necessária 

ao contexto social contemporâneo.  

 O capítulo 3 ainda dentro da unidade 1 direciona ao entendimento sobre a 

“Produção industrial e questões socioambientais”, apresentando os impactos ambientais 

da produção industrial no Brasil e no mundo e a dependência da sociedade pelo consumo 

de produtos industrializados utilizando o termo “sociedades de consumo”, expressão 
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utilizada por Zygmunt Bauman (1925) se referindo ao consumo com um fenômeno 

presente nas relações sociais, políticas e cotidianas da sociedade atual. 

 Apresenta na página 58 a produção industrial e a poluição do solo e das águas, 

sendo assim, é possível destacar que uma das principais responsáveis pela poluição das 

águas fluviais e do solo no estado de Minas Gerais. O livro apresenta que a poluição 

causada por indústrias de extração mineral configura-se como crimes ambientais que vem 

tendo destaque na mídia e que representam desastrosos danos ao meio ambiente e a 

população do estado de Minas Gerais.  

 Recentemente temos como exemplo as barragens de Mariana e Brumadinho, 

destacado no planisfério como uns dos principais “acidentes” ambientais. Alerta-se que 

o destaque do livro não se refere diretamente aos casos recentes, mas sim ao contexto 

histórico que representa outros casos que ocorrem nas mesmas regiões. 

  
 FIGURA 5. Destaque sobre ruptura de reservatórios em MG 

 
  FONTE: Geografia leituras e interação (2018). 

 

 

 Faz-se necessário que o professor tenha a capacidade de apresentar os “desastres 

ambientais” para que os alunos possam problematizar e refletir sobre o sistema capitalista 

que tenta amenizar divulgando informações que os caracterizam como acidentes, o livro 

em questão também apresenta a Geografia do relevo do estado de Minas Gerais. Cabe ao 

professor também sensibilizar os alunos sobre os recursos hídricos e o que a produção 

industrial é capaz de causar na saúde humana diante da ambição capitalista, representada 
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pela ausência de planejamento e sem a fiscalização efetiva dos órgãos responsáveis. O 

livro também insere uma breve reflexão sobre as transferências de unidades fabris 

poluidoras de países industrializados para os países emergentes e subdesenvolvidos, 

dentre eles o Brasil. Causa, assim, em nosso país, o aumento de áreas sujeitas à poluição 

por causa da produção industrial, e levando a que os jovens estudantes entendam as 

possibilidades geográficas frente aos problemas ambientais e industriais.  

 Dentre as realidades próximas do jovem estudante, o livro traz um breve contexto 

sobre a captação de biogás e créditos de carbono, e alguns dos projetos pilotos foram 

desenvolvidos pela prefeitura municipal da cidade de Uberlândia - MG. Percebe-se que 

mais uma vez a cidade que possui destaque na logística da industrialização brasileira e 

que tornou-se uma influência para o município de Canápolis - MG. 

 

  FIGURA 6. Indústria destaque em Uberlândia - MG 

 
  FONTE: Geografia leituras e interação (2018). 

 

 Porém, com a valorização da indústria local como conteúdo a ser ensinado diante 

do conceito de indústria, o que se busca efetivar é a desmistificação dos grandes centros 

industriais segregados em grandes metrópoles, o que também é representado no livro 

didático, por meio de imagens. É possível perceber que em imagens extraídas do livro 

didático que alguns exemplos podem ser facilmente trocados por imagens do cotidiano 
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dos jovens estudantes, pois até eles mesmos podem levar estas imagens para a sala de 

aula, questionando fatores que envolvem o cotidiano. 

O que poderá ser visto na imagem a seguir é que o município de Canápolis 

apresenta possibilidades para que o aluno compreenda o conteúdo de indústria, tendo o 

local como exemplo a ser questionado e problematizado. Nesse sentido, percebe-se que a 

construção de um conhecimento geográfico que consiste no cotidiano do jovem estudante 

engendra uma aprendizagem mais consistente, propiciando uma compreensão da 

totalidade de fenômenos e dinâmicas geográficas que também ocorrem ao seu redor, e 

que o cotidiano que estão inseridos estão sujeitos a serem transformados pela Geografia 

e na relação com o homem. 

 

 FIGURA 7. Livro didático e realidade cotidiana. 

 
FONTE: Geografia leituras e interação/ Carvalho, de G. (2018) 

 

 Mais uma vez o livro didático apresenta a resplandecência do Triângulo Mineiro 

como destaque na produção leiteira brasileira, possuindo uma das mais importantes bacias 

leiteiras do país de acordo com o FIEMG (2018). O livro didático traz atividades de 

comparações sobre a industrialização e as transformações na produção agrícola, 

representada pela Revolução Verde que trouxe a economia do nosso país estratégias e 

inovações tecnológicas com o objetivo de alcançar uma maior produtividade no campo. 

Sendo assim, o livro em questão apresenta uma atividade que instiga os alunos a pensar 



86 
 

e a problematizar a partir de uma imagem que retrata uma realidade muito próxima do 

município de Canápolis - MG, registrada no município vizinho denominada Monte 

Alegre de Minas-MG, solicitando que os alunos determinem as características 

representadas na fotografia abaixo, solicitando também uma diferenciação quanto aos 

seus sistemas de produção, e consequentemente, nas relações de trabalho. 

 

 FIGURA 8. Diferenças de produção no campo 

 
 FONTE: Geografia leituras e interação (2018). 

 

 Essa tecnologia existente na cidade de Monte Alegre de Minas-MG é também 

comum no município de Canápolis-MG, buscando atender à demanda das indústrias de 

laticínio existentes no município estudado. 

 O livro também apresenta imagens que demonstram a produção de laticínios, 

assimilando as cooperativas ao processo econômico. Em Canápolis-MG, existem 

importantes projetos desenvolvidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o que 

pode ser visto quando o autor foi funcionários de um dos órgãos municipais. 
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FIGURA 9. Produção das cooperativas do campo.

 
FONTE: Geografia leituras e interação (2018). 
 

 Estes projetos do SENAR oportunizam que a produção das cooperativas no/do 

campo tenha qualidade para se inserirem no comércio, apresentando aos pequenos 

produtores um importante movimento social no campo. Trata-se de um dos temas do livro 

didático sobre “A agropecuária no Brasil contemporâneo”, inserindo assim na agricultura 

a produção do campo como exemplos a serem mediados no espaço escolar. E como foi 

abordado na seção 1, a relação de Canápolis com o campo é primordial em todos os 

aspectos, culturais, sociais, econômicos e ou políticos. 

 O livro didático em si apresenta ótimas possibilidades para se trabalhar o 

conhecimento geográfico e a materialização do mesmo em diferentes modos de vida. 

Porém, o conjunto literário apresentado não possibilita que o conteúdo seja aproximado 

da realidade dos jovens estudantes, cabendo ao professor criar metodologias para que o 

conteúdo esteja próximo e possa ser aprendido por eles.  

 A indústria e os conteúdos que por ela são construídos reforçam as possibilidades 

que podem ser geridas por suas dinâmicas. Frente a isso, é possível levantar alguns temas: 

O papel da Geografia escolar na compreensão da realidade dos jovens estudantes; ensinar 

o conteúdo de indústria pela Geografia diante do local; o ensino de Geografia potencializa 

a forma como os estudantes compreendam a realidade que vivem. 

 Toda a argumentação busca destacar Canápolis-MG e o ensino de Geografia na 

concepção de que a indústria possui um papel significativo neste pequeno município, o 

que possibilitou e ainda possibilita os avanços econômicos, tecnológicos e culturais 
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advindo por meio do processo de industrialização e inserção da tecnologia no campo. 

Desta forma, destaca-se a importância de criar possibilidade para que a indústria local 

seja um eixo articulador por meio do ensino de Geografia e de viés geográfico, 

construindo novas possibilidades para o ensino do conteúdo de indústria valorizando o 

local. 
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4. A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE INDÚSTRIA PELO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

 

 A mediação didática que objetiva a construção do conceito de indústria por jovens 

estudantes no ensino de Geografia, visa desenvolver a autonomia de seu pensamento. 

Nessa perspectiva, um ensino que valorize o processo de vivência dos jovens em período 

escolar possibilita a ampliação do conhecimento sobre o espaço em que se inserem 

estabelecendo conexões e relações por meio de problematizações realizadas durante o 

ensino. 

 Nesse sentido, a pesquisa realizada em colaboração com a rede estadual do 

município de Canápolis-MG e com a professora da disciplina de Geografia, teve como 

base o conceito de indústria e outros conteúdos basilares da ciência geográfica, como 

industrialização, urbanização, mão de obra, relação campo/cidade, especulação 

imobiliária, migração, desigualdade, globalização e outros conteúdos que permeiam 

caminhos para que o jovem estudante compreenda e forme conceitos. Torna-se necessário 

destacar que o conceito de indústria envolve diversos outros conteúdos que podem ser 

explorados por diferentes formas metodológicas a serem aplicadas no contexto escolar. 

 A escolha desse tema se deu, sobretudo, pelo fato da presença da indústria no 

município estudado. A intervenção ocorreu em parceria com a professora regente das 

turmas de alunos escolhidas, favorecendo o trabalho a partir de uma problemática latente 

desde os tempos em que era aluno da mesma escola. Além disso, essa problemática ligada 

à indústria surgiu pela professora desde o momento do primeiro encontro. 

 Nesse sentido, o capítulo em questão evidencia os resultados da intervenção junto 

à professora regente. Entende-se que estar em contato com o espaço de pesquisa permite 

conhecer muito além do que as teorias apresentam, conhecendo o modo com que os 

professores conduzem e organizam o ensino, a forma como os alunos aprendem e 

compreendem determinados conteúdos e em específico o conceito de indústria. As 

atividades realizadas dividiram-se nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico sobre 

o conteúdo indústria, observação participante, construção do percurso didático e sua 

aplicação e experimentação de um trabalho de campo. 

 Em prática é possível destacar a importância do planejamento, ação e aplicação 

das atividades, resultando em uma busca positiva da boa qualidade do ensino 

aprendizagem. Como resultado dos procedimentos adotados acerca da metodologia 

escolhida e da análise das informações obtidas em campo, também será apresentado 
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alguns apontamentos relacionados ao processo de ensino aprendizagem junto aos jovens 

estudantes a partir do conceito de indústria como referência no ensino de Geografia. 

 Pensa-se sobre a importância que as categorias de análise geográfica possuem 

diante da Geografia escolar, evidencia-se que por meio das ferramentas se estruturam as 

influências geradas sobre os conteúdos a serem ensinados a partir dos documentos que 

regem os ambientes de ensino. Portanto, a análise dos documentos que regem as escolas 

públicas e em específico o ensino de Geografia é necessário para que possamos entender 

como os conteúdos e temas são estruturados e orientados antes da intervenção a ser 

exercida no espaço escolar. 

 

4.1 O Currículo do Estado de Minas Gerais, o Currículo Básico Comum e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 

 O Currículo Referência de Minas Gerais foi um documento elaborado a partir dos 

fundamentos educacionais instituídos pela Constituição Federal de 1988, também na Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - 9394/96), citada também no 

Plano Nacional da Educação (PNE/2014), e atualmente na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC/2017) que vem sendo pensada desde 2015 e implantada no ano de 

2018, buscando reconhecer e valorizar a pluralidade brasileira, em relação aos povos, 

culturas, territórios e tantos outros aspectos que valorem as tradições culturais. É 

necessário evidenciar que a BNCC referida ao ensino fundamental foi aprovada e 

implementada no fim do ano de 2017, e a parte relacionada ao Ensino Médio ainda se 

encontra já aprovada em Dezembro de 2018 e a previsão para entrar em vigor em 2020. 

 Compreende-se que diante das políticas normativas apresentadas pelo currículo 

de referência do estado de Minas Gerais busca-se favorecer a qualidade do ensino, 

materializando propostas que podem potencializar as relações existentes na comunidade 

escolar. 

 De acordo com o documento proposto pelo Currículo Referência de Minas Gerais 

(2018), 

Minas Gerais é o estado brasileiro com maior número de municípios 

(853), representando 15% do total do país (5570 municípios). O estado 

é um retrato quase sempre fiel da realidade brasileira, com 10% (20.7 

milhões) da população nacional (209.3 milhões), representando a 

grande diversidade regional, econômica, política e social. Em termos 

educacionais, nosso estado conta com 16.151 escolas, das quais 3.622 

são estaduais, 8.751 municipais e 3.778 privadas, distribuídas em 47 

regionais de ensino (SRE), e 4.032.949 de estudantes matriculados, 
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sendo que 86% deles estão na rede pública. Com a maioria das escolas 

e das matrículas pertencentes à rede pública, garantir uma educação de 

qualidade com equidade é princípio norteador das políticas públicas de 

educação nas redes municipais e estadual (CR/MG, 2018). 

 

 Diferentemente das orientações curriculares propostas pelo Ministério da 

Educação, o currículo de referência proposto em Minas Gerais determina que os 

conteúdos e temas sejam trabalhados bimestralmente. O Currículo Referência então diz 

respeito à organização escolar, sendo assim, torna-se um dos meios que buscam construir 

socialmente o conhecimento escolar, tratando temas e conteúdos científicos de forma 

sistematizada. 

 Defende-se por meio do currículo de referência uma educação que propicie a 

igualdade do acesso ao conhecimento, reconhecendo e valorizando os sujeitos, suas vozes 

e seu cotidiano, promovendo a inclusão de temas relacionados à vivência dos jovens, 

abordando o conhecimento que os estudantes adquirem mediando-o e o transformando 

em científico, valorizando a diversidade e estabelecendo relações entre os jovens 

estudantes e o local. 

 O Currículo Referência de Minas Gerais é dividido por áreas de conhecimento e 

mediado por diferentes formas, e de acordo com a BNCC, se estabelecem da seguinte 

forma: 

I - Linguagens:  

a) Língua Portuguesa; b) Língua Inglesa; c) Arte; d) Educação Física.  

II - Matemática;  

III - Ciências da Natureza:  

a) Ciências.  

IV) Ciências Humanas: 

 a) Geografia; b) História.  

V) Ensino Religioso (BNCC, 2017). 

 

 Cada área do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares fazem 

parte do corpo teórico escolar, porém sentimos a ausência de disciplinas necessárias para 

a compreensão do posicionamento em sociedade como a Filosofia e a Sociologia, 

entendendo suas relações com as concepções cotidianas. Além disso, existem 

posicionamentos já levantados de pesquisadores que são contra algumas alterações 

realizadas após implementação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a 

fragilidade acarretada ao ensino sem o debate das ciências retiradas dos componentes 

curriculares pertencentes ao rol das Ciências Humanas. 

 O Currículo apresentado busca integrar os componentes curriculares de Geografia 

e História, tornando-as área que busca facilitar o processo de cognição e da 
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contextualização da ciência no cotidiano. Em contraposição, entende-se que a integração 

de duas ciências por mais que possuam partes similares, ocasiona uma fragmentação 

científica em relação a conteúdos que são importantes para a vivência dos estudantes 

enquanto agentes sociais, na compreensão de conceitos fundamentais para cada uma das 

ciências.  

 A afirmação busca evidenciar a definição proposta pelo Ministério da Educação 

(1999), em que por meio do ensino de Geografia os alunos possam compreender de forma 

ampla as realidades que vivenciam, e também possibilitar uma interferência nestas 

realidades. Evidencia-se também, que a Geografia, Filosofia, Sociologia e História 

possuem a tarefa de orientação para que o jovem estudante descubra e interprete as 

mazelas que envolvem a sociedade, para dela participar de modo mais consciente.  

 Quando relacionamos o Currículo Referência de Minas Gerais ao ensino médio, 

este ainda vem sendo pensado buscando responder a BNCC que também está sendo 

avaliada para sua implantação. Questiona-se o motivo de ocasionar mudanças estruturais 

de forma progressiva pois a aplicação da Base Nacional Comum Curricular ainda não 

demonstrou resultados, já que dados ainda não foram apresentados até o momento após 

sua implementação. É importante, ainda que seja na estrutura de área de conhecimento, 

favorecer aos alunos por meio do ensino das ciências humanas a importância de conhecer 

e compreender as relações com o ambiente que estão expostos, e como a ação humana 

ocasiona intervenções no cotidiano dos mesmos.  

 Existe uma tendência crescente em pensar que o ensino médio é o momento em 

que os alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, sendo assim, primam 

por um ensino técnico preparando os alunos para essa avaliação, e no estado de Minas 

Gerais as orientações curriculares destacam conteúdos relacionados aos aspectos 

geográficos e históricos, buscando aproximar o aluno da realidade em que vivem. De 

modo diferente, a proposta desenvolvida na pesquisa é de aproximar o aluno do 

conhecimento científico, problematizando por meio de possíveis reflexões sobre o espaço 

urbano e seus reflexos no local, como sugerido nas propostas de ensino de Geografia. 

 Até a implantação do Currículo de Referência para o Ensino Médio do estado de 

Minas Gerais, o que prevalece ainda é o Currículo Básico Comum (CBC – Minas Gerais), 

cuja proposta foi regulamentada pela Resolução nº666, 07 de Abril de 2005. As propostas 

apresentadas pelo currículo em questão sugerem que os conteúdos devem ser 

desenvolvidos por meio da mediação escolar, sendo formulados para que preencham a 

carga horária destinada a cada disciplina, e o tempo restante deve ser destinado a 
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conteúdos complementares por meio de atividades determinadas como projetos 

pedagógicos escolares. 

 Em uma breve análise dos documentos oficiais e políticos que ainda vem sendo 

elaborados, nota-se a ausência de determinados conceitos necessários ao ensino de 

Geografia, cabendo ao professor exercer alternativas que possam suprir problemas 

conceituais por meio da mediação. 

 O CBC (Currículo Básico Comum) até então vigente direciona o contexto 

educacional em proporcionar ao jovem estudante uma: 

[...] nova forma geográfica de pensar, desafiando a lógica formal e o 

mundo das certezas, ganha nova dimensão ao propor o 

desenvolvimento de habilidades de orientação em nível escolar, como 

forma de explicar os fenômenos globalizados e seus processos. O 

espaço geográfico é um sistema indissociável de objetos e ações 

(SEE/MG, 2014, p.9). 

 

 Para que a afirmação apresentada pela Secretária de Educação do Estado de Minas 

Gerais por meio do CBC tenha sentido, torna-se necessário estar atento às relações 

pedagógicascontextualizadas, para que os alunos desenvolvam autonomia e que também 

percebam sua integração diante da sociedade. O CBC ainda é capaz de dotar o ensino de 

Geografia de significados, selecionando conteúdos por meio das práticas espaciais 

exercidas por eles. 

 O CBC (Currículo Básico Comum) se divide em eixos temáticos, onde o eixo 

temático I trata-se de Geografia(s) do Cotidiano, buscando abordar sobre temáticas 

cartográficas e seus desdobramentos. Neste mesmo eixo ele se divide em habilidades, 

determinado o direcionamento dos conteúdos, entre eles Região e Regionalização, as 

demais habilidades ficam a cargo da Equipe de Geografia. 

  O eixo temático II adere os aspectos físicos da Geografia, realizando abordagens 

relacionadas aos aspetos geológicos, hidrológicos e geomorfológicos, e também se 

dividindo em habilidades, dentre elas surge um tópico determinado como número 10, 

inserindo a Sociodiversidade num debate necessário dentro do espaço escolar, 

aproximando a Geografia da localização dos estudantes. 

