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APRESENTAÇÃO 

Este livro é resultado de estudos que estão sendo realizados no âmbito 
do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes) e do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
(PPGEO) a ele vinculado. Especificamente, estudos realizados pelos 
pesquisadores vinculados a dois laboratórios, o de Geografia Médica e 
de Promoção da Saúde e o de Estudos sobre Espaço e Memória. Além 
de dividirem espaço físico conjunto, os estudos gerados nas pesquisas 
apontam a importância da simultaneidade e imbricação dos temas na 
compreensão do espaço geográfico.  

Ou seja, aqui os temas abordados pela geografia da saúde e a geografia 
cultural e humanista se encontram e mostram as formas como esses 
dois campos de estudo, caros a ciência geográfica, se misturam e 
frutificam profícuas discussões ao se envolverem no anseio da 
compreensão dos processos socioespaciais.  

Devemos mencionar também as contribuições realizadas por estudos 
realizados por pesquisadores vinculados a outros centros acadêmicos. 
São eles o Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de 
Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, o Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade federal da Paraíba e o 
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 
Campina Grande. Importantes parcerias que contribuíram e 
enriqueceram as discussões realizadas. Que a produção deste livro seja a 
primeira de muitas parcerias que ensejamos realizar. 

Didaticamente, o livro foi dividido em duas partes para facilitar a leitura 
dos temas apresentados. Mas, além disso, a divisão realizada foi 
proposital no sentido de afirmar a importância deste encontro. Nas 
partes que o compõem, encontram-se tanto artigos realizados por 
pesquisadores de um ou de outro grupo.  

Portanto, na abertura da primeira parte deste livro, o artigo “Pesquisa 
Qualitativa: a etnografia como método de investigação 
geográfica”, busca apontar caminhos metodológicos da pesquisa 
qualitativa. Um esforço teórico-metodológico sobre ferramentas 
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utilizadas no percurso do desenvolvimento de uma pesquisa sobre o 
feminino camponês.  

Em sequência, a artigo “O Acontecer da Festa na Comunidade de 
Santa Rosa de Lima”, aponta o movimento e o significado simbólico 
de uma festa rural. Escolhido como fenômeno de compreensão da 
cultura local, o acontecer da festa em homenagem à padroeira é 
instrumento de compreensão da cultura local.  

“Do Fruto à Folia: manifestações culturais na comunidade São 
Bento, em Buritizeiro, Norte de Minas Gerais”, compõe o terceiro 
capítulo. O tema central permanece sendo a festa! Mas, contrariamente 
ao capítulo anterior, este artigo buscou descrever e desvendar um 
fenômeno que se fortalece, enquanto outro se encerra numa mesma 
comunidade. As discussões provocadas por ele apontam, antes de tudo, 
a festa como reprodutora dos valores culturais. Tanto é que, ao deixar 
de refletir a sociedade, ela se esvazia de sentido e deixa de ocorrer.  

No artigo “O Papel da Mulher no Terno Moçambique de Belém: 
um olhar etnográfico”, as autoras buscam compreender o papel da 
mulher neste evento que ocorre em Uberlândia-MG através do 
contexto no qual está inserida a mulher. A partir do estudo etnográfico 
e entrevistas com as mulheres envolvidas na organização e elaboração 
da festa do Congado, nota-se que a cultura e os valores sobrepõem às 
possibilidade de mudança na esfera de sua visibilidade. 

Cultura! Sendo este um traço fundamental em qualquer sociedade 
humana, não poderíamos deixar de cingir neste conjunto de temas 
ofertados, os traços que definem a sua contemporaneidade e todas as 
novas manifestações que ela acarreta. Portanto, como um salto de 
reverso, o último capítulo desta primeira parte tem como tema o 
“Ciberespaço: entre espaço, redes e performances 
socioespaciais”. As discussões aqui levantadas partem da 
complexificação sociocultural promovida pelo ciberespaço que tem 
reconfigurado espaço, sujeitos, interações e coletividades. Ou seja, um 
esteio propício para performances socioespaciais e, portanto, culturais! 
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Dando início as discussões realizadas na segunda parte, sua abertura 
parte da urgência de se divulgar este importante, mas ainda recente 
tema da geografia. Portanto, o artigo “Origem e Evolução da 
Geografia da Saúde” discorre sobre o desenvolvimento da Geografia 
da Saúde, apresentando autores que discutem o tema e suas 
contribuições para o estudo do processo saúde/doença ao longo de sua 
evolução. 

Mostrando o amadurecimento das pesquisas e das importantes 
contribuições já realizadas pelo Lageomeps, o artigo “Os Estudos De 
Geografia Da Saúde no Norte de Minas Gerais: panorama sobre 
os trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Geografia Médica 
e de Promoção da Saúde-Lageomeps” traz um histórico sobre as 
pesquisas e aponta seus resultados finais ou ainda parciais ao desvelar a 
sua trajetória.  

A “Incidência de doenças respiratórias associadas a atividades 
metalúrgicas em zona de influência de polo industrial” é o tema 
central deste artigo. A discussão desenvolvida põe em destaque a 
possível influência dos poluentes atmosféricos oriundos das 
metalúrgicas de Pirapora-MG, sobre a população vizinha. Os resultados 
apontaram para uma possível correlação entre as atividades 
metalúrgicas com a incidência de doenças respiratórias. 

Com base em pesquisas documentais, “As Indústrias Cimenteiras e 
seus Riscos para a Saúde Humana e para o Meio Natural” é um 
trabalho que teve como escopo realizar uma discussão sobre os 
principais efeitos da indústria de cimento e derivados de calcário na 
saúde dos trabalhadores, a fim de colocar em pauta seus principais 
impactos para a saúde humana e para o meio natural.  

Em seguida, é apresentada a discussão sobre as condições de 
saneamento Básico em Guaraciama-MG, e sua relação com a 
ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Em “A Importância do 
Saneamento Básico na Prevenção de Doenças de Veiculação 
Hídrica”, enfatiza-se a importância do Saneamento Básico sobre a 
Saúde da população. 
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A influência do território urbano no desenvolvimento da leishmaniose 
Visceral é tema do artigo “Saúde: influência do território no 
desenvolvimento da Leishmaniose”, que teve como espaço de 
análise o município de Montes Claros-MG. Sabe-se que, até pouco 
tempo, esta doença estava associada aos ambientes rurais, porém, vem 
ocorrendo o processo de sua urbanização. Nesta pesquisa, os autores 
buscam desvendar os fatores relacionados à sua incidência em 
ambientes urbanos. 

Encerrando este livro, o leitor é presenteado com um estudo voltado 
para a troca de saberes e experiências. O artigo “Mostra Regional de 
Geografia da Saúde: uma experiência de articulação entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão no Campus I da UFCG - Campina 
Grande-PB” apresenta os avanços das discussões teóricas, 
metodológicas e práticas sobre a articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão através dos resultados partilhados no evento citado.  

Por fim, queremos aclarar que no desenrolar dos trabalhos de que 
resultam os capítulos deste livro, procuramos agir com um grau maior 
de liberdade na escolha dos temas. Isto porque entre cultura e saúde a 
geografia envolve uma grande diversidade de caminhos que sinalizam as 
possibilidades interpretativas e investigativas ofertadas por esta ciência. 
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PESQUISA QUALITATIVA: A ETNOGRAFIA COMO 
MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
Maria das Graças Campolina Cunha 

Professora Pesquisadora do PPGEO-Unimontes 
gracapira@yahoo.com.br 

Ana Carolina dos Santos Pereira 
Graduada em Geografia 

ana.karol16@hotmail.com 

Gustavo Souza Santos 
Mestrando em Geografia-PPGEO/Unimontes. Docente das 

Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. 
gustavo.ccpv@gmail.com 

RESUMO: A proposta deste trabalho é promover uma reflexão da 
metodologia de estudo qualitativa, com enfoque na etnografia, gestada 
junto à Antropologia, mas com contornos e diálogos direcionados às 
abordagens de outras ciências, como a geográfica. Este, tem como pilar 
um estudo realizado em uma comunidade rural, intitulada “Gameleira, 
Sertão Norte de Minas Gerais: um olhar feminino sobre o feminino 
camponês”, do qual procurou-se compreender o universo camponês 
sobre o enfoque do olhar feminino. A importância deste artigo está em 
desvendar os caminhos percorridos na elaboração da pesquisa, 
apontando o método utilizado e as metodologias adotadas no percurso 
de seu andamento, como forma de elucidar estes conhecimentos. Para 
tanto, partiu-se da base teórica dos principais autores tanto da 
Antropologia como da Geografia que discutem a respeito do tema, ou 
que dispõem de sua familiaridade. Percorre-se aqui o desenvolvimento 
da etnografia, desde Malinowiski (1978) e Geertz (1989), até a prática 
desse método pela Geografia discutido por Almeida (2008), que recebe 
o nome de Etnogeografia. A pesquisa qualitativa possui o poder de 
expressar por meio dos sentidos os acontecimentos da esfera social, ou 
seja, interpretar as práticas cotidianas de uma população a partir da 
vivência. 

Palavras chaves: Pesquisa Qualitativa. Etnografia. Etnogeografia. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa qualitativa direciona o olhar para os aspectos do real inaptos 
de serem quantificados, procurando apreender e interpretar a execução 
dos fatos sociais. De acordo com Minayo (2001), ela abarca o universo 
de significados, hábitos, representações, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, referindo-se a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e nos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis. Por vezes é criticada devido ao 
empirismo, bem como o envolvimento subjetivo e sentimental do 
pesquisador. 

A subjetividade se produz sobre sistemas simbólicos e emoções que 
expressam de forma diferenciada o encontro de histórias singulares de 
instâncias sociais e sujeitos individuais, com contextos sociais e 
culturais multidimensionais (GONZÁLEZ REY, 2004, p. 137). 

Segundo Peirano (1995), a pesquisa subjetiva mostra-se complexa, já 
que lida com a unicidade dos sujeitos e suas relações com o mundo e 
consigo mesmos. Deste modo, a construção do conhecimento não 
pode ser caracterizada como universal. No desenrolar do estudo 
qualitativo é necessário que o pesquisador tenha uma atenção 
minuciosa sobre sua inventividade, agindo de forma complacente, isto 
é, ser capaz de colocar-se no lugar do sujeito estudado no momento de 
reproduzir seu conhecimento, aprofundando-se na complexidade dos 
fenômenos cotidianos. 

Diferente da pesquisa quantitativa, que segundo Neves (1996, p. 1), 
“procura seguir um rigor e um plano previamente estabelecido, 
(baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objeto 
de definição operacional)”, a pesquisa qualitativa costuma ser moldada 
durante seu desenvolvimento. Não se busca medir nem enumerar os 
fatos, além de não se aplicar na análise de seus dados, instrumentos 
estatísticos. A mesma faz aquisição da descrição interposta entre o 
convívio direto do pesquisador com o pesquisado. Nesse mesmo 
sentido Turato (2005, p. 510) infere que: 

[…] o interesse do pesquisador volta-se para a busca do significado das 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

 

15 

 

coisas, porque este tem um papel organizador nos seres humanos. O 
que as “coisas” (fenômenos, manifestações, ocorrências, fatos, eventos, 
vivências, ideias, sentimentos, assuntos) representam, dá molde à vida 
das pessoas. Num outro nível, os significados que as “coisas” ganham, 
passam também a ser partilhados culturalmente e assim organizam o 
grupo social em torno destas representações e simbolismos. 

Porém, para que uma pesquisa seja considerada como qualitativa não é 
preciso que de seu desenvolvimento sejam excluídas quaisquer 
manifestações e dados mensuráveis. Ressalta-se a diversidade de temas 
e de ferramentas que existem nos trabalhos qualitativos, sendo possível 
elencar atributos que possibilitam reconhecer esse tipo de pesquisa. 
Estes são o ambiente natural como fonte direta de dados e o 
pesquisador como instrumento fundamental; o caráter descritivo; o 
significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação 
do investigador; enfoque indutivo, entre outros (GODOY, 1995, apud 
NEVES, 1996). 

 A pesquisa qualitativa abrange numerosos princípios na esfera das 
ciências sociais, compreendendo uma série de variadas técnicas 
interpretativas que pretendem explicar e decifrar os elementos de um 
conjunto múltiplos de significados. Ela “tem o ambiente natural como 
fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” 
(OLIVEIRA, 2011, p. 24). Ou seja, é o contato contínuo e duradouro 
do pesquisador com a situação estudada por meio de intensa imersão 
em campo. Nessas pesquisas, são comuns as descrições (histórias de 
vida, acontecimentos, situações), uso de documentos, gravadores, 
dentre outros.  

A metodologia é o caminho percorrido para se chegar a um 
determinado fim. Segundo Tartuce (2006), a pesquisa é a atividade 
dominante da metodologia. Nas falas do autor, o saber do homem 
encontra-se associado a relação entre o sujeito e o objeto, uma relação 
de “apropriação”, e a complexidade do objeto a ser conhecido 
estabelece o grau de extensão da apropriação. Deste modo, em especial 
na pesquisa qualitativa e sua variedade, a compreensão simples das 
práticas cotidianas é um conhecimento popular, “das vivências”, é o 
estudo aprofundado desta mesma realidade é um conhecimento 
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científico, ou seja, metódico.  

Para que o pesquisador possa interpretar o fenômeno estudado, é 
necessário um arcabouço de conhecimentos, ou seja, um 
aprofundamento na base teórica relacional aos métodos de cunho 
qualitativo, o que lhe proporcionara uma nova visão de mundo. E com 
base nestes saberes, ele será capaz de trilhar da melhor forma os 
caminhos na realização do trabalho.  

Esta produção procurou apresentar a complexidade existente na 
pesquisa qualitativa, desvelando esta temática nem sempre explicitada. 
Para muitos pesquisadores o maior entrave encontrado neste tipo de 
pesquisa se remete aos métodos para análise utilizados, estes não são 
bem definidos em discordância do que ocorre na pesquisa quantitativa.  

Frente ao exposto, este artigo tem como objetivo apontar os caminhos 
metodológicos utilizados na pesquisa etnográfica no processo de 
desenvolvimento da mesma, tendo como pilar o estudo realizado numa 
comunidade rural norte-mineira. O mesmo constitui parte de uma tese 
apresentada em 2013, que se encontrou focada na história do 
campesinato numa comunidade do Norte de Minas Gerais, em que o 
sujeito da história e da cultura é a mulher (CUNHA, 2013).  

O caminho trilhado foi subsidiado tanto pelas pesquisas bibliográficas e 
discussões teóricas possibilitadas por elas, quanto pela vivência em 
campo. Deparar-se e preparar-se para o inesperado é sempre estar 
disposto a traçar caminhos, mudar caminhos, buscar estratégias ainda 
não definidas nos planos iniciais, conduzir o olhar para fatos que se 
desvendam no vivenciar da pesquisa.  

O “deixar acontecer” ou estar aberto as surpresas é a essência do 
estudo etnográfica, que se molda sempre por meio da habilidade do 
pesquisador de interpretar os aspectos imponderáveis da pesquisa ou 
do sujeito pesquisado. 
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TRILHANDO OS CAMINHOS METODOLÓGICOS  

O caminho a se trilhar numa investigação vai decorrer do objeto de 
pesquisa, de sua perspectiva, bem como do local onde se pretende 
emprega-lo. Numa pesquisa em que se implica o estudo de culturas é 
possível empregar vários tipos metodológicos. Mas, a forma de se 
encontrar o melhor caminho a se seguir é caminhando... A pesquisa 
qualitativa enfatiza no mínimo três alternativas de abordagem. A 
primeira se remete a pesquisa documental, a segunda ao estudo de caso 
e por último à etnografia, cerne deste artigo. 

De acordo com Neves (1996, p. 3), “a pesquisa documental é 
constituída pelo exame de materiais que ainda não receberam um 
tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma 
interpretação nova ou complementar”. Para este autor, ela pode ser de 
grande utilidade para outros trabalhos qualitativos, além de possibilitar 
o estudo de pessoas das quais não se tem o acesso físico (pessoas 
distantes ou que já morreram). Há que se destacar o fato de 
constituírem fontes não reativas, ademais favoráveis à análise de 
extensas épocas do tempo. 

O estudo de caso é uma análise profunda do fenômeno estudado. 
Conforme Godoy (1995) é um diagnóstico detalhado de um espaço, de 
um sujeito ou uma situação específica, e tem por objetivo explicar os 
motivos dos acontecimentos. Deste modo, ele procura estudar o evento 
em seu âmbito real, a partir de suas vivências, ou seja, de forma 
empírica. 

A Antropologia valoriza as peculiaridades do objeto estudado, 
propondo reflexões a partir de diferentes situações vivenciadas, 
procurando explorar e moldar tais concepções. Desta maneira, pode-se 
compreender que a natureza humana é edificada pelas disparidades, e 
esta diversidade é reconhecida através do uso do método etnográfico.  

Malinowski é um dos grandes nomes da Antropologia, pois foi o 
primeiro a defrontar as ideias de seu período com os princípios que os 
trobriandeses tinham sobre seus modos de vida, e a partir de suas 
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observações in loco sobre essa cultura certificou-se da existência de 
resquícios não esclarecidos: o kula. 

O kula era um ritual de trocas de presentes valiosos, conchas de 
spondylus vermelhas (molusco bivalve, da família dos espondilídeos, 
seu nome popular é ostra espinhosa) por braceletes de concha brancas, 
isto ocorria entre pessoas dentro do extenso arquipélogo de ilhas da 
Nova Guiné. Segundo Peirano (1995, p. 16): 

[…] não era apenas um fenômeno meramente econômico de troca de 
bens preciosos, mas envolvia as esferas do religioso, da política, da 
mitologia, dos ritos, repercutia nas formas linguísticas e incluía também 
o comércio puro e simples, criando um circuito fechado de relações 
entre as ilhas do arquipélago. 

A partir de Malinowski, a etnografia ganha maior amplitude, sendo 
capaz de reconstituir e transferir diferentes experiências de vida. Nesta 
época o trabalho de campo ganhou grande reconhecimento, pois 
possibilitou a interpretação de vários fenômenos através das 
informações obtidas durante a observação direta pelo próprio 
pesquisador, fato inaugurado pelo autor.  

Devido aos fatos não acontecerem no intuito de serem “apanhados”, a 
etnografia torna-se uma missão tanto quanto dificultosa, pois tudo se 
apresenta de forma complexa e incompreensível aos olhos do 
pesquisador: 

[…] a etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de 
fato – a não ser quando (como deve fazer, naturalmente) está seguindo 
as rotinas mais automatizadas de coletar dados – é uma multiplicidade 
de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou 
amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, 
irregulares, inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro 
apreender e depois apresentar /.../ Fazer etnografia é como tentar ler 
(no sentido de „construir uma leitura de‟) um manuscrito estranho, 
desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 

comentários tendenciosos... (GEERTZ, 1989, p.20). 

A técnica mais comum aplicada na etnografia visando a coleta de dados 
é a observação participante como a contribuição do diário de campo. 
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Porém, o pesquisador pode escolher participar ou não das atividades 
desenvolvidas pelo grupo observado, estando sempre atento às falas 
dos membros e registrando o mais veridicamente possível as 
informações que identificar ser relevantes. 

A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, 
depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma 
variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e 
seu modo de vida (ANGROSINO, 2009, p. 34). 

Embora a observação e as inferências sejam realizadas no decorrer que 
os fatos vão acontecendo, o pesquisador pode fazer uso de informantes 
que serão entrevistados rotineiramente.  

No campo da Geografia a prática deste método de pesquisa – a 
etnografia – recebe o nome de etnogeografia. A etnogeografia tem 
como preocupação as representações que uma sociedade faz do 
mundo, da natureza e das espacialidades das relações (CLAVAL, 1992 
apud ALMEIDA, 2008). Também pode ser compreendida como a 
distribuição das múltiplas populações no espaço geográfico delimitadas 
pelos seus princípios culturais e sua relação com o ambiente em que 
vive. 

Segundo Almeida (2008), “a etnogeografia busca penetrar na intimidade 
dos grupos culturais, o vivido pelos homens, concretizado em crenças, 
valores e visão de mundo”. É a interpretação da “cultura vivida”. Em 
seus estudos, a autora procurou explicitar a pluralidade de organizações 
espaciais que compreende o sertão brasileiro. Em especial, demonstrou 
a etnoterritorialidade, onde é ressaltada a estreita ligação de uma 
cosmologia com o lugar, ou seja, a percepção do homem sobre suas 
vivencias e o meio em que vive. 

Ela revelou por meio do olhar sobre a paisagem os diversos sertões, 
demarcados pelos seus elementos simbólicos e pelo elo de ligação do 
homem com a natureza, o que define a cultura da qual pertence. “É 
pelo conhecimento das representações das pessoas que é possível 
captar os valores que dão sentido a seus lugares de vida e entender a 
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maneira pela qual elas modelam as paisagens e nelas imprimem suas 
convicções” (ALMEIDA, 2003, p. 71). 

Todavia, a etnografia se resume num mergulho longo e aprofundado no 
cotidiano de uma população, buscando apreender e compreender sua 
cultura. Isto é, por meio da submersão na teoria, adquirindo 
informações e trabalhos em relação a temática e a população a qual 
deseja-se estudar; a vivvência em campo (fase de conhecimento) e a 
“volta pra casa” , onde serão interpretadas e descrevidas as informações 
colhidas.  

Como já supracitado este estudo procurou desvelar a complexidade 
existentes na pesquisa qualitativa, tendo como foco a etnografia numa 
comunidade rural, como forma de aclarar estes conhecimentos. Três 
momentos precisam ser percorridos de forma adequada para a 
obtenção de êxito neste tipo de pesquisa, são eles: a formação teórica, o 
trabalho de campo e a escrita. 

No primeiro momento, é necessário a definição do tema para que seja 
efetuado o levantamento teórico referente ao mesmo e a metodologia 
empregada do desenrolar de seu desenvolvimento, pois se aprende 
etnografia lendo etnografia. Os assuntos precisam ser nítidos e passíveis 
de realização. Na pesquisa qualitativa, as indagações devem atender 
para a interpretação dos modos de vidas das pessoas, o porquê de 
“fazerem” ou “acreditarem” em algo. 

O tema da investigação em questão se trata da história do campesinato 
numa comunidade do Norte de Minas Gerais, compreendida através de 
relatos e do olhar feminino. Segundo Cunha (2013), de início acreditou-
se na dificuldade de chegar até a mulher, uma vez que as leituras a 
respeito do tema remetem ao campesinato como um ambiente na 
maioria das vezes masculinizado, ou seja, possuidor de uma identidade 
hierarquicamente vinculada ao trabalho masculino. O homem 
camponês é o representante do grupo, portador dos papéis construídos 
na memória coletiva, pois é aquele que prepara a terra, que organiza o 
trabalho, que comercializa o excedente, que exerce a função de chefe 
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familiar. Portanto, é ele o representante simbólico da reprodução 
camponesa, tanto para a comunidade quanto para os de fora.  

Mas o que é um modo de vida camponês? O que é ser uma camponesa 
ou um camponês norte-mineiro? Como se instalou neste espaço este 
modo de vida? Na trajetória de compreensão do universo camponês da 
Gameleira, estes foram alguns dos temas abordados. 

Em diversas ocasiões foram mudados o percurso no estudo da 
comunidade Gameleira. O que seriam apenas narrativas femininas 
passou a envolver também as masculinas. O que seria apenas um relato 
sobre a vida da mulher camponesa, passou a focar também a vida 
camponesa e as mudanças envolvendo a família e a produção. Partindo 
deste pressuposto, foram conduzidos os procedimentos metodológicos 
utilizados na elaboração da pesquisa. 

A pesquisa encontrou-se dividida em três partes, as duas primeiras 
percorreram os caminhos teóricos. Em cada uma delas diferentes 
abordagens teóricas, diálogos e interpretações foram estabelecidos ou 
realizados.  

A primeira parte procurou compreender o conceito de campesinato e 
as formas como este modo de vida se organiza na atualidade, 
desenvolvendo uma discussão referente às formas como este meio se 
transforma, adapta e permanece se reproduzindo. Tal como as relações 
de reciprocidade existentes e suas características fundantes, tanto 
aquelas consideradas tradicionais quanto as que foram incorporadas no 
processo de adaptação e de movimento dessa sociedade. 

Também foi abordado o modo como o campesinato se originou e se 
manifestou no Brasil, debatendo as formas como este conceito é 
politicamente utilizado e reinterpretado ao longo dos tempos no país. 
Para tanto, buscou-se fonte nos geógrafos, antropólogos e sociólogos 
que definiram as novas categorias políticas surgidas, trazendo consigo 
novos discursos, entre eles agricultura familiar e populações, povos ou 
comunidades tradicionais. 
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A segunda parte encontrou-se voltada para o papel desempenhado pela 
mulher sertaneja norte-mineira tanto no passado quanto na 
contemporaneidade na construção do território camponês e as 
transformações dos seus modos de vida. Neste percurso houve o 
acompanhamento de autores regionais a realidade atual do movimento 
campesino no Norte de Minas. Nesta parte foi percorrido um caminho 
“travessiando” opções, onde foi realizado um mergulho no mundo 
rural norte-mineiro – envolvendo pesquisas realizadas na região por 
pesquisadores da região – possibilitando a construção da terceira parte 
da pesquisa.  

Revisar a literatura antes de ir a campo é de grande importância, pois 
ajuda o pesquisador a descobrir o que já foi mencionado a respeito do 
assunto que irá discorrer, direcionando-o para o foco da sua própria 
pesquisa.  

O segundo momento da etnografia compõe a terceira parte do 
trabalho, que é fruto das experiências em campo, onde foi efetuado o 
registro descritivo da cultura (i)material da população local, onde uniu-
se o fato e os conceitos, os temas e discussões acadêmicas, no qual 
foram costuradas as vivências e teorias, saberes e conhecimentos. Ou 
seja, nesta buscou-se desvendar o universo feminino da Gameleira, 
(comunidade tradicional inserida entre os municípios de Bocaiúva e 
Glaucilândia), por meio das leituras e interpretações sobre o mundo 
rural norte-mineiro. 

Ao trilhar este caminho, busquei interpretar as formas como a presença 
da mulher camponesa se manifesta na Gameleira. Procurei desvendar 
uma realidade fluida que se encontra em processo de dissolução - ou de 
uma possível reestruturação do campesinato - de suas vivências 
tradicionais. Uma comunidade que se reorganiza e abarca neste 
movimento os saberes ancestrais. Uma comunidade formada por 
retirantes baianos que forjaram, neste espaço substâncias da vida: uma 
cultura! (CUNHA, 2013, p. 189). 

Para isso, procurou-se a aproximação da história oral, mas não se 
atendo apenas a esta metodologia. Preferindo trilhar por caminhos 
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diversos sem tantas amarras a métodos, que podem conduzir a um 
conhecimento supostamente mais preciso, mas ilusoriamente 
positivista, sem que se perceba. De acordo com Cunha (2013, p. 33): 

Entre conversas nas casas das famílias, na igreja ou em eventos na 
comunidade, consegui conquistar a confiança da população de 
Gameleira. Para muitos deles – neste caso, as mulheres - passei algum 
tempo contando também sobre a minha vida, meus filhos e minha neta. 
Percebi que esta retribuição de confiança estreitava os laços entre nós.  

Silva (2007, p. 4) afirma que “através desse elo [...] as coisas, ou a 
própria narrativa, podem fluir mais espontaneamente possibilitando o 
que é o grande objetivo de qualquer pesquisa, o encontro com o novo e 
a sua interpretação”. Nesta terceira parte partiu-se dos relatos das 
histórias de vida dos moradores da Gameleira para, a partir daí, realizar 
as interpretações. Portanto, primeiramente, foram utilizados fragmentos 
das entrevistas realizadas, em seguida as interpretações da autora e dos 
seus diálogos com e sobre os sujeitos da pesquisa.  

Em busca da compreensão da construção da comunidade, das suas 
dinâmicas atuais e da presença e participação da mulher sertaneja 
nortemineira na Gameleira, trabalhou-se com a memória da população, 
relatos de mulheres e também de homens, procurando interpretar 
como elas se compreendem e como através deles, elas são 
compreendidas.  

O trabalho da e com a memória foi importante, também, ao constatar 
que são poucos ou quase inexistentes os registros históricos que 
comprovem os fatos orais relatados – certidões de nascimento e 
casamento, diários, cartas – sobre a história do lugar. Segundo Dona 
Nega “naquele tempo ninguém preocupava em guardar papel não, 
minha filha”. Por isso, toda a história da comunidade é recontada a 
partir da memória coletiva da população (CUNHA, 2013, p. 191). 

Nesta pesquisa o processo de territorialização, ou seja, de elaboração 
simbólica e (i)material de apropriação do território da população da 
Gameleira, foi relatada por meio da memória coletiva. 
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É possível através dos trechos citados anteriormente identificar um 
importante aspecto do estudo etnográfico, que se remete a aproximação 
pesquisador/pesquisado. Esta é uma tarefa muitas das vezes árdua, 
exige paciência e integridade. É vital que o pesquisador procure 
estabelecer uma relação de confiança com os membros, além de ser um 
bom receptor, e está bem instruído teoricamente, sendo apto a 
relacionar as teorias às informações coletadas. Também deve ser versátil 
para adequar-se a acontecimentos ocasionais (imprevistos). 

Após instaurada uma relação de reciprocidade entre o pesquisador e o 
pesquisado, é necessária uma visão conjunta da comunidade estudada, 
ou seja, enxergar o todo integralmente, para que se crie condições de 
entender a realidade local. Isto se dá por meio de diversos 
componentes, tais como: o uso de documentos oficiais disponibilizados 
e realização de entrevistas, no qual pode favorecer a reconstituição da 
história local. O acompanhamento do cotidiano da população, no 
intuito de compreender as vivências, organização social, atividades 
econômicas e cultura da qual pertence. Bem como, a seleção de 
informantes-chave, aquelas reconhecidas pelo grupo, seja por sua 
visibilidade na região, ou por serem considerados os principais 
guardadores dos saberes e costumes do lugar, na maioria “os velhos”, 
pessoas sábias e com experiência de vida. 

O último momento e o considerado mais difícil, à escrita, onde os 
dados reunidos durante as vivências em campo devem ser convertidos 
em texto que possibilite a leitura por parte daqueles que nunca 
estiveram no âmbito pesquisado, de modo que os mesmos possam 
compreender esta cultura. Acerca da escrita, Uriarte (2012, p. 07) 
pontua:  

Se tivermos de dizer qual das três fases etnográficas é a 
mais difícil, diríamos certamente que é a da escrita, pois 
como converter tantos dados num texto? Em quantos 
capítulos? De quê será cada um? A teoria irá em um 
capítulo e os dados em outro? Por onde começar? São 
perguntas que ansiosamente todos nos perguntamos 
quando nos vemos diante de uma escrivaninha abarrotada 
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de depoimentos, transcrições, fitas, cadernos de campo, 
fotos, diário de campo, lembranças, sensações, etc. 
(URIARTE 2012, p. 07). 