 O CBC também insere campos que trazem como referências às orientações 

pedagógicas, conteúdos e conceitos, esses campos tornam-se instrumentos para que o 

professor tenha ferramentas para mediar diversos temas em sala de aula, contribuindo 

assim para que as propostas apresentadas pelo currículo sejam efetivadas. 
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 O critério para a seleção dos conteúdos é atendido de acordo com as diretrizes 

curriculares, em primeiro momento pressupõe que o documento apresenta desde já 

conteúdos mínimos a serem desenvolvidos, e por meio das orientações apresentadas, 

como: introdução; o sentido de ensinar geografia; diretrizes direcionadoras para o ensino 

de Geografia; critérios para a seleção de conteúdo; apresentação e discussão dos eixos 

temáticos; conteúdo básico comum e complementar.  

 Entende-se que o CBC traz uma abordagem necessária para construções de uma 

reflexão sobre o lugar, no sentido de tê-lo como referência, além de ter também a 

localização e orientação espacial, transitando entre o local, regional e mundial. Propicia 

que os jovens estudantes reconheçam as identidades, pertencimentos, culturas, 

singularidades, características físicas dentre outros fatores determinantes que definem o 

cotidiano dos estudantes. 

 Aproximando o CBC do conceito de indústria entende-se que o período 

educacional que antecede o ensino médio possui a indústria como conteúdo em vários 

anos letivos, isso pode ser visto num levantamento realizado do conteúdo de indústria a 

ser ensinado no ensino fundamental anos finais, pressupondo que no ensino médio o 

estudante possa ter uma compreensão sobre o conceito de indústria, aproximando as 

realidades cotidianas do conceito teórico.  
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 QUADRO 2: Tópicos e Habilidades que contemplam o Conteúdo de indústria no CBC. 

 

  
FONTE: Currículo Básico Comum (2018). 
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 QUADRO 3: Eixos Temáticos e conteúdos do CBC 

 
                         FONTE: Currículo Básico Comum (2018). 

 

 Buscando analisar o currículo do Ensino Médio, compreende-se o PCN como um 

direcionador para que o ensino possa dinamizar maior igualdade nacionalmente. O 

Parâmetro Curricular Nacional foi criado no ano de 1999, com o intuito em gerir 

melhorias ao ensino. O ensino de Geografia naquele momento objetivava melhor a 

qualidade, pois tinha como objetivo a formação cidadã, e não somente um processo de 

memorização de determinados conteúdo. A Geografia passou a ser uma ciência 

fundamental na formação crítica e cidadã do estudante, fazendo com que o aluno passasse 

a ser um agente pensante em relação aos espaços que se inserem. 

 Nesse sentido, o PCN objetiva engendrar um direcionamento de uma educação 

que vem sendo construída por meio da mediação e de políticas frente a um caminho para 
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a construção do conhecimento, tornando a Geografia uma ciência que tenha sentido no 

cotidiano do estudante e daqueles que a (re)conhecem. 

 Quando se evidencia a construção de conceitos por meio do ensino aprendizado, 

entende-se que, para que haja de fato a construção, precisa-se de um conhecimento sólido 

e que pertença à realidade do estudante, é preciso também que a mediação atenda os 

objetivos apresentados por meio das políticas educacionais.  

 O PCN relacionado ao ensino médio afirma que o estudante deve construir 

competências que permitam que ele crie análises das dinâmicas que ocorrem em seu 

espaço de vivência, mostrando por meio destas críticas sobre a veracidade que a ciência 

possui diante do cotidiano que configura a sociedade. Portanto, a Geografia no ensino 

médio é um elemento importante para a construção do conceito de indústria, partindo do 

local e favorecendo ao estudante um conhecimento estruturado, interligado à sua 

realidade e que possa ampliar as possibilidades para uma possível autonomia do saber. 

 De acordo com os momentos de encontro com a professora regente da turma em 

análise, o conteúdo de indústria que tem como origem o local, requer um trabalho muito 

cuidadoso e sistemático, havendo uma necessidade de saber articula-lo com a comunidade 

escolar, e também junto a professores de outras disciplinas. A professora aponta o Meio 

Natural e a Hierarquia da Sociedade como um dos pontos mais difíceis a serem ensinados, 

devido à parte do grupo de estudantes terem familiares que dependem diretamente das 

relações com as indústrias locais. 

 Entende-se que a realidade do jovem estudante dentro da sala de aula deve ser 

abordada junto aos conceitos geográficos e suas categorias de análise. Por exemplo, 

quando se fala em paisagem, território, lugar e região, quais sãos as possibilidades em 

trabalhar o conteúdo de indústria tendo como exemplo o local, abordando uma visão 

espacial e construindo conhecimentos da Geografia por meio do processo de mediação. 

Compreende-se que a indústria como um conceito a ser analisado, já está inserida dentro 

de um fenômeno geográfico, e que também estandardiza outras tantas dinâmicas sob o 

espaço geográfico. 

 De acordo com o PCN, a valorização da realidade do estudante e a utilização da 

escala geográfica é preponderante diante do ensino, favorecendo o conhecimento 

geográfico dos fenômenos que ocorrem no cotidiano, formando agentes autônomos do 

conhecimento que interagem com o âmbito local, regional, nacional e ou global. Que 

fique claro que o PCN não nos apresenta fórmulas concretas de como construir uma aula 
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ou construir um conhecimento, mas o documento é um direcionador que objetiva a 

construção do conhecimento geográfico. 

 Brasil (1996, p.46) evidencia que os fenômenos geográficos devem ser 

investigados e interpretados, objetivando o conhecimento dos aspectos geográficos 

representados no lugar, desenvolvendo a construção de um olhar geográfico, analisando 

e comparando com diferentes escalas geográficas. Além disso, (Brasil 1996) também 

propõe que o estudante deve reconhecer as formas visíveis e concretas do espaço atual 

em que estão inseridos por meio de uma concepção histórica, compreendendo e aplicando 

conceitos da Geografia na sua realidade cotidiana, avaliando as transformações naturais, 

sociais, culturais, políticas e econômicas, favorecendo sobre um conhecimento do seu 

lugar no mundo.  

 Na busca de compreender essas transformações, Brasil (2006, p.47) postula que: 

 [...] requer muitas vezes a organização dos professores em suas escolas 

e no contexto escolar em que atuam, uma vez que o professor deixa de 

dar os conceitos prontos para os alunos para, junto com eles, participar 

de um processo de construção de conceitos e saberes, levando em 

consideração o conhecimento prévio (BRASIL, 2006, p.47). 

 

 Compreende-se que faz-se necessário que o professor aproxime o conteúdo 

científico do conhecimento já concebido pelo aluno, permitindo que a prática geográfica 

seja contínua e coletiva, fazendo com que a ciência concretize-se no cotidiano do jovem 

estudante, e de acordo com Brasil (2006, p.96) “permitirá discussões atualizadas que vão 

muito além da abordagem existente nos livros didáticos.” 

 Na perspectiva de valorização do local no ensino de Geografia o documento PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) apresenta eixos temáticos que valorizam a 

representação do local diante dos conceitos geográficos e suas especificidades. Essa 

inserção do local no processo de mediação torna-se um elemento para que o professor 

tenha possibilidades para a construção do conhecimento, sendo assim, a articulação entre: 

[...] realidade local, a capacidade e a liberdade intelectual do professor 

e os aspectos organizacionais e políticos da escola é fundamental para 

que o perfil do trabalho a ser desenvolvido esteja e claro desse modo, 

todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

reconheçam seu papel e tenham efetiva capacidade de    exercê-lo 

(BRASIL, 2006, p.55). 

 

 Entende-se que a interação geográfica seja utilizar a análise crítica na construção 

de conhecimentos sobre a paisagem, o território, o lugar, as regiões, ou seja, apoderar-se 

das categorias de análise em diferentes escalas geográficas, compreendendo os 

fenômenos geográficos contemporâneos. 
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 Quando se desvela o conteúdo de indústria diante dos PCNs, compreende-se que 

o tema é abordado dentro de eixos temáticos que direcionam o ensino do conteúdo em 

questão, como a Formação do Território Brasileiro que consta na página 57 do 

documento, em que cita direcionamentos para que o jovem estudante possa compreender 

a formação do território brasileiro. É nítida a necessidade de um estudo sobre a formação 

do território, sendo assim, o período da economia e da formação territorial urbano-

industrial é um dos pontos relevantes diante da construção econômica e regional frente a 

várias outras dinâmicas de formação socioespacial. 

 Dentro de outro eixo intitulado como “Estrutura e dinâmica de diferentes espaços 

urbanos e o modo de vida na cidade, o desenvolvimento da Geografia Urbana mundial”, 

o conteúdo de indústria surge como um fenômeno capaz de configurar os espaços 

geográfico por meio de seus períodos, técnico, cientifico e informacional, já citados na 

seção 1. 

 A indústria também surge como conteúdo no ensino de outras ciências, como a 

Sociologia, diante da compreensão sobre o processo de industrialização desde o início do 

século XIX, juntamente com a História e a Filosofia. Posteriormente será possível 

elucidar que existem várias possibilidades interdisciplinares em trabalhar o conteúdo de 

indústria no espaço de ensino, compreendendo a necessidade de não permitir com que as 

ciências percam suas identidades.  

  A Geografia não é uma ciência descritiva e ou empirista, contrário a isso, a ciência 

geográfica por meio dos avanços nas pesquisas científicas apresenta a necessidade de 

abordar temas atuais e que possuem relações cotidianas junto aos jovens estudantes, 

possibilitando que os mesmos possam criar reflexões e pensar sobre as diferentes formas 

de compreensão sobre os espaços geográficos que estão inseridos. 

 

4.1.2 Escola Estadual São Francisco de Assis o Projeto Político Pedagógico e os 

números que a representa 

 

 O PPP (Projeto Político Pedagógico) de uma escola segue as políticas que 

direcionam o ensino escolar, sendo assim compreender o documento em questão faz com 

que possamos legitimar a forma como o ensino se instaura no ambiente educacional, 

construindo propostas que efetivam uma educação voltada para a comunidade escolar. 

 Gadotti (1994, p.579) postula que projetos educacionais buscam supor rupturas na 

atualidade e promessas para futuro, o simples fato de prospectar o futuro educacional 

significa romper com o tradicionalismo, ou seja, arriscar-se, buscar novos rumos por meio 
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de um projeto que possa dar melhores resultados do que o presente. Um Projeto Político 

Pedagógico deve ser visto como um direcionador diante das necessidades organizacionais 

e educacionais que envolvem o espaço escolar. 

 A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – Lei nº9.396/96 

assegura que as escolas possam reelaborar o projeto pedagógico de acordo com suas 

concepções pedagógicas, pressupõe que essa oportunidade ocasiona em possibilidades 

postas a comunidade escolar em construir um projeto direcionado ao seu público alvo, 

engendrando uma gestão democrática que possa valorizar as boas práticas no ambiente 

escolar. 

 Ressalta-se que em campo durante a pesquisa houve uma extrema facilidade em 

conseguir uma cópia do documento. A Escola Estadual São Francisco de Assis (Ensino 

Fundamental, Médio e EJA) integrante da rede estadual de ensino do estado de Minas 

Gerais, possui uma importância histórica no município de Canápolis. Fundada no ano de 

1963 por uma sociedade religiosa e beneficente, somente no ano de 1974 passou a ser 

integrada à rede estadual de ensino, passando a ser denominada como Escola Estadual 

São Francisco de Assis, antes disso, era conhecida como Ginásio São Francisco de Assis.  

 O Projeto Político Pedagógico em questão já cita o projeto Reinventando o Ensino 

Médio, projeto implementado no ano de 2011 pelo governador Antônio Anastasia e 

suspenso no ano de 2015, de acordo com o documento (PPP) o projeto apresentado pelo 

governador tinha como objetivo aumentar a carga horária estabelecendo um currículo 

mais integrado com o mercado de trabalho.  

 O Reinventando o Ensino Médio já cita uma Base Nacional Comum, assim como 

o projeto político pedagógico, definindo um ensino que contenha características regionais 

e locais da sociedade. O que desperta a atenção é perceber que no projeto em questão 

trata-se os alunos como “clientela” (2018, s/p), como se fossem clientes que procuram 

produtos acabados e de fácil acesso. Entende-se que há a necessidade em trazer aos jovens 

estudantes realidades do local para construir de forma coletiva, habilidades e 

competências, porém nós como professores não somos vendedores do conhecimento, 

somos mediadores.   

 Por meio deste mesmo documento evidencia-se a necessidade empregatícia 

direcionada aos jovens do ensino médio. O documento também traz uma pequena 

abordagem sobre o ensino de pessoas com necessidades educacionais especiais, sendo 

uma das escolas integrantes da rede de Escola Inclusiva da Secretária de Estado de 

Educação. E somente no ano de 2018 inclui-se a oferta do Atendimento Educacional 
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Especializado – AEE em sala de recursos multifuncionais de acordo com o Decreto 

nº6.571/2008 e resolução do CNE/CEB nº4/2009. 

 Elucidar questões sobre a educação especial é importante para compreendermos 

sobre a realidade educacional da escola, levando-se em consideração que ela é a mesma 

unidade educacional que oferta o ensino médio no município, tornando-se, desta forma, 

responsável em atender toda demanda inclusiva do município de Canápolis-MG, criando 

caminhos mais desafiadores para os professores que ali lecionam. 

 Atualmente a Escola Estadual São Francisco de Assis ministra Ensino 

Fundamental anos finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio sem habilitação profissional, EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), 3º Período do Curso Normal em Nível Médio – 

Magistério, e ainda possui uma Sala de Recurso.  

 O PPP em questão traz citações de Vygotsky sobre a importância do processo de 

construção de conhecimento, afirmando que este processo não ocorre por meio de uma 

maturação orgânica, mas por meio de trocas estabelecidas entre os estudantes e o docente. 

Cita também a importância em valorar as formas como os alunos pensam e se comportam, 

os valores que carregam e os conhecimentos que possuem, e o que é construído por meio 

de suas relações.  

 A partir da análise do Projeto Político Pedagógico pressupõe-se que a escola 

condiz com um ensino que rompa com as relações tradicionais de ensino, e possa 

compreender o cotidiano do estudante como um direcionador para a construção do 

conhecimento, entendendo que o estudante é um ser “influenciado a cada instante por 

tudo que está ao seu redor e é o que lhe proporciona o que chamamos de educação” (PPP, 

2018, s/p). 

 Entende-se que o espaço geográfico influencia sim o jovem estudante, porém não 

oferece a ele uma educação, proporciona ao estudante a possibilidade em obter um 

conhecimento empírico, necessitando então dos espaços de ensino formal e da mediação 

exercida pelo professor para que efetive a construção do conhecimento, processo que 

envolve toda vida escolar do estudante. 

Dentro dos objetivos propostos pelo PPP, encontramos: Proporcionar aos alunos 

um ensino de qualidade, preparando-os para o exercício da cidadania, com senso crítico, 

responsabilidade e conhecimento científico; Criar condições para que todos os alunos 

desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para a vida em 

sociedade; Buscar novas soluções criar condições que exijam o máximo de exploração 

por parte dos alunos e estimular novas estratégias de compreensão da realidade;   
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Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de habilidades socialmente significativas, 

visando a construção de identidades solidárias, autônomas, competentes e responsáveis; 

Aplicar conhecimento que tenham relação significativa com a vida do aluno; Incentivar 

educadores e alunos a desenvolverem recursos de aprendizagens diversificados; Valorizar 

os conhecimentos prévios dos alunos em situações reais, enfim, os objetivos totalizam 21 

e os que foram destacados, direcionam para o que está dissertação objetiva. 

 Os objetivos apresentados pelo PPP reforçam a ideia de que o ensino nos dias 

atuais necessita criar compromissos com a comunidade escolar, despertando o interesse 

do estudante levando em consideração suas experiências e acrescentando ao seu 

conhecimento novas aprendizagens significativas e contextualizadas.  

 O currículo então nos apresenta uma organização conforme a legislação, em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais implicando diretamente na 

organização dos estudos de forma interdisciplinar, que atenda a realidade social, 

econômica e cultural da comunidade. Dentro deste currículo fazem parte do Ensino Médio 

os componentes curriculares; Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física, Arte, 

Biologia, Física, Química, Matemática, Sociologia, Filosofia, História e Geografia. 

 As ciências que constam no currículo como uma obrigatoriedade imposta pelo 

Conteúdos Básicos Comuns (CBC), são definidas pela Resolução SEE nº. 666/2005. 

Sendo assim, a Geografia apresenta a seguinte ementa: 

Reconhecer as contradições e os conflitos econômicos, sociais e 

culturais, o que permite comparar e avaliar qualidade de vida, 

hábitos, formas de utilização e/ou exploração de recursos e 

pessoas, em busca do respeito às diferenças e de uma organização 

social mais equânime (SEE, 2018, s/p). 

 

 É perceptível várias fragilidades que podem ser encontradas a partir da análise do 

PPP e seu projeto de construção, como, por exemplo, o currículo não apresenta saberes 

relacionados à realidade dos estudantes além de não haver uma valorização dos saberes 

dos docentes. Outro ponto a ser citado é que o PPP não apresenta um direcionamento 

sobre a interdisciplinaridade como algo essencial diante do processo educativo, e com 

base no que foi levantado até sobre o conteúdo de indústria que é um tema que pode ser 

trabalhado de forma interdisciplinar favorecendo a boa qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Os planejamentos escolares são realizados de acordo com os indicadores, como o 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) onde a média do estado de Minas 

Gerais no ano de 2017 referente ao ensino fundamental anos finais equivale à 4.7 inferior 
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à meta projetada 5.2, percebe-se que nos últimos dois anos vem caindo e sendo inferior à 

média, entre os anos de 2007 e 2013 as metas foram atingidas, questiona-se quais foram 

os motivos para que não fosse contínuo nos anos de 2015 e 2017, podendo ser visto no 

gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 1. IDEB – Ensino Fundamental anos finais – MG.

 

FONTE: http://ideb.inep.gov.br (Acesso 11/2018) 

 

 Percebe-se que os números possuem um crescente linear apresentando em alguns 

momentos até décimos acima da média, porém a partir do ano de 2013 os números 

passaram a apresentar uma decrescente em relação as metas estabelecidas. Quando se 

analisa os números do ensino médio do estado de Minas Gerais, encontramos uma 

realidade que é pior do que se relacionarmos ao ensino fundamental anos finais. 

 É perceptível que os números do ensino médio apresentem também um 

crescimento linear as metas estabelecidas, porém a partir do ano de 2011 o declínio é 

muito grande se comparado as metas propostas pelo índice, sendo até mesmo equivalente 

aos números apresentados no ano de 2007, 8 anos antes, compreende-se que os números 

deveriam acompanhar as metas estabelecidas, onde continuaram a subir e só passaram a 

evidenciar mais o déficit educacional. 
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GRÁFICO 2. IDEB – Ensino Médio – MG. 

 
 

FONTE: http://ideb.inep.gov.br (Acesso 11/2018) 

 

 Quando busca-se compreender a realidade que envolve o município de Canápolis-

MG, os números já apresentam um declínio quando relacionamos ao ensino fundamental 

anos finais entre os anos de 2009 e 2013, apresentando um leve crescente entre os anos 

de 2003 e 2015, seguida de um decréscimo entre 2015 e 2017. Quando se evidencia o 

Ensino Médio, na página do IDEB é possível encontrar somente números de 2017 e as 

metas posteriores, com acréscimos de dois décimos a cada dois anos 2019 e 2021. 

 

GRÁFICO 3. IDEB – Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio – MG. 