Nas falas da autora esta dificuldade está no fato da etnografia e a escrita 
serem distintas, uma vez que a etnografia é uma experiência, a 
experiência do próximo, para assimilar e entender, e posteriormente 
interpretar, a sua alteridade. O relato etnográfico é a transfiguração 
dessas experiências completas em escrita, das quais requer um pouco de 
coerência e qualidade que não são respectivas da vivência.  

Por meio da escrita recriamos as diversos formas de cultura, refletindo 
sobre os modos de vida do outro, para que se faça uma apreciação 
minuciosa dos fatos observados. É a partir daí, efetuar uma 
interpretação totalizante. Os dados podem ser adquiridos por meio dos 
relatos da população local, ou através das histórias de vida, tudo isto 
sem dissipar o ponto fundamental da etnografia, a descrição densa do 
evento investigado. 

 

CONSIDERAÇÕES  

Neste artigo foi demonstrada a complexidade existente no 
dimensionamento de uma pesquisa qualitativa, com especial destaque 
ao método etnográfico aplicado no âmbito geográfico. A pesquisa em 
sua concepção e desenvolvimento depara-se com os fluxos existentes 
no objeto de estudo, o que inclui as particularidades de determinado 
evento e a subjetividade de sujeitos, o que exige do pesquisador um 
constante ajuste de eixos, enfoques, olhares e outras adaptações para o 
fenômeno seja considerado em sua integridade. 

Pode-se compreender que para a realização de um estudo etnográfico é 
imprescindível que o pesquisador esteja encoberto do âmbito natural a 
ser pesquisado, bem como estar preparado teoricamente para 
operacionalizar análises de cenários e reflexões que auxiliem na 
apreensão e interpretação de fenômenos. Destaque-se a necessidade de 
um trabalho de minúcia e sensibilidade a fatos, histórias, dados 
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observáveis e registráveis, de modo que nenhum parcela de significado 
se perca ou permaneça oculta. 

Com as reflexões aqui traçadas, é possível ressaltar a validade, a 
viabilidade e legitimidade de estudos qualitativos como os que 
envolvem o método etnográfico - ou etnogeográfico. Validade atestada 
na especificidade de informações e dados que se podem considerar a 
partir de mergulhos nas subjetividades construídas e nas coletividades 
desenvolvidas. Viabilidade revelada na possibilidade de estudos 
sistematizados, organizados e expressivos, mesmo diante da fluidez e 
das transformações entre subjetividades, coletividades e objetos de 
estudo.  

Por fim, a legitimidade é confirmada na medida em que tal abordagem 
permite explorar instâncias aprofundadas e imiscui-se de ambiências 
pouco exploradas e, frequentemente, invisíveis. Desse modo, pesquisa e 
método aqui refletidos pendem como ofertas científicas robustas de 
análise, discussão e ação sobre o mundo, os sujeitos e suas realidades 
mais abissais. 

 

REFERÊNCIAS 

ANGROSINO, M.; FLICK, U. (Coord.). Etnografia e observação 
participante. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

CLAVAL, P. Champ et perspectives de la géographie culturelle. 
Géographie et Cultures, n. 1, p.7-38, 1992. 

CUNHA, M. G. C. Gameleira, sertão Norte de Minas Gerais: um 
olhar feminino sobre o feminino camponês. 2013. 315 f. Tese 
(Doutorado)-Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. 

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa 
da cultura. In: ________. A interpretação das culturas. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1989. 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

 

27 

 

GODOY, Arilda. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas 
possibilidades. Revista de Administração de Empresas, v. 35. N. 2, 
mar./abr. 1995. 

GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. O social na psicologia e a 
psicologia social: a emergência do sujeito. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

MANNING, P. K. Metaphors of the field: varieties of organizational 
discourse. Administrative Science Quarterly, v. 24, n. 4. December, 
1979, p. 660 -671. 

MINAYO, Maria Cecília de Sousa (Org). Pesquisa social: Teoria, 
Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001 p. 80.  

NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa – características, usos e 
possibilidades. Caderno de Administração em Administração, São 
Paulo, v. 1 n. 3, 1996. 

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. Metodologia científica: um manual 
para a realização de pesquisas em Administração. – Catalão: Manual 
(pós-graduação)-Universidade Federal de Goiás: UFG, 2011. 72 p.: il. 

PEIRANO, Mariza. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume – 
Dumará, 1995. 

TARTUCE, T. J. A. Métodos de pesquisa. Fortaleza: UNICE – 
Ensino Superior, 2006. Apostila. 

TURATO, Egberto Ribeiro. Metódos qualitativos e quantitativos na 
área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista 
de Saúde Pública, v. 39, n. 3, 2005.  

URIARTE, Urpi Montoya. O que é fazer etnografia para os 
antropólogos. Ponto Urbe, v. 11, 2012. 

 

 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

 

28 

 

O ACONTECER DA FESTA NA COMUNIDADE DE SANTA 
ROSA DE LIMA 

Aline Chelone Maia Aleixo 
Mestranda em Geografia-PPGEO/Unimontes. 

alinechelone@yahoo.com.br 
 

Maria das Graças Campolina Cunha 
Professora Pesquisadora do PPGEO - Unimontes.  

gracapira@yahoo.com.br 
 
RESUMO: A discussão realizada para este artigo apresenta a festa 
como tema central. Além de ser um fenômeno importante de 
identificação e fortalecimento da cultura que a vivência, o acontecer da 
festa também é uma contribuição para o fortalecimento da socialização 
e das suas tradições. As festas e celebrações religiosas sempre fizeram 
parte da vida e sociabilidade das populações brasileiras. O Norte de 
Minas Gerais, em seus espaços rurais e urbanos, é rico em 
manifestações que assinalam a exaltação de crenças e da diversidade 
cultural de sua população. O presente trabalho objetivou compreender 
a importância da festa tradicional para a comunidade Santa Rosa de 
Lima, em Montes Claros-MG, que ocorre anualmente em homenagem 
a sua Santa padroeira. Como elucidado, o festar é sempre um momento 
que propicia à população local, aos migrantes que retornam para 
participar do evento e aqueles que a vivenciam o reencontro. Portanto, 
a festa de Santa Rosa de Lima é um momento que proporciona reviver 
e reafirmar os aspectos da sua cultura e das tradições que foram 
repassadas entre e por gerações das quais fazem parte.  

Palavras chaves: Festa; Lugar; Cultura; Tradição. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo espacial sempre esteve associado a dimensões e fenômenos 
que contribuem para a compreensão de elementos ligados a sociedade, 
sendo um deles a cultura que mescla tradições, saberes e costumes de 
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povos, comunidades e populações. Ela forja suas identidades e 
individualiza os lugares.  

As comunidades rurais nortemineiras tradicionalmente têm a 
religiosidade como expressão de sua cultura, e neste sentido a religião 
católica é o principal instrumento de sua manifestação. Os momentos 
de culminância são proporcionados pelas práticas rituais, como missas, 
procissões e também pelas festas em homenagem a alguma divindade. 
Esses momentos oportunizam a comunhão, a descontração e a fartura 
de alimentos, em que o vivenciar conjunto fortalece os laços e vínculos 
com o lugar e suas tradições.  

A festa que ocorre em Santa Rosa de Lima, distrito localizado no 
município de Montes Claros, possui todas essas especificidades e é um 
forte elemento de estudo e de investigação etnográfica, já que contribui 
para a compreensão da dinâmica social e as variáveis que estruturam o 
espaço geográfico.  

Também é possível observar que existe uma crescente busca dos 
citadinos pelo espaço rural, principalmente em momentos de 
comemorações festivas existentes nessas localidades. Esta procura se 
deve muitas vezes pelas expressões que não se encontram ou ocorrem 
mais no ambiente urbano e que, no período dos festejos ou de outras 
comemorações, os espaços rurais oferecem. Além disso, representa o 
remexer de lembranças sobre costumes que fazem parte da tradição de 
um passado ainda recente em suas memórias. Essas oportunidades 
proporcionam aos moradores e aos visitantes, a oportunidade de 
reviver e vivenciar a cultura marcada pelas tradições que caracterizam o 
Norte de Minas. 

Ao discorrer sobre o tema, cabe assinalar que o tempo da festa é um 
dos momentos mais importantes que as comunidades têm para se 
dedicarem e expressarem a sua religiosidade e sua fé. Cultuar tanto para 
agradecer as graças recebidas, quanto para pedirem ao santo protetor 
que sejam alcançadas as bênçãos demandadas. Especificamente na 
região Norte de Minas Gerais, naturalmente caracterizada pela escassez 
hídrica e economicamente pela falta de recursos - cada uma dessas 
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características acentua a outra, reforçando e reproduzindo incertos 
quadros socioambientais - a religião católica tem o importante papel no 
que diz respeito à esperança de um futuro abençoado por dias 
melhores.  

Além das funções já relatadas e em decorrência de seu significado, as 
festas relacionam-se a trocas simbólicas e a vivência da solidariedade, 
diálogo este estabelecido tanto entre os moradores locais, como entre 
os visitantes. Cabe destacar que além de toda essa integração que a festa 
proporciona, ela também se torna responsável pelo retorno daqueles 
que migraram e possuem ligação com o lugar, através dos familiares ou 
dos sentimentos afetivos que os fazem retornar ao distrito de Santa 
Rosa de Lima para vivenciar a festa. Esse momento proporciona a essas 
pessoas, reviver e revolver na memória parte importante de sua história. 
As trocas e doações realizadas na festa estão intrinsecamente ligadas ao 
festar e às celebrações que envolvem o louvor à Santa, em momentos 
de consagração a Ela esses atos são tidos como o coroamento da fé. Os 
festeiros preparam as oferendas, os moradores doam seu trabalho, a 
população troca lembranças e revive emoções vividas neste espaço 
tempo.  

Portanto, é no entendimento da dinâmica que envolve a organização e 
o acontecer da festa, que pretendemos neste artigo demonstrar a 
importância da festa de Santa Rosa de Lima para todos que dela 
participam. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa foi escolhida por 
abrigar a possibilidade de interpretação dos fenômenos observados, 
entre eles os gestos e o movimento. Entrevistas abertas e conversas 
informais foram abordagens adotadas para se chegar aos vários sujeitos 
da festa: os que possuem informações sobre ela, os moradores e os que 
apenas retornam ao distrito na época do festejo. As ferramentas da 
pesquisa etnográfica1 foram essenciais para observar as nuances da 
comunidade em estudo, bem como o comportamento e as expressões 
das pessoas envolvidas com o momento da festa. Portanto, foi 

                                                           
1
 Para Geertz (1989, p.4) a prática da etnografia consiste em estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, 
manter um diário de campo, e assim por diante.  
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necessário adentrar a comunidade e participar dos momentos do 
cotidiano, da organização e ocorrência da festa.  

CARACTERIZAÇÃO DE SANTA ROSA DE LIMA 

O distrito de Santa Rosa de Lima (Mapa 01) está localizado em Montes 
Claros, no Norte de Minas Gerais, e dista 44 km da sede do então 
município. É uma área rodeada por serras no vale do rio Verde Grande. 
A sua área é composta por grandes porções de relevo cárstico o que 
contribui para as cavernas, grutas e sumidouros que compõem a sua 
paisagem.  

De acordo com o IBGE (2010) o distrito possui uma população 
estimada em 2.568 habitantes, sendo que no núcleo urbano o número 
de moradores residentes é de 488 e na zona rural 2.080. Isso demonstra 
que essa comunidade ainda apresenta muitos traços e características 
rurais. Além disso, a economia é voltada para a produção agrícola e 
pecuária extensiva. De acordo com Soares (2002, p. 11) “a economia 
santorosense baseia-se na agricultura e pecuária, na maioria dos casos, 
para subsistência, em que prevalecem, respectivamente, o plantio de 
milho, feijão e arroz e a criação de bovinos de leite e de corte, suínos e 
avícolas”.   



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

 

32 

 

 

Mapa 01- Localização do Distrito de Santa Rosa de Lima 
no Norte de Minas Gerais 

 
Organização: ROCHA, A. M.; ALEIXO, A.C.M. , 2015. 

 
São muitos os moradores da comunidade que têm a agricultura como 
fonte econômica primaria. Porém, a maioria deles exerce outras 
funções e têm como principal fonte de renda o trabalho assalariado em 
outras localidades, principalmente na cidade de Montes Claros. Esta 
cidade se destaca por ser a maior do Norte de Minas Gerais e oferecer 
serviços diversos como os de saúde e educação. 

A formação populacional, histórica e cultural desse distrito ocorreu a 
partir da entrada dos indígenas e negros fugitivos da escravidão e de 
povos nômades ou marginalizados. Tem destaque os negros que 
iniciaram a formação de quilombos nesse espaço. Queiroz discorre 
sobre a ocupação do território mineiro.  

A vinda de negros para Minas Gerais e, conseqüentemente, a 
constituição de elementos da cultura africana nesse Estado, se deu 
numa época em que os portugueses, exauridos com a guerra em 
Palmares e com a desestruturação da produção de açúcar na Capitania, 
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imigraram para Minas Gerais, atrás das minas de ouro (QUEIROZ, 
2005, p.29).  

Assim, de acordo com Luz (2000, p.345) apud Queiroz (2005), “muitos 
escravos que imigraram para as minas eram ex-quilombolas 
aprisionados, vindos de Pernambuco e Bahia”. Nesse sentido, o distrito 
de Santa Rosa de Lima formou-se com essa constituição de misturas 
culturais que deram origem a muitos costumes e crenças que envolvem 
a religiosidade católica que há mais de setenta anos se expressa através 
da festa em devoção à padroeira. E, através da memória esses 
elementos são intensificados, já que a mesma é revolvida nas 
lembranças e na reprodução de seus costumes. São as tradições que 
identificam uma cultura e dinamizam o este espaço. Espaço vivido, 
espaço das lembranças, espaço de alegria e dor. Dor da saída, da 
despedida que em muito especifica esse lugar.  

O Norte de Minas, assim como o Nordeste Brasileiro possui 
características peculiares e ao mesmo tempo semelhantes, já que 
convivem com a realidade da seca e a necessidade que as suas 
populações têm de migrar à procura de melhoria de vida. O que ocorre 
com a comunidade de Santa Rosa de Lima, que vivencia seu 
esvaziamento devido à mudança de parte da população em busca de 
trabalho e oportunidades, é o que ocorre com a população dos demais 
distritos e municípios desse território, nesse sentido Paula expressa que  

A população migrante retorna para sua região, o que não quer dizer 
retornar para os seus municípios de origem, mas sim para as cidades de 
porte médio que oferecem melhores condições de saúde, educação e 
trabalho. O processo de desrruralização persiste na virada do milênio 
em todo Brasil, embora concentrem na região Nordeste e Norte de 
Minas Gerais suas maiores taxas (PAULA, 2008, p. 03). 

 Santa Rosa de Lima é um lugar caracterizado pela saída, mas a 
população migrante sempre retorna com o intuito de reviver 
sentimentos e lembranças que só são revividas ali. O lugar, como 
categoria geográfica, tem esse significado e ele se torna responsável por 
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cativar e atrair as pessoas que criam laços de emoções, memória e 
vivências. 

O CONCEITO E SUA FUNÇÃO: O LUGAR E A MEMÓRIA 
COM FONTES DE INTERPRETAÇÃO DA FESTA DE 
SANTA ROSA DE LIMA  

 Yi-Fu Tuan (1983, p.06) realiza uma importante análise sobre o sentido 
do lugar, ele destaca que “as ideais de „espaço‟ e „lugar‟ não podem ser 
definidas uma sem a outra”. O autor ainda complementa colocando que 
“(...) se pensarmos no espaço como algo que permite movimento, então 
o lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível que 
localização se transforme em lugar”. Essa concepção de lugar enquanto 
pausa demonstra que os acontecimentos que caracterizam uma cultura, 
uma tradição, muitas vezes têm o seu ápice (seu apogeu) em momentos 
de demonstrações da emoção, da fé, da crença em algo. “A cultura é 
desenvolvida unicamente pelos seres humanos. Ela influencia 
intensamente o comportamento e os valores humanos”. A festa é a 
pausa do movimento característico do espaço cotidiano. O lugar, nesse 
contexto é exaltado através dos festejos e dos fenômenos, como a 
sociabilidade, que ocorre nesse momento/tempo. As emoções refletem 
as vivências e trazem a tona a memória e a identidade. O lugar é o 
centro dessas expressões e reúne diferentes dimensões, sendo uma 
delas a cultural; o homem é o principal agente dessa construção. Nesse 
sentido Taun (1983, p.40) afirma que “o corpo é „corpo vivo‟ e o 
espaço é um constructo do ser humano”. O autor ainda complementa  

O homem, pela simples presença, impõe um esquema no espaço (...). 
Marca sua presença nas ocasiões rituais que elevam a vida acima do 
cotidiano e forçam-no a uma consciência dos valores da vida, incluindo 
aquelas manifestadas no espaço. As culturas diferem bastante na 
elaboração dos esquemas espaciais. (TUAN, 1983, p.42) 

O lugar também é o espaço de dinamização da cultura. Nenhum lugar é 
igual, cada um possui especificidades que integram a cultura, o 
pertencimento e principalmente a identidade de uma comunidade. Nos 
espaços rurais essas características se acentuam devido a maior 
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interação que eles. As festividades que ocorrem nesses ambientes, como 
registrado por Tuan, vão além da vida cotidiana, elas geram o 
fortalecimento dos laços e dos sentimentos. Por isso o lugar é uma 
categoria que “pode significar mais que espaço físico: sugere 
espaciosidade2” (TUAN, 1983, p.58). A espaciosidade dá ideia de 
movimento, o indivíduo precisa vivenciar outros espaços para 
identificar-se com o seu lugar e nesse lugar é que as relações sociais são 
estabelecidas e são fortes elementos para o sentimento de pertença e 
identificação. A relação com o outro, apontada anteriormente, 
corrobora com a afirmação de Tuan em que “as pessoas são seres 
sociais. Gostamos da companhia de nossos semelhantes. Como 
toleramos ou apreciamos a proximidade física de outras pessoas, por 
quanto tempo e em que condições, variam sensivelmente de uma 
cultura para outra” (TUAN, 1983, p. 70). Por isso a importância dos 
laços instituídos a partir da convivência, das crenças, dos valores e de 
tudo o que envolve a formação das raízes culturais de um povo. 

Todo esse sentimento é resgatado quando os sujeitos se deparam com 
esses momentos de encontro e festividades. Neles as memórias são 
revividas e reinterpretadas pelos participantes e por aqueles que 
retornam no intuito de reconhecer-se no meio dos outros buscando sua 
origem. Essa busca também remete a ao conceito de identidade. 

Esse conceito pode ser tomado tanto em referência à maneira como se 
apresentam grupos de pessoas unidos por valores, significados, crenças, 
língua ou origem étnica comum, como pode dizer respeito à forma 
como alguém se vê, se apresenta, e é reconhecido pelos outros. A 
referência ao coletivo alude a todos os conjuntos de indivíduos que 
componham um “nós” – grupo de amigos ou profissional, membros de 
uma etnia ou de uma minoria, cidadãos de um país (AUGUSTO, 2011, 
p.42).  

                                                           
2
 Para Tuan a expressão espaciosidade está associada com a sensação de estar livre 

e essa liberdade implica espaço, ou seja, significa ter espaço suficiente em que 
atuar e isso envolve o poder básico de locomover-se, nessa ação o espaço e seus 
atributos são experenciados diretamente e isso possibilita ao indivíduo a 
experiência direta do espaço através do movimento.  
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Esses “nós”, citado pela autora é visualizado na festa de Santa Rosa de 
Lima em que os grupos se reúnem para organizar a festa e celebrar a 
sua religiosidade. Esses aspectos rememoram a união das pessoas que 
se identificam com essa manifestação, já que é nela que o passado é 
lembrado e compartilhado ao mesmo tempo em que está, também, 
aberto as mudanças impostas pelas realidades contemporâneas. Sendo 
assim, a memória é uma das principais formas de manter viva as 
tradições e os costumes dos antepassados e ao mesmo tempo manter os 
elementos que fortalecem a sua identidade.  

Ao refletir sobre memória e identidade, Augusto destaca a importância 
de compreender as práticas sociais e os momentos significativos, pois 
através delas a memória torna-se uma importante forma de evidenciar 
as experiências vividas.  

Essa relevância ressalta ainda mais quando se considera que, enquanto 
preservação de experiências vividas, a memória tem a ver com a 
capacidade de, no presente, dar novos sentidos a acontecimentos e 
vivências do passado (ressignificá-los) e, nesse encadeamento, que se 
manifesta tanto no referente à memória pessoal como no que respeita à 
memória coletiva, possibilitar uma perspectiva e uma antecipação do 
futuro (AUGUSTO, 2011, p.43). 

Essa antecipação está associada a essas mudanças que com o tempo são 
configuradas. A autora enfatiza o surgimento de um tempo 
tridimensional, “marcado pela distinção entre passado, presente e 
futuro, é um dos elementos qualificadores da vida moderna” 
(AUGUSTO, 2011, p.43). Isso ocorre na festa de Santa Rosa de Lima 
em que, muitas mudanças são impostas pelo capital, outras ocorrem de 
acordo com as mudanças sociais e culturais da contemporaneidade. O 
lugar é o palco desses acontecimentos, nele as pessoas se reconhecem e 
fortalecem ou revivem a sua cultura.  

A cultura compõe o lugar, ela consegue abarcar as expressões que 
identificam, delimitam e especificam uma comunidade. Nesse mesmo 
sentido Claval (2001) destaca a institucionalização dos lugares e 
territórios tendo como ponto de partida a instituição das sociedades, já 
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que esta é inseparável do espaço. O mesmo autor cita alguns exemplos 
sobre essa institucionalização, como o culto aos mortos, “os lugares 
onde repousam seus restos mantêm relações ambíguas com o espaço 
dos vivos: a presença de seus espíritos pode constituir um perigo se eles 
estão insatisfeitos, mas ela ancora a população ao solo e assegura a 
continuidade de sua presença” (CLAVAL, 2001, p. 209). Mesmo nas 
sociedades cristãs a importância dos cemitérios como ponto de visita e 
lembrança, também são essenciais para a permanência da cultura e 
efetivação da memória.  

Outra forma de institucionalização dos lugares é através das práticas 
religiosas que envolvem os ritos, os mitos e os símbolos, estes são 
capazes de orientar as comitivas, as procissões e todos os outros 
estágios de manifestações da religiosidade.  

Há vários meios de reatar assim os elos através dos quais o espaço é 
instituído. Pode-se , como se faz por ocasião do lento vagar das 
procissões ou dos cortejos, restabelecer a sacralidade controlada que 
caracteriza o espaço dos homens, passando por pontos onde a carga 
simbólica é mais forte, ou fazendo a volta no conjunto do território a 
ser purificado – é a fórmula das festas católicas das rogações 
(CLAVAL, 2001, p.210).  

As práticas religiosas são estabelecidas na Festa de Santa Rosa de Lima 
e nesse momento as relações voltam a se estabelecer. Os que saíram do 
seu lugar retornam, muitas vezes de forma temporária ou permanente 
no intuito de reencontrar os familiares e todo o significado que o seu 
lugar de origem tem. Esse retorno entra em um tempo privilegiado que 
é o da festa e esse também ocorre todos os anos, já que esse é o 
momento do festejo e das celebrações entre os seus.  

 

AS ERRÂNCIAS, A VOLTA E A PERMANÊNCIA EM SANTA 
ROSA DE LIMA: O TEMPO DA FESTA 

Ao tratar sobre as festas no sertão mineiro é necessário compreender a 
sua formação através das manifestações culturais principalmente ligadas 
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à religião católica, fator inerente à formação da identidade e da fé dos 
sertanejos. A seca, fenômeno climático que sempre foi um dos fortes 
elementos capazes de caracterizar as expressões da cultura 
nortemineira, sempre esteve associada às manifestações de cunho 
religioso. Nesse sentido, Cunha assinala que no Norte de Minas, assim 
como ocorre no nordeste brasileiro 

(...) a natureza é considerada um dom, envolvendo relações com o 
sagrado. A retribuição de uma dádiva – como a chuva que favorece a 
colheita – ocorre nas orações, nos ritos e nas festas realizadas em 
agradecimento a uma divindade. Herédia relata a relação existente entre 
a festa de São José em março – que coincide com o início do plantio de 
certos produtos – e a festa de São João em junho – que ocorre no 
período da colheita – na Zona da Mata Pernambucana (CUNHA, 2013, 
P. 60). 

A fé no santo reforça a capacidade dessas populações - principalmente 
as pioneiras - de adaptação ao ambiente seco do sertão nortemineiro. 
Apesar de todas as intempéries elas conseguem sobreviver dando 
sentido a suas vidas através da fé. Desta forma, forjam uma cultura do 
sagrado que as identifica com o ambiente que habitam, e é 
transformado em lugar no cotidiano de suas vidas sertanejas. Neste 
sentido, o sertão é compreendido como um espaço que, ao contrário ao 
litoral, é inóspito e desconhecido. Ou seja, o interior do país 
primeiramente habitado por povos indígenas, que serviu de morada e 
refúgio da escravidão para as populações no período colonial 
(CUNHA, 2013). 

Ao longo da história de sua formação, o sertão nortemineiro tem 
contornos de espaço de permanência e também de passagem, travessia 
e mobilidade. Esse território sempre foi marcado por processos 
migratórios, da busca de novas perspectivas de vida. O sertanejo 
sempre se viu nessa dualidade de ir embora, à procura de emprego e 
deixar alguns dos seus para assegurar a terra e retornar algum dia. 
“Sertão é um lugar de errância. Obriga as pessoas a ir e vir de um lugar 
para o outro na busca de uma vida melhor. Cria-se assim a identidade 
migrante do sertanejo que, em constante estado de viagem, reproduz 
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sua errância em todas as dimensões de sua vida” (BORGES, 2010, 
p.111). E isso ocorre a partir das necessidades materiais que forçam 
essas pessoas a saírem do seu lugar, do seu sertão, nesse sentido Borges 
(2010, p.112) aponta que “as condições em que vivem seus moradores 
os obrigam à “travessia”, carregam com eles os seus modos de ser e 
viver, sua cultura, e vão estabelecendo novas estratégias de se relacionar 
com o espaço e criar/recriar os lugares”.  

Mesmo com essas necessidades, que os obrigam a sair, o sertanejo 
carrega consigo a vontade do retorno, mesmo que não definitivo, mas 
sempre deseja reencontrar o seu lugar e os que ficaram ou encontrar 
com os que também retornam.  

E as expressões culturais e religiosas são fortes elementos que 
fortalecem esse sentimento do retorno às origens. As festas abarcam 
esse momento. 

Ao mesmo tempo em que libertam, os ritos comemorativos também 
celebram a unidade, pois conforme Durkeim através deles, „o grupo 
reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de sua 
unidade; ao mesmo tempo, os indivíduos são revigorados em sua 
natureza de seres sociais‟. As gloriosas lembranças que fazem reviver 
diante de seus olhos e das quais eles se sentem solidários, doa-lhes uma 
impressão de forma e de confiança (BEZERRA, 2007, p.174).  

Os rituais têm esse poder de reunir as identidades e fazer desse 
momento o rompimento com o que está parado ou adormecido. 
Guarinello (2001) citado por Bezerra (2007, p.172) apregoa que “festa 
não é um termo neutro, mas o centro de uma polêmica; sua definição 
mexe conosco, com nossos valores, com nossa visão de mundo. A 
própria visão de festa é assim, o palco no qual se defrontam diferentes 
interpretações do viver em sociedade”. Ela é a mistura do cotidiano 
com o que acontece em momentos deleite. 

Uma outra grande função da festa é impressionar intensamente os 
sujeitos, seja como executante ou protagonista, seja como público 
presente e participante. Para tanto, a festa, como a interpretação 
musical ou teatral, há de ser experimentada, há de tirar os espectadores 
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de suas casas, de transfigurá-los em vítimas espontâneas do entusiasmo 
coletivo (BEZERRA, 2007, p.175).  

A busca em vivenciar esse espetáculo é que move as pessoas a 
organizarem e participarem das festas religiosas. A festa tem todo o 
simbolismo e possui diversos significados que além de contribuir para o 
encontro das pessoas, também é uma oportunidade da comunidade 
expressar sentimentos de solidariedade através das trocas e das doações. 
Essa relação é estabelecida dos nativos com os de fora, geralmente 
moradores de pequenas distâncias. Exemplo disso é a festa de Santa 
Rosa, espaço tempo de vivência das tradições dos citadinos 
montesclarenses ao participarem da festa em homenagem a padroeira 
da comunidade.  

Cabe destacar que além de toda essa integração que a festa proporciona, 
ela também se torna responsável pelo retorno daqueles que não 
habitam mais o seu lugar de origem, porém ainda possuem ligação 
afetiva com esse espaço, através dos familiares e/ou dos sentimentos 
que os fazem retornarem no período das festividades.  

Em pesquisa realizada junto a Polícia Militar de Minas Gerais com 
relação ao número de participantes nas festas tradicionais e populares 
dos distritos de Montes Claros, em Santa Rosa de Lima o número de 
participantes teve uma variação entre os anos de 2010 a 2015, como 
demonstra o Gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Estimativa de participantes na Festa de 
Santa Rosa de Lima-MG 

 
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. 

Org.: ALEIXO, A.C.M., 2015. 
 

Sendo que, em 2013 o número de pessoas na festa foi o menor dentre 
os seis anos analisados. Isso ocorreu devido à mudança da data da festa, 
pela liderança religiosa do distrito que optou por iniciar o momento 
festivo na quarta-feira e finalizar na sexta-feira evitando assim, que 
ocorresse no final de semana. Alguns moradores afirmaram que devido 
ao aumento da violência a igreja optou por essa modificação, porém 
isso não foi um consenso entre os festeiros, moradores e o responsável 
por essa mudança no calendário festivo da localidade. No ano seguinte 
a festa voltou a ocorrer normalmente no final de semana.  

Outra modificação foi com relação à entrada de ônibus com um 
elevado número de participantes. A polícia militar, a pedido dos 
moradores e da igreja, impediu que os ônibus vindos de Montes Claros 
entrassem no distrito na época da festa. Essas situações estão se 
tornando cada vez mais comuns também em festas dos outros distritos 
de Montes Claros, já que devido ao avanço dos problemas gerados pela 
violência relacionados ao uso de drogas, roubos e assaltos os 
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organizadores das festas têm solicitado cada vez mais a presença da 
polícia militar3.  

Entretanto, mesmo com essas alterações a festa continua ocorrendo. As 
pessoas retornam a Santa Rosa de Lima para participarem da festa, pois 
é no tempo da festa que as pessoas que saíram de Santa Rosa 
encontram o momento ideal para reviverem os sentimentos, e a 
memória tem então o seu ápice. As lembranças voltam à tona e o que 
antes, era passado, agora se faz presente. Conforme Elias (1994, p.182) 
citado por Augusto  

Pessoas e grupos tendem a memorizar os momentos significativos de 
seu processo vital, distinguindo entre eles as passagens mais marcantes. 
No caso individual, a existência de um passado compartilhado que 
possa ser rememorado constitui importante elemento de 
“asseguramento”, além de possuir destacada função social: “dá a cada 
indivíduo um passado que se estende muito além de seu passado 
pessoal e permite que alguma coisa das pessoas de outrora continue a 
viver no presente” (AUGUSTO, 2011, p.43).  

Isso corre com as pessoas que frequentam esse lugar e com aquelas que 
não moram mais ali, mas fazem questão de estar presente seja para o 
encontro com os seus familiares e amigos ou para praticar a sua 
religiosidade, no intuito de fortalecer a sua identidade social e cultural.  

                                                           
3 Declaração realizada pelo Cabo Sergio - Analista Criminal do 50º Batalhão da 

Polícia Militar de Minas Gerais (09/2015). 
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Mapa 02-Origem dos visitantes da Festa de Sana Rosa de 
Lima-MG 

 

 
Organização: ROCHA, A. M.; ALEIXO, A.C.M. , 2015. 

No levantamento realizado junto aos moradores, representantes e 
visitantes da festa, pôde-se constatar que muitos dos participantes da 
festa Santa Rosa de Lima moram em espaços diversos. Conforme 
identifica o Mapa 02 é possível visualizar que muitos eles se deslocam 
de outros estados para participarem desse momento ritualístico. 

Esse retorno ocorre por diversos motivos, sendo o principal deles o 
anseio por estar presente no dia da festa e de estabelecer o reencontro, 
como também para sentir-se útil nos dias dos rituais participando como 
festeiro. Esse retorno ao lugar reafirma as tradições, pausa a errância e 
fortalece ainda mais os sentimentos de que aportam a vivência, a 
identidade e a cultura.  

Justamente porque reproduz de modo simbólico e simplificado a 
sociedade que a produziu, a festa oferece mensagens de uma pedagogia 
social necessária e oportuna. Um dos aspectos mais importantes dentro 
de uma observação e análise atentas do que se passa em cada evento, ou 
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em vários eventos combinados, é o modo como a sociedade não só 
reproduz os símbolos de seus valores e sua identidade, mas o modo 
como recria codificantemente a sua própria ordem ao mesmo tempo a 
ideologia por que se legitima e através da qual legitima também quem a 
faz e como se faz, dentro das relações previstas nos rituais da festa 
(BRANDÃO, 1974, p.7). 

Portanto, a festa tem sua continuidade porque é nela que os valores se 
fazem presentes e são exaltados, mas também são reestruturados com o 
intuito de permitir a sua existência. A festa de Santa Rosa de Lima não 
é a mesma que ocorria há 70 anos. Os ritos passam por mudanças que 
acompanham os fenômenos da contemporaneidade, mas mesmo assim 
não perdem a sua essência e o principal, a sociabilidade, que 
proporciona a troca e as vivências.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 A tradicional festa religiosa de Santa Rosa de Lima é um importante 
fenômeno que possibilita a interpretação de vínculos, vivências e 
tradição. Ela possibilita a compreensão simbólica das diversas 
dimensões que abarcam a cultura e as tradições de sua população. Ela é 
um dos acontecimentos que específica e dá caráter a esse lugar. A 
forma utilizada para reforçarem seus laços com o lugar tanto pelos 
moradores, como por aqueles que saíram em busca de novas 
oportunidades e que retornam na época do ritual.  

O intuito desse estudo foi apresentar a relevância da festa de Santa 
Rosa de Lima para as pessoas que participam e que contribuem para 
que todos os anos essa manifestação ocorra. Nela torna-se possível 
explorar diversas dimensões geográficas, pois as práticas sociais que 
envolvem esse espaço são o elemento principal de definição da cultura 
e identidade dessas pessoas. Porém, os sentimentos que movem o 
grupo para realizar o ritual da festa todos os anos, os desejos e os 
anseios daqueles que retornam para vivenciá-la não são objetos 
palpáveis, eles vão além da descrição. São apenas sentidos e colocados 
em prática no esforço interpretativo de sua compreensão.  
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RESUMO: Este artigo direcionou o olhar para duas manifestações 
culturais da comunidade Tradicional São Bento, no município de 
Buritizeiro, Norte de Minas Gerais, a festa de São Bento e a Festa do 
Baru. Teve como foco o papel da mulher camponesa nessas 
manifestações e o convívio da população com o bioma Cerrado. Para 
tanto, procurou-se responder aos seguintes questionamentos: Como 
surgiram estas festas? De que maneira são realizadas? De que modo é 
feita a divisão dos trabalhos e qual o papel da mulher nas mesmas? Que 
significado possui para comunidade? Na concretização desta 
investigação, que é fruto de pesquisas de Iniciação científica, foram 
utilizados métodos de pesquisa etnográfica, tais como, entrevistas, 
observação participante, dentre outros. Pode-se perceber que cada 
agente implicado na elaboração das festas refletiu diretamente em sua 
continuidade ou não, destacando-se assim, o movimento e a forma de 
expressão utilizada pela coletividade para a manifestação das suas 
tradições.  
Palavras-chave: São Bento; Mulher camponesa; Manifestações 
culturais; Festa de São Bento; Festa do Baru. 
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INTRODUÇÃO 

As manifestações culturais têm o poder de aproximação, e por meio de 
suas narrativas relembrar, preservar e reconstruir memórias, histórias, 
lugares, dentre outros. Também é possível compreender a fé e os 
lamentos das pessoas em relação as mesmas, uma vez que fazem parte 
da cultura de um povo, reafirmando seus valores e sua identidade, ou 
seja, é a culminância de suas tradições. Relacionado a festa Marques 
(2011, p. 18) infere que: 
A festa em nós pode ser pensada como uma manifestação cultural que 
habita nosso ser individual, mas também deve ser entendida como parte 
de uma rede social que cria nós, vínculos, teias e estabelecem relações 
no tempo e espaço. 
 
De acordo com as falas da autora, trata-se de um fenômeno que 
envolve fluxos, coexistências e contradições, e isto transforma o espaço 
e seus sujeitos. Deste modo, são inúmeras as possibilidades da mesma 
ser discutida na ciência geográfica.   

O presente estudo deu destaque para as duas principais manifestações 
culturais da comunidade São Bento. A primeira é a demonstração de fé 
e devoção dos moradores em relação ao santo que empresta o nome a 
comunidade. Já a segunda está associada ao convivío da população local 
com o bioma Cerrado, interação que possibilita ao mesmos 
desenvolverem uma forma de manifestar seus modos de vida e cultura, 
por meio da produção e venda de artesanatos, além de doces, licores, 
compotas, sorvetes produzidos com frutos do Cerrado. 

As festas são organizadas pelos próprios moradores, principalmente as 
mulheres, que articulam junto à paróquia e a associação seus 
preparativos. De acordo com Rocha (2012, p. 217) a mulher desenvolve 
o papel de guardiã da tradição, é ela que é responsável pelo processo de 
socialização das pessoas. Principalmente as idosas, as avós - mulheres 
sábias e com experiência de vida - é que ensinam aos netos e aos filhos 
as práticas sociais desempenhadas na comunidade. 
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Na realização de uma pesquisa finalizada em 20144, foi elaborada na 
comunidade uma cartilha da qual incluia um calendário específico, 
contendo as novenas e festas existentes na comunidade. E também, 
como e quando determinados alimentos são produzidos no decorer do 
ano. Nessa perspectiva pode-se dizer que esse calendário é da mulher 
de São Bento, porque no mesmo encontra-se retratada a forma como a 
mulher trabalha, de acordo o seu ritmo e conforme as características 
culturais herdadas.  

A metodologia empregada na concretização desta investigação foi a 
utilização de instrumentos de pesquisa etnográfica. Inferindo sobre o 
significado e importância da etnografia Rocha et al (2005, p.3) explana:  

A etnografia possui características básicas, tais como: ênfase na 
exploração da natureza de um fenômeno social particular; entrevistas 
em profundidade; observação participante; análise de discursos de 
informantes; investigação em detalhe; perspectiva microscópica; e 
interpretação de significados e práticas sociais, que assumem a forma de 
descrições verbais. Ademais, pode-se destacar como traço mais 
marcante do estudo etnográfico, a investigação por dentro da realidade 
de um grupo, sendo o conhecimento científico gerado a partir do ponto 
de vista do outro. 

Ainda nesse sentido, Rocha e Eckert (2008, p.2) inferem que a pesquisa 
etnográfica reúne a execução do olhar (ver) e o escutar (ouvir) do 
pesquisador, que se desloca de sua própria cultura, colocando-se no 
interior do fenômeno por ele observado, através de sua participação no 
cotidiano da realidade investigada.  

Por fim, as manifestações culturais na comunidade São Bento foram 
interpretadas por meio dos relatos dos moradores, dando principal 
relevo a mulher, através dos relatos sobre suas vidas e saberes. 

                                                           
4
 Pesquisa: “Sujeito Agente - Pessoa Sertão: Cultura Popular e Patrimônio Cultural 

no Alto Médio São Francisco”. Realizada por pesquisadores da Unimontes, com 
financiamento da Fapemig. A pesquisadora Maria das Graças Campolina Cunha 
coordenou os trabalhos nesta comunidade. Finalizada em 2014.  
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A comunidade rural São Bento localiza-se no município de Buritizeiro, 
Norte do estado de Minas Gerais (Mapa 01), tendo o rio São Francisco 
como agente polarizador dos povos que se estabeleceram em suas 
margens, mais especificamente à margem esquerda, criando núcleos 
campesinos de resistência e convivência com o Cerrado, se 
beneficiando da lavoura e extração de frutos.  

Segundo D‟Angelis Filho (2009, p. 61), a região Norte de Minas 
caracteriza-se como uma ampla faixa de transição entre uma vegetação 
típica do Planalto Central Brasileiro - os Cerrados - e as formações que 
fazem contato com a vegetação típica do Semiárido Nordestino - a 
Caatinga.  

Figura 01- Localização da comunidade São Bento, em 
Buritizeiro no Norte de Minas Gerais 

 

Organização: PEREIRA, A. C. S; SOUZA, D.A. , 2015. 

Em função das mudanças de altitude e linhas de drenagem, vão se 
formando as áreas de domínio ora do Cerrado, ora da Caatinga, como 
quem disputa o domínio do território. Essas formações se entrelaçam, 
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conformando complexos ecossistemas de transição e variações 
paisagísticas. 

Essas populações rurais são consideradas geraizeiras, elas se mantêm 
por meio da lavoura diversificada, criação de gado e animais de 
transporte e de pequeno porte, além disso, são grandes conhecedoras 
dos valores medicinais das plantas dos biomas que habitam. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DA COMUNIDADE SÃO BENTO 

Segundo relato dos moradores, o senhor Emídio de Castro no ano de 
1961, fez uma promessa ao santo São Bento com o intuito de afugentar 
cobras e outros animais peçonhentos de sua propriedade. Ele prometeu 
ao Santo que se estes animais saíssem de suas terras, passando em 
frente a todos aqueles que até então desacreditavam no poder desta 
divindade, seriam doados dez alqueires de terra para a construção de 
uma igreja que receberia o nome do santo. 

Após os rituais místicos próprios para tal fim, conforme relatos, as 
cobras teriam passado pelas estradas e trilhas do local onde hoje se 
localiza a comunidade, abandonando a propriedade do senhor Emídio. 
Ainda, segundo a narração do neto do senhor Emídio, antigo 
proprietário da fazenda: “Emídio, no caso meu avô, ele 
automaticamente foi ao cartório lá de Buritizeiro e passou para a igreja 
católica, né”? Doando “os dez alqueires à Santo São Bento”. A partir 
das falas pode-se confirmar que, diante do “atendimento” do Santo, a 
promessa foi prontamente paga e o local se tornou “terra de santo”.  

As Terras de Santo se tratam de áreas doadas para santos de entidades 
religiosas mediante a realização de graça ou milagre, realizado mediante 
promessa previamente feita, de acordo com a devoção do fiel 
(MEYER, 1979). Nesse caso, as terras são devidamente registradas em 
cartório e geralmente é construída uma igreja com o nome do santo que 
se torna padroeiro do local, sendo que os moradores tem permissão 
para ali fixarem residência. 
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Figura 02 – Representação da doação da terra para São 
Bento 

 

Fonte: Duarte, E. , 2014. (morador local). 

A imagem feita por um jovem de São Bento de nome Erick Duarte, 
durante uma oficina realizada na comunidade, mostra como a história 
dos primeiros moradores, a cultura e o repasse do saber estão 
entrelaçados no imaginário do lugar. 

 

A FESTA DE SÃO BENTO 

A festa do padroeiro São Bento é o acontecimento coletivo mais 
importância da comunidade. Nela é possível identificar estratégias de 
fortalecimento dos costumes que vivificam a memória local, ou seja, a 
identidade de um povo retratada na devoção ao santo que dá nome a 
comunidade. Segundo Moura (1988):  

São os santos e as divindades que dão sentido aos dias especiais. Os 
feriados nacionais estabelecidos pelo Estado não tem grande significado 
no meio rural. Se uma data nacional como a Independência a 
Proclamação da República, chega ao conhecimento do camponês, não 
lhe altera a substância simbólica do tempo, como ocorre como num dia 
de festejos de um santo padroeiro. 

De acordo com a autora, nestes dias as comunidades se voltam para o 
preparo da festa alterando seu cotidiano. As mesmas possuem um forte 
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significado adquirindo proporções capazes de gerar uma parada do 
trabalho, mesmo não estando previstas no calendário nacional.  

A festa de São Bento é organizada por meio da Associação em 
conjunto com a Igreja. Segundo dona Vilma (moradora da 
comunidade): “A gente nem usa falar Associação, a gente fala 
comunidade, né, a organização da comunidade e da igreja. Porque aí, 
mexe e vira lá todo mundo ajuda né, e não é só quem é sócio”. 

De acordo com os relatos dos moradores, a festa é organizada com 
grande antecedência, “[…] sempre aí a gente faz as reunião quatro, 
cinco, seis reunião antes, aí divide em grupos, pra correr atrás das 
coisas, um corre atrás disso, outro disso, um disso. O patrocínio todo 
mundo fica responsável”. Nesta mesma época são divididas as funções, 
como por exemplo, quem vai trabalhar na cozinha, ajudar na 
construção das barracas ou quem vai organizar a limpeza, dentre outras.  

Tomando-se as falas dos moradores, pode-se perceber a importância 
das mulheres na preparação desta festividade religiosa. Segundo eles, 
são elas as responsáveis pelo “preparo da cozinha”, além disso, elas 
trabalham em todas as etapas da organização do evento. Ao serem 
questionadas a respeitos dos alimentos preparados na festa, 
responderam: 

Você fala na festa da igreja? O que serve? A gente sempre serve é a 
comida é sempre frango, frango caipira, é carne, arroz, feijão, uma 
salada, é uma comida mesmo normal. Faz almoço, faz janta, sempre faz 
o almoço na sexta já, porque aí já tem eletricista, pessoas trabalhando. 
Faz o almoço na sexta, a janta, e no sábado janta e domingo almoço. Aí 
vende, ai a gente coloca as fichas né, só que pra o pessoal que ta 
trabalhando todo mundo come de graça. 

Em seus estudos Pereira (2015) infere sobre o valor da mulher na 
comunidade São Bento. Nas suas falas são elas quem conduz as práticas 
tradicionais de cura, organizam a vida religiosa, principalmente as 
manifestações católicas, como a Festa do Padroeiro São Bento. Tendo 
nas manifestações católicas o mais forte traço cultural e religioso da 
região. É possível identificar esses valores que vivificam a memória e os 
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costumes locais, as tradições que são repassadas por meio da prática de 
ensinar as rezas, benzimentos, as danças, brincadeiras e outras 
atividades.  

Além da barraca da igreja, são montadas várias outras. Nas palavras de 
um morador: “Tem barracas, quase todo ano tem quatro, cinco, seis 
barracas. Aí vem às pessoas de fora e coloca as barracas. As barracas 
todo ano a gente coloca e deixa em aberto, aí quem interessar , entra 
em contato aí a gente arruma, vende o lugar da barraca pra aquelas 
pessoas”. 

É importante ressaltar que a comunidade arca com todas as despesas, 
não recebe nenhum incentivo da prefeitura local na elaboração da festa: 
“a prefeitura dificilmente ajuda, tem dois anos que a prefeitura não 
contribui com nada” (fala de um morador). A festa tem duração de dois 
dias (sábado e domingo), inicia-se com a missa no sábado seguida de 
um jantar, finalizando o dia com shows ao vivo. No último dia 
(domingo), é realizado um almoço e depois gincanas. Ocasião em que é 
colocado, por volta das quinze horas do domingo, o “pau de frutas”. 
Segundo uma moradora (2015), da comunidade: “O pau de fruta é assim: 
você corta a árvore, põe ela em pé, levanta ela, né, enche ela de fruta, de bonecas, 
essas coisas, brinquedos pras crianças, vasilhinhas, essas vasilhinhas de plástico 
menor, que não quebra na hora que cai. E aí eles levantam a árvore, e em seguida 
eles fazem a fogueira no pé dela, e aí põe fogo, umas duas horas, duas horas e meia; 
depois que a árvore vai queimando aí ela cai. E na hora que cai as crianças vai 
pegar. Aí, né, eles deixam só crianças menores de 10 anos pegar, eles não deixam 
gente adulto, por que às vezes até machuca as crianças, né. Eles deixam tudo, fica a 
mesma coisinha, do jeito que derruba a árvore ela corta só derruba a árvore lá e do 
mesmo jeito eles levanta. Não corre o risco de os brinquedos cair no fogo, porque 
sempre eles corta uma árvore que o mastro é grande, aí ela queima só o pezinho, e no 
que ela cai lá, né. Na verdade, ela cai, num é porque ela queimou, foi a madeira que 
pôs em volta dela, que é a fogueira, que queima, solta ela né, e ela cai.” 

De acordo com dona Vilma, as pessoas não podem se aproximar do 
“pau de frutas” antes que ele caia, nas falas dela: “quando a gente vê 
que a madeira vai queimando ali né, o povo adulto, né, sempre fica lá 
dando uma olhada, porque criança fica ansiosa pra que cai pra pegar”. 
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Por isso todos mantêm seus olhares atentos, para que não ocorra 
nenhum acidente. Essa foi a forma encontrada para que as crianças 
também participassem da festa. Dona Vilma explana: “Vê esses meninos 
correndo é bom demais, porque os „bichim‟ na verdade acontece a festa inteira e eles 
mesmo não “diverte”, porque o que passa mesmo na festa não é pra criança é pra 
adulto, que é o forró, a missa as crianças vai, é uma forma de as crianças participar 
da festa, e todos ficam satisfeitos.” 

O quadro a seguir (Quadro 01) foi organizado junto às mulheres da 
comunidade e refere às primeiras reuniões para o preparo da festa. 
Após a festa, os grupos que trabalharam na organização da mesma se 
reúnem para calcular os lucros obtidos e fazerem a prestação de contas. 
De acordo com um morador: “No final da festa é feita uma prestação 
de contas, sempre a gente faz, acaba no final de semana né, quando é 
no próximo domingo aí a gente reúne mesmo no grupo mesmo que 
tava na organização e na direção”.  

Nos primeiros anos, o dinheiro arrecadado na festa era repassado à 
paróquia. No entanto, ultimamente, ele é todo direcionado para a 
construção da igreja, sendo depositado em conta bancária de um 
morador, sendo retirado à medida que vão necessitando de materiais 
para a construção da obra. Foi a partir das falas dos moradores que se 
tornou possível a identificação das etapas de preparação da festa. 
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Quadro 01 – Festa do Padroeiro São Bento 

 
FESTA DO PADROEIRO SÃO BENTO 

DESCRIÇÃO: Celebração em homenagem ao santo padroeiro da 

comunidade.   
PARTICIPAÇÃO 

HOMEM MULHER 

AGENTES 

ENVOLVIDOS 

Manifestação mais importante da comunidade, quando 

celebram o dia do padroeiro São Bento.  

Parte profana. Busca 

patrocínio para shows. 

Parte simbólica. Prepara 

a igreja, organiza os 
rituais. 

PREPARAÇÃO 
A associação e a Igreja representam a comunidade de modo 

geral. Em reuniões dividem-se em equipes que são delegadas 

suas respectivas funções.  

Montagem das barracas 

e infraestrutura física. 

Articulam com a igreja 
as gincanas, a venda de 

ingressos, os brindes. 

DURANTE A 

FESTA 

São servidos almoços e jantares com preços previamente 

estabelecidos. O comércio nas barracas fica sob a 

responsabilidade de pessoas externas à comunidade. Exceto a 

barraca de comida, que é da igreja. 

Serviços relacionados 

com o bom andamento 

da festa (estrutura 

elétrica, outros). 

Produção da comida, das 

prendas e 

venda de alimentos nas 

barracas. 

FINALIZAÇÃO 

 
A comunidade participa integralmente de todas as etapas,  tais 

como, as rezas, novenas e missas. 
Participa das rezas 

Prepara as novenas, 

rezas, organiza e 

distribui os pontos de 
encontro.  

DESTINO DOS 

VALORES 

Após a festividade são realizadas reuniões de prestação de 

contas, onde os lucros adquiridos são direcionados para a 

manutenção da igreja. 

Reúne para avaliar a 

festa e direcionar os 

lucros 

Reúne para avaliar a 

festa e direcionar os 

lucros 

ORG:SOUZA, D.A. PEREIRA, A. C.S. 2015 
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O quadro representa todas as etapas da festa, desde o 
início com reuniões para definição das funções, como 
contratação de bandas, até a finalização com reuniões de 
avaliação e acerto de contas.  

Nota-se que a mulher participa de todas as etapas que 
envolvem a realização da festa, desde as primeiras 
reuniões, até o momento da avaliação e destinação dos 
lucros que nesse caso são direcionados para a construção 
da igreja. Através da tabela, percebe-se a importância delas 
para o evento, sendo responsáveis pela maioria das tarefas, 
desde as que envolvem a distribuição da comida, até as 
que abrangem a parte litúrgica, ou seja, o momento mítico 
da festa. 

 

A FESTA DO BARU 

Esta festa tinha como principal finalidade aproveitar o 
fruto que na região é abundante, o baru, que é extraído do 
Cerrado, como o próprio título deste artigo sugere: do 
fruto à folia. O fruto era exposto aos visitantes em forma 
de alimentos como licores, paçocas, sorvetes e outras 
iguarias numa festa em que se associava a convivência dos 
moradores com o meio, de onde se retiram meios de 
sobrevivência de modo sustentável. O lucro da festa seria 
revestido em benefício da comunidade. 

Dessa forma, através das falas dos moradores foi 
produzido um quadro (Quadro 02), que representa cada 
etapa do preparo da festa do baru e quais os agentes 
envolvidos em sua realização. O evento foi pensado como 
algo que pudesse se tornar uma manifestação cultural que 
caracterizasse a vida da comunidade e se expressasse de 
maneira coletiva. 
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Quadro 02- Festa do Baru 

FESTA DO BARÚ 

DESCRIÇÃO: Visibilizar a comunidade a partir do uso dos frutos 
existentes no Cerrado e seu elo com o meio em que vivem. 

PARTICIPAÇÃO 

HOMEM MULHER 

AGENTES 

ENVOLVIDOS 
A idealizadora da festa e a Associação. Busca patrocínio. 

Além de ser a idealizadora, 

também busca patrocínios. 

PREPARAÇÃO 

Cada morador é responsável pelo preparo de 
alimentos derivados do Baru que são 

previamente definidos por meio de sorteio, tais 

como, batidas, doces (rapadura, pé de moleque, 
licores, paçocas), dentre outros. 

Busca no “mato” o 

fruto e tira o leite, 

constrói as barracas. 

Prepara o fruto, e os 

produtos, tais como: doces, 

licores e outras iguarias. 

DURANTE A 

FESTA 

Os produtos eram entregues para a idealizadora 
da festa.  Exceto a batida do Baru que era 

distribuída gratuitamente entre todos.  

Serviços gerais e 

emergenciais. 

Prepara os alimentos, 
vende os produtos nas 

barracas. 

FINALIZAÇÃO Forró. 
Organiza e contrata o 

show.  
Organiza a cozinha as 

dinâmicas e brincadeiras. 

LUCRO 

ARRECADADO 
Revertido em benefício da Igreja. 

ORG: SOUZA, D.A. PEREIRA, A. C.S. 2015
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Os frutos eram extraídos do “mato” (dos arredores) e em um sorteio 
previamente realizado, era escolhido qual alimento cada morador iria 
produzir para a festa. Nas falas de uma moradora ela diz que “Sempre ela 
colocava os papelzinho e mandava pra gente o que era pra gente, igual eu, eles 
sempre escolheu pra eu a batida porque , igual a gente tinha leite né, aí ela falava, já 
fica melhor porque você já tem o leite.” 

Deste modo, eram entregues para a coordenadora os produtos para que 
a mesma pudesse comercializá-los. No entanto, mesmo se revelando 
um atrativo para a comunidade, a festa não teve continuidade em 
virtude de não estar acontecendo da forma esperada pela mesma. 

Segundo os moradores, a coordenadora da festa que também foi a 
idealizadora, ficava com todo o lucro do evento e não o repassava à 
associação. Um comunitário informou: “o povo até concordou dela só dividir 
com a Associação sabe, o dinheiro. Que nada, ela não deu nada pra ninguém”.  

Segundo relato de um morador: “O povo faziam as coisas e punham na mão 
dela com aquele intuito que ela ia fazer alguma coisa, que ia ser a renda pra 
associação ou pra igreja, né, igual tava construindo a igreja, e ela pegou e não fazia”. 
Com isso a festa foi se enfraquecendo acompanhando os ânimos da 
comunidade, como relatou uma moradora, “Aí foi que o povo pegou e falou 
que não tem como, que descobriu que ela tava fazendo festa na verdade era pra ela, 
pra arrumar dinheiro pra ela, não era benefício da comunidade, aí todo mundo foi 
desistindo”.  

Nas edições seguintes da festa já não haviam produtos em exposição 
relacionados ao fruto do Baru, exceto o nome da festa. A coordenadora 
da festa mudou de cidade e a festa mudou-se junto com ela, sendo, a 
partir de então, realizada em outro lugar. Dessa forma a festa foi 
deixando de acontecer, porquanto os frutos também não foram mais 
extraídos para esse fim. 

Com o passar do tempo, a comunidade foi perdendo sua característica 
de extrativistas e o fruto abundante foi se perdendo no “mato”. 
Questionada sobre o quanto se usa dos frutos do Cerrado na 
comunidade, uma moradora respondeu: 
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Muito pouco. O pessoal não usa muito frutos do Cerrado aqui não, pequi o povo 
mexe e vira usa, é o povo tira muita gordura de pequi aqui, né, São Bento, eles 
fizeram até um curso pra aprender fazer a polpa de pequi pra guardar, conserva. 
[...] um dia a gente estava lá e eu disse, cabeça de nego num deu nada não! Porque 
estava na época de cair e não tem nada nem em cima nem no chão.  

Os moradores relatam que esses frutos estão cada vez mais escassos 
devido à diminuição da quantidade de chuvas e ao desmatamento das 
áreas de Cerrado para o plantio de eucaliptos e pastagens. Assim 
buscaram outras formas de sobrevivência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da discussão sobre essas duas manifestações culturais 
existentes na comunidade, pode-se perceber que cada agente implicado 
refletiu diretamente na manutenção e continuidade ou não das mesmas, 
destacando-se assim, os frutos que se pode colher dos eventos. 

A festa de São Bento é o momento em que a comunidade manifesta sua 
religiosidade, é o momento do coletivo. Ocasião em que mulheres, 
homens, jovens e crianças formam uma rede de solidariedade e esforço.  

Os frutos dessa festa são a comunhão que transcende o serviço 
litúrgico, o fruto da partilha, ocasião em que até o fruto financeiro dos 
lucros advindos das barracas é revestido para o coletivo. Ou seja, é todo 
direcionado para a construção e manutenção da Igreja São Bento, 
marco inicial da comunidade. 

Pode-se dizer que, ao contrário da festa de São Bento, a festa do Baru 
era uma festa privatizada, uma vez seus frutos não eram compartilhados 
ou revestidos em benefício do todo. Em vista disso, segundo relatos 
dos moradores, deixou de acontecer.  

Assim, a festa de São Bento se consolidou como sendo a festa de 
manifestação cultural da comunidade, reafirmação de sua identidade, 
representação da fé, da alegria, da união e do compartilhar desse povo 
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ribeirinho. Por outro lado, a festa do Baru entrou em decadência, até 
não mais existir por não representar os seus laços identitários. 

Em relação a mulher, é manifesta sua importância na comunidade, uma 
vez que ela contribui na manutenção e continuidade das tradições 
locais, participando ativamente em todas as etapas de preparação das 
festividades.  
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 RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender o papel da 
mulher no Terno Moçambique de Belém em Uberlândia (MG). Para 
tanto, buscou-se entender o contexto no qual está inserida a mulher, 
através de procedimentos metodológicos relacionados à observação 
participante, ao estudo etnográfico e entrevistas com as mulheres 
envolvidas na organização e elaboração da festa. Desta forma, foi 
possível entender o significado do papel da mulher no Terno. 
Significado este, que na racionalidade do imaginário coletivo, o papel da 
mulher é o tradicionalmente permitido, no entanto, apesar de 
“invisíveis”, nos bastidores, são as principais responsáveis pela criação, 
manutenção e perpetuação do Terno no congado. Embora, no mundo 
contemporâneo tenha havido uma evolução no papel da mulher na 
sociedade, principalmente no que se refere à inserção no mercado de 
trabalho, nota-se que a cultura e os valores sobrepõem, e por vezes, 
esmagam qualquer possibilidade de mudança.  