 
FONTE: http://ideb.inep.gov.br (Acesso 11/2018) 

Os índices de avaliação escolar recebem uma devida atenção do corpo docente e 

administrativo da escola, a professora em observação pauta, em quase todas suas aulas, a 

necessidade de ter números positivos para que se tenha um maior recebimento de verbas 

que podem ser destinadas a escola, além de monitorar o desempenho acadêmico dos 

alunos em nível nacional, e os resultados sempre determinam como a escola se destaca 
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de acordo com a nota obtida. E por meio desta avaliação planejam atividades para que 

possam acompanhar as metas estabelecidas.  

 Far-se-á necessário citar que a queda nos índices apresentados pelo IDEB 

acompanha a queda do número de alunos matriculados na Escola Estadual São Francisco 

de Assis, sendo que muitos alunos procuram escolas em cidades vizinhas em busca de 

melhores condições escolares, e um preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio. 

Outro ponto a ser destacado é a diminuição de estudantes no ensino fundamental anos 

finais, sendo possível presenciar durante as idas até a escola estudada a preocupação que 

a escola possuí em relação a perda de alunos para uma escola militar no município de 

Itumbiara-GO (57 km de Canápolis), esse número afeta gradativamente o número de 

alunos matriculados no Ensino Médio. 

 De acordo com o monitoramento do CAEd (Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – CAEd/UFJF), no ano 

de 2017 o Ensino Fundamental anos finais possuíam 326 alunos, e no ano de 2018 o 

número correspondia a 144 alunos. O ensino médio apresentava um número de 174 

matriculados, porém no ano de 2018 esse número equivale a 156 alunos.  

 Como se percebe, é enorme a diferença entre os anos, podendo-se relacionar esse 

dado com a instalação de um Instituto Federal de Minas Gerais na cidade de Ituiutaba-

MG, a 83 km de Canápolis e o Colégio Militar em Itumbiara, que atraíram os olhares dos 

pais de alguns alunos, para que eles transferissem seus estudos. Há também aqueles que 

são direcionados à cidade de Uberlândia-MG em busca de melhores condições de estudo. 

A coordenadora pedagógica ao falar sobre essa perda de alunos demonstra apreensão, 

pois é um número representativo para a escola, e percebeu-se que existe até uma 

aproximação da coordenação da escola junto a alguns familiares na busca pelo retorno do 

jovem estudante ao seu local de origem. 

 Segundo o EducaCenso apresentando dados do INEP/Censo Escolar, os números 

que representam as taxas de reprovação e abandono escolar devem ser analisados 

sistematicamente: o número de alunos que abandonam a escola apresenta uma escala 

decrescente, enquanto o número de reprovação principalmente relacionada ao ensino 

médio se apresenta em nível crescente, e se compararmos o ano de 2008 e 2015 a taxa do 

último ano é maior que a do primeiro ano, o que difere da realidade apresentada do ensino 

fundamental que apresenta taxas de diminuição em todos os anos posteriores à 2008. 

Pergunta-se onde estão estes jovens? 
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GRÁFICO 4. Taxas de reprovação e abandono escolar  

 
FONTE: INEP/Censo Escolar (2015). 

  

O problema da reprovação e do abandono escolar tem sido debatido pelos órgãos 

governamentais e pelo contexto acadêmico, devido à importância em relação à educação, 

principalmente quando referenciamos ao ensino público. Compreende-se que nem sempre 

as políticas que visam exterminar o abandono escolar e a reprovação nem sempre possui 

êxito. 

 Existem muitas questões que podem estar relacionadas à evasão escolar e a 

reprovação, no município estudado encontramos realidades relacionadas principalmente 

a origem social, tem-se também a relação com os valores culturais apresentados por 

alunos imigrantes e a permanência na escola. Enfim, são muitos fatores que caberiam a 

um novo levantamento dissertativo.  

  A prática pedagógica é um fator importante para a manutenção do aluno na 

escola, tendo boas formas de aplicar avaliação, apresentar uma liberdade no processo de 

ensino e aprendizagem, fomentando por meio do processo formativo a necessidade de 

levar para a sala de aula todo o conhecimento que o aluno construir até ali. 

 Sendo assim, os números que correspondem à evasão escolar e ao abandono, 

aponta - nos algumas falhas no sistema educacional, e buscando ocupar estas lacunas por 

meio da construção de um ensino que tenha como fator contribuinte para que o jovem 

estudante tenha um maior interesse no processo de ensino - aprendizagem, é um dos 

objetivos primordiais desta dissertação. 

 Apresenta-se assim por meio do conceito de indústria possibilidades para o uso de 

suas dinâmicas como um propiciador para a formação cidadã, dando ao jovem estudante 

a autonomia em exercer a Geografia escolar em seu cotidiano. Para tanto, diante do 

conhecimento do espaço que a pesquisa foi realizada, compreende-se a necessidade em 
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discutir as formas como os aspectos cotidianos chegam até o espaço de ensino, 

propiciando com que os jovens debatam suas relações com os espaços inseridos em seu 

lugar de vivência. 

 A partir da investigação no ambiente escolar é possível afirmar que é necessário 

aproximar o ensino de Geografia do cotidiano do jovem estudante, assim como também 

outras ciências, buscando reparar alguns contextos que permeiam a má qualidade do 

ensino. No levantamento teórico sobre o conceito de indústria e na observação das aulas 

da professora regente, é evidente a necessidade de fazer com que os alunos se apropriem 

de conceitos geográficos, e que a todo momento de vivência está diretamente ligada à 

uma das dinâmicas ocasionadas pelo sistema de produção industrial.  

 Nesse sentido, articulando a forma proposta por Cavalcanti (2014) em explorar os 

conceitos ressignificando e sistematizando os elementos, articula-se novas propostas para 

a manutenção de uma construção de conhecimento para que os alunos tenham de fato 

aprendido sobre determinado conteúdo, propondo aos jovens estudantes um momento de 

síntese a partir das práticas exercidas em trabalho de campo, realizado junto aos alunos e 

professora da Escola Estadual São Francisco de Assis. 

 Compreende-se que a execução do percurso didático tornou possível observar a 

Geografia cotidiana a partir do que acontece em nosso cotidiano, buscando por meio da 

vivência conteúdos achegados dos jovens estudantes, aproximando as Geografias vivida 

e científica, dando ao educando uma posição autêntica na produção de conhecimento, 

reconhecendo assim o seu papel ativo em sociedade. Esse momento foi relevante para 

entender que o conceito de indústria é um tema propulsor para o conhecimento da ciência 

Geográfica, e para que o estudante tenha uma melhor compreensão sobre a cidade em seu 

sentido pleno.  
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4.2 Os jovens estudantes e o processo de ensino e aprendizagem sobre o conteúdo de 

indústria pelo ensino de Geografia na Escola Estadual São Francisco de Assis 

 

 Diante da proposta determinada pela obtenção de dados desta dissertação têm-se 

a necessidade de evidenciar o processo de ensino e aprendizagem que ocorre, na Escola 

Estadual São Francisco de Assis, localizada no município de Canápolis - MG. Frente à 

necessidade de obter dados, utilizou-se como procedimento metodológico a observação 

participante, permitindo maior interação entre aluno, pesquisador e professora regente, 

contribuindo, desta forma, na construção das aulas e no projeto a ser realizado. 

 A interação decorrente da observação participante determina pontos necessários 

para que a pesquisa seja desenvolvida, fazendo ligações com as fundamentações teóricas 

levantadas até então, analisando dados e verificando se a teoria vem ao encontro da prática 

num contexto escolar social e jovem. De acordo com os momentos desta pesquisa, 

compreende-se que a realização do planejamento antes da execução das atividades é um 

elemento necessário, compreende-se que a metodologia utilizada é resultado de um bom 

processo de observação, inserindo respostas a lacunas encontradas no espaço em que se 

desenvolve a pesquisa. 

 Para que não seja uma pesquisa empirista, pressupõe-se a análise das dinâmicas 

ocasionadas pela presença industrial no município de Canápolis, sendo assim, 

considerando-a e trabalhando com problematizações que favoreçam a construção de 

conhecimento, portanto, opta-se pela observação participante. 

 Araújo (2018, apud Vianna, 2013) apresenta a observação participante como um 

fator que nos permite ir além dos comportamentos, nos possibilita compreender as 

atitudes, as opiniões, e até mesmo os sentimentos que circundam nos espaços de ensino. 

É evidente a importância em definir a observação participante quando se trabalha com 

jovens estudantes, acredita-se que os mesmos estão passando por fases nas quais são 

“testados” socialmente a todo momento, e isso de certa forma os tornam vulneráveis 

diante do ensino aprendizado.  

 A observação no/do espaço escolar só nos ressalta a importância de perceber 

questões que se buscam investigar junto a jovens em período escolar, especificamente 

jovens que exercem suas práticas cotidianas, que vivenciam a cidade diante de tantas 

dinâmicas industriais que permeiam suas espacialidades no município de Canápolis-MG. 

Acredita-se que estas dinâmicas e influências causadas pela indústria local podem 
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oferecer elementos geográficos que possam vir a ser possibilidades para o ensino de 

Geografia. 

 Diante de um rigor necessário para a efetivação da observação da rotina escola, 

procura-se estabelecer de acordo com Selltz et al., (apud Vianna, 2003, p.20) um 

levantamento de dados a partir de quatro pontos a serem levados em consideração, ou 

seja, direcionadores do processo de levantamento de dados: O que deve ser efetivamente 

observado; Como proceder para efetuar os registros das observações realizadas; Quais os 

procedimentos utilizados para garantir a validade das observações; Qual o tipo de relação 

estabelecer entre o observador e o observado, qual a sua natureza e como implementar 

essa relação. 

 A observação é um importante processo para que possamos conhecer e nos 

aproximar dos sujeitos, e que por mais que tenhamos conhecimento cientifico sobre o 

espaço de análise, a cada observação se levanta algo novo, aumentando as lentes sobre as 

relações dos alunos, dos professores de Geografia e as atividades que são desenvolvidas 

em suas respectivas aulas. Foram observados jovens estudantes valorizando suas relações 

sociais no urbano e rural, e entende-se que estes jovens desenvolvem e constroem 

geografias em seu cotidiano, e que de acordo com Cavalcanti (2017, p.151) “...a 

Geografia científica, que busca fazer uma leitura dessa “outra” geografia, generalizando 

as experiências e assim possibilitando uma relação mais eficaz com a realidade, por meio 

do entendimento de sua espacialidade.” 

 O que pretende-se dizer é que estes jovens estudantes constroem e utilizam a 

Geografia em seu cotidiano, para tanto necessitam que os professores medeiem o 

conhecimento para que construa olhares geográficos, problematizando conteúdos que 

tenham como origem o local onde estão inseridos e relacionando aos conteúdos 

geográficos. 

 As observações realizadas na Escola Estadual São Francisco de Assis no 

município de Canápolis - MG foram realizadas no segundo semestre do ano de 2018 e no 

primeiro semestre de 2019, entre os meses de Outubro e Abril. As observações eram 

realizadas às terças, quartas e quintas feiras, juntamente com os professores de Geografia 

do ensino médio no período matutino, sendo estas: 2 turmas de 3º ano (32 aulas 

observadas); 2 turmas de 2º ano (24 aulas observadas), totalizando 4 turmas em análise e 

56 aulas observadas. 

 Realizando a análise dos documentos oficiais juntamente com as observações em 

sala de aula, tornou-se possível identificar vários elementos relacionados ao que já era 
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imaginado, porém muitas realidades ainda vieram a ser encontradas no processo de 

observação, sendo necessário citar as formas como os jovens interagem entre si, 

identificando momentos que favorecem a troca de conhecimentos entre os sujeitos que 

vivenciam no espaço de ensino. Afirma-se que o processo de observação participante 

superou as expectativas pré-concebidas, fazendo com que o projeto de mediação viesse a 

ser realizado de acordo com as propostas que a pesquisa propunha. 

 Entende-se que a proposta do desenvolvimento do percurso didático depende 

diretamente do processo de observação participante junto com o professor, estabelecendo 

critérios que pudessem respeitar a organicidade da construção de um trabalho de campo, 

compreendendo o tempo escolar e o tempo da organização advinda dos espaços em que 

solicitávamos as visitas. Um ponto a ser elencado que ocorreu durante o processo de 

observação é a responsabilidade com que a professora regente tratou a pesquisa a ser 

desenvolvida, sempre deixando em suas aulas “flashes” relacionados à indústria local.  

 Torna-se necessário elucidar que mesmo realizando observações junto aos alunos 

do segundo ano do ensino médio, chega-se à conclusão que a proposta do percurso 

didático seria realizada diretamente com os alunos do terceiro ano do ensino médio, 

mesmo ciente de que a temática consta no conteúdo programático dos alunos do segundo 

ano o foco é trabalhar com os alunos do ano final da educação básica dos jovens 

estudantes. Desse modo, os relatos das observações seguiram os seguintes elementos: A) 

O cotidiano das aulas e os sujeitos da pesquisa; e B) Os conteúdos ensinados e a relação 

com o ensino aprendizagem. 

 A rotina escolar do espaço em análise é igual a qualquer outro espaço de ensino, 

o que difere é a localidade, a especificidade das relações que ocorrem no município de 

Canápolis. Sinos batem, alunos se direcionam às salas de aula, alguns atrasos 

corriqueiros, professores sinalizando cumprimentos.  

 A sala dos professores é um pequeno espaço aonde eles se reúnem nos intervalos 

e no início das aulas, fazem ali, antes de lidarem com os alunos, orações de mãos dadas e 

em círculo, acredita-se que respeitando a religiosidade histórica de um colégio que foi 

construído numa base católica por padres e freiras. Ao adentrar as salas a professora de 

Geografia os recepciona com um sonoro “Bom dia”, até os que ainda estão sonolentos 

acordam diante o som da professora em questão. 

 Essas descrições objetivam apresentar com detalhes a construção de uma relação 

pautada na proximidade entre docente e aluno, estabelecendo uma conexão necessária 

para a efetivação do processo de ensino aprendizagem, apresentando elementos que 
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puderam contribuir frente à proposta de intervenção da mediação didática. Essa relação 

professor/aluno tornou possível observar como o desenvolvimento das aulas era comum, 

uma mediação orgânica em que a voz do aluno é estruturante diante da forma como a 

professora medeia o conteúdo ou tema geográfico, e na presença do pesquisador em sala 

de aula, a professora sempre buscava levar os caminhos das aulas possibilitando uma 

abordagem sobre o conceito de indústria. 

 Nesse sentido, torna-se necessário retomar o que se objetiva nessa pesquisa sobre 

temas e conteúdos no ensino de Geografia, resultando numa melhor análise sobre o 

conceito de indústria no/do local. O conceito de indústria é um elemento fundamental 

para a formação cidadã dos jovens estudantes, visto que é um sistema capitalista propulsor 

de dinâmicas e influências sobre a cidade e a vivência de todos que residem no espaço 

urbano ou no campo. Compreender o conceito de indústria e os conteúdos que lhe são 

atribuídos é uma possibilidade para que o ensino de Geografia colabore com a construção 

do olhar geográfico, a criticidade e a vivência ativa dos jovens em sociedade, objetivando 

uma participação social efetiva e consciente.  

 A partir das observações é possível afirmar que os jovens buscam ser vistos 

socialmente, eles marcam os espaços por onde passam e compartilham suas experiências 

sociais. É possível ouvir trocas de conversas sobre o passeio na cidade vizinha, sobre a 

festa entre amigos, sobre o clube ou cachoeira que visitaram, sobre o novo emprego da 

mãe na indústria, o produto novo adquirido e rapidez no processo de entrega, enfim, eles 

trazem até a sala de aula elementos que podem ser transformados em exemplos 

geográficos, e a professora os utiliza no decorrer de suas aulas buscando sempre 

aproximar conteúdos científicos das experiências compartilhadas.  

 Esses elementos que são aproveitados pela professora no desenvolver das aulas de 

Geografia é um importante fator para visarmos a construção do conceito de indústria, 

sendo parte de um processo de mediação importante para que os jovens estudantes 

compreendam a indústria e a cidade, objetivando uma formação cidadã diante da 

realidade dos alunos  

 A observação das aulas possibilitou um entendimento sobre diferentes formas de 

mediar o conhecimento, por mais que o conteúdo seja similar entre segundos e terceiros 

anos, é evidente a mudança na forma como encaminha os conteúdos. Em algumas turmas 

a professora se dedicava a lançar perguntas aos alunos para gerar problematizações no 

desenvolver das aulas, atraindo a atenção dos alunos por meio de exemplos cotidianos 

que a professora vive em comum aos jovens estudantes. Em outra turma, o livro didático 
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era a principal ferramenta didática, de acordo com a professora “é uma turma que precisa 

ter algo em mãos para que foquem no decorrer das aulas”, e assim a professora prolongava 

debates permeando questões existentes no livro didático. 

 Tal mudança metodológica de acordo com a turma a ser trabalhada é um bom 

elemento a ser valorizado na construção desta dissertação, o que de acordo com Schulman 

(2014, p.206) seria o “conhecimento pedagógico geral, com especial referência aos 

princípios e estratégias mais abrangentes de gerenciamento e organização de sala de aula, 

que parecem transcender a matéria”. Entende-se que o conhecimento pedagógico faz com 

que a professora tenha resultados positivos no processo de ensino aprendizagem, tendo a 

efetiva participação dos alunos que reflete numa maior interação. 

 Destaca-se que a professora se apoderava de elementos apresentados pelos alunos 

buscando estabelecer conexões entre vida cotidiana dos alunos e conteúdos geográficos. 

Além disso, foi possível identificar pós aula que os alunos passavam a praticar esses 

conhecimentos, em alguns intervalos alunos fotografaram o teto da escola com algumas 

antenas, cabos de rede, fio de energia e levando para a sala de aula questionaram a 

professora se de fato aqueles aparelhos eram frutos da globalização. A professora 

sorridente e nitidamente orgulhosa, me olhou e disse, “tá vendo Gustavo nem tudo nos 

dias atuais está perdido, isso é bom demais quando acontece, é satisfatório.” 

 Nesse primeiro período de observação se destacou o momento histórico em que 

estávamos vivendo, o período de eleições brasileiras. Todos os assuntos encaminhados 

durante as aulas terminavam num clamor dos alunos por um posicionamento da 

professora, que evitava de todas as formas se posicionar politicamente em sala de aula 

devido a vários processos vigentes contra outros docentes da mesma instituição. Mas a 

professora tomou uma de suas aulas para fazer um questionamento sobre classes sociais, 

e indagou aos alunos sobre qual classe eles pertenciam: dos empresários políticos ou dos 

assalariados que servem a mão de obra. O silêncio soou como uma sinfonia num anfiteatro 

com boas acústicas, percebeu-se que muitos alunos naquele momento questionavam a 

qual família eles pertenciam, e em quem deviam votar nas eleições. 

 Nesse momento a professora utilizou a indústria como conteúdo para falar sobre 

a distribuição de renda desigual que paira sobre o município de Canápolis, 

problematizando questões de vivência social e os que regem a política local: quem são e 

quais as benfeitorias realizadas em Canápolis? Quem privilegiam? Sendo assim, em quem 

devemos votar? No patrão que só quer a mão de obra ou naquele que oferece a mão de 
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obra assim como nós, que nos representa. O posicionamento da professora fica nas 

entrelinhas, mas para quem consegue ler, as entrelinhas é uma forma de se manifestar. 