Palavras chaves: Congado. Terno. Mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1876, o Brasil ainda vivia sobre a Regência de D. Pedro II e 
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precisaria passar por mais doze anos até que a herdeira do Império, a 
princesa Isabel Leopoldina, assinasse a Lei Áurea, em 1888. Na época, 
545 escravos viviam na Vila de São Pedro de Uberabinha, o que 
equivalia a 15,64% da população do povoado, que se transformaria no 
século seguinte na cidade de Uberlândia. Foram esses escravos que 
iniciaram naquele ano, celebrações em louvor a Nossa Senhora do 
Rosário e a São Benedito (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 2013). 

A festa do Congado, no município de Uberlândia é caracterizada como 
uma das mais importantes manifestações religiosa e cultural, que integra 
o movimento negro local. Perdura ao longo do tempo, perpassa 
diversas gerações rumo à manutenção da tradição do Congo e o 
fortalecimento da fé e relembra as raízes africanas da população 
uberlandense. 

Dentre os vinte e dois Ternos existentes em Uberlândia, elegemos o 
Terno Moçambique de Belém enquanto espaço de pesquisa pela 
proximidade a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Campus 
Santa Mônica e ao centro administrativo da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia (PMU), local este onde foi realizada a pesquisa inicial de 
localização dos Ternos da cidade. 

A partir, de um recorte, da Festa do Congado de Uberlândia, optou-se 
por estudar o gênero feminino, ou seja, as mulheres no Terno 
Moçambique de Belém, por considerar este, um tema importante a 
explorar, em função de suas raízes historicamente composta de luta, de 
sobrevivência, de submissão e de superação num processo evolutivo da 
presença do gênero feminino nos movimentos organizativos, sociais e 
culturais do cotidiano vivido.  

Ao longo dos anos percebeu-se uma evolução da mulher em áreas antes 
ocupadas somente por homens, tais como gerente, chefe, coordenação, 
diretoria, bem como, profissões de motorista, de mecânico, dentre 
outras. Atualmente as mulheres preenchem cargos de chefia e não se 
restringem somente aos afazeres domésticos. Mediante o exposto, esse 
estudo justifica-se pelo interesse de trabalhar com este universo rico e 
complexo das mulheres inseridas no Terno de Congo. 
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Para tanto, neste artigo, objetiva-se compreender o papel da mulher no 
Terno Moçambique de Belém, em Uberlândia (MG). Dessa forma, 
buscamos conhecer o contexto no qual estas estão inseridas, através de 
procedimentos metodológicos relacionados à observação participante, 
ao estudo etnográfico e entrevistas com as mulheres envolvidas na 
organização e elaboração da festa.  

 

O CONGADO EM UBERLÂNDIA 

O Congado é um termo que designa os cortejos de negros escravos que 
reverenciavam santos católicos em festas, rituais e cerimônias de 
coroação de rei e rainha Congo (ROBERTO, 2000). Para Brandão 
(1976) a festa dos congos gira ao redor de um rei de uma rainha, 
nomeados do Rei do Congo e Nossa Senhora do Rosário. 

Tem origem luso-afro-brasileira, sendo o catolicismo português o 
responsável por oferecer a devoção a Nossa Senhora do Rosário. No 
Brasil, a Igreja, reforçou essa crença e os negros deram forma ao culto e 
à festa por intermédio de elementos africanos. (MARTINS, 2006). 
Ressalta-se que, o Congado é fundamentado no mito da aparição e 
resgate da imagem de Nossa Senhora do Rosário através de duas 
versões. 

Nossa Senhora do Rosário estava dentro do mar, um garoto a vê 
submergir, chama os pais para verem, eles não acreditam. Então ele 
chama os Marinheiros, que também presenciam a santa submergir, eles 
tentam tirá-la, mas ela não sai do local. Chegam brancos e padres e 
tentam levá-la para uma capela, mas a santa “foge” do altar e volta para 
o mar. Vem então o terno de Congo, todo colorido e canta para ela sair 
da água, ela submerge, mas ao ser levada para a capela dos brancos, 
volta a “fugir” para o mar. Um terno de Moçambique, todo vestido de 
branco, descalço, com gungas nos pés, canta para ela, que então 
submerge e lhes acompanha, eles então constroem uma capela para ela 
e ali Nossa Senhora do Rosário permanece, o terno de Moçambique 
então se retira sem lhe dar as costas.  
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Na segunda versão relata-se que ao tentar capturar escravos fugidos na 
serra da Montanhesa, um grupo de capitães do mato encontra um 
grupo de negros, vestidos de branco, fazendo rosários, com contas de 
lágrima em frente a uma árvore de umbaúba onde Nossa Senhora do 
Rosário estava encravada num galho. Os capitães do mato surram os 
negros e tentam capturá-los, mas eles permanecem imóveis. 
Apavorados com a visão voltam para a cidade e chamam um padre para 
ir até o local verificar o fato. E como na primeira versão, brancos e 
Congos não conseguem levá-la, Nossa Senhora do Rosário acompanha 
apenas o Moçambique que canta, vestido de branco e lhe construiu 
uma igreja e não lhe dá as costas ao se retirar de sua presença 
(UBERLÂNDIA, 2006, [s.p]). 

Durante as celebrações em torno da figura de Nossa Senhora do 
Rosário, performatizam espacialmente, através de suas danças, cantos e 
celebrações, as travessias de negros da África para as Américas. Com 
suas narrativas mitopoéticas, os grupos consagram o espaço ao visitar 
lugares, ritualizando suas memórias de cativeiro, de travessia da África 
para o Brasil e de recordação do espaço além-mar (MARTINS, 2006). 

Ao citar Brandão, Roberto (2000) esclarece sobre a permanência da 
Festa do Rosário mesmo depois de séculos de manifestação. 

Congos, congadas, afoxês, taieiras, reinados, maracatus, são alguns dos 
vários nomes de grupos rituais que, pelo menos desde o século XVII, 
continuam a sair às ruas, sobretudo as das cidades de economia ainda 
rural, em busca de adro e da nave das Igrejas de seus santos, ou das 
casas de seus pares e senhores. 

[...] Dificilmente haverá em tantas cidades do País uma outra festividade 
ritual, popular e católica, tão presente ainda entre os momentos de fé 
coletiva e devoção em Festa de igreja como a congada. Dificilmente 
também um outro tipo de prática religioso-folclórica será como o 
congo tão diretamente associada a grupos de negros de confissão 
católica (BRANDÃO apud ROBERTO, 2000, p. 1). 

Em Uberlândia, a Festa do Congado, é considerada a maior 
manifestação religiosa e cultural realizada. Este município, localizado na 
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mesorregião do Triângulo Mineiro no estado de Minas Gerais, teve a 
festa reconhecida como Patrimônio Imaterial Municipal em 2008, 
através do decreto nº 11.321. 

Na cidade referenciada, o Congado têm sido um meio de agremiação 
do movimento negro local para atingir suas aspirações e compartilhar 
anseios, além de indicar uma possibilidade da sua inserção nos espaços 
urbanos e em uma rede de relações distintas, com os poderes 
municipais, as mídias impressa e televisiva e os demais moradores da 
cidade (MACHADO; CARDOSO, 2008). 

A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito começa 
em meados do mês de agosto, quando são iniciadas as campanhas e 
ensaios para a realização do evento. Nesta ocasião, até o início do mês 
de outubro, os Ternos de Congado visitam devotos, rezam terços e 
fazem leilões em vários locais da cidade.  

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos 
Homens de Cor de Uberlândia, criada por ex-escravos para veneração 
aos seus santos protetores, existe como entidade registrada, desde 12 de 
julho de 1916. A Irmandade do Rosário congrega diversos ternos, entre 
Congos, Marinheiros, Marujos, Catupés e Moçambiques. O Marinheiro 
é uma variante do marujo, onde só dançam crianças. A vestimenta dos 
dois deve seguir a farda da marinha uma vez que eles representam a 
dolorosa travessia marítima dos negros africanos para o Brasil. 

Existem duas versões para a origem do Congado em Uberlândia/MG. 
A primeira considera o Distrito de Miraporanga (antiga Santa Maria) o 
local de onde se originaram os ternos de Congado do município de 
Uberlândia, na época, o arraial de São Pedro de Uberabinha. Segundo 
Paulino (In Brasileiro, 2001, p. 31), o primeiro Terno de Moçambique 
surgiu em Miraporanga, não sendo inicialmente aceito pelos moradores 
de São Pedro do Uberabinha. A Igreja do Rosário de Miraporanga, 
construída em 1850, foi fundada por escravos, que posteriormente se 
mudariam para o futuro bairro Patrimônio em Uberlândia, às margens 
do Rio Uberabinha, levando consigo as celebrações do Congado. 

A segunda versão indica que o movimento do Congado se iniciou no 
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Sertão da Farinha Podre, por volta de 1874, através do “Mestre André”. 
Esse senhor reunia os negros da região do Rio das Velhas e Olhos 
D‟Água, tocando tambor em culto a Nossa Senhora do Rosário, 
padroeira dos negros, pedindo para libertá-los da escravidão. O início 
do movimento ocorre por volta de 1876, período de expectativa e 
temor quanto à abolição da escravatura no Brasil, que veio a ocorrer em 
1888. 

Atualmente, em Uberlândia/MG existem 22 ternos pertencentes as 
Irmandades Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, dentre eles: 
Marinheiro Nossa Senhora do Rosário, Moçambique Raízes, Congo 
Cruzeiro do Sul, Moçambique do Oriente, Marinheiro de São Benedito, 
Catupé Azul e Rosa, Moçambique de Angola Nossa Senhora do 
Rosário, Rosário Santo, Congo Sainha, Congo Domingos, Congo Santa 
Efigênia, Moçambique Pena Branca, Camisa Verde, Moçambique de 
Belém, Marujo Azul de Maio, Catupé de Nossa Senhora do Rosário, 
Congo Verde e Branco, Moçambique Princesa Isabel, Congado de 
Nossa Senhora do Rosário, Moçambique Guardiões de São Benedito, 
Congo Prata. 

 

TERNO MOÇAMBIQUE DE BELÉM: ONTEXTUALIZAÇÃO 
E HIERARQUIA 

Em termos de informe histórico, o Terno Moçambique de Belém foi 
fundado em 1970, por Manuel Saturnino Rodrigues, o “Siricôco”. 
Antes de fundar o Moçambique de Belém, “Siricôco” pertenceu ao 
Moçambique do “Miltão”, que durou apenas três anos, antes disso, 
“Siricôco” também foi componente do Terno Congo de Sainha, além 
de ser tesoureiro da Irmandade do Rosário. “Siricôco” faleceu em 02 de 
outubro de 1990, passando a coroa e o bastão de capitão aos filhos 
Ramon Rodrigues e Saturnino Rodrigues. (UBERLÂNDIA, 2006).  

A construção destinada à moradia, da família de Manuel Saturnino 
Rodrigues, iniciada em 1966 - onde hoje é o “quartel” do Terno 
Moçambique de Belém - foi conseguida graças aos trabalhos de pintor 
realizado pelo lendário capitão moçambiqueiro “Siricôco”. Tal apelido 
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inspirou o nome do quartel, que passou a denominar-se Quartel 
“Siricôco” (UBERLÂNDIA, 2006).  

Ressalta-se que os “quartéis” geralmente são os locais de moradia da 
família do capitão ou da madrinha do terno, onde os soldados de cada 
guarda se reúnem para fazer as campanhas ou para sair em viagens. É 
também o lugar em que se guardam os instrumentos de percussão, 
onde se realizam as refeições durante os dias de festa e se fazem os 
intervalos de descanso. Todas as atividades do Congado começam e 
terminam no quartel.  

As condições de habitação do local, por vezes adversas não 
desestimularam o fortalecimento dos membros do Terno Moçambique 
de Belém. Por muitos anos retiraram água da cisterna e utilizaram uma 
latrina cavada no chão e coberta com tábuas para fazer as necessidades 
fisiológicas, e a luz era garantida por lamparinas. Como a maioria das 
casas populares daquele período, o quintal da casa servia à criação de 
animais para o consumo alimentar. Ao lado da casa havia um galinheiro 
e nos fundos um chiqueiro que foi desfeito em 1993, para a construção 
da casa da filha Soraia, que havia ficado viúva e com três filhos. No ano 
de 2000 construíram na lateral do terreno uma casa destinada a guardar 
os instrumentos do terno e com quatro banheiros que são usados 
apenas no período de festas. Na frente da casa foi construído um 
cômodo comercial que funciona como um bar, principalmente no 
período dos ensaios do terno para a festa do Congado, que ocorrem na 
rua, próximo ao centro administrativo (UBERLÂNDIA, 2006). 

Hierarquicamente o Terno Moçambique de Belém constitui-se por 
meio da seguinte organização: 

• Presidente e Primeiro Capitão: Ramon Rodrigues; 
• Segundo Capitão: Saturnino Rodrigues; 
• Primeira Secretária e Madrinha: Maria Divina Rodrigues; 
• Madrinhas da bandeira: Lúcia e Dina; 
• Capitães Auxiliares: Rogério, Bazé, Deajir (Gordo). 

Nota-se que tal hierarquia limita o papel feminino a postos superiores, 
em contrapartida, há um realce da figura masculina frente aos cargos de 
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presidente e capitão no Terno do Congo. Em relação à participação das 
mulheres na festa, na tradição do Terno Moçambique de Belém, o 
papel delas se restringe basicamente a “coadjuvantes”. Sendo 
desempenhadas as funções de madrinhas, apoio, bandeireira, secretária, 
costureira e cozinheira. (Fotografias 1). 

 

Fotografias 1- Uberlândia/MG: Fotos de Mulheres em suas diferentes 
funções no Terno Moçambique de Belém 

Org.: LONDE, P. R., 2013. 

Na festa do Congado concretizada no domingo de 13 de outubro de 
2013, foram realizadas as seguintes atividades: o acompanhamento do 
Terno Moçambique de Belém da saída do Quartel “Siricôco” até a 
Igreja do Rosário, com observação participante dos rituais, registros 
fotográficos no quartel e na festa, propiciaram um olhar voltado para a 
dinâmica do sagrado (orações), porém, com elementos ditos do 
profano (bebida alcoólica).  

Dentre os ritos presenciados, destaca-se o de “fechamento do corpo”, 
neste ritual é oferecido a todos os integrantes do Terno, sejam eles 
crianças, adolescentes, mulheres e homens jovens, adultos e anciãos, 
uma bebericada, composta por várias ervas, curtidas em cachaça. A 
partir de relato de uma das integrantes do Terno, a bebida é utilizada 
para “fechar o corpo” contra mal olhado e inveja, sendo consumida por 
todos os integrantes e visitantes, independente de saírem no cortejo ou 
não. 

De acordo com Peirano (2003), independente do tempo ou do lugar, a 
vida social é marcada por rituais. No entanto, essa palavra tão falada é 
quase que desconhecida por todos nós. O ritual é considerado como 
um fenômeno especial, que revela e aponta valores de uma sociedade e 
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ressalta o que já é comum a um determinado grupo. 

Segundo Dias (2009, p. 70), “o rito, então, não é uma celebração 
fechada no tempo e no espaço, antes, porém, transcende as 
delimitações físicas dos locais onde acontecem.” Dessa forma, 
compreender o seu significado é importante, pois faz parte do nosso 
cotidiano e desconhecê-lo é ignorar a cultura.  

Na igreja, na escola, na família, entre outros, existem rituais, que são 
passados de geração para geração, que são apreendidos, repetidos e 
repassados, faz parte da prática vivenciada.  

O dia da Festa do Rosário é carregado de simbolismo e de 
representatividade apoteótica, não somente para os membros do Terno 
Moçambique de Belém, mas para todos os Ternos participantes. O 
calendário da Igreja Nossa Senhora do Rosário, realça a importância da 
festa do Congado não só para os Ternos envolvidos, como também 
para a comunidade de Uberlândia, seja por afinidade ou por resistência 
a Festa do Congado. 

 

CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

Observação Participante e aplicabilidade na pesquisa 

A pesquisa é um processo de construção e depende do interesse e 
curiosidade do pesquisador. É importante ressaltar que ela deverá servir 
para a composição de soluções propostas aos problemas levantados. O 
resultado pode ser confirmado ou negado, o que não pode, é ser 
ignorado. Vale lembrar que o pesquisador traz consigo princípios, 
valores, preferências e interesses que podem nortear sua abordagem na 
pesquisa. De acordo com Ludke e André (1986, p. 1),  

[...] para se realizar uma pesquisa, é preciso promover o confronto entre 
os dados, as evidências, as informações sobre determinado assunto e o 
conhecimento teórico acumulado a respeito dele. (LUDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 1). 
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A pesquisa social é aquela que busca respostas de um grupo social e 
pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. As pesquisas qualitativas 
têm caráter exploratório - estimulam os entrevistados a pensar e falar 
livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir 
aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas, ou mesmo não 
conscientes, de forma espontânea.  

A partir daí, torna-se difícil trabalhar com números, uma vez que se 
caminha para o universo de significações, motivos, aspirações, atitudes, 
crença e valores. Esse conjunto de dados considerados qualitativos 
necessita de um referencial de coleta e de interpretação de outra 
natureza “uma vez definido o tema da pesquisa, deve-se escolher entre 
realizar uma pesquisa qualitativa ou uma quantitativa” (GURVITCH, 
1955, p. 140, apud MINAYO, 2004, p. 28). 

Dentre os métodos de pesquisa qualitativa tem-se a observação 
participante, uma metodologia que torna possível a construção de 
conhecimentos que podem levar-nos a uma maior compreensão do 
fenômeno humano, tanto no trabalho, nas organizações, como na vida 
em si onde as pessoas não cessam de construir e reconstruir sua 
maneira de agir e de viver (SANTOS, [s.d]). Schwartz e Schwartz, apud 
in por Haguette, (1987), definem a observação participante como: 

[...] um processo no qual a presença do observador numa situação 
social é mantida para fins de investigação científica. O observador está 
em relação face a face com os observados, e, em participando com eles 
em seu ambiente natural de vida, coleta dados. Logo, o observador é 
parte do contexto, sendo observado, no qual ele ao mesmo tempo 
modifica e é modificado por este contexto. (Schwartz e Schwartz, 
citado por Haguette, 1987, [s.p.]). 

Portanto, a observação participante é um método em que o pesquisador 
toma parte do cotidiano do grupo ou organização pesquisada, podendo 
desempenhar tarefas regularmente, tudo com o intuito de entender em 
profundidade aquele ambiente, algo que a metodologia quantitativa não 
pode fazer (SANTOS, [s.d]). Correia (2009) corrobora afirmando que 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

73 

A Observação Participante é realizada em contacto directo, frequente e 
prolongado do investigador, com os actores sociais, nos seus contextos 
culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa. Requer 
a necessidade de eliminar deformações subjectivas para que possa haver 
a compreensão de factos e de interacções entre sujeitos em observação, 
no seu contexto. É por isso desejável que o investigador possa ter 
adquirido treino nas suas habilidades e capacidades para utilizar a 
técnica (CORREIA, 2009, p. 31).  

No presente trabalho, o primeiro contato direto realizado, foi com o 
capitão do Terno Moçambique de Belém, Ramon Rodrigues. Embora 
assoberbado com os preparativos da festa, nos recebeu, e ouviu sobre o 
nosso interesse em acompanhá-los na preparação do festejo e no 
cortejo, participando como visitantes nos dias da festa. Atencioso as 
explanações, relacionadas à pesquisa a ser desenvolvida durante a Festa 
do Congado e aos objetivos, pelos quais a pesquisa se fundamentava, 
com foco e abordagens no papel das mulheres deste Terno, o capitão 
permitiu a nossa ida e permanência no “Quartel Siricôco” nos três dias 
de festa e se dispôs a contribuir na pesquisa a ser desenvolvida. 

Assim, na data que antecede a festa, foi realizada uma visita ao “quartel 
Siricôco”, onde se reuniam os integrantes do Terno Moçambique de 
Belém. Embora, a nossa preocupação inicial se residisse em atrapalhar 
os afazeres dos componentes do Terno ou mesmo um receio de não 
conseguirmos nos integrar ao grupo, estas inquietações foram 
desaparecendo à medida que os próprios integrantes iam se 
aproximando de forma sutil, tentando nos deixar a vontade através de 
diálogos informais, ora referentes à festa, ora sobre histórias de vida. 

E foi dessa maneira, mais pela iniciativa do grupo do que pela nossa, 
que foi possível a realização da observação participante, se tornando 
plausível a apreensão do papel dos integrantes na realização da festa, a 
compreensão dos vários aspectos da manifestação da congada e a 
forma de organização dos mesmos na preparação do festejo. 

Um dos pressupostos importantes da pesquisa participante é 
possibilitar a compreensão dos “modus vivendi” de um grupo ou de 
determinada sociedade em seu contexto de vida, em especial a cultura, 
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aliado ao que se pensa e como agem em relação ao mundo. Nesta 
abordagem o pesquisador deve ter uma relação de proximidade com os 
sujeitos de pesquisa, pois somente assim ele será capaz de compreender 
de dentro para fora o grupo que está investigando e realizar um 
trabalho de observação participante (BORGES, 2009). 

Para complementar a observação participante utilizamos a técnica de 
entrevista, com a elaboração de um questionário estruturado, contendo 
itens de identificação e classificação (nome, idade, raça, naturalidade e 
data início no terno) e ainda questões acerca da inserção e da trajetória 
no Terno Moçambique de Belém, com vistas a compreender seus 
significados para as mulheres e o papel das mesmas no Terno, tais 
como: Como foi seu início no Congado, quem trouxe você? Como as 
mulheres dividem as tarefas para a realização da festa do Congado? 
Quanto tempo é gasto para preparar a festa? O que você tem a dizer 
sobre sua vida no Congado? Para você, o que é “ser mulher” no 
Congado? De fato o referido questionário funcionou como um roteiro 
de entrevista, na medida em que tomamos o cuidado de deixar o sujeito 
de pesquisa à vontade nas suas colocações, com o mínimo possível de 
intervenções do entrevistador-pesquisador.  

Durante os três dias de festa, foram realizadas entrevistas com as 
mulheres do Terno Moçambique de Belém, enquanto estas executavam 
suas atividades nos preparativos do festejo e cortejo. Muito à vontade 
com a nossa presença, não tiveram problemas e nem se sentiram 
intimidadas em nos responder as perguntas pré-elaboradas.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa empírica, observamos que a 
organização e preparativos da festa reúnem várias gerações (avós, filhas, 
netas) e que a função predominante entre as mulheres, principalmente 
as casadas, refere-se às atividades realizadas na cozinha, embora esta 
função seja dividida com os homens. Assim, enquanto as mulheres 
cuidam da higienização e corte dos legumes e das verduras, os homens 
cozinham os alimentos. Como já mencionado, as outras funções que as 
mulheres do Terno Moçambique de Belém podem desempenhar são a 
de madrinhas, secretária, costureira, apoio e bandeireira, cargos estes 
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com exceção dos dois últimos, que requer um envolvimento dessas 
mulheres ao longo de todo ano, e não somente nos dias da festa.  

No dia que antecede a festa do Congado, por iniciativa das mulheres do 
Terno, fomos convidadas a auxiliá-las no “corte dos legumes”, para a 
preparação do almoço que seria servido no dia da festa. Neste 
momento, algumas das mulheres presentes nos forneceram luvas e 
tocas, para então darmos início a tarefa. Este foi um dos momentos de 
maior integração com aquele universo feminino, lanchamos juntas, 
conversamos, rimos enquanto também executávamos as tarefas que nos 
foram direcionadas. (Fotografia 3). 

 

Fotografias 3 - Fotos da preparação do almoço no Terno Moçambique 
de Belém 

Org.: LONDE, P. R., 2013. 

Portanto, a observação participante, como ferramenta de investigação, 
usada na nossa pesquisa de campo, reafirma a aplicabilidade em 
pesquisa qualitativa. Referente à observação participante, enquanto 
técnica usada em investigação há que destacar que os seus objetivos vão 
muito além da pormenorizada exposição dos componentes de uma 
situação, permitindo a identificação do sentido, a orientação e a 
dinâmica de cada momento (SPRADLEY, 1980, apud CORREIA, 
2009). 

 

 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

76 

OLHAR ETNOGRÁFICO, CONCEITO E SIGNIFICADO NA 
PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa qualitativa pode assumir várias formas, como, a etnográfica 
e o estudo de caso. A etnografia seria a descrição de um sistema de 
significados culturais de um determinado grupo. No campo 
educacional, a abordagem etnográfica deveria assumir as características 
seguintes: a) o problema é redescoberto no campo; b) o pesquisador 
deve realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente; c) o 
trabalho de campo deve durar pelo menos um ano escolar; d) o 
pesquisador deve ter tido uma experiência com outros povos de outras 
culturas; e) diversidade dos métodos de coleta e observação direta, 
entrevistas com os informantes, levantamentos, etc.; e f) o relatório 
etnográfico apresenta uma grande quantidade de dados primários 
(LUDKE; ANDRÉ, 1986). E isso pode contribuir com o levantamento 
de dados e análise das informações coletadas durante a pesquisa de 
campo. 

Para a compreensão do ritual existente em várias culturas, aqui no caso 
específico, o Terno Moçambique de Belém é importante estar ciente de 
que a compreensão do ritual não pode ser antecipada, ela precisa ser 
etnográfica, ou seja, apreendida pelo pesquisador em campo junto ao 
grupo que pesquisa (PEIRANO, 2003). De acordo com Michael 
Genzuk, (1993 apud FINO, s.d, p. 5-6), a  

“etnografia é um método de olhar de muito perto, que se baseia em 
experiência pessoal e em participação, que envolve três formas de 
recolher dados: entrevistas, observação e documentos, os quais, por sua 
vez, produzem três tipos de dados: citações, descrições e excertos de 
documentos, que resultam num único produto: a descrição narrativa 
[...]”. 

Na pesquisa etnográfica é necessário contextualizar a informação. Cabe 
ao pesquisador analisar e concluir as informações repassadas pelos 
sujeitos da pesquisa, sendo necessária a complementação do estudo 
etnográfico por outros métodos, o que possibilita neutralizar a visão 
parcial dos pesquisadores.  
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Há uma série de fenômenos de grande importância que não podem ser 
registrados através de perguntas, ou em documentos quantitativos, mas 
devem ser observados em sua plena realidade [...] Todos esses fatos 
podem e devem ser cientificamente formulados e registrados, mas é 
necessário que o sejam, não através de um registro superficial de 
detalhes, como é habitualmente feito por observadores sem 
treinamento, mas por um esforço de penetração da atitude mental que 
neles se expressa. (MALINOWSKI, 1980, apud BORGES, 2009, p. 
55). 

É importante perceber que o estudo etnográfico foi um recurso que 
possibilitou compreender a cultura e o cotidiano do Terno 
Moçambique de Belém. A abordagem etnográfica aliada a outros 
métodos permitiu complementar os dados observados, as entrevistas 
realizadas e ainda contribuiu para a compreensão dos fatos. 

 

O PAPEL DA MULHER NA PARTICULARIDADE DO 
TERNO MOÇAMBIQUE DE BELÉM 

Particularmente o Terno Moçambique de Belém mantém os preceitos e 
as tradições dos rituais, com a presença de mulheres em funções na sua 
maioria de bastidores e excluídas das funções originalmente ocupadas 
por homens. No entanto, na capital e no interior do estado de Minas 
Gerais, inclusive em outros Ternos, na cidade de Uberlândia, verifica-se 
a presença de mulheres em funções que, até algum tempo atrás, eram 
exclusivamente dos homens. Hoje já é possível encontrar mulheres 
caixeiras, dançantes e até capitãs comandando os grupos.  

Em relação à dominação masculina, nos Ternos de Congado, é preciso 
entender que a referida é uma instituição tão assegurada que não precisa 
ser justificada, pois está expressa nas práticas e nos discursos, enfim, 
cunhada no modo operante da sociedade. Nessa acepção, “escolhas” 
historicamente instituídas, estabelecidas na lei e no costume, aparecem 
de tal forma naturalizadas que não há espaço nem para levantar 
questionamentos a respeito.  
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Desta forma, pode-se entender o significado do papel da mulher no 
Terno estudado. Significado este, que na racionalidade do imaginário 
coletivo, o papel da mulher é o tradicionalmente permitido, no entanto, 
apesar de “invisíveis” nos espaços classicamente ocupados pelos 
homens, de fato as mulheres nos bastidores, são as principais 
responsáveis pela criação, manutenção e perpetuação do Terno no 
Congado.  

Dentre as mulheres entrevistadas, observou-se que a idade variou de 14 
a 92 anos, predominando mulheres com faixa etária entre 20-59 anos. 
Quanto à naturalidade, sete são de Uberlândia, uma de Monte Alegre de 
Minas, uma de Araguari, e uma de Capinópolis, cidades localizadas no 
estado de Minas Gerais, a exceção de uma mulher de Goiânia/GO. Em 
relação à data de ingresso no Terno, constatou-se variação de 5 a 43 
anos, considerando que o terno foi criado em 1970. No relato das 
mulheres foi possível perceber um sentimento de orgulho, não só de 
pertencer ao Terno, mas em especial dentre as jovens ter nascido no 
Terno. Essa percepção é corroborada pela seguinte fala: “Rsrsrs... No 
meu caso, é mais família ne, porque era do meu vô, ele faleceu, quando o Moacir já 
tinha morrido e ficou pro meu pai, então eu já nasci dentro do Terno assim, 
praticamente, desde cedo eu danço” (I.R.R., 14 anos). 

Na questão referente à divisão de tarefas das mulheres, na preparação 
da festa do Congado, chama à atenção a posição tradicionalista do 
papel feminino entre anciãs e as jovens, o que se confirma no relato: 
“[...] mas quem organiza mesmo são as madrinhas, elas decidem as roupa que a 
gente vai usa no dia, controla lá no lugar pra num fica bagunçado né, que tem o 
som, e aí tem aqui na cozinha também, se precisa faze o almoço, a janta, porque 
quando os dançadô chega, normalmente é as mulher que cozinha, mas tem uns 
homem que ajuda também, tem uns cozinhero também, mas isso só.” (I.R.R., 14 
anos). Este relato comparado ao que diz a anciã entrevistada: “Desde da 
época, quem cozinhava era eu... faz café, dar a quitandas pra eles não ir com o 
estômago vazio pra dançar...” (M. D. R., 82 anos).  

No contraponto da visão tradicionalista acima citada verifica-se o 
interesse de algumas mulheres que a nosso ver remete a uma posição 
diferenciada e contemporânea, como aparece ao indagarmos, o que é 
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ser mulher no Congado. “Ah vontade da gente, é ta todo mundo dançando, eu 
vo falar a verdade, eu so cozinheira e sou design, mais a minha vontade é ta junto 
com eles dançando, como mulher é lógico. A gente somos muito valorizada graças a 
Deus, não só pelos soldados, mas pelo capitães também, pelos visitantes. A gente 
somo muito valorizada, e num há nada que queixar. Não só valorizada dentro do 
terno, como fora do terno também. A gente sai na rua, principalmente eu que saio 
muito, eu tenho um campo de concentração de oração, então a gente é muito, eu 
principalmente, é muito parabenizada pelo serviço.” (R. H. C. S., 56 anos). 

Nota-se que a maioria das mulheres está satisfeita com a vida no 
Congado e associada ao testemunho de fé em Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito, enquanto essência de suas vidas. Tal 
constatação é materializada quando se pergunta o que elas têm a dizer 
sobre sua vida no Congado. “Oh... a minha vida eu vejo assim, é... eu me 
realizo, aqui dentro eu sou uma pessoa realizada, porque tudo que eu peço, que eu 
tenho fé, eu sou recebida, eu sou agraciada e não só eu, mas todos os cozinheiro, 
todos os participantes, todos que contribuem, a gente sempre tem uma vitória (R. H. 
C. S., 56 anos)”.  

Mas também, existem relatos de preocupação em relação à vida no 
Congado: “Ah assim... eu não consigo viver sem, eu penso que a vida da mulher 
no congado assim como dançadora, é mais curta né, até um certo momento, por 
exemplo, quando casa elas saem, mas os homens dançam até o fim. E a gente fica 
pensando depois quando a gente sair, eu no meu caso, como eu sou da família, 
certamente eu vou virar madrinha, no terno eu vou dança até o fim, mas eu num 
gosto de pensar que eu vou saí um dia, é ruim” (N. R. R., 21 anos). 

Em relação ao questionamento sobre o que é ser mulher no Congado, 
as respostas obtidas são carregadas de emoção e repletas de significados 
próprios do universo feminino, reafirmados pelos relatos descritos: “A 
mulher no congado ela tem que ser uma pessoa forte, tem que ser bem forte, porque 
nós temos inclusive eu estou aqui agora, mas a semana inteira eu trabalho, saio do 
trabalho e venho pra cá, porque aqui a gente tem muitas coisas a preparar sabe, a 
gente tem capacete, tem faixa, tem luva, tem muita coisas a fazer até o dia da festa, 
a gente tem que organizar tudo” (M. A. R. R., 53 anos). E por fim, outro 
relato que nos chama a atenção pela coragem e força de uma raça: 
“Olha, por ser mulher já é uma coisa muito difícil, ainda mais a gente ser negra e 
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pobre, a gente é mais discriminado, então nessa época a gente é mais valorizado, 
nessa época ele reconhece mais a mulher. [...] eu sô advogada tem 35 anos, então 
desde quando eu advoguei, eu defendo a mulher e os excluídos, então assim, eu pra 
mim te fala assim você foi discriminado, pode ate ser mas eu nunca percebi, porque 
eu sempre vou a defesa e a luta dos excluídos, principalmente da mulher negra.” 
(G.F.S, 59 anos). 

Na organização da festa do Terno Moçambique de Belém em 
Uberlândia, fica nítido para nós o papel de “invisibilidade” do gênero 
feminino, percebe-se que a maioria das mulheres tem suas atividades 
relacionadas com a cozinha, com a costura e com o apoio em geral. A 
mulher está sempre presente, porém, ocupando espaços diferentes dos 
homens. Quanto aos espaços ocupados pelas mulheres, através da 
esmagadora maioria dos relatos, as entrevistadas demonstram certa 
“acomodação” no papel definido pelo universo masculino e pela 
tradição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora, no mundo contemporâneo tenha havido uma evolução no 
papel da mulher na sociedade, principalmente no que se refere à 
inserção no mercado de trabalho, nota-se que a cultura e os valores 
sobrepõem, e por vezes, esmagam qualquer possibilidade de mudança. 

A nossa visão é restrita, seja por desconhecimento ou falta de tempo 
hábil para aprofundar na pesquisa, porém, observamos que a festa do 
congado é repleta de simbologia, crenças mágico-religiosas, costumes, 
valores, que nos leva a constatar que isso possa ser uma influência 
sobre o papel tradicional da mulher neste Terno. 

Por outro lado, as exigências atuais impõem novos desafios, 
influenciados pelos contextos socio-econômico-político e cultural. Esta 
mudança é percebida em outros Ternos, diferentemente do Terno 
Moçambique de Belém que mantém a tradição do papel da mulher por 
diferentes motivos que pode ter fundamentos históricos (geralmente a 
versão dos intelectuais e especialistas no assunto), argumentos de fundo 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

81 

moral (refletindo valores machistas) ou místicos (apresentados por 
congadeiros). 
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RESUMO: O ciberespaço se constitui como um espaço reticulado, 
cuja funcionalidade e (i)materialidade o posicionam para além da 
técnica e da infraestrutura informacional, mas o tornam um esteio 
propício para performances socioespaciais. A proposta deste artigo é 
discutir o ciberespaço como um espaço reticulado, isto é, um esteio que 
se articula entre espaço e rede, refletindo a produção de performances 
socioespaciais a partir de sua constituição e funcionalidade. No 
itinerário discursivo, são analisados os marcadores de (i)materialidade, 
virtualidade, comunicação e técnica, deflagradores das performances 
socioespaciais no ciberespaço. As discussões aqui levantadas partem da 
complexificação sociocultural promovida pelo ciberespaço que tem 
reconfigurado espaço, sujeitos, interações e coletividades, temáticas 
assaz pertinentes à Geografia contemporânea que tem se debruçado 
sob as revoluções entre espaço e sociedade. 

Palavras chaves: Ciberespaço. Espaço. Rede. Dinâmica socioespacial. 

INTRODUÇÃO 

A emergência do ciberespaço e a constituição da cibercultura 
provocaram uma revolução em termos de comunicação, informação e 
sociabilidade (LEMOS, 2015). Todavia, tal revolução reverberou outras 
modificações mais difusas envolvendo relações espaciotemporais, o 
urbano, os devires, as vias e o exercício civil on-line e off-line. Novas 
noções e objetos em termos de cultura e sociedade foram sentidos, 
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gestando novas perspectivas em torno de identidades e coletividades, 
significando uma nova organização da dinâmica social (BAUMAN, 
1998). Diante dos olhos e das conexões, tem-se um novo aparato 
espacial a produzir tessituras geográficas e influir sobre a ordem social: 
o ciberespaço. 

Uma nova dinâmica socioespacial é verificada, já que representações 
espaciais inovadoras e construções (i)materiais inéditas passam a clamar 
debates sociológicos, comunicacionais, históricos e, notadamente, 
geográficos. Entretanto, face a esse cenário singular e de um frescor 
desafiante, uma série de conjecturas e dualidades são levantadas. O 
desencaixe gerado na modernidade, como anunciado por Giddens 
(1991), estimulou o surgimento de partidarismos apocalípticos - avessos 
à novidade - e integradores - cultuadores -, como criticou Eco (2001). 
Esses embates discursivos originaram visões simplistas sobre a 
aquiescência do ciberespaço e sua dimensão socioespacial, relegando-o 
a uma condição técnica irrisória. 

Como capitular então os fenômenos do ciberespaço que passa a 
produzir novos lugares de emancipação identitária e expressão social? 
Como entender as premissas sociotécnicas que esse novo dado propõe 
ignorando ou em desatenção às suas dimensões socioespaciais? Como 
entender a dinâmica espacial do ciberespaço e sua inclinação como 
produtor de performances socioespaciais contemporâneas, insurgentes 
sobre a comunicação, tecnologia, cultura e sociedade?  

Fluxos socioculturais, a informação como capital social e cultural, 
novos marcadores sociais, uma nova cartografia, uma nova ágora, 
novas dinâmicas de devires, novas bases das relações de sociabilidade 
na virtualidade do ciberespaço e os seus reflexos na base material da 
sociedade precisam de lumes geográficos. Recortes, pistas e luzeiros 
devem ser objetivados para conhecer a zona que não se vê, a zona 
obscura desse cenário de cenários representado pelo ciberespaço, a 
produção de espaços e sentidos na performance socioespacial.  

Assim, interroga-se o ciberespaço como um espaço reticulado, isto é, 
um esteio que se articula entre espaço e rede, refletindo a produção de 
performances socioespaciais, como por exemplo nos ativismos on-line 
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e off-line e sua reverberação espacial assistidos nos episódios da 
Primavera Árabe, no Ocupy Wall Street ou nas manifestações 
brasileiras de junho de 20135.  

No cenário aqui elucidado, as dinâmicas socioespaciais que pendem do 
ciberespaço, sua articulação como espaço reticulado e a produção de 
performances - como os ativismos que tomaram o espaço público - não 
podem ser olvidados sob o risco de perdas epistemológicas e negação 
de oportunidades significativas que somem à teoria geográfica e sua 
dimensão contemporânea. 

Assim, se o ciberespaço se constitui como um espaço reticulado, cuja 
funcionalidade e (i)materialidade o posicionam para além da técnica e 
da infraestrutura informacional, mas o tornam um esteio propício para 
performances socioespaciais, abrem-se as questões: nessa premissa, 
como o ciberespaço se organiza e produz tais performances? Como 
entender, na constituição do ciberespaço, a imbricação do espaço 
geográfico e das redes? Para tanto, por meio desta reflexão, objetiva-se 
discutir o ciberespaço como um espaço reticulado, isto é, um esteio que 
se articula entre espaço e rede, refletindo a produção de performances 
socioespaciais a partir de sua constituição e funcionalidade, tendo 
aporte epistemológico na Geografia. 

 

ENTRE ESPAÇO E REDE 

Um espaço reticulado 

Ora, convém dirigir o olhar sobre o ciberespaço e seu préstimo como 
espaço reticulado. A origem do termo ciberespaço é literária e se 

                                                           
5Movimentos de bases sociopolíticas e de ordem socioespacial que reverberaram também 
sob o préstimo do ciberespaço, por via da internet, redes sociais e outros dispositivos. 
Embora se reservem particularidades geográficas, históricas, culturais e políticas a cada um, 
comungam do mesmo cerne da insurgência espacial, reticulada e salvaguardada por 
operações on-line e off-line. 
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popularizou na ficção científica de William Gibson em seu Neuromancer 
de 1984, cuja definição se situa na hipernarrativa de uma: 

[...] alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de operadores 
autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo altos 
conceitos matemáticos... Uma representação gráfica de dados 
abstraídos dos bancos de dados de todos os computadores do sistema 
humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz abrangendo o 
não-espaço da mente; nebulosas e constelações infindáveis de dados. 
Como marés de luzes da cidade (GIBSON, 2003, p. 67).  

Todavia, a definição de Gibson pontua o ciberespaço como uma 
experiência incomum, com desencaixe da realidade pontual de vivência 
dos sujeitos e das sociedades. A clarividência, assim, vem com Lévy 
(2000, p. 92) que postula o ciberespaço como um “espaço de 
comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias dos computadores”. O filósofo francês ainda continua:  

Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 
eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas 
clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de 
fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação 
digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, 
virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do 
ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e 
interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, 
de comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização geral das 
informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de 
comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do próximo 
século (LÉVY, 2000, p. 92-93). 

Na alcunha do termo em questão, seja no fragor literário de Gibson 
seja na discussão levyniana, é possível decompor o ciberespaço em duas 
seções de análise geográfica: espaço e redes. O espaço como a operação 
funcional, (i)material e virtual, e redes como as múltiplas conexões e 
vias que se arrolam formando uma malha on-line/off-line. Nessa 
perspectiva, lançando-se lume geográfico, espaço e rede se efetivam 
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como dados epistemológicos e se anelam para constituir, organizar e 
explicar a emergência e os fenômenos atrelados ao ciberespaço. 

O espaço é “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de 
sistemas de ações” (SANTOS, 2004, p. 29) e ainda, “um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 
único no qual a história se dá” (SANTOS, 2004, p. 39), onde as 
aproximações com a técnica serão pertinentes. Na senda das redes, 
ainda tem préstimo seu entendimento como difusão, comunicação, 
transmissão e encadeamento neural e fluido de fluxos que as designam 
e balizam como camadas do espaço geográfico, produzindo tessituras e 
fomentando performances (CASTELLS, 2007).  

Entre espaço e redes e na consistência de um espaço reticulado, a 
economia dos fixos e fluxos (SANTOS, 2004) é evidenciada. Mais 
precisamente os fluxos como balizadores de transmissões, 
comunicações e enredamentos rizomáticos são cadentes para esse 
entendimento. Castells (2007) cunha o termo sociedade em rede 
tipificando um novo aparato espacial que por empuxo define novas 
formas de relações e práticas sociais. Notadamente, na galáxia da 
internet (2003), o ciberespaço é partícipe desse aparato denominado 
espaço de fluxos: 

Proponho a ideia de que há uma nova forma espacial característica das 
práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço 
de fluxos. O espaço de fluxos é a organização material das práticas 
sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por 
fluxos, entendo as sequências intencionais, repetitivas e programáveis 
de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, 
mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e 
simbólica da sociedade (CASTELLS, 2007, p. 44). 

Emerge assim um esquema em que é possível não apenas entender a 
sociedade em rede, da informação e da comunicação, mas possibilita a 
dissecção do ciberespaço como um importante eixo socioespacial. Com 
base espacial no que tange uma constituição material ancorada em uma 
infraestrutura e lógica técnica e informacional, o ciberespaço se 
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desdobra como lócus espaçotemporal (SANTOS; TRINDADE; 
ROCHA, 2015). Essa estrutura espaçotemporal se articula no 
funcionamento de redes de comunicação, informação e estrutura. 
Nesse enredamento é que se processam as relações e práticas sociais, 
onde flui cultura e onde operam economia, política e técnica. 

Sobre a imanência espaçotemporal do ciberespaço, é possível dizer com 
Castells (2007) que o espaço material organiza o tempo que, por sua 
vez, é tempo inscrito na materialidade tangencial, todavia a dinâmica do 
ciberespaço indica outra modalidade, a do espaço virtual. Espaço virtual 
que de modo algum é irreal, mas (i)material. Toda essa dimensão entre 
espacialidade, temporalidade, virtualidade e (i)materialidade, como 
concordam Silva e Tacman (1999) ao discutir Castells (2007), é 
consonante à dinâmica socioespacial. 

Essa dinâmica socioespacial que abarca uma nova organização e lógica 
instauradas no contato virtual e (i)material não apenas formam um 
estado espacial, mas reestruturam o espaço concreto preexistente, como 
enfatizaram Silva e Tacman (1999). Isso implica afirmar que o 
ciberespaço não está desalojado do real, mas o exerce na medida em 
que o opera por relações de representação e simulação. Por conseguinte 
o virtual não é um dado além ou aquém, mas é uma extensão do real, 
ou como preferem Silva e Tacman (1999), um real latente. 

Com o virtual em cena, não se tem um dado estático e passivo 
(SANTOS et al. 2015c). Tendo o espaço reconfigurado, o tempo 
também é modificado, onde a instantaneidade temporal unida à 
espacialidade virtual tornam-se marcadores das novas ambiências 
(SANTOS et al. 2015a) produzidas em torno da telemática, da 
sociedade em rede e, do ciberespaço. 

A estrutura telemática, técnica e informacional do ciberespaço quando 
da apropriação de um esteio espaçotemporal próprio (SANTOS; 
TRINDADE, ROCHA, 2015) estabelecem relações socioespaciais 
próprias, em rede, onde a premissa da discussão se eleva: o ciberespaço 
é um espaço reticulado. Como espaço reticulado, o ciberespaço carrega 
em si um princípio congregador e integrador de lugares, sujeitos e 
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informações sob o ritmo da admirável velocidade e estrutura técnica 
telemática. 

Embora o ciberespaço tenha em si uma epifania comunitária total, 
como na composição de uma aldeia global postulada por McLuhan 
(2002), onde tudo e todos se imiscuem em uma realidade 
espaçotemporal fluida, dinâmica e veloz, há um pano de fundo político-
econômico a gestar esse funcionamento. A infraestrutura das 
telecomunicações injeta não apenas o beneplácito da comunicação 
como direito universal e indexadora de desenvolvimento, mas coaduna 
interesses e iniciativas de manutenção da sociedade econômica e 
política. 

Da icônica sentença de Yves Lacoste sobre a instrumentalização da 
Geografia para o feitio da guerra6 no entendimento de seu potencial 
agenciador e transformador, pode-se encontrar uma leitura similar à 
sociedade em rede na qual está inscrito o ciberespaço. A dinâmica 
imaterial do ciberespaço se apoia no avanço dos fluxos produtivos, 
econômicos e políticos globais na otimização de transações e na 
universalização de produtos, serviços e capitais, como pontuam Silva e 
Tacman (1999). Assim, uma condição de investimento em tecnologia 
tangencia uma revolução informacional com palco epistemológico no 
espaço, onde pende a premissa do ciberespaço como conceito chave 
importante para se ler a contemporaneidade. 

Essa materialidade de satélites, cabeamentos, estações de 
telecomunicação e difusão informacional e comunicacional, a própria 
rede de computadores, hardware e software são elementos constitutivos 
de uma cadeia produtiva e de infraestrutura que, por sua vez, gestam 
um viço espacial - e temporal - particulares, injetando novas dinâmicas 
e introjetando novos arquétipos de processamento da vida humana e 
suas práticas. Todavia, essa materialidade é convivial à imaterialidade 
característica do mundo cibernético. 

                                                           
6LACOSTE, Yves. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Tradução de 
Maria Cecília França. Papirus, 1997. 
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É esclarecedor que a constituição e funcionamento do ciberespaço tem 
base material, estrutural e técnica. Contudo, é ainda mais clara sua 
condição desmaterializante e virtual. No ciberespaço, tempo, espaço e 
sujeitos são submetidos a um processo de sujeição virtual, isto é, as 
relações, as práticas e os devires se processam por meio de um 
dispositivo que desmaterializa para exercer seus fins. Aqui, se inserem a 
linguagem de links, das conexões e das vissitudes funcionais 
cibernéticas que, em termos de ação e velocidade, unem sujeitos e 
localidades com facilidade magistral. 

Nesse espaço imaterial, nesse vórtice virtual e desmaterializante é que se 
processam os enredos e tarefas do ciberespaço. Isso implica que todo 
mínimo impulso e movimento ficam atrelados a uma dinâmica de 
fluxos velozes e virtualizantes, quer dizer, linguagem, ação, reação, 
construção, identidade, coletividade e devir são desfragmentados no 
sumo cibernético em uma noção de quase abolição do espaço. Isso se 
dá na comunicação eletrônica e por meio das frequentes inovações em 
termos de tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

Longe de ser uma quimera contemporânea e se aproximar mais da 
narrativa de Gibson, mas ao contrário, em pleno acordo com a 
definição de Lévy (2000), o ciberespaço produz essas ambiências 
virtuais que borram, a priori, os limites territoriais permitindo 
deslocamentos múltiplos e acessos rápidos. Levando em conta ainda a 
base material das telecomunicações onde os provedores de seus 
serviços são difusos, tais acessos, comunicações e percursos podem 
partir de uma aleatoriedade e entrecruzamentos tais que os vestígios e 
referências de lugar evanescem. 

Nesse ínterim, insurgem as discussões sobre o ciberespaço como um 
não-lugar (MARCONDES FILHO, 1996). Porém, considerando a 
cadência do lugar como a complexificação de dinâmicas e relações 
espaciais perpassadas pelo simbólico, sígnico e representativo, o 
ciberespaço se legitima como lugar. Isso porque ao acessá-lo ou ao 
considerar seu funcionamento, os sujeitos perpetram sua própria 
autonomia e individualidade, desenvolvendo esquemas identitários e, 
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sob lume da coletividade, atrela a si práticas socioculturais e desenvolve 
relacionamentos diversos, como confirmam Santos et al. (2015a). 

Tendo diante da reflexão a materialidade que configura e suporta o 
ciberespaço, sua geograficidade como um lócus espaçotemporal e sua 
iminência social e identitária - portanto arrolado à dinâmica de lugar -, 
tem-se um constructo complexo a rearranjar relações e esquemas 
espaciais - com a complexidade polissêmica que o termo evoca -, 
tocando sujeitos e favorecendo de modo rizomático e senciente eventos 
socioculturais, identitários e coletivos per si. 

Ora, entendendo assim o edifício conceitual do ciberespaço, não é 
difícil enxergar sua envergadura para estudos socioespaciais. 
Retomando sua radicação entre espaço e rede, essa trajetória descritiva 
apresentada corrobora posicionando esse espaço reticulado como um 
oásis epistemológico e crítico para a ciência geográfica - para se ater 
apenas à Geografia, mas trazendo à tona o interesse da Comunicação, 
Sociologia, Antropologia e outros, como concorda Moraes (2013). 

Apontar o ciberespaço como um espaço reticulado possui algumas 
abordagens: primeiro o modo como se espacializa, depois como se 
comunica e difunde e, por fim, como se socializa e integra. Quanto à 
espacialização, esta se dá na geração de pontos reticulares, rizomáticos, 
fluídos, neurais e conectados de ação espacial, social e informacional. 
Isto implica na manutenção contínua do ciberespaço como espaço 
ampliado e acessível de diversas formas - fazendo referência aqui aos 
computadores, smartphones e demais dispositivos conectados. 

Quanto ao modo como o ciberespaço se comunica e se difunde isso se 
dá por meio da linguagem telemática possuidora de seus próprios 
códigos e facetas. Isso implica considerar a ambiência cibernética com 
todos os seus esquemas de acesso: links, sites, hiperlinks, códigos 
simbólicos diversos, níveis de acesso, codificação e decodificação, 
navegabilidade e acessibilidade. Considerando agora o modo como o 
ciberespaço se socializa e se integra, há que se observar que seu acesso 
não se restringe a um domínio puramente individual e tecnicista, mas se 
lida como um fenômeno de tecnocultura (LÉVY, 2003). Ou seja, 
destacam-se as agremiações, ativismos, coletividades, comunicações 
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síncronas e assíncronas, o compartilhamento de conteúdo, o acesso à 
informação e o caráter socializante das mais diversas operações no 
ciberespaço. 

Um espaço reticulado não se mostra apenas como um espaço 
produzido como se costuma entender. Assim, entre espaço e rede, o 
ciberespaço produz espacialidades e agrega em si fenômenos, práticas e 
devires que tem por essência uma imanência espacial (MIRANDA, 
2014). Considera-se então, o ciberespaço como espaço reticulado 
produtor de performances socioespaciais, como se destaca a seguir. 

 

DA PRODUÇÃO DE ESPAÇO À PRODUÇÃO DE 
PERFORMANCES SOCIOESPACIAIS 

Entende-se aqui que o ciberespaço é participante da cosmologia da 
sociedade em rede, trafegando por sua linguagem de fluxos e, portanto, 
enredada. Nos fluxos desse espaço reticulado estão as vias expressas e 
os territórios informacionais, dos quais é preciso ter acesso. Tal 
acessibilidade se constrói mediante uma infraestrutura de apoio às 
ambiências variadas que pendem desse esteio e que, conforme já 
explicitado e nas vozes de Silva e Tacman (1999), definem novas 
relações sociais. Acrescentam-se aqui relações espaçotemporais. 

Partindo do pressuposto dessa condicionalidade ambiental do 
ciberespaço que estabelece um aporte material para um 
dimensionamento imaterial, entende-se então que o ciberespaço evoca 
uma realidade que se dá na perpendicularidade entre um modus vivendi 
e um modus operandi on-line e off-line. Em outras palavras, o 
computador com seus componentes físicos, as linhas de conexão, o 
funcionamento telemático e a estrutura eletrônica são os meios em 
regime material que transportam o sujeito para um estado imaterial, o 
da virtualidade. 

Nesse sentido, a experiência espaçotemporal - e até sua constituição 
como tal - do ciberespaço não se dá de modo totalizante na acuidade 
material, onde esses são apenas veículos, meios ou vetores. O modus 
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vivendi e operandi do ciberespaço ocorre na dimensão do invisível, do 
virtual e, portanto, em zonas fluidas e neurais de produção, apropriação 
e vivência do espaço e do devir. Contudo, há que se salientar que esse 
funcionamento não mitiga ou apaga as relações com o visível e material. 
A ordem do ciberespaço pressupõe um esquema on-line com janelas 
off-line em situação de troca e mutualidade que acabam por “zelar” por 
sua coesão. 

Posto isso, os debates de que o espaço geográfico perde seu vigor e 
entra em erosão com o avanço da telemática entram em cena como 
postuladores do fim da Geografia perpetrado pelas imagens e pelo 
virtual. Ora, por certo que como Harvey (2007) destacou o estado de 
compressão espaço-tempo no fim do século XX, as concepções de 
espaço se alteraram, ou melhor, precisaram ser alteradas já que não é 
mais possível pensar apenas em uma entrada material do espaço e da 
espacialização.  

Um novo jeito de experimentar o espaço foi posto em cena, ante à 
virtualidade, como um novo modo de viver o tempo está posicionado 
com o tempo-velocidade, claramente compreensível na instantaneidade, 
fluidez e interatividade como marcadores das vivências sociais - e 
socioespaciais, para ser mais preciso. Convém destacar que espaço e 
tempo supõem uma mutualidade constitutiva e que, por mais alteradas 
e alargadas que sejam suas dinâmicas, há bases e operações materiais 
indispensáveis para seu ordenamento. Isso implica dizer que os 
cenários virtuais e (i)materiais do ciberespaço não competem com o 
anulamento de concepções materialistas do espaço, mas introjetam um 
novo universo epistemológico complexificado a se decodificar. 

De posse desse espectro discursivo acerca do ciberespaço como espaço 
reticulado e sua dimensão espaçotemporal, torna-se mais elucidativo o 
que aqui se propõe entender: pistas de como esse espaço produzido 
passa a produzir performances socioespaciais. Entende-se 
performances socioespaciais aqui como a ação social de sujeitos e 
coletividades para fins de apropriação do espaço, ativismos, 
desenvolvimento de sentidos de pertença, manutenção do espaço, 
produção cultural, difusão de informação, expressão, discurso, 
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empreendedorismo social, reações e relações de poder e contrapoder, 
entre outros. 

Parte-se da premissa de que a emancipação do ciberespaço como um 
espaço reticulado torna fecundo o desenvolvimento de tais 
performances. Todavia, essas performances distam das preexistentes ou 
daquelas que não são concebidas no/a partir do ciberespaço pela 
articulação on e off-line, material e imaterial, espaçotemporal e virtual. 
São jornadas operacionais de ressonância entre on-line/off-line sob 
uma perspectiva de apropriação, manutenção e transformação do 
espaço e das relações nele desenvolvidas. Assim, nota-se que as 
características constitutivas e funcionais do ciberespaço como espaço 
reticulado e toda a sorte de alterações e impactos que ele provoca na 
própria noção do espaço e nos sujeitos e coletividades propiciam 
relações de empoderamento. 

Com o desenvolvimento de novas ambiências no ciberespaço e novas 
experiências entre a virtualidade e a (i)materialidade, tem-se uma nova 
ágora na contemporaneidade (VELLOSO, 2008). Essa ágora, eletrônica 
e virtual, concentra um importante desenvolvimento de ações sociais, 
não apenas relacionais, mas identitárias e comunitárias (HALL, 2005; 
LÉVY, 2000). Desse modo, a liberdade e a espacialidade fluida e a 
territorialidade aberta do ciberespaço contribui para que os sujeitos se 
movam no ciberespaço com mais voz, liberdade e empoderamento 
(LEMOS; LÉVY, 2010; LÉVY, 2002). O significado de tal arranjo é 
uma atividade socioespacial mais acentuada, isto é, performances 
socioespaciais mais difusas e mais conscientes de sua incursão e 
navegação no espaço habitado e vivido (CASTELLS, 2013; SANTOS 
et al. 2015b). 

Monta-se um arcabouço socioespacial, uma campanha de sujeitos 
engajados e que contam com uma coletividade solidária, convergente e 
remodelada em seus papéis e consciência. Dito isto, é possível ler com 
bons lumes aos fenômenos que tiveram por base operações no 
ciberespaço como a ações do WikiLeaks desde 2006, a Primavera Árabe 
em 2010, o Occupy Wall Street em 2011, as manifestações brasileiras ou 
as declarações de Snowden de 2013 que até hoje reverberam sobre a 
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sociedade global. Esse conjunto de performances e fenômenos tem por 
encaixe essa envergadura do ciberespaço que, como espaço reticulado, 
potencializa novas relações e devires. 

Um quadro de desterritorialização e desmaterialização das relações 
sociais e processos socioespaciais, tem-se a reconfiguração da 
circulação, da produção capitalista, do consumo, da economia, da ação 
política, da cultura e da informação. Nisso, um balanço entre poder e 
contrapoder é observável, onde informação e comunicação passam a 
ser capitais sociais. Assiste-se então a sociedade em rede e o espaço de 
fluxos de Castells (2007; 2003; 2013) a dispersar redes engajadas, 
solidárias e protagonistas em um despertar de papéis e da consciência 
quer individual quer coletiva. 

Ao refletir o ciberespaço como espaço reticulado na perspectiva de um 
espaço produzido e produtor de performances socioespaciais, o 
desenvolvimento franco das redes telemáticas e das TICs trazem à tona 
o conceito de cidades inteligentes e a aplicação de cidades digitais, as 
cibercidades. O espaço urbano faz cioso proveito das construções e 
possibilidades das TICs para adicionar ao seu corpo uma camada 
integradora para catalização dos benefícios da conexão e da 
informatização de seus processos e vivências. Tem-se diante dos olhos 
um novo panorama de desenvolvimento urbano atrelado ao futuro das 
cidades e dos sujeitos ante aos rearranjos da tecnologia, do espaço e do 
ciberespaço. 

Elementos como a interatividade, a instantaneidade, a conexão como 
navegação social, a formação de comunidades virtuais e a difusão de 
redes entre fluxos faz com que o ciberespaço, seus processos e 
fenômenos surgidos a partir dele produzam espaços produtores de 
relações socioespaciais, isto é, performances potencialmente 
transformadoras do meio. Sujeitos e coletividades têm uma nova 
interface de experiência do espaço e dela impetram novos devires 
capazes de complexificações ulteriores da condição humana e da 
sociedade contemporânea, cenários de grande anelo à Geografia de 
hoje e de sempre. 
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CONSIDERAÇÕES  

A emergência do ciberespaço conceitual e factualmente provocou uma 
complexificação sociocultural particular e geradora de novas 
configurações para as noções de espaço, os sujeitos e seus devires, a 
coletividade e suas interações, temas assaz pertinentes à Geografia que 
tem se debruçado sobre as revoluções entre espaço e sociedade. Por 
meio da discussão aqui traçada e para além dela, observa-se um cenário 
de cenários com desdobramentos diversos que impele novos esforços 
sobre a geograficidade do ciberespaço. 