 Existiram também elementos semelhantes em suas aulas por mais que sejam 

turmas diferentes. A voz ativa do discente é uma importante ferramenta que encaminha o 

desenvolvimento de um debate que tinham como articulação conteúdos geográficos, não 

havia impedimento de opiniões por mais que fossem de cunho pessoal, como publicações 

da professora e ou do pesquisador em suas redes sociais, nesses momentos a professora 

desconversava e voltava a reger suas aulas. O quadro virava uma típica obra de arte 

contemporânea, cheio de traços, setas, círculos, cores diferentes em giz, ressaltando 

exemplos atrás de exemplos para que os alunos compreendam o que de fato vem sendo 

ensinado, terminando quase todas suas explicações com um: “Vocês entenderam mesmo? 

Quero ver então na prova?” 

 A organicidade para construir uma aula é invejável no bom sentido, havia 

participação dos alunos, não em totalidade, mas havia grande parte de olhos atentos nos 

dizeres da professora de Geografia, não era uma aula limitada a leituras de textos ou 

imagens, era tudo participativo, normalmente problematizações indagadas por algo que 

aconteceu com os alunos minutos antes de estarem na aula de Geografia, como, a 

mensagem aleatória no celular, a facilidade em ouvir qualquer música, o acesso a 

informação rápida e a troca destas informações, imagens de paisagens que os alunos 

tinham no celular, estes elementos compunham as aulas da professora observada. 

 Há literatura que fala sobre ensino de Geografia e ou Educação Geográfica, onde 

se fala da necessidade de valorizar o cotidiano do aluno, a forma como ele leva elementos 

até a sala de aula, valorizar a cultura dos espaços em que se inserem, questionar sobre 

quem é o seu aluno, conhece-lo. O primeiro momento que vi a teoria na prática, o 

encantamento em ver algo tão debatido em eventos científicos relacionados ao ensino de 

Geografia aconteceu. Ainda existem professores que se preocupam com a boa qualidade 

do ensino, que visam resultados qualitativos, que visam formar seus alunos para viverem 

em sociedade. 

 E sempre que a professora se aproximava em falar sobre algo relacionado ao 

conceito de indústria problematizava os alunos sobre questões econômicas, sociais, 

culturais ou ambientais. Onde elas se localizam no campo ou na cidade? Porque perto dos 

recursos hídricos ou as margens da rodovia? Porque temos indústrias que produzem vinte 

e quatro horas por dia? Para onde vai os resíduos? Percebia que aos poucos a professora 
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preparava os alunos para saírem em campo, além de identificar elementos que poderiam 

direcionar para uma formação cidadã. 

 A etapa determinada pela observação participante foi de extrema 

importância para que fosse possível conhecer e problematizar a realidade pertencente a 

Escola Estadual São Francisco de Assis, possibilitando propor metodologias direcionadas 

para trabalhar com a professora e os jovens estudantes, com o intuito em mediar a 

formação do conceito de indústria. Os resultados de todo esse processo construtivo 

dissertativo serão discutidos na seção a seguir. 
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5. O PERCURSO DIDÁTICO E AS POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO DO 

CONCEITO DE INDÚSTRIA NO MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-MG 

 

 Desenvolver uma mediação didática tendo o percurso didático proposto por 

Cavalcanti (2013) é a etapa fundamental na construção desse trabalho. Torna-se 

necessário elucidar a ocorrência dessa proposta didática que nos coloca frente a vários 

desafios, sendo um deles compreender o conceito de indústria e o aproximar da ciência 

geográfica, retirando deste conceito vários elementos que favorecem a construção de um 

pensamento geográfico diante da vivência dos jovens escolares. 

 Ensinar um conceito que em muitos momentos não é visto com um objeto para a 

Geografia baliza uma convicção de defesa. Defesa esta que busca dar novos significados 

às pequenas cidades e suas múltiplas ações sobre os sujeitos, respeitando assim os espaços 

de vivência que os jovens levam consigo como experiências diretas e cotidianas numa 

perspectiva da educação geográfica.  

 Na busca por um trabalho que tenha importância diante do ambiente acadêmico, 

no decorrer da escrita da dissertação foi possível levantar vários elementos para que 

dessem base à proposta metodológica. Pode ser citado como exemplo, o levantamento 

histórico sobre a indústria brasileira, de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro e Canápolis, 

como também as orientações curriculares que estruturam os conteúdos ministrados no 

ensino médio. Além de apresentar eixos e conteúdos programáticos direcionados aos 

alunos do ensino médio da rede pública, buscando pinçar momentos em que encontra-se 

possibilidades para o estudo do local de vivência dos jovens estudantes. 

 Fala-se tanto em jovens estudantes, e, pergunta-se: como estes jovens se 

encontram diante da construção de um conhecimento que é afirmado ser necessário para 

a vivência em sociedade? As observações no espaço escolar possibilitaram ver as diversas 

formas de comportamento que os jovens realizam na escola, sendo possível identificar 

uma juventude conectada em vários lugares ao mesmo tempo, habilidosa e ágil na 

resolução de problemas, com respostas formuladas, problematizadoras e questionadoras. 

Esse fator questionador às vezes vazios e sem fundamento, mas eles existem e dão espaço 

para que a professora preencha com conteúdo a ser ensinado.  

 Portanto, este último capítulo dedica-se a discutir o desenvolvimento da prática 

no espaço escolar visando à construção do conceito de indústria, compreendendo as 

relações entre os jovens e estudantes e o professor diante da participação do pesquisador 

nas aulas de Geografia. Os momentos se dividem em uma aula em que buscou-se 
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apresentar aos alunos o mapa de conteúdo com todos os elementos que uma indústria 

pode dinamizar no local, buscando aproximar o cotidiano do jovem estudante ao conceito 

científico, tendo sempre a valorização dos conhecimentos que os alunos apresentavam no 

decorrer das aulas. Em seguida, desenvolveu-se uma atividade de campo experimentando 

o percurso didático como atividade de intervenção, onde buscou-se efetivar a construção 

do conceito de indústria que visasse contribuir para que os jovens conhecessem mais a 

cidade onde vivem, e também para que o professor pudesse valorizar as potencialidades 

geográficas locais no ensino de Geografia. 

 

5.1 Um pouco mais sobre o cotidiano escolar e muito mais sobre a indústria como 

conceito a ser formado 

 

 A Geografia é uma ciência que os estudantes tem familiaridades e despertam um 

maior interesse, o que Cavalcanti (2017, p.151) afirma que “a geografia importa, tanto a 

geografia vivida, como realidade espacial empiricamente experimentada.” Identifica-se 

por meio das observações que os jovens escolares buscam se aproximar dos conteúdos 

que são ministrados nas aulas de Geografia, apresentando exemplos que lhe caem como 

novas leituras do espaço geográfico. 

 Quanto à relação com o ensino e aprendizagem nota-se que estes jovens alunos 

não ligam muito para a forma como e quando são avaliados, não cumprem com datas de 

entregas de trabalho e/ou dias de prova, mas quando questionados sobre determinado 

tema ou conteúdo nota-se que eles sabem explicar. Agora questiona-se a necessidade em 

mudar os processos avaliativos quantitativos por metodologias que possam concretizar o 

conhecimento escolar.  

 Após finalizar o processo de observação participante retoma-se o contato com a 

Escola Estadual São Francisco de Assis para que possa ser realizado a intervenção 

didática. Nesse momento, apresentei o mapa de conteúdo desenvolvido para que pudesse 

ser compreendido como trabalhar o conceito de indústria tirando deste conceito vários 

elementos que são de propriedade da Geografia, e que estão presentes nos conteúdos 

programáticos do ensino de Geografia. 

 O desenvolver de um mapa de conteúdo tem como objetivo descrever 

direcionamentos de como trabalhar determinados conceitos. Quanto mais elementos 

aparecem, mais possibilidades no processo de ensino aprendizagem. Sendo assim, vários 

conceitos e temas podem ser inseridos num mapa de conteúdo fomentando o mesmo 
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objetivo, o de identificar elementos que tenham como origem um determinado conceito. 

Por meio do mapa trabalhamos com o conceito de indústria, identificando suas dinâmicas, 

sua sequência temporal, e colocando seus elementos em evidência para que pudessem ser 

trabalhados. 

 A construção de um mapa de conteúdo favorece com que o docente use da melhor 

maneira determinados conceitos, onde o processo de mediação é realizado por meio de 

temas que são extraídos e intercalados, determinando uma forma apropriada em dar 

seguimento no ensino escolar.  

 O mapa de conteúdo como ferramenta escolhida para desenvolver esta dissertação 

oferece maior adequação às realidades locais, além de inserir elementos específicos do 

conceito, possui uma enorme gama de possibilidades que podem ser trabalhadas pelo 

professor, ou seja, um ordenamento de conteúdos e temas que direcionam o processo de 

mediação.  

 Sendo assim, compreende-se que o mapa de conteúdo é uma ferramenta que 

permite com que o docente possa ter direcionamentos de todos os elementos que 

compõem um conceito, por meio de levantamentos teóricos científicos, aplicando assim 

um ensino com maiores interações entre Geografia, conceitos e temas e o cotidiano do 

jovem estudante. 

 Em prática no espaço escolar, acredita-se que a utilização do mapa de conteúdo 

apresentou algumas vantagens dentre elas: permitir verificar como os elementos se 

conectam e se relacionam num contexto teórico, facilitando a compreensão do conceito 

de indústria; facilitar a aproximação de determinados temas com a realidade local; 

propiciar a visualização de caminhos para a concretização do ensino aprendizagem. 

 Nesse sentido, integrar as teorias num modelo prático de ensino e aprendizagem 

responde a um dos principais desafios do ensino de Geografia, que é a formação de 

cidadãos conscientes do seu papel na sociedade e na construção do espaço Geográfico. A 

construção de conceitos no Ensino Médio, neste caso 3º Ano, deve ser baseada em 

conceitos basilares, ou seja, na raiz conceitual e aproximando sempre numa ótica proposta 

pelas categorias de análises geográficas, sendo assim, o docente torna-se capaz de 

desenvolver atividades que possam aproximar o jovem estudante de sua realidade 

compreendendo a relação da Geografia com o meio. 

 Tem-se na página cento e dezesseis a materialização de mapa de conteúdo 

desenvolvido a partir do conceito de indústria, na perspectiva de um trabalho que valorize 

suas dinâmicas e elementos geográficos, garantindo condições para que o professor possa 



118 
 

consolidar um processo de ensino aprendizagem dinâmico e gradual, envolvendo a 

cooperação dos alunos e a valorização do local que os representam, constituindo um 

conceito que possa ser percebido pelos jovens para além dos muros da escola, ou seja, 

ampliando o conhecimento no sentido de relacionar os espaços, regional, global e local.  

 Toda essa afirmação da necessidade de o conhecimento ir além dos muros da 

escola é apresentada por Vygotsky (2000) quando se atribui o uso dos conceitos do dia-

a-dia que as crianças atribuem sentidos às definições e explicações dos conceitos 

científicos. A mediação então torna-se um fator importante para a aquisição dos 

conhecimentos científicos que são possibilitadas por meio dos conceitos cotidianos. 
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Num contexto semelhante ao que ocorre em qualquer pesquisa que se tenha 

escolas públicas como área de análise, foram várias idas e vindas na busca por respeitar 

um cronograma para a realização das atividades, na intenção de estabelecer boas relações 

com professores de outras disciplinas, bem como não incomodar nos horários de suas 

aulas, além de estar em mútuo contato com as indústrias e espaços a serem visitados e 

juntamente com a prefeitura de Canápolis que ofertaria o ônibus para que fosse realizado 

a atividade de campo. 

 Nesse sentido, buscou-se desenvolver os momentos que pudessem anteceder a 

atividade de campo permitindo executar o percurso didático, e para que pudéssemos 

desenvolver a proposta de intervenção. E as aulas ocorriam nas terças-feiras entre o 

primeiro e o quinto horário, quartas segundo ao quinto horário e nas quintas feiras 

segundo ao quarto horário, determinando assim os dias com que fossem desenvolvidos 

os encontros que antecederam as atividades escolares, e que puderam contribuir para a 

construção do conceito de indústria. 

 No intento de compreender melhor os jovens e as possibilidades que pudessem vir 

a ser trabalhadas, se coloca em evidência o conceito de indústria diante de vários 

momentos, considerando a necessidade de trabalhar com elementos identificados no 

cotidiano dos jovens estudantes e fazendo com que o conteúdo pudesse vir a ser algo ativo 

no processo de ensino - aprendizagem. 

 Desse modo, aplicou-se uma atividade dirigida pela professora questionando 

sobre algumas finalidades que tivessem ligações com a indústria local, buscando conhecer 

melhor os alunos. O objetivo era debater com os jovens estudantes a presença da indústria 

local em suas vidas, quais eram as ligações, como se reflete sobre a localidade no ensino 

de Geografia, o que foi apresentado pela professora regente como uma de suas 

dificuldades. Essa proposta teve como finalidade conhecer melhor as relações dos 

estudantes com as dinâmicas industriais no cotidiano que os pertencem.  

 Inicialmente as respostas encontradas já era algo previamente imaginado. No 

entanto, pode ser percebido que existem muitas informações que alguns alunos preferiam 

manter para si, típico de jovens que acham que estão sendo monitorados o tempo todo, 

porém ainda nos trouxe resultados satisfatórios. Obteve-se um total de 38 folhas de 

atividades, entretanto, alguns alunos ficaram de entregar posteriormente e não 

entregaram, e outros faltaram no dia de aplicar a atividade. No fim, consideram-se 40 

folhas de atividades com respostas que desenharam os seguintes dados: 
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Têm-se 62% dos alunos do sexo feminino e 38% do sexo masculino, estes 

permeiam a faixa etária de 17 a 19 anos, sendo que a maioria possui 18 anos.  

Grande parte dos alunos, 82%, são do município de Canápolis, outros 18% 

pertencem a outras cidades e ou estados (Ituiutaba, Uberlândia, Itumbiara, Centralina, 

São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia). 

Destes alunos, 62% pretendem ser funcionário de alguma das indústrias locais, 

outros 38% pretendem mudar de cidade por conta dos estudos. 

Têm-se 92% dos alunos que possuem na família alguém que trabalha numa 

indústria local. E 100% destes consomem produtos que advém das indústrias locais, e 

acreditam que elas proporcionam benfeitorias ao município. 42% dos alunos dizem que 

a Geografia possui relações com a indústria, e 58% acreditam que a Geografia trabalha 

várias questões menos a indústria que seria de outras disciplinas. 

 Durante a aplicação de atividades foi possível perceber diferentes relatos do grupo 

de jovens estudantes explicando alguns fatores sobre o processo migratório da família até 

Canápolis-MG, como o exemplo de uma aluna do 3º ano B: 

Aluna: Eu vim de Alagoas muito pequena, meus pais vieram 

trabalhar na Triálcool, aí depois quando ela quebrou, meus pais 

não tinham o que fazer porque eles não sabem ler nem escrever, 

só depois de um tempo que foram arrumar emprego em outra 

indústria. 

Pesquisador: E você vê Geografia em toda essa dinâmica? 

Aluna: É dá pra ver porque é migração, não é? 

 

 São questionamentos e indagações assim que direcionam a aula de Geografia, 

tendo como elementos a importância do movimento social e cultural que os alunos trazem 

até o espaço de ensino, e entende-se que o processo de migração é sim um dos elementos 

que podem ser ensinados a partir do conteúdo de indústria, sendo também um fator que 

afeta a vida dos sujeitos que se inserem em espaços diferentes ao seu de origem. 

 Ter familiares e ou conhecidos que trabalham em uma das indústrias locais é 

simplesmente um meio para que conheça a existência das indústrias, mas mesmo assim, 

os alunos não têm conhecimento da totalidade industrial no município, número que foi 

apresentado a eles, e que os deixou boquiaberto por pensarem que tinha somente 3 ou 4 

no máximo, e elas totalizam 9 indústrias. 

 De forma geral, na aula em que se apresenta a indústria local como um fator 

geográfico todos ressaltaram a importância da indústria com outros olhos, o que poder-

se-ia dizer com “olhos geográficos?”. É nítida a mudança do nosso olhar no espaço 
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quando conhecemos de fato a Geografia, e acredita-se que estes jovens estudantes passem 

a estabelecer um olhar mais criterioso diante dos fatores que modelam a Geografia 

cotidiana, o que para Castellar (2009, p.48) é “permitir a associação criativa e 

referenciada na experiência concreta, de evidente e maior capacidade de transmissão e 

fixação de conhecimentos.” 

 É necessário demonstrar aos alunos a necessidade de explorar os conteúdos 

científicos em seu cotidiano, fazendo com que os jovens estudantes possam compreender 

que suas práticas sociais transformam a cidade, é necessário que possuam entendimento 

sobre os agentes modeladores que produzem e reproduzem a cidade, ressaltando os 

aspectos mais visíveis que as indústrias ocasionam nos equipamentos urbanos.  

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas, no documentos NBR 9284, 

intitulado por Equipamentos Urbanos, determina estes sendo “equipamentos que dão 

sustentação às funções urbanas”, e complementa também como, “todo bem público ou 

privado, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em 

espaços públicos ou privados.” 

 Os espaços público e privado se encontram inseridos no cotidianos deste alunos, 

e os jovens passam a compreender que os equipamentos urbanos são de uso dos habitantes 

da cidade, e que a presença industrial interfere em seu cotidiano por meio das suas 

dinâmicas, pode ser percebido que, no decorrer das aulas, alguns alunos respondem que 

as indústrias situadas dentro do espaço urbano alteram seu cotidiano, como a fumaça que 

é expelida pelas chaminés, horários que são seguidos de acordo com os sinos que remetem 

ao início, meio e fim da jornada de trabalho, além de outros dizerem que levantam no 

amanhecer junto com seus familiares que são funcionários de alguma destas empresas.  

 Destacam a importância que a indústria tem em suas vidas, relacionando a 

conquistas que tiveram exemplos próximos como do jovem de 17 anos, aluno do 3º ano 

“A” do Ensino Médio: 

 

Aluno: Meu irmão formou em técnico em segurança e hoje trabalha na 

indústria X, ele já tem a casa e o carro dele, isso é bom demais. 

Pesquisador: E você consegue ver Geografia nesses elementos? 

Aluno: Não, ele cresceu na vida! 

Pesquisador: Bom, nesse caso temos a formação da mão de obra, a 

salário e o poder de compra e conquista, temos um ciclo capitalista. 

Tema que a professora falou bastante quando abordou a Geografia 

Econômica. 

Aluno: Nossa, mas Geografia está em tudo. 
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Professora Regente: Tudo e mais um pouco. 

 

 É interessante notar o que para nós graduados ou graduandos é nítido no quesito 

de perceber a Geografia no cotidiano, mas é admirável ver a Geografia ser construída aos 

olhos de jovens que vivenciam essa ciência a todo instante. Ser apaixonado pelo ensino 

de Geografia é se encantar pelas descobertas rotineiras de uma sala de aula, é ter olhos 

que brilham quando o aluno levanta o dedo e cita um exemplo que ele vive e aos poucos 

o exemplo bruto torna-se uma rocha lapidada nas mãos de quem medeia o conhecimento.  

 Nesse viés, é importante criar meios para que o jovem estudante possa analisar o 

espaço geográfico por meio do conhecimento de conteúdo aproximado de sua realidade, 

bem como ofertar meios para que o mesmo possa compreender o espaço vivido. A partir 

do momento que o aluno consegue entender a sua inserção num contexto local, têm-se 

por consequência uma compreensão do regional, nacional e global. Assim, as formas 

como se apropriarão dos saberes geográficos, contribuirão para uma efetiva construção 

de conhecimento. 

 

5.1.1 Explorando conteúdos interligados ao conceito de indústria 

 

 Para evidenciar o contexto da indústria local, procurou-se desenvolver uma aula 

destinada aos alunos do 3º ano A e B do Ensino Médio, porém a professora pediu para 

que fosse desenvolvida também com alunos dos segundos anos A, B e C. Entende-se que 

esta pode ser considerada uma oportunidade para que estes jovens possam compreender 

a indústria local como um potencialidade geográfica, sendo assim, a aula foi desenvolvida 

para as turmas citadas. 

 A partir das observações em sala de aula, definiu-se as formas como seria 

desenvolvida a aula, portanto o Datashow foi a ferramenta escolhida para executar uma 

aula composta por imagens e vídeos objetivando tomar a atenção ao que estava sendo 

falado. Mas aqui seria interessante falar como os jovens compreendiam sua função cidadã 

em sociedade, são ativamente políticos, posicionados mesmo que não tinham base 

ideológica mas buscavam exprimir seus anseios políticos, chamar atenção a todo instante 

buscando comentar casos do dia a dia ou do fim de semana. A professora então, tomava 

as rédeas das aulas e buscava fazer com que todos pudessem estar atentos ao conteúdo. 

 Efetivou-se a construção do conceito de indústria buscando mostrar aos alunos as 

dinâmicas que ocorrem na cidade que possuem como fator gerador a industrialização, 
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sendo assim, buscou-se utilizar variadas ferramentas para que os alunos possam 

ressignificar os lugares e o cotidiano (CAVALCANTI, 2007).  

 Avançando na pesquisa, conseguiu-se realizar a intervenção somente no ano de 

2019 devido a uma série de intercorrências. Como exemplo, as greves escolares no estado 

de Minas Gerais, eleições para presidência do país e o mês de Dezembro que é destinado 

à aplicação de provas bimestrais que encerram o não letivo, sendo assim, retomou-se o 

contado em Fevereiro de 2019 para que as atividades viessem a ser finalizadas, e que mais 

uma vez a professora e a coordenação da escola colocou-se prontamente à disposição para 

que a pesquisa fosse complementada. 

 Tem-se então dois momentos realizados junto aos alunos dos terceiros anos “A” 

e “B”, o primeiro, depois de aplicar uma atividade escrita percebe-se que estes alunos 

precisam ter um conhecimento melhor sobe as indústrias locais otimizando uma 

compreensão geográfica em seu cotidiano. Portanto, a professora deliberou três semanas 

consecutivas, totalizando 24 aulas, revezando entre terceiros e segundos, aconteciam na 

terça, quarta e quinta - feira, entre os meses de Abril e Maio de 2019. Sendo assim, teve-

se os dois momentos, onde o primeiro os alunos tiveram a oportunidade em conhecer as 

indústrias locais por meio de uma atividade no espaço escolar, e o segundo momento foi 

definido como um trabalho de campo, onde os jovens concretizassem o conhecimento 

teórico na prática. 

 Estas semanas resultaram em 9 encontros com as turmas do terceiro ano do Ensino 

Médio, e assim um deles caracterizou-se em atividade de campo realizada, como 

dissemos anteriormente. Antes dos trabalhos de campo, os alunos foram previamente 

preparados para que pudessem compreender a logística extraclasse e alguns fatores 

geográficos que pudessem vir a ser observados. Torna-se necessário elucidar aqui que a 

pesquisa já vinha sendo desenvolvida com outros alunos, porém como eles se formaram 

em 2018, as atividades da pesquisa tiveram continuidade com a turma do terceiro ano de 

2019, portanto, compreende-se que as atividades que objetivavam conhecer o grupo de 

alunos já demonstravam os resultados esperados, e supria os objetivos desta pesquisa, o 

que será abordado nos resultados finais. 

 A seguir será relatado os momentos de encontros que contribuíram para a 

construção do conceito de indústria. 
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5.1.2 A indústria no espaço escolar  

 A Geografia é uma ciência fundamental para a compreensão das questões 

socioeconômicas que envolvem a dinâmica urbana, havendo assim uma necessidade de 

levar estas dinâmicas aos espaços de ensino (re)construindo os conhecimentos por parte 

dos jovens escolares. Embora seja perceptível que a contemporaneidade e a tecnologia 

atraem a atenção dos alunos, desenvolver uma aula direcionada ao público jovem me 

desperta uma maior vivacidade, pois a mediação ocorre de jovem para jovem. Acredita-

se que eles precisam se identificar dentro do conteúdo ensinado, para que ao sair do 

espaço de ensino os jovens possam contextualizar novas leituras geográficas. 

 Nessa etapa do percurso didático evidencia-se uma contextualização da indústria 

no espaço escolar, buscando representá-la por meio das práticas espaciais cotidianas dos 

jovens, a forma como eles utiliza o local. Ao buscar esses elementos, tornou-se possível 

estabelecer interligações importantes para que pudesse ser mediado o conceito de 

indústria, apresentando lacunas que os jovens do terceiro ano do ensino médio do ano de 

2018 apresentaram numa determinada atividade realizada pela professora. Portanto, 

temos uma breve ideia sobre a forma como os jovens conhecem a indústria local, e se os 

professores de Geografia acreditam que possa vir a ser um conteúdo geográfico a ser 

mediado em sala de aula. 

 Sendo assim, é necessário pontuar que a pesquisa se desenvolveu com os jovens 

e a professora dentro e fora da escola, considerando a Geografia do local como um 

elemento que oferece possibilidades para a construção do olhar geográfico. Grande parte 

dos alunos se mostram ansiosos pela atividade de campo, e muitos afirmaram não ter 

conhecimento dos meios de produção, da industrialização nem dos componentes que a 

indústria possibilita diante da inserção da mesma no município de Canápolis-MG. 

 Buscou-se então sistematizar os conhecimentos múltiplos que os jovens possuíam 

relacionado ao conceito de indústria, levantando por meio destes elementos que deveriam 

ser trabalhados no processo de mediação. Esse momento de sistematizar o conhecimento 

advindo dos grupos de alunos, favoreceu traçar um trabalho de campo criando 

possibilidades que respondessem os questionamentos apresentados pelos jovens.  

 Ao iniciar a aula, com imagens das indústrias locais já se questiona aos alunos: 

 

Pesquisador: Quantos aqui conhecem as indústrias locais? (Todos 

levantam a mão) 

Pesquisador: Quantos aqui conhecem as dinâmicas geográficas das 

indústrias locais? (Somente dois levantam as mãos). 
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 Desta forma, realiza-se uma proposta para aqueles alunos, “Cite pra mim algumas 

dinâmicas geográficas ocasionadas pela indústria aqui em Canápolis.” Por meio desta 

proposição queria ver se pelo menos algum dos alunos assimilava alguns fatores a 

Geografia, e tive uma brilhante resposta. 

 
Aluno: Professor, a gente pode falar da migração, da economia, da 

minha tia que trabalha no Doce Mineiro, e dos doces que a gente tem 

em casa (completa com risos). 

  

 Por mais que não seja na totalidade, há alunos que conhecem a Geografia no 

cotidiano, e o que devemos aqui é ampliar essa Geografia, com a referência da ciência, 

para que todos ou a maioria possam compreender que os fatores industriais que interferem 

na dinâmica dessa atividade. Embora seja perceptível que os jovens compreendem a 

indústria como um sistema que atinge seu cotidiano, eles não manifestam em sala de aula 

seus conhecimentos, precisam ser despertados para que juntos possamos criar novas 

leituras sociais para a vida. Para Callai (2000) é preciso envolver a realidade do aluno 

neste processo. 

 Para que pudéssemos dar continuidade, a aula buscou-se o raciocínio geográfico, 

que Rua (1993) destaca ser importante para construção de conceitos geográficos pelos 

alunos, sendo pré-requisitos para que os jovens possam compreender a organização do 

espaço em que vivem por meio da valorização e da identificação de elementos e ou 

componentes geográficos, fortalecendo uma base para o que jovem estudante possa 

realizar críticas à organização espacial. 

 Esse levantamento de elementos geográficos foi realizado e apresentado aos 

alunos, com o simples fato de verem em sala de aula o que a indústria local é capaz de 

dinamizar no espaço e que a Geografia é responsável em mediar junto a eles. Portanto, 

no decorrer da aula os elementos e componentes da indústria foram sendo explicados ao 

mesmo tempo colocando fotografias assimilando ao conteúdo. Essa amostra de 

fotografias sempre era interferida como um sonoro, “Professor eu nem imaginava que 

isso é Geografia”, como o fato de ter vários caminhões que transitam pela cidade com a 

logo das indústrias, estes caminhões buscam, em sua maioria, leite dos pequenos 

produtores e os direcionam as indústrias. 

 Os diálogos durante a aula passaram a ocorrer de forma mais constantes, quando 

os jovens interferiam para colocar em pauta alguns questionamentos como, “minha mãe 

trabalha nessa indústria e ela ganha até bem”, “Porque tem muita gente nova que trabalha 
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lá?”, questionam os fatores logísticos em relação a Produção, Distribuição e Consumo, o 

que são reflexos da industrialização no município. Muitos alunos contestam a 

incompreensão de nunca terem percebido que a indústria é um fator geográfico, algo que 

sempre esteve ali na sua frente, como um dos alunos comentou o seguinte fato: 

 

Aluno: Está muito na cara de que os donos das indústrias é os caras 

que sempre tiveram vida boa, é tudo bom de família. E é isso que o 

senhor acabou de dizer sobre a Hierarquia Social Urbana.  

Pesquisador: Mas o que mais foi dito sobre? 

Aluno: Uai professor, sobre a tecnologia, a comunicação, inovando 

tudo né. Isso a indústria proporciona pra gente, mas eu queria ver essa 

tecnologia lá dentro, porque quando a gente passa por lá, só pensa que 

é um galpão (Termina com risos). 

  

 Os diálogos passavam a mostrar com mais detalhes qual a imagem que os alunos 

possuem sobre a indústria local, e esperava-se que fosse mais do que um simples 

“galpão”, esperava-se que tivessem domínio do conhecimento geográfico para driblar as 

mazelas sociais que incidem sobre os desfavorecidos de conhecimento científico. O que 

pode-se afirmar é que a maioria dos jovens escolares conhecem as indústrias por meio do 

cotidiano, e ao mesmo tempo não compreendem as relações sociais e/ou econômicas que 

possam ter.  

 Evidencia-se que quando se leva para o espaço de ensino as redes de sociabilidade 

do jovem estudante, nota-se que o espaço cotidiano passa a ser vivenciado com outros 

olhares, ou seja, a leitura geográfica passa a ser executada. Quando iniciei a graduação 

em Geografia, passei a ver tudo de uma outra forma, o que antes era um morro, tornou-

se uma meseta, uma chapada, escarpa, enfim, passa-se a identificar cientificamente os 

fenômenos que ocorrem no espaço natural e urbano.  E é isso que a última etapa desta 

pesquisa visa contribuir, construir novos olhares geográficos e propor junto à professora 

uma metodologia que possa ser utilizada para o ensino de indústria ou qualquer outro 

conteúdo geográfico. 

 É importante elucidar que, no decorrer da aula, os alunos demonstraram não 

compreender as relações do mercado local e da cultura (carnaval e pecuária) com as 

indústrias pertencentes, e mais uma vez foi mostrado por meio de imagens e contexto 

histórico que as grandes financiadoras do Carnaval e da Pecuária, além do investimento 

público, são as indústrias que patrocinam grande parte dos stands, feiras e até mesmo 

nominaram os maiores blocos de carnavais, sendo eles, Engenheiros do Tioride e o Bloco 

dos Bartira, ambos tradicionais e perpetuam por mais de 15 anos. 
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 Um dos pontos positivos é que durante a aula os jovens souberam localizar as 

indústrias dentro da área do município, muitos conheciam bem os limites do campo e da 

cidade, mostrando que vivenciam o local, mas ao mesmo tempo distanciam-se dos 

conceitos geográficos e especificamente do conceito de indústria. Portanto, compreende-

se que a partir da atividade realizada pela professora no ano de 2018, e a prática em forma 

de aula aplicada aos jovens escolares, os jovens conhecem pouco a questão industrial a 

partir de um viés geográfico, o que foi apresentado a eles antecedendo a prática em 

campo, visando uma construção prática sobre indústria vivenciada pelos jovens escolares. 

 Compreende-se que, durante a vida escolar de um aluno, é responsabilidade do 

professor saber exercer um processo de mediação que envolva elementos de seu 

cotidiano, e a indústria é um conteúdo presente em grande parte da vida escolar de um 

jovem, o que pode ser visto na análise do currículo, aparece fortemente no sétimo e 

segundo ano, além de outros conteúdos que possuem uma interligação com o conceito em 

evidência. O que se pretendeu com a aula realizada foi mostrar ao mesmo tempo uma 

metodologia prática ao professor responsável pelos alunos, apresentando apenas o 

conteúdo do livro didático e assimilando com imagens que os próprios alunos levaram 

para a sala de aula, o que foi pedido semanas antes desta aula ser realizada, ou seja, temos 

um processo de ensino construtivo e compartilhado, um trabalho em conjunto que 

veremos nas conclusões qual será o resultado. 

 Para além da aula realizada, os alunos questionaram sobre a atividade de campo 

que ainda se mantinha em segredo pois aguardávamos respostas de profissionais das 

indústrias a serem visitadas, porém o mapa de conteúdo e o percurso didático já 

direcionou ao pesquisador toda uma rota a ser realizada na atividade de campo. O objetivo 

da aula dentro do espaço escolar era fazer com que os alunos compreendessem a 

materialidade de uma ciência que possui várias possibilidades, mostrar aos mesmos e à 

professora que a indústria local é um exemplo a ser levado para sala de aula e ser 

trabalhada visando uma boa qualidade do ensino.  

 Algumas imagens que continham no livro didático foram colocadas lado a lado 

com imagens tiradas no município de Canápolis, mostrando a eles que o cotidiano que 

vivenciavam também poderia ser relacionado com o que estudavam nas aulas de 

Geografia. Foi neste momento que os alunos começaram a citar vários exemplos, como: 
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Os novos bairros construídos próximo às indústrias; 

As áreas onde eram plantadas matéria-prima (abacaxi e cana de 

açúcar); 

Os caminhões que transportam os funcionários (boia fria); 

O Crescimento de algumas indústrias, que ampliaram muito nos 

últimos anos; 

A expansão das atividades no campo e a relação destas atividades com 

a cidade; 

A dependência do município para com as indústrias. 

 

 Esses aspectos estão entre outros fatores que são elementos ou componentes da 

indústria e que constam no mapa de conteúdo desenvolvido para que fosse trabalhado na 

execução do percurso didático. De forma geral, os alunos ressaltaram que no espaço local 

existem muitas maneiras para enxergar Geografia, ou seja, chegaram a uma conclusão 

que a ciência em evidência é uma ciência que presencia suas vidas assim como “Português 

e Matemática”. 

 É possível afirmar que, a partir do processo de observação participante e a 

execução de uma aula em sala de aula, entende-se que os alunos constituíram uma 

compreensão fundamental sobre o conceito de indústria, que é localizar a indústria que 

pertence ao cotidiano dos jovens dentro de um contexto científico geográfico. Quando se 

eleva a uma escala maior, buscando relações entre as cidades vizinhas, os jovens também 

executam a compreensão sobre as escalas de análise e as categorias de análise, como o 

território de produção de leite, o território da monocultura, dentre outros que foram 

citados na apresentação, demonstrando o entendimento sobre os diferentes territórios, uso 

reuso e ocupação.  

 No que tange à paisagem que as indústrias proporcionam aos jovens estudantes, 

elas se concretizam em possibilidades a serem trabalhadas como um conteúdo em análise. 

A prática de estar em campo conhecendo os conceitos e conteúdos revelam aos jovens 

escolares uma imagem de ensino que dribla o tradicionalismo imposto por um sistema 

restrito à sala de aula. O trabalho de campo flexibiliza um ensino de Geografia 

contemporâneo junto a jovens que se atualizam constantemente, sendo assim, torna-se 

necessário que estes jovens compreendam o local por meio das categorias de análise da 

Geografia, estabelecendo conexões com outros níveis escalares, 

local/regional/nacional/global.  

 A preocupação com que os jovens compreendam ainda mais sobre o local aliando 

ao ensino de Geografia, gerou a outra parte do percurso didático, que é o encontro com a 

indústria e seus elementos em trabalho de campo. 
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5.1.3 Explorando o conceito de indústria por meio de trabalho de campo. 

  

 A relação dos jovens escolares com o espaço vivido e seus elementos requer 

instrumentos conceituais básicos para que possam ler geograficamente o cotidiano. Sendo 

assim, tendo como objeto de estudo o local, entende-se que se trata de um espaço social 

e concreto, o que de acordo com Cavalcanti (2006) requer uma análise interdependente e 

abrangente de elementos da sociedade, da natureza e suas múltiplas relações, bem como 

nas diversas escalas. 

 O pesquisador visava propiciar juntamente com a professora responsável 

possibilidades interpretativas no local, para que o jovem estudante pudesse interagir 

criticamente, compreendendo o espaço em que está inserido e relacionado às 

especialidades geográficas, enfatizando temas e conteúdos que possuem semelhanças ao 

conceito de indústria, como os que constam no mapa de conteúdo envolvendo 

industrialização e urbanização. 

 Nesse momento, objetiva-se sistematizar o conhecimento sobre as indústrias 

locais, o que de acordo com o processo de observação participante e as atividades 

aplicadas os alunos apresentavam ter conhecimento sobre as dinâmicas industriais, porém 

não relacionavam com a ciência geográfica. Assim, tomou-se como necessidade exercer 

uma atividade de campo buscando enfatizar a Geografia no espaço vivido, apontando 

aspectos geográficos dinamizados pelas indústrias no município de Canápolis, uma vez 

que estas indústrias são importantes para o desenvolvimento econômico e cultural do 

município, o que interfere diretamente na vida dos jovens escolares. 

 É necessário destacar que a cidade e as pessoas “respiram” Geografia, e que os 

diferentes lugares nos proporcionam infinitas possibilidades para exemplificar no ensino 

desta ciência, sendo assim, compreende-se que durante o trabalho de campo foi possível 

exemplificar a ciência em questão para os alunos, valorizando as múltiplas possibilidades 

de desenvolver o pensamento do jovem estudante, o que para Cavalcanti (2013) seria o 

objetivo principal, para melhor compreensão desses espaços. 

 A escolha para o desenvolvimento do trabalho de campo como atividade para 

sistematizar o conhecimento deve-se ao fato da localização industrial, em Canápolis -

MG. A referida cidade encontra-se, como já foi dito, dentro de um sistema industrial 

cultural advindo de uma expansão produtiva no estado mineiro. Do ponto de vista social, 

as indústrias locais se instalaram a partir da produção manufatureira, crescendo no 
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decorrer dos anos e tornando cada vez mais tecnológica e expandindo sua logística 

produtiva. Sendo assim, o trajeto realizado durante o trabalho de campo pode ser visto na 

figura 10, demonstrando todas as possibilidades em mediar o conceito de indústria no 

município de Canápolis-MG. 