Como espaço reticulado, o ciberespaço entrega novas formas de 
vivência e sentido do espaço e das relações sociais. A tele-existência 
capitaneada pela virtualidade e a interatividade como marcadores do 
uso e vivência nas ambiências do ciberespaço inauguraram uma nova 
lógica do visível e do invisível. Isso implica em uma nova concepção do 
espaço e da realidade, para além do materialismo, mas trabalhando com 
uma dimensão (i)material de vivência e sentido. Espaço e sociedade 
sofrem profundas alterações e, à guisa dos fenômenos insurgentes e das 
ações de seus sujeitos, rearranjam epistemológica e factualmente as 
dinâmicas preexistentes. 

Nessa perspectiva, a discussão apresenta como dado intempestivo que 
esses novos caminhos, jornadas e sentidos têm gerado um despertar de 
papéis e da consciência de sujeitos e coletividades diante da sociedade, 
do espaço e suas relações. Isto é, performances socioespaciais tem sido 
produzidas concomitantemente à produção desses espaços 
complexificados. Tais performances socioespaciais são peças chave e 
elementos capitais na transformação dos cenários contemporâneos em 
termos de sociabilidade, cultura, política, economia e toda sorte de 
fluxos no mundo global. 

Nas performances e nesse esteio entre espaço e rede está o germe de 
uma série de configurações e reconfigurações da realidade, da sociedade 
e das experiências de vida, espaço e tempo. Seja na difusão de redes, de 
fluxos, de movimentos sociais, ativismos, construções memoriais, nas 
cibercidades ou nas novas formas de sociabilidade, novos ritmos têm 
sido adicionados ao mundo contemporâneo, suscitando debates, 
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desconfiança, ceticismo e, sobretudo, luzeiros. A sentença levyniana de 
que o ciberespaço é o lugar onde o mundo funciona hoje torna-se, 
assim, um certame. 
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RESUMO: As questões referentes ao processo saúde/doença sempre 
estiveram no centro das preocupações humanas, pois desde o início da 
sua existência, o homem está suscetível a uma série de doenças 
causadas por fatores diversos, sejam físicos, sociais, ambientais ou 
psíquicos. É nesse sentido que a Geografia da Saúde tem dedicado 
importante contribuição para o estudo e espacialização de diversas 
moléstias que afligem o ser humano há séculos. Nesse contexto, este 
trabalho objetiva discorrer sobre a origem e evolução da Geografia da 
Saúde, bem como de suas contribuições para o estudo do processo 
saúde/doença ao longo de sua evolução. O estudo é de cunho 
conceitual e os procedimentos metodológicos utilizados consistiram em 
revisão bibliográfica. Percebe-se que os estudos relacionados ao 
processo saúde/doença realizados pela Geografia tiveram origem na 
Grécia Antiga e que vêm evoluindo à medida que são introduzidos 
novos paradigmas na sociedade através do avanço tecnológico. As 
pesquisas feitas pela Geografia da Saúde podem contribuir com as 
políticas públicas no controle das mais diversas doenças, pois auxiliam 
no conhecimento de fatores de risco para seu desenvolvimento.  

Palavras chaves: Geografia; Saúde; Processo saúde-doença. 

 

INTRODUÇÃO 

A Geografia da Saúde é um campo da ciência geográfica que integra 
elementos da Geografia Física e da Geografia Humana para a 
compreensão de fenômenos atuais e multiescalares referentes à saúde 
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(SANTANA, 2014). Para a autora, essa especialidade “[...] ocupa uma 
posição nodal; é um espaço onde convergem ou se cruzam fenómenos 
naturais, socioeconómicos, culturais e comportamentais, de importância 
capital na explicação dos padrões de saúde e doença.” (SANTANA, 
2014, p. 13). Segundo Barcellos (2008, p. 10) a Geografia da Saúde “É 
um campo do conhecimento no qual devem participar os diversos 
técnicos e profissionais interessados em estudar os processos de saúde, 
doença e cuidado no espaço geográfico, para nele poder intervir”.  

Por várias décadas, o termo utilizado para designar os estudos 
geográficos da saúde foi Geografia Médica. Com o passar dos tempos, 
ocorreu o alargamento do espectro de temas relacionados à saúde 
humana e a sua relação com o ambiente, o que resultou em 
modificações na designação dessa ciência (SANTANA, 2014; PEITER, 
2005). No ano de 1976, em Moscou, a Comissão de Geografia Médica 
da União Geográfica Internacional (UGI), solicitou a adoção de uma 
nova denominação, mais abrangente, adotando-se o termo Geografia 
da Saúde. Todavia, o termo Geografia Médica não foi totalmente 
descartado, sendo utilizado ainda hoje, principalmente em alguns países 
anglo-saxões (PEITER, 2005). A partir de então,  

[...] a Geografia Médica passou a ser designada Geografia da Saúde, por 
melhor expressar quer a riqueza metodológica e de objetivos quer 
porque, de facto, se debruça mais sobre questões de saúde do que sobre 
questões meramente médicas. As preocupações revelam-se no domínio 
da vulnerabilidade aos efeitos das alterações climáticas, principalmente 
nos grupos mais idosos, no aumento dos tempos de deslocação casa/ 
trabalho das populações, em mudanças de comportamentos e estilos de 
vida quer, ainda, do consumo de bens e serviços onde se incluem a 
procura de cuidados de saúde (SANTANA, 2014, p. 13). 

Peiter (2005) afirma que entre os principais objetivos da Geografia da 
Saúde destacam-se o desenvolvimento de um arcabouço teórico-
metodológico para as análises espaciais do processo saúde-doença, a 
produção de informações que contribuam com as investigações 
epidemiológicas, com a administração de saúde e com a maior 
racionalidade das ações que visem o melhoramento das condições de 
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bem-estar da população. Santana (2014, p. 13-14) sintetiza o objetivo 
geral da Geografia da Saúde como sendo proporcionar “[...] 
conhecimentos que sirvam para compreender as relações que se 
estabelecem entre as condicionantes da saúde, os resultados efetivos 
das políticas e da organização dos serviços na saúde das populações e as 
suas consequências no desenvolvimento do território”.  

 

OS ESTUDOS GEOGRÁFICOS SOBRE SAÚDE NA GRÉCIA 
ANTIGA 

Os estudos envolvendo Geografia e saúde se reportam à Grécia antiga, 
assim como os fundamentos históricos da própria ciência geográfica. 
Dessa forma, a especialidade “[...] guarda uma constância e um 
sincronismo com a ciência mãe que a acolhe, a Geografia” 
(MAZETTO, 2008, p. 17). Para o autor, a ciência e a especialidade 
apresentam muitas similaridades, pois ambas foram estruturadas e 
codificadas ao mesmo tempo, no final do século XVIII e início do XIX 
(MAZETTO, 2008).  

A Geografia da Saúde também nasceu concomitante com a própria 
história da medicina, tendo o pensamento médico da antiga Grécia 
influenciado por séculos o pensamento ocidental no que se refere ao 
processo saúde/doença. As primeiras obras referentes ao tema são 
reportadas aos gregos Hipócrates, que escreveu seu tratado 
provavelmente por volta do ano 480 a.C., denominado Dos ares, das 
águas e dos lugares, onde o autor analisa a influência de fatores ambientais 
no surgimento de doenças, e Heródoto com seus escritos sobre a 
medicina nas civilizações egípcias, que datam do ano 500 a.C. (LACAZ, 
1972; PESSÔA, 1978; PEITER, 2005).  

A obra de Hipócrates trazia consigo uma compreensão higeica7 da 
relação saúde e ambiente, onde relacionava as causas da saúde e da 

                                                           
7
 Na mitologia grega, este termo se refere à Hygeia, uma das filhas de Asclépio, o 

deus da arte e da cura. A deusa Hygeia possuía a sabedoria da restauração do 
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doença aos fatores geográficos. De acordo com Andrade (2000), este 
fato evidencia o caráter determinista da obra, pois o cerne da análise 
hipocrática residia na relação homem-meio. Segundo Guimarães et al 
(2014, p. 53): 

Hipócrates considerava a saúde como resultado da relação das 
populações com o lugar onde viviam. Considerava os aspectos do meio 
físico, biológico e climático, e também o estilo de vida. Para ele, 
entender o ambiente era fundamental, mas este não era somente o 
físico e o climático, era o das relações humanas, do trabalho, da cultura 
e do cotidiano. Assim, igualmente era o estudo das estações do ano e os 
efeitos sobre os lugares; assim como o modo em que os habitantes 
viviam, quais eram suas atividades, se gostavam de beber e comer em 
excesso, ou gostavam de exercício e de trabalho. 

 

GEOGRAFIA E SAÚDE ENTRE OS SÉCULOS XV E XIX 

Com as Grandes Navegações nos sécs. XVI e XVII surgem a 
necessidade de se conhecer as moléstias que acometiam as novas terras, 
fato que impulsionou os estudos da Geografia da Saúde, favorecendo 
trabalhos que abordavam a geografia das doenças relacionando-as com 
as condições de vida (ANDRADE, 2000; MAGALHÃES, 2013). Os 
governos dos países colonizadores buscavam ampliar o conhecimento 
acerca das moléstias que ocorriam em suas colônias para a proteção de 
seus interesses, pois: 

Um país interessa-se, em primeiro lugar, por suas próprias doenças, ao 
tornar-se, porém, imperialista e colonizador, estendendo seu poder e de 
fato suas fronteiras, tem necessariamente de voltar suas atenções às 
regiões que domina e explora, principalmente para defender seus 
colonos e em última análise a si mesmo. (PESSÔA, 1978, p. 15). 

                                                                                                                           
equilíbrio das ações humanas nos ambientes coletivos, de onde advém o termo 
higienismo (GUIMARÃES et al, 2014). 
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Os estudos geográficos no campo da saúde, durante sua trajetória, 
receberam várias nomenclaturas, como a Geomedicina, termo ligado à 
Geografia Política de Ratzel, criado pelo higienista alemão Heins Zeiss 
para definir uma nova ciência dita mais dinâmica que a Geografia 
Médica (PESSÔA, 1978). Contudo, esse mesmo autor afirma que “A 
Geomedicina não é um campo novo; toda ela pode ser compreendida 
na Geografia Médica” e dessa forma “[...] a palavra Geomedicina, em 
qualquer sentido que seja encarado, pode desaparecer da terminologia, 
dando-se aos velhos termos Geografia Médica, nova extensão e 
significação” (PESSOA, 1978, p. 8).  

Séculos mais tarde, nos Estados Unidos da América, a Geografia da 
Saúde vai se desenvolver para atender ao advento das guerras 
extracontinentais e ao domínio real ou econômico de outros países, 
americanos ou não (PESSÔA, 1978). Percebe-se que, como aconteceu 
com a própria ciência geográfica em seu período clássico, onde esteve a 
serviço das classes dominantes, ou seja, da burguesia, dos Estados e dos 
Império (SANTOS, 1986), também os estudos da Geografia da Saúde 
estiveram a serviço do poder estabelecido. Dessa forma, tanto a ciência 
como a especialidade, eram instrumentos estratégicos usados para 
atender as pretensões políticas desses grupos detentores do poder, 
sendo tratada mais como uma ideologia que uma filosofia. 

Os estudos de Hipócrates prevaleceram por muitos séculos e “[...] até o 
século XVII nada de importante apareceu sobre a Geografia Médica 
que não fosse explícito no livro “Ares, Águas e Lugares” (PESSÔA, 
1978, p. 14). Suas ideias foram difundidas e chegaram até o mundo 
moderno através dos árabes, que traduziram seus manuscritos e os 
transmitiram à filosofia escolástica nos séculos XVIII e XIX, na 
Europa Mediterrânea. Foi nesse período que surgiu a Teoria dos 
Miasmas8, segundo a qual: 

[...] as doenças se estabeleciam em uma relação hipocrática da saúde 
com o meio ambiente, sobretudo quando se atribuía este contato às 

                                                           
8
 Os miasmas eram substâncias originadas nos pântanos provenientes de coisas 

estragadas e podres que se espalhavam nos lugares pelo ar e pelas águas, tornando 
os ambientes insalubres (GUIMARÃES et al, 2014).  
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condições de vida e de trabalho das populações. Neste caso, a 
compreensão era bastante holística, e o ambiente não aparecia como 
um simples elemento que influenciava a saúde. (GUIMARÃES et al, 
2014, p. 54) 

Considerando o contexto histórico da Europa no século XVIII, deve-se 
salientar que as cidades eram muito sujas e poluídas por causa das 
fábricas, não havia esgotamento sanitário nem água potável e as 
moradias eram insalubres. Os cadáveres ficavam espalhados pelas ruas, 
onde havia muita miséria, mendicância e alcoolismo. As pessoas não 
tinham o hábito de realizar a limpeza corporal, devido ao frio intenso e 
alto preço do sabão. Os que podiam pagar utilizavam perfumes no 
lugar dos banhos, para tentarem minimizar os efeitos dos miasmas 
(GUIMARÃES et al, 2014).  

Foi nesse contexto que surgiram as bases do pensamento da doutrina 
do Higienismo, pois eliminar os odores era melhor que tentar escondê-
los. A partir daí, surgiram muitas medidas de proteção sanitária como a 
criação de cemitérios fora das cidades para o enterro dos mortos, coleta 
de lixo e drenagem de pântanos. Os estudos hipocráticos também 
contribuíram para a diferenciação das doenças endêmicas - sempre 
presente na população local; e epidêmicas - aparecem, dependendo da 
época e das condições, com frequência variável (MAGALHÃES, 2013; 
PESSÔA, 1978).  

Contudo, havia uma divisão entre o pensamento higienista nesse 
período, podendo ser observadas duas concepções, os contagionistas e 
os anticontagionistas. Para os contagionistas, era possível que, através 
do contato físico, ou mesmo por objetos contaminados e pelo ar, um 
indivíduo doente transmitisse a enfermidade para um indivíduo são. 
Assim, independente dos miasmas que originaram a doença, ela 
continuaria a se propagar, sendo necessário ao seu controle práticas 
como desinfecção de objetos, isolamento dos doentes e as quarentenas. 
Para os anticontagionistas, as doenças seriam transmitidas através dos 
miasmas, por processo de infecção, e não por contágio direto. Este 
pensamento contribuiu com as propostas de reforma urbana e sanitária 
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com intervenção sobre ambientes insalubres, na Europa e outras 
cidades no século XIX (FINKELMAN, 2002; MAGALHÃES, 2013).  

Surge, assim, a Teoria da Constituição Epidêmica, defendida pelos 
higienistas neo-hipocráticos, segundo a qual, a origem das doenças não 
estava no indivíduo, antes estava relacionada com o meio ambiente, 
sendo difundidas pelo ar, prescrevendo-se medidas de saneamento 
ambiental para o controle das enfermidades, considerando o território e 
as condições de vida da população como fatores determinantes das 
condições de saúde (GUIMARÃES, 2014).  

Nasce, então, no século XVIII, a chamada Medicina Social que, 
segundo Guimarães et al (2014, p. 58), “[...] tinha como objetivo 
entender a doença dos indivíduos e das populações na relação com o 
lugar”. Para este autor, na sua origem, as pesquisas no âmbito da 
Medicina Social relacionavam os aspectos ambientais, desde o natural 
ao social, às condições de saúde e de doença, considerando nas análises 
o modo de vida das populações como as condições de vida e de 
trabalho (GUIMARÃES et al, 2014).  

Foucault (1979) traz uma análise mais aprofundada sobre o nascimento 
da Medicina Social, afirmando que “[...] a medicina é uma prática social 
que somente em um de seus aspectos é individualista e valoriza as 
relações médico-doente” (FOUCAULT, 1979, p. 79). Para este autor, o 
capitalismo que se desenvolveu em fins do século XVIII e início do 
XIX, socializou a prática da medicina, pois o corpo era a força de 
produção e de trabalho, e apresenta três etapas na formação da 
Medicina Social: a medicina de Estado, que se desenvolveu no início do 
século XVIII, na Alemanha; a medicina urbana que se desenvolveu na 
França no final do século XVIII; e a medicina da força de trabalho que 
se desenvolveu na Inglaterra (FOUCAULT, 1979). Guimarães et al 
(2014, p. 58-59) infere que: 

Na Alemanha, a construção de um Estado-Nação forte chamava a 
atenção para a necessidade de indivíduos sadios e de políticas de saúde 
por meio da polícia médica. [...] Na França, essa nova abordagem surge 
das preocupações burguesas com a higiene urbana, em cidades que 
estavam sendo unificadas sob uma mesma ordem política, para 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

108 

favorecer a produção e as relações comerciais. [...] Na Inglaterra, as 
experiências da Alemanha e da França foram levadas em consideração, 
mas a intensidade da Revolução Industrial e o consequente êxodo rural, 
que aglomerou nas cidades uma grande população operária, em 
condições de higiene precária, ambientes poluídos e habitações 
insalubres, configurou um higienismo voltado ao ambiente de trabalho, 
das fábricas e das moradias dos operários. 

A primeira obra considerada como um tratado científico de Geografia 
Médica é atribuída a Ludwig Fink, publicada em 1792 sob o título de 
Ensaio de uma Geografia Geral médico-prática, na qual é exposta a parte histórica 
da ciência curativa dos povos primitivos e Estados. Fink dedicou sua obra a 
Hipócrates, pois o considerava como seu único precursor, e foi 
influenciado pelo higienista de maior nome da época, J. F. Frank, um 
grande estudioso da vida humana relacionada com fatores ambientais, 
físicos e sociais no campo da saúde (PESSÔA, 1978; MAGALHÃES, 
2013). O interesse de Fink repousava sobre a distribuição geográfica 
das doenças e, em sua obra, fez algumas recomendações consideradas 
sempre usuais, como ressalta Pessôa (1978, p. 18): 

Recomenda, por exemplo, estudar as plantas nutritivas e medicinais, o 
microclima, a situação geográfica; quer que se faça a descrição das 
montanhas, dos rios e dos lagos; da condição dos solos e dos minerais; 
das plantas e dos animais existentes; que se estude a influência do clima 
sobre as doenças; ocupa-se da política sanitária, da assistência social a 
pobres e enfermos; assinala a importância de mortes e de nascimentos. 
Acrescenta ainda que seria razoável efetuar um estudo da administração 
médica do Estado, o que com pesar não pôde fazer, pois necessitaria 
para isto outro tomo adicional, no seu já extenso tratado. 

Entre os séculos XVIII e XIX, as pesquisas na área da Geografia da 
Saúde centraram-se nos fenômenos relacionados às endemias e 
epidemias, principalmente as provocadas pelas doenças tropicais. Para 
Mazetto (2008, p. 18), “... a grande influência dos naturalistas, 
mormente de Humboldt, Martius e Darwin, renovou uma tendência 
centrada em fenômenos físicos em trabalhos desse período”.  
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OS ESTUDOS MODERNOS DA GEOGRAFIA DA SAÚDE 

Em fins do século XIX, ocorreu o desenvolvimento da microbiologia 
apontando uma concepção de doença com uma única etiologia e um 
único agente infeccioso, e o meio ambiente perdeu a importância que 
adquirira nos aspectos da relação saúde/doença desde os estudos 
hipocráticos (ANDRADE, 2000). A esse respeito, Pessôa (1978, p. 24) 
afirma que: 

Com os trabalhos de Pasteur (últimas décadas do século XIX) sobre a 
etiologia das doenças infecciosas, a velha tradição da escola hipocrática, 
quanto a influência do meio físico sobre o homem e sobre as doenças 
que o afligem, foi pouco a pouco relegada a um simples capítulo da 
história da medicina. E quando se atribuíram às doenças 
exclusivamente à penetração e multiplicação de uma bactéria e nada 
mais que isso, perdeu-se de vista o conjunto das causas que atuam 
sobre o homem são ou enfermo, bem como o meio ambiente deixou de 
apresentar a importância que vinha assumindo para os hipocráticos. 

A medicina, nesse período, deixou de considerar o meio ambiente e 
centrou seus estudos no corpo humano, atribuindo às causas das 
doenças a ação exclusiva de bactérias instituindo a Teoria Bacteriana ou 
Teoria dos Germes (MAGALHÃES, 2013). Com o descobrimento das 
bactérias e parasitas por Pasteur (1842-1895) e Koch (1843-1910), 
ocorreram uma série de transformações nos conhecimentos médicos e 
reformulações na noção do processo saúde-doença (PEITER, 2005). 
Surgia, assim, uma nova concepção de saúde, onde o corpo humano era 
visto como uma máquina. Segundo Guimarães et al (2014) o modelo 
biomédico de saúde reduziu a vida humana ao corpo, separando o 
homem da natureza, sob o paradigma cartesiano, devendo cada parte 
desta “máquina” ser estudada separadamente. A partir daí,  

Desloca-se o foco das ações da população para o indivíduo, do 
território para o corpo. Com a Teoria dos Germes, o ambiente da saúde 
passou a ser o mundo dos micróbios, visto pelas lentes do microscópio, 
sob a égide das explicações unicausais, para cada doença, uma causa. 
(GUIMARÃES et al, 2014, p. 65) 
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Contudo, as explicações da unicausalidade passaram a não satisfazer os 
estudos no campo da saúde, uma vez que era preciso entender como os 
agentes patogênicos infectavam as pessoas, sendo necessário considerar 
novamente o meio ambiente nas questões sobre saúde. Logo, os 
estudos sobre saúde passaram a aceitar a existência da relação entre o 
patógeno, o vetor e o ambiente no caso das doenças infecciosas e 
parasitárias, considerando a multicausalidade em lugar da 
unicausalidade. Essa é a Teoria da Tríade Causal que originou o modelo 
da História Natural das Doenças9 proposta por Leavel e Clark em 1958 
(GUIMARÃES et al, 2014; MAGALHÃES, 2013).  

No início do século XX, com o advento da ciência moderna, as ideias 
hipocráticas voltam ao centro do debate, uma vez que o mesmo 
reconhece em seus estudos a possível ação dos micróbios, além dos 
efeitos do clima e das condições meteorológicas sobre a saúde/doença 
(PESSÔA, 1978). Segundo afirma Mazetto (2008, p. 18): 

A primeira linha de abordagem da Geografia Médica, até a primeira 
metade do século XX, estava relacionada aos estudos de „epidemiologia 
geográfica‟, em trabalhos que procuravam identificar e explicar a 
distribuição de doenças pelo espaço, especialmente as doenças 
infecciosas. 

Inicia-se, nesse período, a aproximação da Geografia com a 
Epidemiologia. Essas duas ciências possuem certas similaridades. 
Todavia, Pessôa (1978) afirma que ambos os termos não são 
sinônimos, pois a Geografia Médica ou da Saúde considera o ponto de 
vista geográfico na análise da distribuição e evolução das doenças, 
enquanto que na Epidemiologia é desenvolvido o espírito médico de 
indagação. Guimarães et al (2014, p. 72), afirma que: 

Assim como a Geografia, a Epidemiologia desenvolveu-se, em meados 
do século XIX, sob forte influência positivista no que se refere às 

                                                           
9
 Segundo Guimarães et al (2014, p. 69), “A história Natural da Doença é um 

modelo teórico que visou à compreensão global dos processos interativos entre o 
agente, o suscetível e o ambiente, desde o início até a sua resolução, na ausência 
de intervenção”. 
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potencialidades de leitura da realidade. Dessa forma, tanto uma como a 
outra disciplina tinha como postulado a neutralidade científica e a busca 
da descrição dos fatos em si, como critério de verdade. Para isto, tanto 
o método geográfico quanto o método epidemiológico preconizavam o 
distanciamento crítico do sujeito diante do objeto de estudo, visando a 
obtenção de resultados claros e completamente correto. 

E foi nesse contexto, que a Geografia Clássica, de carga naturalista e 
empirista e sob a influencia do positivismo, contribuiu para as 
descrições e interpretações epidemiológicas, uma vez que se baseava 
nos métodos da descrição e da observação, utilizando a cartografia 
como suporte para a espacialização das doenças, enfocando os aspectos 
físicos da natureza (ANDRADE, 2000). Merece destaque alguns 
estudos realizados neste período, como o trabalho do médico John 
Snow, no ano de 1855, sobre a espacialização do cólera em Londres na 
Inglaterra, associando-a a distribuição do abastecimento de água nas 
áreas afetadas (MAZZETO, 2008).  

Os trabalhos desenvolvidos pelo parasitologista Evgeny Nikanorovich 
Pavlovsky, em 1939, deu importante contribuição para as análises da 
relação espaço-saúde-doença, a partir de vários estudos sobre doenças 
infecciosas pautados na teoria ecológica, de onde formulou a Doutrina 
da Nidalidade ou Teoria Dos Focos Naturais Das Doenças Transmissíveis. Este 
trabalho de Pavlovsky trouxe novamente a vertente ecológica das 
doenças para o conhecimento médico, introduzidos importantes 
conceitos nessas discussões, como a circulação do agente no meio 
natural (patobiocenose) e o da formação do complexo agente-ambiente 
(PEITER, 2005). 

Outros estudos que deram importante contribuição para o avanço da 
Geografia da Saúde foram os realizados pelo geógrafo francês 
Maximillian Joseph Sorre ou, Max Sorre, como é mais conhecido. 
Sorre, em 1943, desenvolveu o conceito de “complexo patogênico”, o 
que permitiu a abordagem mais abrangente de uma grande variedade de 
doenças infecciosas e parasitárias (ANDRADE, 2000). Para Sorre 
(1984), o conhecimento dos complexos patogênicos constitui a base de 
toda a Geografia Médica. Estes possuem número e variedade infinitos, 
e sempre podem surgir novos complexos patogênicos devido à 
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imprevisão das mutações microbianas. Para Peiter (2005), os estudos de 
Sorre contribuíram para a reaproximação entre a Geografia e a saúde e 
“A influência de Sorre na Geografia Médica e de Pavlovsky na 
Epidemiologia são marcantes, podendo ser observada ainda hoje em 
numerosos estudos” (PEITER, 2005, p. 10). 

Contudo, a Epidemiologia não ficou imune ao paradigma 
microbiológico, fato que acabou por obscurecer o seu caráter social. 
No entanto, com o ressurgimento de doenças infectocontagiosas e com 
o aumento considerável das doenças crônico-degenerativas e da 
violência, a Geografia tem sido chamada para o debate teórico-
metodológico juntamente com a Epidemiologia, onde se observa 
também a mudança de foco no conceito de doença para o de saúde 
(GUIMARÃES et al, 2014).  

 

A GEOGRAFIA DA SAÚDE NO BRASIL 

No que se refere aos estudos da Geografia da Saúde no Brasil, desde a 
segunda metade do século XIX, estes já eram produzidos no Brasil com 
certo vigor antes mesmo da era pasteuriana, sendo que os primeiros 
relatos realizados buscavam descrever a distribuição das doenças sobre 
o território brasileiro. Estes trabalhos foram realizados por naturalistas 
e viajantes estrangeiros, como Lery, Thevet, Saint Hilaire, Spix e 
Martius, Koster, entre outros. Os estudos desse período possuíam alta 
carga determinista, uma vez que consideravam os aspectos físicos do 
ambiente como clima, vegetação e temperatura nas análises sobre a 
distribuição das doenças (PESSÔA, 1978; PEITER, 2005). Contudo, 
em sua maior parte, os trabalhos nesta temática foram produzidos, em 
sua maior parte, no Brasil por médicos e sanitaristas. Entre as principais 
obras destacam-se Ensaios Médicos Sociais de Samuel Pessôa (1978) e 
Introdução à Geografia Médica no Brasil de Carlos Alberto da Silva Lacaz 
(1972). Andrade (2000, p. 162) refere-se a tais obras afirmando que: 

Com todas as restrições que se devem fazer a estas obras, em face das 
abordagens atuais, elas tornaram-se históricas e têm o mérito de retratar 
a importância conferida pelos autores aos estudos de geografia médica, 
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como forma de auxiliar na compreensão dos problemas de doenças que 
afligiam grande parte da população. 

Com o desenvolvimento da Microbiologia, houve um retrocesso na 
produção desses estudos também no Brasil. A esse respeito Pessôa 
(1978, p. 37) infere que “Com a era microbiana foram escasseando os 
trabalhos que abordavam aspectos da geografia e climatologia médicas, 
dedicando-se aqui, como alhures, os pesquisadores e sanitaristas, ao 
estudo da etiologia e maneira de transmissão das doenças infecciosas”. 
Contudo, alguns trabalhos que merecem destaque surgiram como as 
obras A Climatologia e Nosologia do Ceará, escrita por Gavião 
Gonzaga em 1925; Clima e Saúde, produzida por Afrânio Peixoto no 
ano de 1938, e A Geografia da Fome, livro produzido pelo geógrafo e 
médico Josué de Castro em 1946, considerado por Samuel Pessôa 
como uma das mais importantes obras da Geografia Médica do Brasil 
(PEITER, 2005).  

Percebe-se que há, hoje, no Brasil, certa efervescência no que se refere 
aos estudos no âmbito da Geografia da Saúde, o que está favorecendo 
um maior número de publicações nessa temática. Percebe-se também 
um aumento no número de eventos científicos relacionados à 
Geografia e à saúde, como Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 
que, na sua sétima edição, ocorreu juntamente com o IV Fórum 
Internacional de Geografia da Saúde, em 2015 na cidade de Brasília. 
Existem também, alguns periódicos nacionais que abrem espaço para as 
publicações na área da Geografia da Saúde, a exemplo da Revista 
Hygeia, considerada como um periódico específico da temática. No 
entanto, deve-se ressaltar que, no Brasil, são poucos os cursos de 
graduação e pós-graduação em Geografia que se dedicam à temática, 
estando presente apenas em algumas universidades como a 
Universidade Federal de Uberlândia-UFU e Universidade Estadual de 
São Paulo em Presidente Prudente-UNESP (PEITER, 2005). 
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A GEOGRAFIA DA SAÚDE NOS DIAS ATUAIS 

Na atualidade, as abordagens da Geografia da Saúde se caracterizam 
pela reaproximação da Epidemiologia com a Geografia a partir das 
novas tecnologias como o geoprocessamento e o sensoriamento 
remoto. Duas vertentes se sobressaem, a que os estudos consistem na 
ecologia das doenças (variações espaciais e suas relações ambientais) e a 
que se dedica aos serviços de prevenção e tratamento de saúde. Assim, 
o uso das geotecnologias para a produção de mapas e uso das novas 
técnicas estatísticas e modelos aproximam os estudos da Geografia da 
Saúde à perspectiva quantitativa, atribuindo à cartografia importante 
participação em tais estudos (ANDRADE, 2000).  