 

Figura 10: Trajeto do Trabalho de Campo 

 

 

 Os habitantes de Canápolis vivenciam numa pequena cidade a produção 

industrial, onde suas dinâmicas caracterizam formas e ocupação, o mercado de trabalho, 

datas comemorativas e constrói novos rumos históricos. Esses aspectos tornam-se de 

grande valia para que o jovem estudante compreenda sua funcionalidade no espaço que 

esteja inserido. De acordo com os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais): 

 

[...] é fundamental para o ensino de Geografia a busca por novas 

práticas pedagógicas que permitam aos educandos as diferentes 

situações de vivência com os lugares, de modo que possam construir 

compreensões novas e mais complexas a seu respeito: Estas práticas 

envolvem procedimentos de problematização, observação, registro, 

descrição etc., procurando sempre a valorização da experiência do 

educando (PCN’s, 1998, p.30). 
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 A elaboração do trabalho de campo focalizando na construção do conceito de 

indústria tendo como referência o local, requer a utilização de métodos que são capazes 

de motivar a participação dos alunos e contribuir com novas metodologias para o corpo 

docente da Escola Estadual São Francisco de Assis. 

 Tornar esse momento da pesquisa em prática é fazer com que os jovens após os 

debates em sala de aula, possam construir novos conhecimentos sobre o conceito de 

indústria. Dessa forma, viabiliza-se novas condições para que os sujeitos possam refletir 

sobre a própria realidade, participando e se comprometendo com o ensino de Geografia e 

seus elementos. Para que possamos construir ou formar um conhecimento é preciso que 

tenhamos uma explanação das possibilidades de trabalho, sendo assim, buscou-se 

desenvolver no trabalho de campo conhecimentos sobre a indústria e seus componentes 

de acordo com o mapa de conteúdo elaborado, permitindo que os alunos conhecessem 

“os mitos que enganam e ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FREIRE, 

1980, p.29). 

 O trabalho de campo foi desenvolvido com um grupo de 63 alunos de ambos os 

sexos, compreendidos na faixa etária de 17 a 19 anos, das turmas do terceiro ano do ensino 

médio “A” e “B”. Estes, já dentro da sala de aula, em sua maioria demonstraram uma 

relação direta com as indústrias locais, tendo familiares como funcionários e ou 

adquirindo determinados produtos, a questão então foi demonstrar a estes jovens a 

presença geográfica em seu cotidiano. 

 Nesse sentido, foram escolhidos juntamente com a professora responsável, cinco 

pontos com características distintas e que tivessem relações diretas com o conceito de 

indústria, abordando elementos que constavam no mapa de conteúdo desenvolvido. Os 

pontos eram estes; Cultivo de abacaxi no/do campo, Alimentos Triângulo, Monumento 

do Abacaxi no trevo de Canápolis, visita a indústria Citrocal e Alto da Vertente localizada 

na entrada da cidade. 

 Em cada local, ocorreu uma sistematização sobre um conteúdo geográfico que 

tivesse ligação com a indústria local, buscando elucidar um pouco mais sobre a relação 

campo/cidade, debatendo junto aos alunos o tipo de solo, as formas de plantio e colheita, 

sendo ainda melhor exemplificado por um produtor local. Os alunos nesse momento 

puderam ver a colheita e o transporte da fruta que posteriormente são destinados às 

indústrias locais, dando início ao processo de produção do doce e suco de abacaxi. 
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 Apesar de estarem conhecendo um espaço na área rural do município, alguns 

alunos apontam familiares que cultivam e/ou trabalham nas plantações de abacaxi. Sendo 

assim, foi possível mostrar aos jovens estudantes o vínculo entre o campo e a cidade, 

relevando a necessidade de conhecer o campo e seus elementos geográficos que 

produzem dinâmicas que fornecem matéria-prima para parte das indústrias locais, 

procurando fazer com que os alunos compreendam como o campo é um espaço que 

precisa de uma maior visibilidade diante das questões socioeconômicas e que interferem 

na forma como a população também se relaciona com os espaços rurais.  

 Neste mesmo ponto, buscou-se ampliar um pouco mais sobre os conteúdos 

geográficos, como a explicação sobre as indústrias de bens de consumo, produção de 

matéria-prima, relação campo e cidade, políticas de financiamento na agricultura, 

expansão capitalista no campo, transporte e sobre a mão-de-obra, um importante 

elemento que foi elucidado por uma das alunas, questionando sobre a segurança destes 

trabalhadores e a precarização. Em campo, os alunos puderam ver trabalhadores sendo 

transportados em cima de caminhões sob o forte sol daquela manhã.  

 Nesse momento entende-se que estar em atividade de campo implicou num 

posicionamento crítico com relação à vários elementos geográficos, como a desigualdade 

social, o que contribuiu para a construção e desenvolvimento do conceito de indústria. O 

lugar tornou-se um elemento de referência já nesta primeira parada, pois apresentou 

aspectos cotidianos imediato e vivido, e deve ser elucidado que o fato da desigualdade 

social que ocorre em Canápolis fazendo com que trabalhadores do campo atuem de forma 

insalubre não é um ponto isolado no mundo, a imagem vista pelos alunos reproduz um 

fato em diversas escalas, o que pode ser visto em campo de maneira mais específica.  

 Neste primeiro ponto de observação, os alunos também puderam ouvir um 

pequeno produtor de abacaxi relatar sobre o período de plantio e colheita, dificuldades na 

produção e a sua relação com as indústrias locais, inclusive abordou assuntos como a 

“marretagem” que é a venda de abacaxi em diversas localidades do país por conta própria, 

e o uso de agrotóxico, sendo este último um ponto levantado pelos alunos. A preocupação 

com o meio natural e a sua degradação nos revela um fator importante, o vínculo afetivo 

que os jovens possuem com o seu local de origem. 

 Voltando ao ônibus os alunos começaram a ser direcionados a indústria Alimentos 

Triângulos LTDA, mais conhecida popularmente em nossa região como Doce Mineiro 

indústria de doces e laticínios. Ao chegarem na indústria com o mapa de conteúdo em 

mãos, pedi para que eles retirassem dali conteúdos que eles acreditavam que ocorressem 
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naquele espaço. Nesse momento, vários componentes da indústria foram citados, como: 

mão-de-obra, condições de trabalho, logística, transporte, inovação, estrutura industrial, 

mercado consumidor, localização industrial, produção-distribuição e consumo. Sendo 

assim, percebe-se que quando os alunos possuem em mãos o conhecimento e nos olhos o 

exemplo geográfico eles conseguem fazer articulações com aquilo que é vivido. 

 Entende-se que ao propiciarmos condições para que os jovens estudantes fizessem 

leituras geográficas em seu cotidiano, possibilitou-se a formação do conceito de indústria 

e de vários outros conteúdos que envolvem a sua realidade. Assim, entende-se que o 

trabalho de campo como prática para a formação de conceitos é uma prática que faz com 

que o conhecimento escolar não seja somente um resultado que possa ser obtido em sala 

de aula, o espaço geográfico é sala de aula. 

 No momento em que os jovens estudantes encontravam-se em frente a uma das 

indústrias de Canápolis, objetivando que sistematizássemos o conceito de indústria, 

buscou-se diálogo para que os alunos levantassem uma comparação entre as imagens que 

constam no livro didático e a paisagem que os jovens podiam observar naquele momento, 

retomando elementos que foram debatidos em sala de aula antes da atividade de campo. 

     Em sala de aula, os alunos puderam observar por meio de imagens cedidas pelos 

proprietários da Alimentos Triângulo o crescimento da indústria no decorrer dos anos, e 

com destaque, é possível citar a proximidade industrial das rodovias que cortam o 

triângulo mineiro, articulando várias dinâmicas que foram citadas pelos alunos ao 

observarem a paisagem da indústria em análise e o mapa de conteúdo em mãos.  As 

problemáticas abordadas em sala de aula foram relembradas no momento em que estavam 

ali, como a poluição ambiental, presente devido ao mal cheiro que pode ser percebido 

pelos jovens estudantes. 

 Os alunos ali se encontravam, em frente a uma estrutura industrial que é abordada 

na maioria das vezes como um exemplo característico de grandes cidades, e o trabalho de 

campo propiciou que os alunos tivessem uma compreensão mais ampla da cidade em que 

vivem por meio de um conceito geográfico. 

 A partir do momento que os alunos buscavam construir indagações por meio do 

conceito de indústria e estando frente a ela, percebe-se que a forma como os mesmos 

falam tem mais propriedade, isso é provocado pois as manifestações cotidianas passam a 

ser vistas como um elemento geográfico, e é disso que os jovens estudantes precisam, 

buscar aproximar os conhecimentos obtidos no cotidiano da ciência geográfica. A partir 

do momento em que os alunos foram encaminhados ao ônibus para que déssemos 
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seguimento ao trabalho de campo, surgiram outras indagações em relação ao caminho 

que nos direcionava à entrada da cidade, discutindo sobre a presença das barracas às 

margens da BR-153, assunto abordado no primeiro capítulo dessa dissertação e que no 

momento posterior eles veriam em campo, compreendo mais sobre a formação 

socioespacial do município que teve suas origens às margens da BR-153. 

 Direcionando já para o entroncamento da cidade indo rumo ao monumento do 

abacaxi, os alunos questionaram: “Professor porque tem um abacaxi na entrada da cidade, 

se o nome da cidade é Canápolis?”, a resposta a esta pergunta ficará para uma próxima 

pesquisa, pois é um fato que nem os fundadores do município conseguem explicar. O que 

entende-se até aqui é que no momento de emancipação política Canápolis tinha uma 

grande representatividade no cultivo de abacaxi, e ao mesmo tempo era distrito da cidade 

de Monte Alegre de Minas, também produtor de abacaxi, e em dados momentos ocorria 

uma rivalidade entre eles, sendo assim, Canápolis ampliou sua produção sendo um dos 

maiores produtores de Abacaxi do país durante alguns anos na década de 90. 

 Já com os alunos nos pés do Monumento do Abacaxi, eles viram de perto a 

importância que a fruta tem diante da construção histórica, social e cultural de nossa 

cidade, tendo como base políticas públicas que fomentaram a produção no campo, a 

ampliação de rodovias e o investimento público na construção de Brasília e 

consecutivamente nas terras do interior Brasileiro. Nesse mesmo lugar que os alunos se 

encontram existe uma pequena comunidade de moradores da pequena Centralinópolis - 

MG, habitantes que residem a 7 quilômetros da cidade de Canápolis - MG. 

 Estes habitantes possuem nessa região barracas comerciais que margeiam a BR-

153 entre os trechos de Centralina, Canápolis e Trevão, dando aos transeuntes 

possibilidades de conhecerem um pouco mais a produção artesanal e industrial da nossa 

cidade, sendo vendido ali produtos que são destaque na culinária e no artesanato mineiro. 

Estes produtos foram muito falados no primeiro capítulo, sendo o doce de leite um deles, 

o que deu origem a Alimentos Triângulo e a Farinha Jaju.  

 Entretanto, foi um momento importante para relembrar aos jovens estudantes a 

importância das políticas públicas para o crescimento econômico destes espaços 

industriais, sendo uma importante ação do estado que acentuou o processo de 

industrialização, respondendo à demanda de mão de obra, produção e logística da 

matéria-prima e a logística dos produtos industrializados. Esses elementos geraram 

reflexos no cotidiano dos jovens estudantes, pois segundo os alunos eles consomem 

produtos destas indústrias, veem os funcionários em pontos de parada, além de verem 
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também o transporte da matéria-prima diariamente pelas ruas de Canápolis - MG. 

Portanto, os jovens estudantes contestam: “Para onde vai tanto abacaxi e tanto leite?” 

 Questiona-se então sobre qual o ciclo produtivo exercido pelas dinâmicas 

componentes no processo industrial. Os alunos do 3º “A” do Ensino Médio argumentam 

qual o destino de toda a produção de Abacaxi e se há muita produção de leite na cidade, 

aspectos que foram comentados na atividade realizada em sala de aula, porém, relembra-

se junto com eles os números que representam as determinadas produções no/do campo, 

e que as indústrias adquirem por um preço “X” buscando sempre fidelizar o produtor. 

Junto com os discentes do 3º ano “A” do Ensino Médio, os mesmos questionam acerca 

da qualidade desta matéria prima, esse questionamento foi deixado em aberto para que os 

alunos descubram quando realizarem a visita técnica em uma das indústrias.  

 

 FIGURA 11. Jovens estudantes conhecendo as dinâmicas Geográficas no campo e na BR-153. 

 
Fonte: Carvalho, de G. 2019. 

 

 Os jovens compreendem a Geografia sendo exposta em seu cotidiano, o que é 

preciso esclarecer é a gama de fatores que atuam junto a estas dinâmicas, que diante do 

ensino de Geografia são os componentes e temas a serem ensinado em diferentes fases 

escolares. Para dar ênfase ao levantamento de conteúdo a ser ensinado durante a atividade 

de campo, fez-se com que os jovens tivessem em mãos o mapa de conteúdo, e juntamente 

com a professora aproximavam determinados elementos que ali constavam e 

relacionavam com a paisagem observada, possibilitando que a formação do conceito de 

indústria fosse acentuada no município de Canápolis - MG. 
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 Embora os jovens estudantes durante o trabalho de campo estivessem debatendo 

e compreendendo a paisagem do lugar e assimilando ao conceito de indústria e seus 

componentes, esse momento de aprender extra sala fez com que pudessem ver a 

diversidade das indústrias locais, sendo um indicativo para que não generalizem os 

aspectos produtivos do município, em que pensavam que a produção industrial local se 

restringia somente a doces e laticínios, de acordo com a fala de um dos alunos do 3º ano 

“B” do Ensino Médio.  

 No momento em que retornamos à cidade para que pudéssemos realizar a visita 

técnica em uma das indústrias, um dos jovens estudantes questionou sobre não existir um 

espaço para que todas as indústrias se situassem no mesmo local. Entende-se que far-se-

á necessário que haja um bairro industrial pensando sobre o planejamento e gestão de 

cidades, o que pode-se pressupor nesse momento é que as indústrias locais possuem em 

média 30 anos de existência, ou seja, a cidade que cresceu em sua direção, elenca mais 

um elemento a ser estudado junto à construção do conceito de indústria, os valores 

imobiliários regulados pela valorização das terras urbanas quando se instalam em novos 

bairros, e induzem a população a procurarem novos espaços para construírem.  

 A partir do questionamento que envolveu os espaços imobiliários, um debate 

passou a ocorrer dentro do ônibus, quando alguns dos jovens estudantes relataram 

experiências vividas.  

Aluno 1: Quando minha mãe comprou a casa nova, eles prometeram 

que seria uma casa pra descansar, mas gente mora atrás da indústria, 

o barulho é infernal. Ela nem descansa. 

Aluna 2: Mas ela já deveria saber, porque a indústria está lá tem tantos 

anos! 

Aluno 1: Sim, ela já imaginava! Mas é que a gente não tinha dinheiro 

pra comprar em outro lugar, e ela sempre fala que é melhor do que 

pagar aluguel. 

Pesquisador: E vocês acreditam que nos dias atuais as pessoas menos 

favorecidas, de classes mais baixas. Elas escolhem aonde morar ou 

aproveitam as oportunidades em ter a casa própria? 

Aluno 3: Eu acredito, que o sonho de todo pobre é ter a casa própria. 

Independentemente de onde seja, por exemplo, as pessoas moram na 

favela não é porque querem! A mãe do Aluno 1, mora perto da indústria 

não é porque quer. E assim vai!  

  

 Assim surgiram vários questionamentos sobre os agentes imobiliários que são 

executados pela presença das indústrias locais, e no município de Canápolis - MG a 

realidade não difere dos grandes centros urbanos, assunto que já foi comentado em sala 

de aula e que os alunos puderam ver em trabalho de campo. Dessa forma, concretiza-se 
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no dia a dia as relações com o local, promovidas por interesses econômicos, culturais, 

políticos e que possibilitou um debate dentro do ônibus juntamente com os alunos.  

 Antes de chegar na indústria foi questionado aos alunos se eles já (re)conhecem a 

indústria local como um conceito geográfico?  

 Em primeiro momento percebeu-se que grande parte dos alunos começaram a 

relacionar muitos aspectos cotidianos ao conteúdo de indústria. Entre estes jovens 

estudantes, alguns já começaram a relacionar até mesmo com outras ciências, como 

Matemática, Física, Química e Biologia, percebendo os vários contextos e interações das 

ciências com o ambiente. Chegando na visita técnica, os jovens estudantes puderam 

compreender a materialização do conhecimento escolar, com o intuito de explicar aos 

alunos, os fenômenos geográficos que ali acontecem, utilizando o conceito de indústria 

que vem sendo construído. 

 Quando os jovens estudantes chegaram na indústria foram recepcionados pela 

proprietária, onde receberam informações sobre as formas como a fruta (o abacaxi) chega 

até na indústria. Retrata sua relação com a mão de obra local, com os pequenos 

produtores, quais as formas que eles pagam esses produtores e a qualidade do produto 

que vendem, o doce de abacaxi em calda e em polpa. 

Figura12: Jovens Estudantes adentrando a visita à indústria. 

 
Fonte: Carvalho, de G. (2019) 
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 Ao adentrarem a indústria, os jovens estudantes perceberam que a fruta que eles 

viram lá no campo está estocada na entrada da indústria e que aos poucos vão sendo 

selecionadas para que sejam processadas e transformadas em um outro produto final. 

Sendo assim, os alunos conseguiram fazer uma ligação ao cultivo da fruta e a fabricação 

do doce de abacaxi. Essa é parte da materialização do mapa de conteúdo relacionado ao 

conceito de indústria, se vocês voltarem na leitura do mapa em questão vão ver que nos 

componentes da indústria existem a transformação da matéria-prima. E esses elementos 

sendo vistos no trabalho de campo só traz qualidades boas ao ensino de Geografia.   

    Dando continuidade à visita técnica orientada pela proprietária da indústria, os 

alunos passaram por todos as etapas de fabricação do doce de abacaxi, e aos poucos 

questionavam a orientadora da visita. Questionamentos referentes ao número de mulher 

funcionárias serem maior que o número de homens; sobre o tempo que a indústria se situa 

em Canápolis; sobre como lidar com os habitantes ao entorno; questões relacionadas ao 

meio ambiente e o que é feito com os dejetos industriais; abordagem sobre participação 

da indústria local na cultura do município.  

Figura 13: Jovens estudantes conhecendo as dinâmicas de produção industrial 

 
Fonte: Carvalho, de G. (2019) 
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Figura 14: Jovens estudantes conhecendo as dinâmicas de produção industrial 

 
Fonte: CARVALHO, de G. (2019) 

 

 Os jovens estudantes começaram a relatar sobre as dinâmicas industriais que 

interferem no espaço vivido. No período do processo de observação, percebeu-se que os 

alunos sentiam-se acanhados de comentar sobre o cotidiano dos mesmos, e após a 

realização da aula construtiva em conjunto e no decorrer do trabalho de campo, os alunos 

passaram a abordar o conceito de indústria e seus conteúdos de forma mais orgânica. 

Entende-se que para a construção de conceitos necessita-se de tratar da Geografia e seus 

conteúdos de forma mais articulada com a realidade. 

 Os jovens estudantes estavam vivenciando aquela experiência e assimilando tudo 

que fosse possível, o que em vários momentos podia ser percebido com algumas 

indagações como, “professor isso é Geografia?”, tornou-se satisfatório estar em trabalho 

de campo com jovens totalmente entregues às possibilidades geográficas que pertencem 

ao espaço vivido. Ao longo de todo o trabalho de campo os conteúdos foram explorados, 

respondendo a diversos questionamentos elencados por elementos geográficos 

encontrados pelo caminho.  