Com o avanço tecnológico que foi introduzido nas ciências nas últimas 
décadas do século XX e início deste, houve a incorporação de novas 
técnicas e, com elas, novos paradigmas na sociedade em geral, e em 
particular nas questões referentes ao processo saúde/doença, o que 
refletiu nos estudos geográficos da saúde. Pode-se perceber que há, 
hoje, uma preocupação maior não somente com o indivíduo ou com a 
doença, mas também com a análise dos fatores que influenciam a 
ocorrência das enfermidades, sejam eles econômicos, sociais, 
ambientais, culturais ou comportamentais, assim como a necessidade de 
se avaliar a organização e o acesso dos serviços de saúde, por parte da 
Geografia. Guimarães et al (2014, p. 76) afirma que: 

Tendo em vista o interesse crescente dos geógrafos e outros 
profissionais no estudo das enfermidades e da distribuição espacial da 
mortalidade, uma nova agenda de investigações está em pleno 
desenvolvimento, centrada na polaridade entre as oportunidades de 
viver com saúde e as ameaças de morrer precocemente. Cabe também 
destacar a preocupação com o uso de aplicativos em sistemas de 
informação e os múltiplos recortes territoriais que superpõem o perfil 
epidemiológico ao espaço geográfico, desde os impostos pela gestão do 
setor de saúde até os percebidos pelos diversos grupos populacionais. É 
preciso considerar ainda os estudos a respeito da vulnerabilidade às 
enfermidades e aos processos de adoecer e morrer, segundo os 
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componentes, tais como: o ambiente físico e psicossocial, a condição de 
vida, o acesso físico e social aos serviços de saúde, dentre outros.  

Andrade (2000, p. 160) afirma que “A Geografia Médica, como um 
campo do saber que se preocupa com as questões relacionadas ao 
espaço e o processo saúde/doença, trouxe para o debate interno novas 
questões teóricas e metodológicas”. Nesse contexto, o estudo e 
espacialização de doenças infectocontagiosas e parasitárias, as ditas 
doenças tropicais, e das doenças crônico-degenerativas, como os 
cânceres e doenças cardiovasculares, além dos estudos sobre a 
qualidade dos serviços de saúde, voltados para as pesquisas urbanas e 
regionais, ganharam ênfase nestas últimas décadas.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Diante dessas explanações, é possível observar que os estudos 
relacionados ao processo saúde/doença realizados no seio da 
Geografia, tiveram origem concomitante com os estudos geográficos 
em geral, que vêm sendo realizados desde a Grécia Antiga. Percebe-se 
que o arcabouço teórico-metodológico e as temáticas investigadas pelos 
geógrafos da saúde evoluíram à medida que foram sendo introduzidos 
novos paradigmas na sociedade através do avanço tecnológico.  

Assim, a partir da incorporação de novas técnicas, a Geografia da Saúde 
tem se debruçado não somente sobre o estudo do indivíduo ou da 
doença, mas também tem se dedicado à análise dos fatores que 
influenciam a ocorrência das enfermidades, com vistas na necessidade 
de se avaliar a organização e as condições de acesso aos serviços de 
saúde. 

As pesquisas feitas no âmbito da Geografia da Saúde podem contribuir 
com as políticas públicas no controle das mais diversas moléstias que 
acometem os seres humanos, uma vez que auxiliam no conhecimento 
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças sejam eles 
sociais, econômicos, culturais ou ambientais. Além disso, estes estudos 
também atuam nas análises sobre a oferta e qualidade dos serviços de 
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saúde, favorecendo a adoção de medidas mais eficazes de prevenção, 
controle e tratamento de doenças, e de melhores condições de acesso 
da população a estes serviços.  
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RESUMO: Os primeiros estudos em Geografia da Saúde começaram 
na antiguidade. No Brasil as primeiras contribuições para a Geografia 
da Saúde são provenientes de relatos de viajantes estrangeiros que 
descreveram inúmeras patologias que existiam no território. 
Atualmente, neste início de século XXI, a Geografia da Saúde ganhou 
importância principalmente por considerar os aspectos territoriais, 
enfatizar a relevância do lugar e permitir a utilização de instrumentos 
que permitam compreender o espaço de forma concreta por meio das 
Geotecnologias como o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 
também por considerar os aspectos sociais e culturais. Neste sentido, é 
objetivo deste trabalho traçar um panorama sobre as pesquisas que já 
foram e estão sendo desenvolvidas pelo Laboratório de Geografia 
Médica e de Promoção da Saúde – LAGEOMEPS no Norte de Minas 
Gerais. O caminho metodológico consistiu em revisão bibliográfica e 
análise documental, principalmente dos currículos lattes dos pesquisadores 
e colaboradores que estão ou já passaram pelo LAGEOMEPS.  

Palavras chaves: Geografia da Saúde. LAGEOMEPS. Norte de 
Minas. 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

119 

 

PRIMEIROS OLHARES SOBRE O TERRITÓRIO E A 
GEOGRAFIA DA SAÚDE 

A ciência geográfica possui alguns conceitos fundamentais, sendo um 
destes o de Território. Entretanto, a noção de Território não é uma 
abordagem exclusiva da ciência geográfica, estando também entre as 
discussões nas ciências, a saber, a Sociologia, Antropologia, Ciência 
Política, a Ecologia dentre outros. Devido a este caráter polissêmico 
alguns pesquisadores confundem território com a noção de espaço, 
como salienta Raffestin (1993, p.143) “Espaço e território não são 
termos equivalentes. Por tê-los usado sem critério, os geógrafos criaram 
grandes confusões em suas análises, ao mesmo tempo em que, 
justamente por isso, se privavam de distinções úteis e necessárias”. 

Na vertente tradicional da Geografia o conceito de Território aparece 
em Ratzel. Todavia o termo utilizado por este autor não é território, e 
sim a palavra solo (boden) onde o Território surge como sinônimo de 
Estado, ou seja, como se “[...] fosse algo vazio sem referência aos 
atributos materiais, inclusive ou sobretudo naturais (dados pelo sítio e 
pela posição), que de fato são designados de modo mais direto pela 
expressão Boden.” (CASTRO, GOMES, CORRÊA, 2000, p.86). A 
proposta de Ratzel é uma Geografia Política onde o Estado é absoluto, 
com muitos poderes. Como salienta Raffestin: 

[...] não vemos o Estado, mas é também verdade que o Estado se 
mostra em todas as formas de manifestações espaciais, da capital à 
fronteira, passando pelas malhas interiores hierarquizadas e pelas redes 
de circulação. “O Estado pode ser lido geograficamente, e Ratzel 
forneceu categorias para decifrá-lo: centro versus periferia, interior 
versus exterior, superior versus inferior etc.” (RAFFESTIN, 1993, p.16) 

Neste sentido Ratzel desenvolve na sua denominada Antropogeografia 
os conceitos de espaço vital e território com fortes bases na ecologia. 
Para este o território é considerado como a tomada de um pedaço do 
espaço por um determinado grupo ou etnia. Em Ratzel “O espaço 
transforma-se, assim, através da política, em conceito-chave da 
geografia.” (CASTRO, GOMES, CORRÊA, 2000, p.18). Neste sentido, 
acredita-se que alguns pesquisadores confundem os conceitos de 
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território e espaço, principalmente, por aqueles que não aprofundaram 
em leituras sobre esta temática. (SPOSITO, 2004) 

Na denominada Geografia Teorético-quantitativa e também na 
intitulada Geografia Crítica o conceito de território não é considerado 
um conceito-chave. Entretanto, Santos aborda o conceito de espaço e 
território que se tornaram fundamentais para os estudos da Geografia 
da Saúde no País. A característica principal do conceito de território em 
Milton Santos é a ruptura que este faz sobre a clássica concepção 
política deste conceito. (FARIA & BORTOLLOZZI, 2009). O 
território começa ser pensado como um reflexo das relações políticas, 
sociais e culturais. Nestes aspectos, surgem estudos na Geografia da 
Saúde que buscam entender como estes territórios delimitados pela 
relação de poder são apropriados pela sociedade ou como os 
planejamentos do território urbano podem ajudar na prevenção de 
doenças. Neste sentido os conceitos de território como território-área 
de abrangência, território-processo, território-área de influência e 
território-rede surgem nas pesquisas na área da Saúde, principalmente 
com o objetivo de entender os recortes territoriais realizados por 
políticas públicas, como o Programa Saúde da Família. 

O entendimento de território adquire um aspecto dinâmico e 
transitório. Haesbaert (2006) considera que os territórios se formam e 
podem também se dissolver, principalmente pela perda de identidade e 
de poder. Este caráter mais abrangente que o citado autor utiliza para 
determinar território consiste em analisar este conceito a partir de três 
concepções: a política, a cultural e a econômica. Na concepção política 
o território é abordado como um espaço delimitado e controlado por 
um indivíduo ou vários, não estando somente a cargo do Estado este 
papel de controle, mas podendo ser exercido por grupos da sociedade 
que detém maior domínio sobre o outro. Na vertente cultural, o 
território é visto como um lugar de criação de identidade e vivência, 
onde a sociedade mantém suas relações com o espaço vivido. E na 
concepção econômica o território é considerado como provedor de 
recursos e que, através destes, existem as relações econômicas, 
principalmente no trabalho ou na busca de capital. Praticamente nesta 
mesma linha de pensamento Castro, Gomes e Corrêa (2000) falam em 
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“territórios flexíveis” onde, não é necessário haver uma ligação com o 
Estado para se ter um território, daí surgem os territórios criados por 
grupos da sociedade a partir de relações sociais. O território se torna, 
nesta concepção, uma projeção de um determinado grupo da sociedade, 
como podem ser citados, os territórios da prostituição feminina ou 
masculina nos grandes centros urbanos.  

Além disso, não podemos pensar o território sem considerar o fator 
histórico que está implícito neste conceito, pois sempre que este é 
trabalhado a categoria temporal aparece como um suporte necessário. 
(SPOSITO, 2004). Assim, surgem as demarcações de uma área 
territorial para execução de ações práticas em saúde que dependerão 
fortemente do conjunto de idéias teórica e política do pesquisador ou 
planejador. Aliás, por este motivo emergem diferentes concepções que 
fazem alimentar diversas abordagens territoriais e cada uma dessas 
abordagens permite definir territórios, não só em escalas diversas, como 
também com visões distintas. Neste sentido, é objetivo deste trabalho 
traçar um panorama das pesquisas que já foram e estão sendo 
desenvolvidas pelo Laboratório de Geografia Médica e de Promoção da 
Saúde – LAGEOMEPS no Norte de Minas. O caminho metodológico 
consistiu em revisão bibliográfica e análise documental, principalmente 
dos currículos lattes dos pesquisadores e colaboradores que estão e já 
passaram pelo LAGEOMEPS.  

O presente artigo está estruturado em quatro partes. No início é 
traçado um panorama sobre a história da Geografia Médica e da Saúde; 
em seguida é realizada uma abordagem sobre a trajetória da Geografia 
da Saúde no Brasil e os principais grupos de pesquisas e laboratórios 
sobre a temática no país; posteriormente serão elencadas as 
contribuições e pesquisas desenvolvidas pelo LAGEOMEPS no Norte 
de Minas; e por fim são apresentadas as considerações finais.  
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A TRAJETÓRIA DA GEOGRAFIA MÉDICA E DA SAÚDE  

A Geografia Médica pode ser entendida como o estudo da distribuição 
e da predominância das enfermidades na superfície terrestre. Além de, 
todas as mudanças e transformações que nelas possam vir a ocorrer por 
motivos e influência dos mais distintos fatores geográficos (PESSOA, 
1978). 

Os primeiros relatos de estudos em Geografia Médica e da Saúde 
começaram na antiguidade atrelada também ao principio histórico da 
medicina. Não havia nenhum interesse em investigar as possíveis 
ligações entre as doenças e o meio ambiente, sendo assim explicadas 
como ações de agentes sobrenaturais ou por forças mágicas. (PESSOA, 
1978). Entretanto, foi somente na Grécia Antiga que emergiu a 
denominada medicina (pré) científica que, tinha como base a busca pelo 
entendimento racional das enfermidades. Nesta medicina havia duas 
concepções básicas: a primeira afirmava que doenças distintas podiam 
ter causas e sintomas idênticos e a segunda estava embasada no 
prognóstico e o ser humano doente era o centro da atenção médica. 
(MENDONÇA, ARAÚJO, FOGAÇA, 2014). Foi também nesse 
período que nasceu o primeiro tratado de Geografia Médica intitulado 
de “Ares, Águas e Lugares.”. Escrito por Hipócrates, neste livro este 
afirmava que: 

[...] ao entrar em uma cidade, deveria considerar sua situação em relação 
aos ventos e ao nascer do Sol. Deveria considerar também se a cidade 
estaria posicionada em relação ao norte ou ao sul, para o nascente ou ao 
poente, assim como a qualidade de suas águas. Se as águas são 
pantanosas e suaves, ou se saem de rocha e de partes elevadas, se 
salobras e impróprias para cozinhar. Se a terra está nua e deficiente em 
água, ou arborizada e bem regada, e se está em uma depressão ou em 
partes elevadas. (GUIMARÃES, PICKENHAYN, LIMA, 2014, p.52-
53)  

Na Grécia Antiga as doenças se manifestavam “[...] quando os fluidos 
internos do organismo humano (humores) encontravam-se em 
desequilíbrio. O processo de cura era resultado da eliminação dos 
fluidos que estivessem em excesso ou em estado de putrefação.” 
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(GUIMARÃES, PICKENHAYN, LIMA, 2014, p.51-52). Além disso, 
não havia a noção de que as patologias pudessem ser transmitidas, ou 
seja, não existia o contagio.  

As ideias gregas e principalmente de Hipócrates permaneceram na 
Europa até o século XVIII, sendo Córdoba na Espanha o principal 
local de dispersão dessas ideias graças a uma biblioteca organizada pelos 
árabes com inúmeros exemplares das obras dos filósofos gregos como 
Homero, Aristóteles, Sócrates e Platão. Os estudos hipocráticos eram a 
principal referência naquela época. (GUIMARÃES, PICKENHAYN, 
LIMA, 2014). 

Após este período, os trabalhos realizados por Hipócrates tiveram 
pouca compreensão; somente alguns cientistas consideraram os estudos 
hipocráticos. Neste sentido, podemos salientar que, até o século XVII 
não houve trabalhos relevantes sobre a Geografia Médica e da Saúde, 
pois tudo já havia sido discutido por Hipócrates. (PESSOA, 1978). 
Além disso, com a Idade Média houve uma estagnação e retrocesso 
acerca dos pensamentos já desenvolvidos na Grécia Antiga. 

Ao colocar a doença como uma designação divina, testemunho da 
vontade de Deus sobre os homens, e que somente através da igreja 
cristã é que se podia adquirir a cura, os avanços no conhecimento tanto 
sobre o corpo humano quanto sobre as formas para se controlar a dor e 
as doenças registra um duro golpe. Por séculos as doenças tornaram-se 
fatos inexplicáveis com os argumentos humanos, e adquiriram em 
grande proporção, a condição de manifestações divinas sobre a 
sociedade, na maior parte das vezes um castigo divino que se curava 
somente com a ação de religiosos. (MENDONÇA, ARAÚJO, 
FOGAÇA, 2014, p.43) 

Nos séculos XVI e XVII, período das grandes navegações, com a 
conquista de novas colônias pelos europeus houve por parte destes a 
necessidade de desenvolver conhecimentos sobre as enfermidades que 
assolavam estas regiões com o objetivo de garantir o comércio e 
proteção. Como salienta Pessoa (1978, p.98-99): “[...] ao tornar-se, 
porém, imperialista e colonizador, estendendo seu poder e de fato suas 
fronteiras, tem necessariamente de voltar suas atenções às regiões que 
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domina e explora, principalmente para defender seus colonos e em 
última análise a si mesmo”. Começaram então a surgir estudos que 
comparavam as enfermidades presentes em distintos povos. 
Entretanto, devido à falta de conhecimentos concretos, pois a maioria 
dos saberes sobre as doenças estava embasada em ideias fantasiosas e 
míticas, os estudiosos da época encontravam muitos problemas para 
desenvolver seus estudos. Devido a tudo isso que já foi exposto e 
tomando como embasamento algumas obras da Medicina Tropical, nos 
artigos e livros em Geografia Médica e da Saúde deste período, as 
doenças eram retratadas de forma sintética e os europeus tinham como 
principal objetivo entender as novas colônias conquistadas e também o 
continente europeu.  

A primeira iniciativa de publicação de uma pesquisa geral sobre a 
Geografia Médica e da Saúde foi idealizada por Friedrich Hoffmann no 
ano de 1742. Tratava-se de uma dissertação intitulada de “Dissertação 
sobre Doenças Endêmicas, ou seja, sobre os Transtornos devidos ao 
Clima, Situações e Métodos Particulares de Vida – Londres, 1946.” Para 
este estudo ele se embasou no livro de Hipócrates “Ares, Águas e 
Lugares”, todavia, ele também utiliza de todas as histórias fantasiosas 
recolhidas nas populações e seus respectivos métodos para o 
tratamento das patologias. (PESSOA, 1978). 

Com o processo de expansão marítima europeia houve um aumento no 
número de dispersão das enfermidades cujo principal fator motivador 
estava no aumento da quantidade de viagens entre os continentes. 
Outro aspecto que pode ser levantado corresponde à esporádica falta 
de alimentos (VAZ & REMOALDO, 2011). 

Devido ao aumento no número de doenças na sociedade europeia, os 
governantes sentiram a necessidade de estabelecer medidas para 
proteger o continente. Estas medidas envolviam a criação de fóruns e 
organismos internacionais de cooperação. Entre os objetivos 
pretendidos estava aquele cuja finalidade era controlar os fluxos 
populacionais e os produtos oriundos de outros países, pois atrelados 
com os imigrantes e mercadorias vinham também pequenos animais, 
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insetos e vírus que são os responsáveis pela proliferação das doenças no 
antigo continente (VAZ & REMOALDO, 2011). 

Vale destacar também que a sociedade europeia deste período vivia, na 
sua grande maioria, em situações precárias nas cidades. Como destaca 
Guimarães, Pickenhayn, Lima (2014, p.54-55): “[...] a limpeza corporal e 
das roupas era precária, porque o sabão era caro e o frio intenso. As 
cidades eram muito sujas. Havia também, a ideia de que os perfumes 
podiam combater os efeitos nocivos dos miasmas.” Entretanto 
somente os mais ricos tinham acesso a estes perfumes, pois o valor para 
adquirir os mesmos era muito elevado. 

Com o início da Revolução Industrial no século XIX houve um 
aumento acentuado da população urbana na Europa. Como as cidades 
não tinham infraestrutura necessária para receber esse grande 
contingente populacional que migrou das áreas rurais surgiram muitos 
problemas urbanos e dentre estes podemos elencar o aumento no 
número de epidemias provocado pelo êxodo rural que ocorrera. Além 
disso, não se pode deixar de mencionar o aumento da poluição 
ambiental e as precárias habitações e estilo de vida que viviam os 
trabalhadores das indústrias no início da Era Industrial. Como salienta 
Vaz & Remoaldo (2011, p.179): “Naquela época, a preocupação 
financeira de muitos políticos, representantes dessa população, 
impossibilitou que se aprovassem medidas de higiene pública.”  

Durante o século XIX, também emergiram muitas publicações na área 
da Geografia Médica geral ou segmentado. Entre os principais pode-se 
elencar o de M. Suss “Sobre as enfermidades endêmicas da Suécia de 
1852”; o Simonin intitulado de “Pesquisas topográficas e médicas sobre 
Nancy”, ano de 1854; Rigler sobre “A Turquia e seus habitantes”, 
publicado no ano de 1852; Morchison e suas “Notas sobre o clima de 
Burma”, ano de 1855; Alan Webb e sua obra intitulada de “Patologia 
Índica” (1848); Griesinger e sua “Descrição das doenças do Egito” e 
dentre outras obras. (PESSOA, 1978). Todavia, por volta de 1866, 
algumas obras de saneamento básico foram sendo desenvolvidas nos 
países europeus, melhorando assim, a qualidade de vida da população e 
reduzindo as epidemias.  
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No final do século XIX houve o surgimento da Teoria Bacteriana. 
Acreditava-se que toda doença tinha sua origem atrelada a um agente 
biológico podendo ser um vírus ou uma bactéria. (MENDONÇA, 
ARAÚJO, FOGAÇA, 2014). Devido o florescer desta teoria houve 
uma redução nas publicações sobre a Geografia da Saúde, pois o 
principal foco desta, era a ciência biológica (JUNQUEIRA, 2009). 
 
No período entre as duas guerras mundiais ocorreram muitos óbitos no 
continente europeu devido principalmente a falta de alimentos, 
saneamento básico e os altos índices de poluição ambiental nas cidades. 
Todo este contexto proporcionou o surgimento de novas epidemias. 
Após este período, com o desenvolvimento de novas tecnologias foi 
possível descobrir novas doenças. Além disso, foram descobertos 
métodos de prevenção; surgiram vacinas que combatiam e auxiliavam 
na prevenção de inúmeras doenças e os meios de transmissão de muitas 
patologias. Em muitos países a vacina ajudou na erradicação de muitas 
doenças como a febre amarela e a tuberculose (VAZ & REMOALDO, 
2011). 

Vale destacar que, até o século XX as pesquisas em Geografia Médica e 
da Saúde estavam atreladas à subárea de trabalhos da ciência médica e 
inúmeras eram as denominações como epidemiologia geográfica ou 
geomedicina. Todavia, a partir de 1940, os geógrafos humanos 
começaram a desenvolver a Geografia Médica e da Saúde 
reconhecendo esta como uma disciplina da Geografia Humana 
(SCLIAR, 2007). 

Neste início de século XXI percebe-se que a Geografia da Saúde 
ganhou relevância, principalmente por considerar os componentes 
territoriais, destacar a importância do lugar, por permitir a utilização de 
ferramentas que permitam entender o espaço de maneira mais sólida 
por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG) e também por 
considerar os aspectos socioculturais. A Geografia da Saúde não é 
discutida somente entre os profissionais da Geografia, pelo contrário, 
esta temática se fortalece cada vez mais nas mais diversas áreas do 
conhecimento como as Ciências Sociais, Ciências da Terra e Ciências da 
Saúde. Este aspecto interdisciplinar está se tornando uma tendência nos 
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estudos atuais em Geografia da Saúde e compete ao geógrafo ser um 
colaborador com profissionais de outras áreas como os Biólogos, 
Antropólogos e Psicólogos (VAZ & REMOALDO, 2011). 

Pesquisadores como Pavlovsky e Sorre forneceram valiosas 
contribuições conceituais para a Geografia Médica e da Saúde, que 
posteriormente serviram de base para outras pesquisas na área que 
tinham como propósito o aspecto interdisciplinar. Pavlovsky forneceu 
grandes contribuições teóricas para o conceito de espaço relacionado ao 
estudo de doenças transmissíveis. Max Sorre, indo além das concepções 
e abordagens de Pavlovsky, estudou a importância da ação dos seres 
humanos para a formação e a atividade dos complexos patogênicos. No 
Brasil, Samuel Pessoa embasou os seus estudos e pesquisas nestes 
pesquisadores citados. Além disso, criou uma escola de estudos em 
Geografia Médica no País. Seus estudos estavam voltados para as 
principais enfermidades que assolavam a população na época como a 
doença de Chagas (CZERESNIA & RIBEIRO, 2000). No próximo 
tópico deste trabalho discutiremos sobre o desenvolvimento da 
Geografia da Saúde no Brasil e as principais pesquisas desenvolvidas no 
País. 

 

GEOGRAFIA DA SAÚDE NO BRASIL 

As primeiras contribuições para a Geografia Médica e da Saúde no 
Brasil são oriundas de relatos de viajantes estrangeiros que 
identificaram e descreveram inúmeras doenças que existiam no 
território. Com a criação das Faculdades de Medicina no ano de 1808, 
surgiram diversos trabalhos e teses que abordavam sobre a Geografia 
das Patologias e higiene nas diversas regiões do Brasil (PESSOA, 1978). 

A partir da década de 1950, as pesquisas na área da Geografia da Saúde 
tinham como enfoque principal abordar as doenças que existiam nas 
áreas que compreendiam ao movimento de interiorização e integração 
do território brasileiro, ou seja, as regiões Norte (Amazônia) e o Centro 
Oeste. Como destaca Junqueira (2009, p.7): “Esses estudos atendiam ao 
interesse do governo que implantava projetos de produção de energia, 
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agropecuária e de mineração no interior do país, no entanto, não 
possuíam maior reflexão sobre os problemas relacionados à saúde.” Foi 
também neste período que Lacaz publicou o livro Introdução à 
Geografia Médica no Brasil, onde este faz um processo histórico das 
discussões sobre a temática. (ALIEVI & PINESE, 2014). Vale destacar 
também as pesquisas relacionadas sobre a alimentação, principalmente, 
pelo principal expoente destes estudos Josué de Castro. Muitas foram 
às publicações deste autor como a obra “Geografia da Fome” de 1946 
(PESSOA, 1978). 

Na década de 1970 a Geografia Médica e da Saúde se consolidava no 
país, principalmente após a criação da Escola Nacional de Geografia 
Médica neste mesmo período. Esta recebeu muitos auxílios de Milton 
Santos para a consolidação de uma abordagem que relacionasse o social 
com o meio ambiente, passando a ser intitulada de Geografia da Saúde 
pelos geógrafos críticos.  

No país existe apenas uma revista especializada na área da Geografia da 
Saúde e que tem como principal objetivo estender o diálogo entre os 
pesquisadores que trabalham com esta temática. Intitulada de Hygeia, 
esta é uma revista digital semestral criada no ano de 2005 e possui 
artigos nacionais e internacionais já publicados, além de resenhas de 
inúmeros livros. Podem ser encontrados também trabalhos sobre a 
Geografia da Saúde na internet, no banco de dados do Scielo e também 
na Revista Physis e a Revista de Saúde Coletiva. 

Podemos encontrar a disciplina de Geografia da Saúde nos currículos 
de algumas universidades e faculdades do Brasil como nas 
Universidades Federais de Rondônia e do Paraná, Universidade Federal 
de Juiz de Fora e de Uberlândia, Universidade Estadual de Montes 
Claros e na Universidade Estadual de São Paulo, em Presidente 
Prudente, dentre outras. Entretanto, é notório o crescimento desta 
temática neste início de século XXI, fato este motivado pela 
necessidade de explicar o processo saúde-doença na atualidade e 
principalmente a sua espacialização e o contexto social em que se 
enquadram os doentes.  
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No IX Encontro de Geógrafos da América Latina ocorrido no ano de 
2003 houve uma mesa de discussão sobre esta temática e no mesmo 
ano ocorreu o I Simpósio Nacional de Geografia da Saúde em 
Presidente Prudente com a publicação de um número do Caderno 
Prudentino de Geografia, destinado à Geografia da Saúde 
(JUNQUEIRA, 2009). Merece ser destacado também o minicurso 
intitulado “Da Geografia Médica à Geografia da Saúde” e uma mesa 
redonda com a temática Geografia da Saúde no VI Congresso 
Brasileiro de Geógrafos ocorrido em 2004. Outros eventos relevantes 
podem ser encontrados na Tabela 1. 

TABELA 1 – TRAJETÓRIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS EM 
GEOGRAFIA DA SAÚDE NO BRASIL, 2005 - 2015 

Ano Evento 
 

2005 
 
II Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 
e I Encontro Luso-brasileiro de Geografia da 
Saúde, no Rio de Janeiro. 

2007 III Simpósio Nacional de Geografia da 
Saúde. 

2007 II Fórum Internacional de Geografia da 
Saúde. 

2009 IV Simpósio Brasileiro de Geografia da 
Saúde e II Congresso Internacional de 
Geografia da Saúde, em Uberlândia. 

2011 V Simpósio Brasileiro de Geografia da Saúde 
e II Fórum Internacional de Geografia da 
Saúde, em Recife. 

2013 VI Simpósio Nacional de Geografia da 
Saúde e III Fórum Internacional de 
Geografia da Saúde, no Maranhão. 

2015 VII Simpósio Nacional de Geografia da 
Saúde e IV Fórum Internacional de 
Geografia da Saúde, em Brasília. 

Organização: MACIEL, E.V. F, 2016. 
 

Grandes contribuições para a Geografia da Saúde são as pesquisas 
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realizadas pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 
Cruz. Além do Laboratório de Geografia Médica e de Vigilância em 
Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. Na próxima sessão deste 
trabalho será abordado os estudos do Laboratório de Geografia Médica 
e Promoção da Saúde – LAGEOMEPS. 

 

ANÁLISE DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO 
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA MÉDICA E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE – LAGEOMEPS NA MESORREGIÃO NORTE DE 
MINAS 

A mesorregião Norte de Minas é a maior do Estado sendo composta 
por 89 municípios (FIGURA 1), onde vivem aproximadamente 
1.610.413 habitantes (IBGE, 2010). Entretanto esse contingente 
populacional se distribui de maneira irregular pelo território, sendo que 
a maior concentração populacional acontece no município de Montes 
Claros. Por sua vez, esta cidade teve seu crescimento acentuado após 
incentivos estatais da Superintendência para o Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE. A SUDENE corresponde há uma das medidas 
organizadas pelo governo para o desenvolvimento do País após a 
Segunda Guerra Mundial (PEREIRA, 2007, p.39). 
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Figura 1 - Localização da Mesorregião Norte de Minas. 

 

Organização: MACIEL, E.V.F, 2016. 
 

O Município de Montes Claros está localizado no norte de Minas 
Gerais sendo limitado pelos municípios: ao Norte por São João da 
Ponte; ao Sul pelo município de Bocaiúva; a leste por Francisco Sá e a 
oeste pelos municípios de São João da Lagoa e Coração de Jesus. 

O Território da Saúde na mesorregião Norte de Minas tem na cidade de 
Montes Claros um destaque devido ao estabelecimento de uma rede de 
hospitais, clínicas e serviços de saúde especializados e interligados, 
caracterizando assim, numa cidade referência regional, como ressalta 
Pereira (2007, p.140):  
 
É possível identificar sedes de empresas de seguro de saúde, seguindo a 
lógica nacional do sistema de saúde privado. Atreladas ao sistema de 
saúde, encontramos também grandes redes de farmácias e drogarias, 
lojas e magazines, especializadas na venda de artigos de diferentes 
origens.  
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Na cidade de Montes Claros existem seis hospitais: Santa Casa de 
Montes Claros, Hospital Aroldo Tourinho, Hospital Universitário 
Clemente de Faria e o Hospital Dilson Godinho. Além de um hospital 
de pequeno porte Prontocor e outro de médio porte Alfeu de Quadros 
(MAGALHÃES & LIMA, 2013). Por ter essa infraestrutura, muitos 
municípios preferem atender as pessoas que precisam de atendimentos 
de média e alta complexidade na cidade de Montes Claros. Isso ocorre 
através de consórcios de saúde firmados anualmente em reunião com 
todos os prefeitos interessados.  