 É importante elucidar que os jovens estudantes ficaram surpresos ao notarem que 

a Geografia é uma ciência que está em todo momento e a todo instante ligada ao processo 

de vivência. Os jovens fazem Geografia, reproduzem a Geografia, mesmo sem saberem 
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que seus atos são parte de uma ciência social, e, para Callai (2003), a capacidade de 

compreensão do que o espaço geográfico representa para um povo, uma sociedade, passa 

necessariamente por se conseguir entender as lógicas que existem no lugar em que 

vivemos, moramos, trabalhamos. 

 Esse fato propicia que os educandos tenham condições de realizarem leituras 

geográficas críticas. Com efeito, no decorrer da visita os olhos atentos dos jovens 

estudantes percorriam todos os lados apontados pela proprietária, atentos a todas as 

transformações e dinâmicas geradas pela industrialização.  

 Nesse sentido, torna-se necessário ressaltar a importância de fazer com que os 

alunos conheçam as dinâmicas ocasionadas pela indústria no espaço em que vivem, 

buscando fazer com que por meio do processo de mediação os jovens estudantes possam 

se ver dentro de uma ciência que em determinadas vezes é vista como aspectos 

tradicionalistas de ensino e aprendizagem. 

 Percebe-se que dentro de sala os alunos quando questionados sobre a indústria 

local e a Geografia não argumentavam, e em trabalho de campo os alunos conseguiram 

produzir falas dignas de um debate acadêmico, inserindo-se dentro de um sistema que 

envolve as dinâmicas industriais. Sendo assim, pensar em novas atividades e executar um 

processo de mediação que mude a realidade do jovem estudante, e forneça ao professor 

diversificadas metodologias a serem trabalhadas, fomenta vários resultados e que foram 

levantados diante da proposta desta dissertação, fazendo com que os jovens estudantes 

respondam por meio de uma narrativa quais foram as ideias construídas a partir da 

execução das atividades realizadas.  

 Nesse último tópico será evidenciado as realidades relacionadas a construção do 

conceito de indústria pelo ensino de Geografia, mostrando quais as possibilidades que 

poderiam ser utilizadas e que resultaram na boa qualidade do ensino de Geografia no 

município de Canápolis-MG, especificamente na Escola Estadual São Francisco de Assis.  

 

5.3 Possibilidades para a construção do conceito de indústria pelo ensino de 

Geografia: viver a Geografia 

  

 Levantar elementos por meio do conceito de indústria elucidando dinâmicas 

geográficas locais que podem ser mediadas em sala de aula, traz algumas inferências: A 

indústria local é um fator presente no cotidiano dos habitantes e dos jovens escolares; 

Propiciar aos jovens uma aproximação entre a vivência e os conteúdos e temas, contribui 



142 
 

 

para a formação de pensamentos geográficos; construir possibilidades de reflexão num 

processo de construção de conhecimento, dando aos jovens estudantes condições de 

intervir no meio em que vivem, concretiza a formação cidadã.  

 Depois das atividades realizadas na escola, como a observação participante e a 

mediação didática, coloca-se em evidência refletir sobre os desafios impostos em estar 

em sala de aula e desenvolver atividades que viabilizam a construção do conceito de 

indústria no ensino de Geografia, e a sua importância diante da formação de jovens 

construtores de críticas no local onde vivem. 

 O conceito de indústria num primeiro momento foi um dos maiores desafios, 

sendo necessário realizar a busca por uma bibliografia até então desconhecida, além da 

necessidade de “beber” em outras ciências, como a Economia, Administração e História, 

buscando respostas fundamentais para tornar este material uma ferramenta adequada para 

a ciência geográfica. Os documentos que foram analisados também tornaram este trabalho 

uma dissertação que possibilita abordar a indústria como um tema ou conteúdo a ser 

ensinado em diferentes fases da vida estudantil dos educandos.   

 As propostas curriculares apresentam que os jovens ao longo do período estudantil 

devem aprender a conviver criticamente em sociedade, através de um ensino que propicie 

a reflexão e a interação do jovem estudante com o cotidiano vivido, identificando qual o 

seu papel num sistema capitalista contemporâneo seguindo as orientações curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação, que incitam a necessidade dos conceitos serem 

desenvolvidos no ensino médio, resultando num processo de identificação do jovem 

estudante em seu local de origem. 

 Quando remete-se às políticas escolares, especificamente as que regem o ensino 

de Geografia, é possível concluir que tais políticas direcionam os conteúdos a serem 

ensinados para a comunidade escolar. Sendo assim, por meio de uma análise acredita-se 

que o mesmo é capaz de indicar possibilidades para que professor medeie o conceito de 

indústria no Ensino Médio. É importante elucidar que as políticas escolares fizeram com 

que fosse possível aplicar novas metodologias de ensino aos jovens estudantes, 

objetivando num processo de observação participante que tivesse interação e que 

resultasse numa intervenção dinâmica e participativa.  

 O currículo que rege o ensino no estado de Minas Gerais é um direcionador de um 

ensino que busca valorizar o cotidiano do jovem estudante.   

 O livro didático é um reflexo dessa aproximação, como pode ser visto o mesmo 

traz vários apontamentos que aproximam-se da realidade do jovem situado em Canápolis, 
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exemplificando cidades vizinhas e que o professor pode facilmente traduzi-la para o local, 

e isso já é feito pela professora participante da pesquisa. Percebe-se pela coleta de 

informações, e por meio das análises realizadas, que o conceito de indústria tendo como 

referência o local é introduzido nas aulas como pequenos exemplos, considerando o 

cotidiano dos estudantes, porém o conteúdo precisa ser mais sistematizado e que dê mais 

oportunidade para que os jovens se reconheçam dentro da Geografia local.  

 É possível considerar que os documentos que regem o ensino no município de 

Canápolis não aborda diretamente o conteúdo de indústria local, em alguns momentos 

cria-se lacunas para debates, sendo assim, o professor deve ser capaz de utilizar esses 

momentos para inserir o espaço vivido no processo de ensino aprendizagem. Fazer com 

que os jovens sintam-se incluído dentro da ciência por meio do conceito de indústria é a 

efetivação da construção do conhecimento e do olhar geográfico. 

 Tornar possível a compreensão sobre o conceito de indústria possibilita que os 

jovens estudantes compreendam os diferentes espaços geográficos e as relações com a 

sociedade, além disso o acompanhamento da professora fez com que a mesma e o 

pesquisador também pudesse aprender por meio da prática realizada, mostrando uma 

multiplicidade de procedimentos que podem ser utilizados para viabilizar um conceito 

mais consolidado diante do ensino de Geografia. Os documentos oficiais que foram 

analisados não abordam o cotidiano ou o local do jovem estudante, somente definem os 

conteúdos e conceitos a serem abordados, sendo assim, fica a cargo do professor em 

realizar ligações entre o conteúdo geográfico e a indústria local nas aulas de Geografia 

no ensino médio. 

 A construção de ligações entre o conteúdo a ser ensinado e o cotidiano do jovem 

estudante pode ser percebida durante o processo de observação. Identificou-se o esforço 

da professora em realizar práticas metodológicas que tivessem ligação entre cotidiano e 

conteúdo geográfico, aproveitando do prolongamento dos debates e das falas 

apresentadas pelos jovens estudantes, demonstrando ter muito domínio do que vinha a ser 

explicado no decorrer das aulas, e sempre interligava o conteúdo ensinado à alguma 

dinâmica da indústria local, e sempre oportunizando um ensino dialético e construtivo.  

 Mesmo que o conteúdo de indústria conste no programa é notável que a professora 

responsável pelo ensino de Geografia menciona outros aspectos relacionados à indústria 

durante o processo de ensino aprendizagem. Entende-se que a indústria local é um 

importante aspecto para que os jovens entendem como a Geografia se mostra presente na 
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vida escolar dos jovens estudantes, buscando mediar uma ciência de bases 

contemporâneas que esteja intimamente ligada aos conceitos atuais e próximos do sujeito. 

 Nesse sentido a construção desta dissertação visou a construção de meios para que 

o ensino de Geografia tenha mais sentido à vida cotidiana dos jovens estudantes, e que os 

professores aprendam sobre novas maneiras de mediar e construir o conhecimento. Isso 

implica num processo de colaboração no desenvolvimento de habilidades necessários ao 

exercício cotidiano de o jovem estar e ser cidadão nos espaços da cidade, usufruindo 

conscientemente o seu direito à cidade. E no processo da observação participante, tornou-

se possível elucidar que a professora levanta vários elementos para que os jovens e o 

pesquisador possam compreender conceitos geográficos, promovendo novas construções 

de conhecimento de conceitos e conteúdos.  

 Questiona-se sobre quais foram os desafios e as possibilidades dessa experiência 

em construir o conceito de indústria no município de Canápolis - MG?  

 Acredita-se que depois de todo levantamento teórico tendo um melhor 

conhecimento da indústria como conceito. Por meio do levantamento realizado e a 

aproximação do percurso didático, construiu-se um material rico em termos de conteúdo 

a ser ensinado, ou seja, o professor pode ir além do ensino de indústria quando aborda a 

localidade e suas dinâmicas ocasionadas pela industrialização. É possível destacar 

também que os jovens estudantes possuem conhecimentos prévios sobre suas localidades, 

sendo assim, é preciso mostrar onde se encontra a ciência dentro do contexto que venha 

a ser exemplificado, e a indústria é um fator presente no cotidiano dos jovens envolvidos. 

 Entender que estes jovens possuem conhecimento cotidiano sobre as indústrias foi 

percebido no primeiro momento em que tiveram a oportunidade de falarem sobre elas, 

demonstraram várias relações diretas e indiretas com a indústria e o processo de 

industrialização.  

 Os alunos citaram o número de familiares que servem a mão de obra, o consumo 

do produto industrializado, a rotina de acordo com os barulho de máquinas industriais ou 

dos ônibus que cortam a cidade, enfim, vários relatos foram citados no decorrer das aulas, 

indicando a relação dos jovens com conteúdos que podem ser inseridos no ensino - 

aprendizagem de Geografia. 

 Alguns dos jovens estudantes também exemplificaram que seus pais migraram 

para o município de Canápolis tendo como motivo propostas de emprego em 

determinadas indústrias, o que representa um importante conteúdo a ser ensinado. Estes 

mesmos jovens buscam compreender a questão da logística e da localidade dessas 
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indústrias dentro do perímetro urbano. Questiona-se como esses jovens chegaram até o 

terceiro ano do ensino médio sem saber um mínimo sobre a indústria local? Entretanto ao 

serem questionados não demonstravam saber que algumas dinâmicas ocasionadas pelas 

indústrias se tratava de Geografia, o que foi resolvido em seguida.  

 A partir do momento que o conceito de indústria foi sendo tratado de forma mais 

complexa em sala de aula, percebeu-se que os jovens estudantes tinham mais exemplos a 

serem citados, e de fato queriam ver se “aquilo” é a Geografia. No geral, os jovens 

realizam a Geografia cotidiana, mas não compreendem que é uma ciência constante em 

seu cotidiano e que interfere na construção de suas experiências, nos deslocamentos 

diários, em seu contexto social e pessoal, então cabe ao professor apresentar um conteúdo 

escolar que dê ao jovem estudante o poder da reflexão e de se auto localizar dentro da 

ciência. 

 Sendo assim, seguindo uma nova etapa da construção da dissertação e utilizando 

percurso didático, buscou-se problematizar por meio de atividades que fossem diferentes 

da rotina escolar dos jovens observados. Construindo problematizações sobre a 

urbanização e a industrialização do município de Canápolis, utilizando referências 

cotidianas como “por onde passam, vocês veem, ouvem, sentem?”, buscou-se expressar 

a presença da indústria dentro de uma pequena cidade, transformando-a em conteúdo a 

ser apresentado junto ao conhecimento geográfico. 

 Após o questionamento os alunos conseguiram perceber como a localidade é 

influenciada pelas dinâmicas industriais, e que por sua presença vários fatores são 

alterados, como a mão de obra, a relação entre campo e cidade, a concorrência 

mercadológica, a hierarquia política, a migração, a expansão urbana, dentre outras 

dinâmicas que foram citadas pelos alunos no decorrer da problematização realizada, os 

jovens perceberam que dentro da espacialidade vivida encontra-se vários conteúdos 

geográficos, e que tornaram-se a partir da problematização tópicos a serem investigados. 

 Os jovens estudantes conhecem as práticas sociais como uma necessidade do ser 

humano, porém desconheciam a ciência diante destas práticas socioespaciais. E quando 

se debate sobre a potencialidade do conceito de indústria como um conteúdo geográfico 

percebe-se a riqueza de elementos que fomentam a boa qualidade do processo de ensino 

e aprendizagem.  

 Tendo uma atividade prática que objetiva a construção de conhecimento faz com 

que os jovens esperem ansiosamente pela oportunidade em sair da escola, em busca de 

uma nova visão científica. E quando os jovens estudantes percebem que aquela dinâmica 
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de ver ônibus indo e vindo, ou pessoas uniformizadas em pontos estratégicos representa 

uma dinâmica geográfica, faz com que esse educando se aproprie do conhecimento tendo 

efetivamente domínio daquela fala, ou seja ele exerce conscientemente o direito ao espaço 

social. Nesse Trabalho de campo, pode ser percebido que os jovens estudantes estavam 

prontos para questionar e debater sobre o conceito de indústria e seus componentes, 

porém dentro da sala de aula o jovem se intimidava por não ter domínio de fala por 

acreditar que seus exemplos não podiam pertencer à ciência.  

 Portanto, corrobora-se que  diferentes formas de mediar o conhecimento, com a 

intenção de identificar novos olhares sobre o espaço geográfico, frente à construção de 

uma Geografia que estava posta, porém agora ela se encontra descoberta aos olhos dos 

jovens que participaram da respectiva pesquisa. Ressalta-se que trabalhar com o conceito 

de indústria favoreceu uma enorme gama de possibilidades em trabalhar com outros 

conteúdos e que podem ser vistos no mapa de conteúdo.  

 Num processo de sistematização cria-se a oportunidade de desenvolver narrativas 

para que os jovens estudantes expressem qual o olhar geográfico sobre a indústria foi 

gerada, retomando todos os momentos que foram realizados o que contribuiu para a 

entenderem que a indústria local é responsável por várias dinâmicas que incidem sobre 

Canápolis e região, e que a partir das atividades realizadas foi possível identificar que os 

jovens estudantes ampliaram a visão sobre o conceito de indústria e o processo de 

construção. Esse levantamento relacionado à ampliação do conhecimento dos jovens 

estudantes pode ser percebida, pela narrativa realizada sobre as possibilidades 

geográficas, que o conceito de indústria propicia ao processo de ensino aprendizado no 

município de Canápolis-MG, sendo assim, o objetivo da atividade narrativa foi 

compreender qual o conhecimento adquirido pelos alunos após as atividades, e se de fato 

ampliou o conhecimento sobre a localidade que estão inseridos.  
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Figura 15: Jovens estudantes construindo as narrativas 

 
Fonte: CARVALHO, de G. (2019)  

 

 Construir esse momento de narrativa junto com os jovens estudantes possibilitou 

que pudessem textualizar as falas que ocorreram durante as atividades realizadas, e 

algumas questões direcionaram a construção da narrativa dos estudantes, sendo elas: 

Como a indústria está presente no seu cotidiano? Quais as dinâmicas da industrialização 

interferem no seu modo de vida? 

 Baseado na metodologia utilizada por Araújo (2018), buscou-se utilizar Lefebvre 

(2010) envolvendo um discurso do sujeito coletivo. Utilizado para que possamos 

identificar as expressões chave, ou seja, trechos que possuem informações necessárias ao 

levantamento da pesquisa, valorizando assim as ideias centrais que envolveram o conceito 

de indústria. A partir do trabalho de campo por meio dos debates realizados, previa-se 

que os jovens estudantes estariam com o conteúdo mais construído em suas concepções, 

e com a narrativa foi possível perceber que algumas dimensões foram abordadas, 

atingindo o objetivo, que é a efetivação da construção do conceito de indústria pelo ensino 

de Geografia no município de Canápolis-MG. A síntese das narrativas realizadas podem 

ser vistas na tabela 2. 

 

TABELA 2. Expressões chave e ideias centrais a indústria no cotidiano na visão do jovem estudante. 

Componentes  Expressões Chave Ideia Central 
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Urbanização “A urbanização cresce 

formando os novos bairros 

próximo das indústrias.” 

Espacialização do 

processo de urbanização 

Migração e Mão de Obra “Foi possível perceber que 

muitos trabalhadores são de 

outros lugares, que vem pra 

Canápolis em busca de 

emprego.” 

A migração em busca de 

melhores qualidade de 

vida. 

Localização Industrial “Percebemos que as 

indústrias se instalam 

estrategicamente no local.” 

A localização estratégica 

das indústrias. 

Relação campo/cidade “Hoje tivemos a 

oportunidade em ver o 

quanto a cidade depende do 

que acontece no campo.” 

A concepção da 

importância que o campo 

possui diante da 

construção da cidade 

Cultura “Não sabia que o Abacaxi é 

uma importante renda para a 

população, e importante para 

a nossa história.” 

Valorização de um 

processo cultural que 

muda os aspectos 

econômicos do nosso 

município. 

 FONTE: Próprio autor (2019). 

As narrativas tornaram-se um ótimo material para observar a concretização do 

conhecimento por parte dos jovens estudantes, sendo possível até mesmo ver a professora 

responsável elogiando os resultados apresentados por meio das narrativas. Alguns jovens 

apontaram elementos que podem ir além do que um simples conteúdo escolar, pois 

tiveram a oportunidade em relacionar o ensino de Geografia com o cotidiano e as 

experiências pessoais. 

A cultura voltada para a produção no campo foi uma das abordagens mais 

encontradas, pois os jovens em sua maioria não conhecem a relação campo/cidade na 

prática, por isso, quando eles foram até o campo e viram a produção da fruta e na cidade 

o processo de industrialização, puderam fazer a ligação de um ciclo em que geralmente 

eles veem somente o final, o produto industrializado. 

 A abordagem relacionada à relação campo/cidade e à produção de abacaxi no 

campo foi recorrente no processo de identificação. Sendo assim, os jovens passaram a 

compreender geograficamente a importância do cultivo de abacaxi no município de 

Canápolis.  

De acordo com a professora responsável:  
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“Os jovens sabem que aqui cultivam o abacaxi, mas não sabem a 

Geografia dessa produção, a História que tem por trás de todo esse 

sistema, e quando eles foram lá e viram, o que me aparenta é que eles 

conheceram um novo mundo. Isso é o que eu sempre quis fazer e tento.” 

 

 O trabalho de campo favoreceu com que a professora percebesse que levar os 

jovens estudantes além de uma rotina tradicional, favorece uma boa qualidade no 

processo de ensino aprendizagem, pois nessa prática pode ser visto que os jovens 

compreenderam a teoria que é mediada dentro de sala de aula. Outro aspecto relacionado 

ao conceito de indústria identificado por meio das narrativas diz respeito à Produção, 

Distribuição e Consumo da produção industrial de Canápolis. Os jovens acreditavam que 

a produção era muito restrita à região, e não sabiam que parte dos industrializados da 

cidade de Canápolis são exportados para todo o Brasil, levando sua história limites a fora. 

  Para além desses aspectos, algumas narrativas dos estudantes mostraram a 

desvalorização da Geografia local demonstrada pela presença da indústria. Num sentido 

de que demonstrasse novos aspectos à serem trabalhados em sala de aula, na busca pela 

construção de uma disciplina mais articula e que seja mais significativa para os jovens 

estudantes. Recorre-se à alguns trechos destas narrativas: 

“A indústria aqui em Canápolis não é importante pra mim, não está 

dentro da minha casa, nem no meu cotidiano. Tenho um tio que 

trabalha lá, e até hoje ele não conseguiu comprar nenhum carro, só 

tem a casa dele e pronto. Não vejo ela quando eu saio na rua, só quando 

viajo que tenho que passar na frente daquilo. E não acho que ela seja 

uma preocupação da Geografia é a prefeitura que tem que cuidar.” 

  

 Acredita-se que o jovem estudante é capaz de externalizar todas as suas 

“tempestades” quando o ensino não é de seu agrado, sair de uma rotina escolar, ir além 

da sala de aula gera em alunos acomodados numa rotina tradicional o confronto com 

diferentes metodologias. Sendo assim, acredita que o relato acima foi de um aluno que 

estava acomodado em ficar dentro de uma sala de aula, e se nega ao esforço de ter que 

sair dela e ir realizar uma atividade mais prática. É necessário romper com a monotonia 

escolar na busca por mediar o conhecimento à alunos que possam ser cativados por suas 

experiências aliadas ao conhecimento científico.  

 Nós precisamos construir um local de ensino que proporcione a construção de 

conhecimento, e que responda aos anseios de jovens estudantes que a todo momento 

precisem de uma dimensão geográfica cotidiana, e que possa responder a argumentação 

do aluno citada acima. Ressalta-se que o conceito de indústria pode ser partilhado em 
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diversos conteúdos geográficos, e estes foram em partes trabalhados durante o percurso 

didático, considerando o máximo possível na busca em aproveitar a Geografia cotidiana. 

 Por meio destes resultados é perceptível que o conceito de indústria pode ser um 

elemento efetivo no processo de construção de conhecimento geográfico, sendo um 

conteúdo que superou as expectativas, indo além de um simples processo de 

industrialização e interligando a diversos outros conteúdos que estão presentes no 

cotidiano do jovem estudante. Portanto, será que o jovem estudante consegue perceber a 

Geografia em seu cotidiano otimizando a formação cidadã? Esse processo de reflexão 

proporcionado pelo relato dos estudantes são informações valiosas na busca pelo 

entendimento da formação cidadã, demonstrando o modo como fazem leituras espaciais 

e formulam suas ideias, concretizando a compreensão do que é ser cidadão no espaço em 

que se inserem. 

 Frente a compreensão sobre a realidade local, propôs-se aos jovens estudantes um 

processo de reflexão sobre a indústria e o seu cotidiano, sendo indagados no momento da 

narrativa para elucidarem sobre os aspectos geográficos. Utilizando também as 

expressões chaves como ideias centrais e que podem ser vistas no quadro a seguir: 

 

TABELA 3. Expressões chave e ideias centrais sobre como vivenciam o conceito de indústria. 

Dimensões Expressões Chave Ideia Central 

Distribuição e Consumo “Todos os dias de manhã eu 

tomo leite, e é da Alimentos 

Triângulo.” 

“Eu nem coloco o relógio para 

despertar, acordo junto com o 

leiteiro, que sai todos os dias 

cedo.” 

A indústria local presente na 

alimentação e na rotina dos 

jovens estudantes. 

Renda e Condições de 

Trabalho 

“Minha mãe trabalha numa 

indústria e meu pai na outra, 

graças a isso temos nossa casa e 

carro.” 

“Todos os dias quando venho 

pra escola, tem um monte de 

gente uniformizada na padaria 

esperando o ônibus.” 

Percebem a transformação 

da imagem social e pessoal, 

a partir da indústria local. 
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Problemas Ambientais e 

Sociais 

“Eu sempre acho que o dejeto 

de algumas indústrias caem na 

cachoeira do município que fica 

muito próximo delas.” 

Os jovens se demonstram 

sensibilizados às causas 

ambientais. 

A construção do conceito de 

indústria efetivada 

“A indústria é um aspecto 

geográfico, pois ela influencia 

em todos aspectos da vida 

humana, as atividades que o 

Gustavo realizou com a gente 

nos mostrou que a indústria 

local também é um fator 

geográfico importante para 

aprendermos na escola.” 

A percepção da indústria 

local como um conteúdo 

geográfico. 

FONTE: Próprio autor (2019). 

 

 As narrativas fizeram com que fosse possível identificar o sucesso da aplicação 

do percurso didático, e de possíveis desafios a serem solucionados. Em primeiro momento 

foi possível ver que o grupo de alunos encontravam-se acanhados em relação a colocar 

suas falas em debate, e quando tiveram a oportunidade em aliar suas experiências ao 

conteúdo escolar, surgiram vários exemplos que podem ser valorizados diante do 

processo de ensino aprendizagem. A Escola Estadual São Francisco de Assis é uma escola 

que propicia a liberdade ao professor em desempenhar atividades mais práticas. 

Diante de um simples equívoco, compreende-se que a prática desta dissertação 

tornou-se um exemplo a ser seguido de acordo com a professora responsável, a mesma 

que elucidou a todo instante que deveria voltar mais vezes para mostrar para estes alunos 

a importância da ciência Geográfica na vida dos jovens estudantes.  

 Como pode ser visto no quadro, alguns alunos conseguiram realmente o que 

objetivávamos que é a construção de um conceito de indústria que fugisse das grandes 

cidades e volvesse o olhar para o local, tornou-se nítido a partir da leitura de algumas 

narrativas construídas. Dessa forma, a interpretação da compreensão e das formas como 

os alunos participaram de todas as atividades me orgulha em saber que a Geografia se 

mantém viva, e que precisa de professores de Geografia que apoderam-se dos espaços 

cotidianos e os leva para dentro do ambiente escolar em forma de exemplo e conteúdo a 

ser ensinado.  

 Os jovens estudantes possuem a compreensão da importância da Geografia, o que 

necessita é uma formação que os prepare para a vivência mais incisiva diante da realidade 

no local em que estão ou vão se inserir. E entende-se que o processo de construção de 
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conhecimento independente do conceito; é mostrar aos jovens caminhos para que possam 

ir além do conhecimento, mas que estes educandos possam problematizar, criar hipóteses 

e superar os objetivos, tendo capacidade em propor e utilizar a Geografia cotidiana. 

 Em Canápolis é muito nítido que a maioria das pessoas não compreendem as 

dinâmicas industrias como um conteúdo geográfico, e sim apenas como um fator local 

que proporciona economia ao município. E no mês de julho do ano de dois mil e dezenove 

realizou-se mais uma Festa do Abacaxi e da Cana de Açúcar e mais uma vez estava lá 

presente as enormes propagandas das indústrias locais, mostrando que a presença de suas 

dinâmicas está no cotidiano e deve estar dentro da sala de aula como um conteúdo a ser 

mediado. 

 Sendo assim, acredita-se que diante do que foi apresentado aqui, o conceito de 

indústria é importante para o ensino de Geografia e para a formação cidadã dos jovens 

estudantes, na medida em que por meio da vivência possa compreender sua participação 

na sociedade. Ao criar reflexões sobre os processos de industrialização e seus 

componentes, partilha-se de uma oportunidade em trabalhar com diversos outros 

conteúdos que possuem relação com a indústria. E quando foi questionado aos estudantes, 

sobre a qualidade das atividades realizadas ouve-se um sonoro “claro”, dando resposta 

positiva de momentos que favoreceram com que os estes jovens conhecessem 

geograficamente o local que vivem. 

 O que mais me vem à memória é a fala de uma das alunas que exclamou: “Se todo 

professor fosse igual a você, eu teria até mais vontade de vir pra escola.” É para isso e 

por isso que tenho vontade de estar em sala de aula, para buscar mudar a visão destes 

jovens sobre o ensino e sua qualidade, mostrar também aos professores novas formas de 

mediar o conhecimento aproveitando ao máximo o cotidiano dos sujeitos envolvidos. Em 

relação aos aspectos negativos levantados, destaca-se a mudança de datas para a 

efetivação da atividade de campo devido ao calendário que rege as escolas estaduais do 

estado de Minas Gerais e as atividades terem passado muito rápido. 

 Na visão da professora responsável a atividade foi de grande valia, pois mostrou 

não somente a ela, mas para a escola em si que é possível trabalhar com alunos 

“indisciplinados” fora da escola, e que eles comportam e aprendem mais quando valoriza-

se o cotidiano dos mesmos dentro do processo de ensino aprendizagem. A professora 

sempre cordial lembra que as portas de sua sala de aula sempre estarão de portas abertas 

para um próximo projeto. 
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 Por fim, entende-se que a escola é uma instituição que demarca privilégios ao 

desenvolvimento de ações que direciona a construção da ética e do conhecimento, 

formando cidadãos ativos e sensíveis diante das mazelas sociais, é um lugar propicio para 

se pensar nas relações e nos jogos de interesses políticos e inorgânicos. Os jovens 

constroem suas observações, análises e criticidade social, na escola, e adentrar os portões 

de uma escola pública ou privada é um posicionamento político, é o estabelecimento de 

direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pensar na importância do conceito de indústria como conteúdo a ser ensinado e 

tendo como exemplo o nível local é fundamental para a formação cidadã e a construção 

do pensamento geográfico. O processo ocasionado pela industrialização é um gerador de 

dinâmicas que dão base aos estudos geográficos, e que interferem no cotidiano social. 

Como exemplo dessas dinâmicas, destacam-se a mão de obra, 

produção/distribuição/consumo, expansão capitalista, relação campo/cidade, tecnologia, 

mercado consumidor, apropriação do solo, dentre outros fatores que são importantes para 

a compreensão geográfica e também de outras ciências oportunizando o trabalho 

interdisciplinar.  

 A indústria torna-se visível no cotidiano social e possivelmente boa parte dos 

jovens estudantes não a compreendiam como um objeto de estudo da Geografia, e quando 

veem tomam como exemplo realidades distantes. Sendo assim, colocou-se como 

problemática, o porque não ensinar a estes jovens estudantes e mostrar aos professores 

que o conceito de indústria pode ter como possibilidades o ensino a tendo como origem 

o local. Nesse sentido, o objetivo principal dessa pesquisa foi mostrar possibilidades de 

como o conceito de indústria pode ser trabalhado no ensino de Geografia, tendo como 

foco os jovens estudantes do ensino médio. 

 Defendeu-se nesse trabalho que a construção do conceito de indústria é um 

importante articulador entre o ensino de Geografia e a formação crítica cidadã do jovem 

estudante. Dar aos educandos a oportunidade de vivenciar o cotidiano lado a lado com a 

ciência faz com que o ensino de Geografia lhes proporcione a construção de um 

pensamento geográfico, conhecendo as dinâmicas sociais geográficas, transpondo a teoria 

junto à prática. 

 Como isso pode ser efetivado? Num primeiro momento ocorreu um levantamento 

bibliográfico sobre o conceito da indústria e a formação industrial no estado de Minas 

Gerais e sua marcha ao Triângulo Mineiro, até chegarmos na realidade local que é o 

município de Canápolis-MG. Buscou-se também paralelo a este momento compreender 

o ensino na rede pública do estado de Minas Gerais, interpretando os documentos oficiais 

que regem o ensino de Geografia no ano final do ensino médio (3º ano). Foi possível 

perceber a partir do levantamento das orientações curriculares, que os documentos trazem 

indicativos para se trabalhar o ensino de indústria e também valorizar o cotidiano dos 

educandos. 
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 É importante frisar na construção e implementação da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular, 2018) que, como já foi dito nesta dissertação, ocasiona mudanças em 

áreas de conhecimento da Geografia e afins, resultando em um ensino fragmentado em 

termos de conteúdo aos jovens estudantes. Sendo assim, o conceito de indústria é uma 

possibilidade para preencher lacunas que faltam na construção do pensamento geográfico, 

dando materialidade a teorias que os alunos possuem distantes de sua realidade, 

ocasionando numa necessidade de trazer o cotidiano para dentro do espaço de ensino 

valorizando as experiências dos estudantes. 

 Trabalhar com novas formas de mediar o conteúdo, nos incita a estarmos 

preparados para contribuir com o processo de construção de conhecimento que envolve 

toda a vida escolar do estudante. E quando se trabalha diretamente com jovens em período 

escolar é viabilizando os anseios sociais que são apresentados por eles, e que pode ser 

resumido pela palavra vontade. Vontade de trabalhar, de formar, ganhar dinheiro e serem 

livres, estes anseios favorecem que o jovem seja atuante no espaço de vivência, estes 

aspectos puderam ser observados no processo de observação, salientando que os jovens 

possuem a vontade de interferir criticamente no espaço que estão inseridos. 

 Estes mesmos jovens constroem e reconstrói a cidade por meio de suas práticas 

espaciais, que para Cavalcanti (2017, p.151) estes jovens têm a Geografia como uma 

ciência importante na construção social, reforçando a sua importância para a vida do 

jovem estudante diante de sua realidade espacial, propiciando novas leituras cotidianas e 

possibilitando a construção de novas relações. 

 Partindo das reflexões acima, elucida-se que a oportunidade em estar junto com os 

jovens estudantes oportunizou superar alguns preconceitos sobre esta comunidade, 

possibilitando ver que os mesmos são interessados na política e na construção social, 

mesmo tendo ainda muitos conceitos sociais básicos em relação a determinados temas. 

Os jovens atuais são participativos e ativos, eles se organizam rapidamente quando 

almejam algo, seja uma festa até um trabalho escolar. Quando se relaciona ao processo 

de ensino aprendizagem, no primeiro momento se mostrarão tímidos na ideia de terem 

que expor seus pensamentos, mas a partir do momento em que começam a valorizar as 

experiências vividas como exemplos geográficos, eles passaram a participar mais no 

andamento das aulas de Geografia. 

 As aulas da professora responsável não são somente pautadas no livro didático 

como ferramenta única, ela diversifica bastante a construção de suas aulas e valoriza um 

processo dialético e construtivo. Quanto ao conceito de indústria, pode ser percebido que 
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as problematizações se alongavam quando remetia-se ao local, e que indiretamente 

apareciam outros conteúdos basilares ao ensino de Geografia, dando a oportunidade do 

professor em articular em outro tema no desenvolver de suas aulas. A professora 

responsável possui uma perspicácia incrível em ligar temas diferentes e voltar ao 

conteúdo inicial, evitando voltas para a explicação de determinados temas. Portanto, no 

município de Canápolis, entende-se que uma das formas de mediar o conceito de indústria 

na busca de concretizar a construção de conhecimento, é investigar o cotidiano dos jovens 

estudantes valorizando suas experiências. 

 Mesmo que ainda precoces, estes jovens pretendem entrar no mercado de trabalho, 

e espera-se que ao menos saibam agir socialmente e criticamente, reproduzindo o bom 

ensino de Geografia que tenha oportunizado a ele construções de pensamentos. Nesse 

sentido, torna-se importante considerar a indústria local, pois no município de Canápolis 

é uma das influenciadoras da cultura local, além de propiciar aos jovens atividades como 

esporte e lazer financiadas em projetos desenvolvidos por duas indústrias. Uma vez 

apresentado o conceito de indústria aos jovens estudantes, percebeu-se que passaram a 

ter outra visão sobre a realidade local, questionando e problematizando sobre outros 

fatores e conteúdo, cumprindo o último objetivo desta pesquisa, a formação do conceito 

de indústria. 

 Os desafios encontrados só mostraram à realidade escolar como é importante 

valorizar as diversas contribuições de pessoas externas ao processo de desenvolvimento 

da pesquisa, ouvindo pessoas sábias que sempre contribuíram para a construção deste 

trabalho. 

 Os momentos de encontro com os sujeitos da pesquisa fizeram com que fosse 

possível compreender parte do ensino, mudando mais uma vez o meu pensamento de que 

as mudanças no espaço escolar são constantes, e que não é mais da forma como quando 

estive ali há alguns anos atrás. Os encontros com o tema, com os sujeitos e com o 

cotidiano, só evidenciaram ainda mais em construir meios para que fosse possível atrair 

o olhar do jovem estudante para a ciência geográfica. Desse modo, constitui-se a execução 

do percurso didático na elaboração desse trabalho, proporcionado aos educandos a 

compreenderem mais sobre o conceito de indústria, e mostrando ao professor as 

possibilidades de trabalhar com esse conceito de diferentes formas. Sendo assim, é 

possível afirmar que as contribuições desta pesquisa foi poder formar um conceito junto 

aos jovens estudantes da Escola Estadual São Francisco de Assis, e ao mesmo tempo 
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apresentar aos professores que acompanharam diferentes metodologias para se trabalhar 

o conceito de indústria ou outros conteúdos. 

  Compreende-se que no momento que os jovens entenderam que a sua realidade 

estava atrelada ao ensino de Geografia e ao conceito de indústria, passaram a ter um olhar 

geográfico sobre o espaço vivido. Elencando ideias, proposições, problematizações e 

produzindo críticas que antes não eram percebidas, e a partir das narrativas elaboradas 

como atividade de síntese, percebeu-se que os jovens identificaram no contexto social a 

indústria como uma dinâmica Geográfica e até assimilaram à outras ciências. Sobre esse 

último aspecto é possível mencionar a necessidade em trabalhar de forma interdisciplinar 

determinados conteúdos, ampliando a visão científica dos jovens. 

  Executar um percurso didático ao mesmo tempo em que foi arriscado tornou-se 

revelador, demonstrando uma realidade simples que as vezes não é levada ao pé da letra 

no cotidiano escolar, a organização e o conhecimento dos sujeitos para quem você está 

ensinando. Esse fato mostrou uma gama de possíveis alternativas a se trabalhar com o 

conceito de indústria, tendo como escala de análise o local.  

  Pode-se compreender por meio das narrativas, que muitos alunos acreditam na 

possibilidade de serem funcionários das indústrias locais, em busca da tão sonhada 

liberdade financeira, e que por meio desta possam inserir no mercado de trabalho, porém 

que tenham consciência dos aspectos gerados pelo processo de industrialização, e estejam 

preparados para ofertar sua mão de obra de maneira cidadã, cobrando seus direitos e 

ocupando seus lugares. Ao propor que estes discentes elucidem aspectos geográficos sobre 

as indústrias locais, é perceptível que depois das atividades realizadas eles elencam vários 

fatores de cunho geográfico. Pois é isso que cabe ao ensino de Geografia, traduzir o social, 

fazer com que os educandos conheçam cidade onde vivem. 

Assim, o desenvolvimento dessa pesquisa permitiu entender a necessidade em 

rever e estudar diversificadas metodologias que valorem a boa qualidade do processo de 

ensino aprendizagem, e que o conceito de indústria é um importante conteúdo a ser 

mediado na busca de fazer com que os jovens compreendam a realidade do espaço em 

que vivem e possam ao mesmo tempo ampliar suas análises. 

A escola é um espaço de construção e em construção. Espaço este que possibilita 

que o estudante por meio de suas interações sociais compreenda como é o “mundo” além 

dos muros da escola, e porque não ir além dos muros da escola. Entender esse processo 

de construção de conhecimento que faça sentido para a vida, é conhecer as 
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potencialidades que o cotidiano propõe, é aprimorar as múltiplas possibilidades que a 

Geografia proporciona. 

Portanto, que seja apenas para considerar e não concluir. Que a discussão não se 

encerre por aqui, que essa pesquisa desperte a investigação de outros professores 

pesquisadores, e que a formação do conceito de indústria, seus componentes e as 

pequenas cidades, sejam elementos mais valorizados pelo ensino de Geografia. 
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