O inicio das atividades do Laboratório de Geografia Médica e de 
Promoção da Saúde ocorreu no ano de 2011. Vinculado ao 
Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Montes 
Claros, este desenvolve atividades de pesquisa relacionadas à 
espacialização e estudos de patologias. Além disso, são desenvolvidos 
estudos sobre a espacialização e prevalência de doenças, modificações 
no espaço decorrentes de fatores geográficos e antrópicos que 
favorecem para a ocorrência de doenças. Estes estudos são realizados 
por pesquisadores e estagiários do curso de Geografia e de 
colaboradores de outras áreas.  

O Laboratório de Geografia Médica e Promoção da Saúde – 
LAGEOMEPS esteve envolvido em três grandes projetos de pesquisa 
com ênfase em aspectos do Norte de Minas: Análise Espacial e 
temporal da Leishmaniose em Montes Claros/MG, com o auxílio das 
geotecnologias (2014 – atual); Uso e gestão das Águas no 
Hidroterritório do Norte de Minas: um estudo das comunidades do 
vale do Gorutuba, Janaúba/MG (2014) e Espacialização e estudo de 
doenças emergentes e reemergentes no semiárido norte mineiro (2011 – 
2014). 

Durante o ano de 2013 foram inúmeros os trabalhos publicados em 
periódicos, destaque para as pesquisas sobre o manejo dos resíduos 
sólidos de saúde no município de Bocaiúva – Minas Gerais e a trajetória 
da Pastoral da Criança no bairro Cidade Jardim em Pirapora. Além de 
estudos sobre análise de doenças de veiculação hídrica no Vale do 
Gorutuba em Janaúba; ocorrência da diarreia aguda em Montes Claros 
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e sua relação com implantação da estação de tratamento de efluentes; 
análise da anemia falciforme em Bocaiúva e também o trabalho sobre a 
leishmaniose visceral no município de Montes Claros.  

No ano de 2014 foram desenvolvidos estudos sobre a AIDS e o câncer 
de mama no Norte de Minas. Em 2012, entre os diversos trabalhos 
publicados em revistas, vale ressaltar o estudo sobre o Programa Saúde 
da Família em Pirapora e o cenário da rede de saúde no Norte de 
Minas. Vale destacar também a pesquisa sobre a espacialização e estudo 
da tuberculose em Montes Claros, que posteriormente foi publicado 
como capítulo de livro.  

Inúmeros foram também os trabalhos publicados em eventos. Entre 
artigos e resumos difundidos em anais, pode-se destacar: 

 AIDS: uma leitura a partir da realidade do norte de Minas Gerais e 
Análise da Anemia Falciforme no Município de Bocaiúva-MG. 
Trabalhos apresentados no VI Simpósio Nacional de Geografia da 
Saúde e III Fórum Internacional de Geografia da Saúde, 2013 

 Expansão da Leishmaniose tegumentar americana no município de 
Bocaiúva – Minas Gerais; Análise da ocorrência de tuberculose no 
espaço norte mineiro e um estudo sobre o vírus HIV em Pirapora no 
Norte de Minas. Trabalhos apresentados no I Simpósio Internacional 
sobre o Território e Promoção da Saúde, 2012. 

 Ambientes saudáveis: um desafio para a população de Pirapora, sobre a 
poluição da lagoa no bairro Nossa Senhora Aparecida em Pirapora – 
MG. Trabalho apresentado no VI Encontro Regional dos Povos do 
Cerrado, 2011. 

 Estudo dos fatores que influenciam na saúde da população 
varzelandense no Norte de Minas Gerais. Trabalho exposto no V 
Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e II Fórum Internacional de 
Geografia da Saúde, 2011.  

As pesquisas e trabalhos do LAGEOMEPS não se restringem à apenas 
o município de Montes Claros. Pelo contrário, muitos foram os 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFCES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 

134 

trabalhos que tiveram como objeto de estudo municípios da 
mesorregião Norte de Minas. Na Figura 2, estão destacados os 
municípios que, durante a trajetória do LAGEOMEPS, receberam 
maior atenção e foram estudados e envolvidos em diversos projetos e 
pesquisas. Além disso, existem diversas monografias já desenvolvidas 
abordando temáticas sobre a leishmaniose, tuberculose, saneamento 
básico, AIDS e outros.  

Figura 2 - Municípios da mesorregião Norte de Minas que tiveram 
maior ênfase nos trabalhos e pesquisas do LAGEOMEPS. 

 

Organização: MACIEL, E.V.F, 2016. 
 

Os municípios de Montes Claros, Pirapora e Buritizeiro foram objeto 
dos principais trabalhos desenvolvidos no laboratório.  
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CONSIDERAÇÕES  

Os gregos foram os primeiros a considerar o meio ambiente como um 
fator importante na ocorrência de patologias e epidemias. Neste mesmo 
período foi escrito pelo filósofo Hipocrates o primeiro tratado sobre a 
Geografia da Saúde intitulado de “Ares, Águas e Lugares. Neste estudo, 
o citado filósofo ressalta a importância de se considerar aspectos do 
meio ambiente para a promoção da saúde e prevenção de doenças. As 
idéias de Hipocrates influenciaram por muito tempo os estudos de 
pesquisadores europeus, sendo também até hoje (2015) um estudo base 
para a Geografia da Saúde.  

No Brasil os estudos em Geografia da Saúde tiveram evolução a partir 
das contribuições de Milton Santos que incorporou os aspectos sociais 
e do meio ambiente. No século XXI, os estudos em Geografia da 
Saúde abordam a espacialização de doenças, principalmente utilizando 
as ferramentas das geotecnologias; estudos sobre Promoção da Saúde, 
Programa Saúde da Família e dentre outros. Começaram então a 
aumentar as discussões sobre a Geografia da Saúde no País e muitos 
laboratórios começam a ser criados tendo como objetivo estudar esta 
temática, onde se pode mencionar o Laboratório de Geografia Médica e 
de Promoção da Saúde – LAGEOMEPS.  

O LAGEOMEPS em um curto período de existência já desenvolveu 
inúmeros trabalhos relevantes na mesorregião Norte de Minas. Vários 
foram os trabalhos desenvolvidos e os municípios que estiveram 
envolvidos em projetos e pesquisas, a saber, Montes Claros, Bocaiúva, 
Pirapora e Buritizeiro.  
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RESUMO: Este trabalho objetivou discutir possível relação entre a 
poluição causada pelas atividades metalúrgicas de Pirapora e a saúde da 
população exposta a esses poluentes. A metodologia utilizada consistiu 
em revisão bibliográfica, levantamento documental, aplicação de 
técnicas de geoprocessamento e trabalho de campo em Unidades 
Básicas de Saúde. As observações, tanto do comportamento da pluma 
de fumaça quanto dos diagnósticos de Doenças do Aparelho 
Respiratório – DAR‟s se deram em momentos distintos: um quando as 
atividades industriais estavam em pleno vapor e o outro, cinco anos 
depois, quando a maioria dos fornos estavam desativados. Os 
resultados apontaram para uma possível relação entre as DAR‟s e a 
poluição atmosférica oriunda do DI de Pirapora. 

Palavras chaves: Poluição atmosférica. Doenças respiratórias. 
Metalúrgicas. Pirapora. Buritizeiro.  
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INTRODUÇÃO 

Outrora utilizador apenas dos recursos necessários para prover sua 
subsistência, por milhares de anos o homem esteve em equilíbrio com o 
meio ambiente. Entretanto, o desenvolvimento intelectual alterou o 
modelo de sociedade, partindo da primitiva, porém equilibrada 
sociedade da caça e coleta, até a atual era da nanotecnologia, que 
anuncia a chegada da quarta revolução industrial que, para Saraiva 
(2015), já começou. 

Neste intervalo de tempo, curto se considerarmos o tempo geológico, a 
apropriação do espaço e do capital natural pelo ser humano tem sido 
cada vez mais agressiva. Possamai (2010, p. 1) argumenta que: 

A partir dos séculos XVI e XVII, com o pensamento de Francis Bacon 
e René Descartes, passamos a enxergar as coisas de modo diferente – 
inclusive a nós mesmos. O mundo, com tudo que há nele, começou a 
ser visto como uma grande máquina; o materialismo físico passou a 
imperar, formando um paradigma reducionista que predomina até hoje. 

Esse antropocentrismo exagerado, mais evidente a partir das revoluções 
científica e industrial, nos conduziu a atual situação caótica que nos 
encontramos. No quinto relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas – IPCC consta que “O sistema climático está 
sendo perturbado pelo ser humano e a mudança climática representa 
riscos para os sistemas naturais e humanos [...]”. A poluição atmosférica 
(com seu efeito visual marcante) talvez seja a que melhor represente a 
crise ambiental de nossa sociedade, sociedade essa cada vez mais 
industrializada e que, não raras vezes, se expõe aos riscos à saúde ao 
dividir o espaço físico com tais fontes de poluição.  

Exemplo desta afirmação são as cidades de Buritizeiro e Pirapora, 
ambas localizadas na região norte do Estado de Minas Gerais. Pirapora, 
pólo microrregional, que entre as diversas indústrias localizadas no 
município, abriga três metalúrgicas do ramo de Ferroligas, que emitem 
anualmente milhares de toneladas de poluentes atmosféricos 
impactando direta e indiretamente a população que se encontra nesses 
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municípios, principalmente os da área urbana, por sentirem diretamente 
os seus efeitos. 

O presente trabalho discute a possível relação entre as atividades dessas 
metalúrgicas com a saúde da população exposta a esses poluentes 
utilizando-se como parâmetro principal diagnósticos de Doenças do 
Aparelho Respiratório – DAR em dois momentos distintos.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PESQUISADA 

Os municípios de Buritizeiro e Pirapora estão localizados na 
mesorregião norte do Estado de Minas Gerais sendo que Pirapora é 
cidade sede microrregional. Dentro do contexto de bacia hidrográfica, 
encontram-se no Alto-Médio São Francisco. Pirapora está à margem 
direita e Buritizeiro, na margem esquerda do Rio São Francisco, na 
bacia sedimentar de mesmo nome. Esses municípios integram uma 
região marcada pelas desigualdades socioeconômicas, compondo os 
antigos currais de Minas Gerais (FONSECA et al. 2013).  

Conforme é possível observar na Figura 1, as manchas urbanas de 
Buritizeiro e de Pirapora estão conurbadas (no caso de Pirapora) ou 
muito próximas do Distrito Industrial.  

Segundo a classificação climática de Köppen (1948) o índice 
pluviométrico médio anual de Pirapora é de 1.319mm e de Buritizeiro, 
1078,6 mm, conferindo clima tropical chuvoso (Awa) a primeira cidade 
e tropical subúmido, com invernos secos e frios e verões quentes e 
chuvosos, para a segunda. A altitude de Pirapora chega a 800m nas 
chapadas enquanto em Buritizeiro chega a 910m (Serra do Jatobá). A 
população total e área de Pirapora e Buritizeiro são: 53.368 e 
549,54Km²; 26.922 e 7.218Km², respectivamente (IBGE, 2010).  
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Figura 1 - Localização da Área de Estudo. 

 

Fonte: IBGE (2010), USGS (2015), Landsat 8 OLI (7R 
5G 4B). 

O Distrito Industrial de Pirapora - DI está localizado ao Norte e a 
Nordeste, respectivamente, dos núcleos urbanos de Pirapora e 
Buritizeiro (Figura 2). 

Figura 2 - Perímetro do Setor Industrial de Pirapora/MG 
em amarelo e perímetro ocupado por metalúrgicas 
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evidenciado em vermelho. 

 

Fonte: Imagem de 11/11/2013 disponível no software 
Google Earth™ pro. 

Org. FONSECA, S. F. 2015. 

Na figura 2, observa-se que as metalúrgicas de Pirapora/MG ocupam, 
em relação a toda a área do DI, uma porção expressiva (polígono em 
vermelho). Concorre, no quesito área ocupada na região em questão, as 
indústrias têxteis, seguidas por cerâmica, estas últimas em menor 
proporção de ocupação.  

 

GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO 

No intuito de fundamentar a hipótese expressa no título desse trabalho, 
a utilização de geotecnologias como o geoprocessamento e 
sensoriamento remoto foram imprescindíveis para a espacialização 
(considerado também o fator temporal) do fenômeno pluma de 
poluição, das Unidades Básicas de Saúde - UBS‟s (objeto de 
levantamento de campo para coleta de dados primários) bem como a 
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criação dos recortes das manchas urbanas dos Municípios de Pirapora, 
Buritizeiro e do Distrito Industrial piraporense.  

As rotinas computacionais de geoprocessamento foram realizadas 
utilizando os softwares ArcGIS™ 9.3., e Google Earth™ Pro. No 
ArcGIS™ foram realizadas tanto o pré-processamento (conversão 
radiométrica e georreferenciamento) quanto o processamento (extração 
de pixels e classificação supervisionada).  

 

VISITAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS’S   

Objetivando a obtenção de dados primários relativos a diagnósticos de 
Doenças do Aparelho Respiratório - DAR‟s, foram realizados trabalhos 
de campo (pesquisa documental) nas Unidades Básicas de Saúde - UBS 
Bandeirantes e São Francisco nos meses de março e fevereiro de 2015, 
respectivamente. Os dados foram extraídos de formulário próprio 
adotado pela Prefeitura Municipal de Buritizeiro, formulário este 
destinado ao controle da produtividade médica, sendo transcritas para 
formulário previamente elaborado para a pesquisa das informações 
relativas aos diagnósticos. 

A razão da escolha das UBS‟s São Francisco e Bandeirantes, município 
de Buritizeiro, é devido à direção predominante dos particulados ser no 
sentido SW, conforme abordado em tópicos anteriores.  

Os levantamentos descritos no parágrafo anterior seguiu a mesma 
dinâmica do trabalho realizado por Mendonça (2010) que objetivou 
fazer uma correlação entre os diagnósticos médicos realizados em duas 
Unidades Básicas de Saúde – UBS no Município de Buritizeiro e o meio 
ambiente local.  

Assim, foi possível a obtenção de dados amostrais da saúde da 
população de Buritizeiro, especificamente relativos a DAR‟s, em dois 
momentos estratégicos para a consecução dos objetivos. O Gráfico 
abaixo elucida o porquê desses momentos. 
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Gráfico 1 - Metalúrgicas em atividade no Distrito Industrial 
de Pirapora e a relação, por metalúrgica, do número de 
fornos ligados e desligados nos anos de 2010 e 2015. 

Fonte: Adaptado de Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pirapora/MG (2015) e Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (2010). 

No ano de 2010 doze fornos, responsáveis pela emissão do maior 
volume de particulados do DI de Pirapora, estavam em operação. No 
ano de 2015, apenas dois fornos operavam, reflexo de momentos 
distintos de desempenho econômico nacional e do setor metalúrgico.  

 

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO – DAR’S 

Segundo Zimmermann (2014) “The human respiratory system is a 
series of organs responsible for taking in oxygen and expelling carbon 
dioxide. The primary organs of the respiratory system are lungs, which 
carry out this exchange of gases as we breathe.” As enfermidades que 
de alguma forma afetam negativamente não apenas o pulmão, mas 
também os demais órgãos componentes do sistema são consideradas 
doenças do aparelho respiratório. 

O Manual Merck na América do Norte, em sua versão em português 
denominado Manual MSD (referente à Merck Sharp and Dohme), traz 
na seção quatro, informações sobre as Doenças do Aparelho 
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Respiratório - DAR, um grupo significativo de enfermidades 
subagrupadas, conforme as características das doenças (MSD, 2016). 
Dentre essas doenças citamos: bronquite, embolia pulmonar, asma, 
pneumonias, síndrome da insuficiência respiratória aguda, entre outras.  

Para fins da presente pesquisa, os variados diagnósticos médicos de 
enfermidades do aparelho respiratório apontados nas fichas analisadas 
foram agrupados como DAR‟s. Isso se deu devido à estreita relação 
entre a ocorrência desses tipos de enfermidade com ambientes afetados 
pela poluição atmosférica, sendo farta a produção bibliográfica 
apontando nessa direção. O método em questão é semelhante ao 
utilizado por Liu et. al (2013), que estudaram os efeitos da poluição 
atmosférica sobre a população de Kanpur, na Índia, momento em que 
os autores consideraram como parâmetro de doença respiratória o 
número de pacientes que visitaram unidade médica especializada em 
doenças respiratórias apresentando sintomas do gênero. 

Vários estudos que investigam os efeitos da poluição atmosférica sobre 
a saúde têm sido realizados não apenas na Europa Ocidental e América 
do Norte, mas também nos países em desenvolvimento (SANTUS, et. 
al, 2012). Os mesmos autores apontam ainda que a poluição 
atmosférica figura como um relevante problema social e de saúde.  

Os seis poluentes atmosféricos mais comuns são: particulados em 
suspensão, o ozônio troposférico, monóxido de carbono, óxidos de 
enxofre, óxidos de azoto e chumbo e dentre os seis, os particulados e o 
ozônio troposférico são os que mais ameaçam a saúde humana (EPA, 
2016).  

 

AS ATIVIDADES DAS METALURGICAS DE PIRAPORA E 
SUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE (SOCIAL, 
ECONÔMICO E AMBIENTAL) 

Segundo Mata-Machado (1991) o processo de industrialização de 
Pirapora se deu à partir da instalação da estação férrea em 1911 e 
implantação da Companhia Industrial e Viação de Pirapora em 1918. 
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Entretanto, foi com os incentivos fiscais das décadas de 60 e 70 do 
século XX que as metalúrgicas se instalaram em Pirapora, criando um 
vínculo socioeconômico e ambiental na região, especialmente em 
Pirapora e Buritizeiro. Dentre estes empreendimentos, os mais 
significativos são as indústrias de ferroligas e silício metálico. A Tabela 
1 apresenta dados das três empresas deste segmento localizadas em 
Pirapora/MG:  

Tabela 1 - Número de fornos e capacidade instalada das indústrias de 
ferroligas e silício metálico localizadas no Distrito Industrial de 

Pirapora/MG 

Empresa 
Fornos  

(nº e tipo) 
Capacidade 

instalada (t/mês) 
Nº de filtros 

Liasa  
4 fornos  

(3 Simet1 e  
1 FeSi) 

5.700 (Simet); 
2.600 (FeSi) 

00 

Minasligas 
6 fornos (4 

FeSi e 2 Simet) 
4.800 (FeSi); 
2.050 (Simet) 

02 + 01 em 
implantação 

Inonibras 2 fornos FeSi 1.000 01 

Fonte: Adaptado da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, 
2010. 

Conforme é possível observar na Tabela acima, até o ano de 2010, 75% 
dos fornos operavam sem filtro, equipamento que reduz a emissão de 
matéria poluente na atmosfera. Além dos riscos a saúde pública, 
Ayoade (1998, p. 309) alerta que a poluição do ar afeta o clima das áreas 
urbanas de diversas formas. O próprio balanço energético das cidades 
sofre interferência, pois os poluentes refletem, dispersam e absorvem 
radiação solar. 

Dentre as atividades do DI de Pirapora, a operação das metalúrgicas 
liberam diversos poluentes na atmosfera, especialmente os fornos: 

De todas as emissões atmosféricas geradas em uma planta de fabricação 
de ferroligas e silício metálico, as referentes ao forno têm maior 
relevância. Sendo assim, é necessário instalar um sistema de controle 
para minimizar a quantidade de material particulado que é gerado, e, 
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nesse caso são utilizados equipamentos de despoeiramento. Além disso, 
emissão de gases contendo principalmente SO2, NOx, CO, CO2, 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e metais pesados podem 
escapar pelas chaminés, o que depende do tipo de liga produzida, idade 
da planta e tecnologia utilizada. (FEAM, 2010, p.14). 

Em comum com os dados dos poluentes atmosféricos de maior 
ocorrência apontados pela Agencia Ambiental Americana, temos os 
particulados em suspensão, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio 
e monóxido de carbono. Na atividade de produção de ferroligas e 
silício metálico, a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas 
Gerais esclarece quais processos geram esse tipo de poluição:  

 As emissões atmosféricas em uma unidade de fabricação de ferroligas 
e/ou silício metálico são geradas nas seguintes etapas e atividades 
ligadas ao processo produtivo: tráfego de veículos nas vias e pátios, 
recepção, manuseio e peneiramento de matérias-primas, manuseio de 
resíduos sólidos industriais, britagem das ligas e escória, furo e canal de 
corrida das ligas e escória e forno propriamente dito (FEAM, 2010). 

Considerando que em Pirapora encontram-se 03 (três) 
empreendimentos dessa natureza, a operação dos mesmos pode estar 
impactando a saúde dos habitantes circunvizinhos há décadas. 

Hoje, com o avanço do controle do Estado através do instituto de 
licenciamento ambiental, cada vez mais rigoroso, seria inconcebível a 
concessão de uma licença de operação sem sistemas de eliminação ou 
mitigação de impactos ambientais como, por exemplo, filtros para 
eliminação ou redução para níveis seguros da poluição atmosférica 
oriunda dos fornos citados anteriormente. Porém, conforme esclarece 
Valera, 2012: 

A preocupação ambiental, infelizmente, é tema recente na pauta social. 
O primeiro evento realizado pela Organização das Nações Unidas – 
ONU ocorreu em 1972, em Estocolmo, antes imperava o mais 
absoluto descaso e omissão. O Brasil editou a sua Lei Nacional da 
Política Ambiental em 1981 e inseriu o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como direito fundamental, de forma expressa na Carta 
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Constitucional em 1988, merecendo destaque, igualmente, a Lei da 
Ação Civil Pública editada em 1985. 

O licenciamento ambiental, embora tivesse previsão no artigo 9º, da Lei 
6.938/81, só foi regulamentado pela Resolução CONAMA 01/86 e em 
ato posterior pela Resolução CONAMA 237/97, sendo lícito afirmar 
que o licenciamento somente começou a ocorrer de fato a partir de 
1986. 

O atraso no amadurecimento da questão ambiental favoreceu a criação 
do atual cenário que expõe Buritizeiro e Pirapora aos poluentes 
atmosféricos do Distrito Industrial de Pirapora. A reversão de tal 
quadro, apesar dos avanços da legislação ambiental e do 
comportamento cada vez mais restritivo do Estado, não é tão simples.  

A Fundação João Pinheiro (2007) ressalta a importância regional de 
Pirapora, que conta com empresas de vários setores, especialmente do 
ramo têxtil e metalúrgico. Consultando o Cadastro Industrial de Minas 
Gerais, disponibilizado pela FIEMG (2016), citamos as principais 
industrias do setor metalúrgico estabelecidas no DI de Pirapora, por 
razão social: “Ligas de Alumínio SA” (Liasa), a “Cia. Ferro Ligas de 
Minas Gerais” (Minas Ligas) e a “Inoculantes e Ferro Ligas Nipo 
Brasileira” (Inonibrás), sendo as duas primeiras de grande porte e a 
última, de médio porte.  

Portanto, a importância econômica (e consequentemente social) dos 
empreendimentos instalados no Distrito Industrial de Pirapora faz da 
população buritizeirense e piraporense “reféns” dos grupos empresarias 
que insistem em prorrogar a adoção de medidas mitigadoras de seus 
impactos. FEAM, 2010, p. 29 confirma que: 

Em 19/7/2005 a extinta Câmara de Atividades Industriais (CID) do 
COPAM celebrou “Acordo Setorial para Adequação Ambiental para o 
Setor de Ferroligas e de Silício Metálico das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais”, onde ficou estabelecida a promoção de melhorias entre 
os anos de 2005 e 2013 para empresas que estavam operando. O 
Acordo previa que todos os empreendimentos contemplados deveriam 
firmar Termo de Ajustamento de Conduta, contendo os prazos e 
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adequações ambientais a serem adotadas. No acordo ficou estabelecido 
que a instalação de novos fornos somente poderia ser realizada desde 
que acompanhados dos respectivos sistemas de controle de emissões 
atmosféricas. 

Estabeleceram-se prazos formais a serem cumpridos no que tange a 
adoção de tecnologias de mitigação dos impactos ambientais. A partir 
de então, as empresas do Estado de Minas Gerais começaram a se 
movimentar no sentido de atender o acordo. 

Enquanto as medidas de mitigação dos impactos não são 
implementadas em sua plenitude, a saúde dos habitantes de Buritizeiro 
e de Pirapora pode estar em risco, possibilidade esta que tem chamado 
a atenção da comunidade científica. Ribeiro et al (2012, p. 56) ao 
monitorarem os níveis de concentração de metais pesados em um 
trecho do Rio São Francisco que vai de Três Marias até Pirapora/MG, 
consideraram a presença das indústrias têxteis e metalúrgicas em 
Pirapora devido a emissão de particulados atmosféricos. Em seus 
resultados, afirmam estar clara a influência dos efluentes particulados e 
líquidos do Distrito Industrial de Pirapora, sendo encontradas altas 
concentrações de metais em um trecho de 5 km do Rio São Francisco à 
montante do DI. 

Em outra pesquisa sobre a poluição do DI de Pirapora, dessa vez 
voltada para a geomorfologia regional e sua influência sobre o 
comportamento dos particulados atmosféricos oriundos das fontes 
fixas, Ribeiro et al (2014, p. 299) concluíram que a dinâmica atmosférica 
regional, marcada por ventos vindos do nordeste, condiciona a 
movimentação preferencial dos particulados para SW (Figura 3). 
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Figura 3 - Circulação dos particulados predominando para a 
direção inicial SW, sendo ponto inicial o Distrito Industrial de 

Pirapora. 

 

Fonte: Ribeiro et al, 2014, p. 303. 

O Distrito Industrial de Pirapora está localizado ao norte e a nordeste, 
respectivamente, das manchas urbanas de Pirapora e Buritizeiro, esta 
última coincidindo com a rota principal dos particulados (SW) em verde 
na figura. Estando às margens do Rio São Francisco, logo abaixo das 
Cachoeiras e próximo do ponto de partida do conhecido barco a vapor 
Benjamin Guimarães (atrações turísticas muito frequentadas) o impacto 
visual das plumas de fumaça contrastam com a bela paisagem natural, 
configurando uma poluição visual marcante. 

Boa parte das toneladas de gases poluentes emitidos impacta 
significativamente a população desses municípios. Conforme os dados 
apresentados na Tabela 03, vários fornos não receberam filtros de 
redução de poluentes aumentando ainda mais a ameaça à saúde dos 
habitantes de Buritizeiro e Pirapora. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Padrões espaciais foram identificados com uso de técnicas de 
Geoprocessamento, entre as técnicas foi realizada fotointerpretação na 
tela do computador. Este procedimento se constitui em um recurso 
auxiliar apropriado para análise espacial (MOREIRA et al. 2004). Neste 
trabalho foi realizada fotointerpretação em tela, utilizando computador 
(Figura 4).  

Figura 4 - Quadrante de onde foram extraídos valores de FRB 
de 10 pixels. O detalhe em azul claro e as setas indicam pixels 
potenciais para extração de FRB, devido à presença de fumaça 

 

Fonte: A - Landsat M 5 (13/02/2010), composição falsa cor R3G5B4. 
B – Landsat OLI (10/01/2015) composição colorida falsa cor 

R6G5B4. Org: FONSECA, S. F. 2015 

Os dez pixels, dos quais foram extraídos valores de FRB se referem a 
localidades que estão próximas ao setor industrial de Pirapora/MG 
como observado na figura acima. Nota-se que a pluma de fumaça se 
desloca do Setor industrial em Pirapora e dirige-se rumo à Buritizeiro, 
passando sobre o rio São Francisco. O comportamento dos 
particulados com relação à direção é semelhante ao observado na 
Figura 03. 

Através da análise visual na tela do computador foi possível observar 
que em 2015 (na data de aquisição da imagem, isto é, em 10 de janeiro 
de 2015 a pluma de fumaça estava imperceptível, pois a banda 2 (0,45 – 

A B 
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10 utilizada no mosaico acima, é apropriada para identificar 
plumas de fumaça (CASTANHEIRA et al. 2014).  

Por meio de análise espectral, em especial das bandas 1 e 3 (TM) e 2 e 3 
(OLI) se observou que os pixels afetados por fumaça apresentaram 
valores de FRB superiores em 2010 em relação aos mesmos pixels em 
2015, nas datas já mencionadas (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Valores médios de Fator de Reflectância Bidirecional - 
FRB. 

 

Fonte: Imagens Landsat TM (2010) e OLI (2015). 
Elaboração: FONSECA, S. F. 2015 

 
Observa-se que a presença de fumaça altera os valores dos pixels, pois a 
superfície que está abaixo das partículas suspensas se mostra mais clara 
(os Números digitais – ND´s possuem maiores valores). Dessa forma a 
ausência de plumas de fumaça em 10/01/2015 pode ser responsável 
pelo valor inferior de FRB (36,7%) em relação a (46,21%) em 
13/02/2010.  

 

                                                           
10 A banda 2 do sensor OLI (Landsat 8) equivale a banda 1 do sensor TM (Landsat 

5), localizadas em comprimentos de ondas muito próximos no espectro 

eletromagnético. 
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UTILIZAÇÃO DO INDICADOR PRIMÁRIO DOENÇAS DO 
APARELHO RESPIRATÓRIO - DAR NA BUSCA DE 
HIPÓTESES PARA O PROBLEMA GEOGRÁFICO 

Para a produção dos dados primários que serviram de indicadores, no 
ano de 2010 foram computados os diagnósticos de 10 
atendimentos/dia durante 05 dias consecutivos, totalizando 50 
amostras em cada UBS, perfazendo um total de 100 diagnósticos, o que 
corresponde a todos os atendimentos realizados nas citadas Unidades 
de Saúde para o período em questão. 

No ano de 2015, considerando o total de atendimentos, foram 
contabilizados 80 diagnósticos por Unidade chegando o universo 
amostral ao número de 160. Tal aumento se deu devido a 
disponibilização de maior número de fichas em relação ao ano de 2010, 
saltando de 10 atendimentos/dia para 16 atendimentos/dia.  

Os resultados de ambas as campanhas foram agrupados e exibidos 
conforme os gráficos que se seguem: 

 

Gráfico 3 – Atendimentos UBS São Francisco, 2010 

 

Fonte: Mendonça, 2010 
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Gráfico 4 – Atendimentos UBS Bandeirantes, 2010 

 

Fonte: Mendonça, 2010 

Conforme é possível observar, na UBS São Francisco (entre os dias 11 
e 15 de fevereiro de 2010) as doenças respiratórias foram 
diagnosticadas com mais frequência, atingindo 38%, percentual muito 
superior que os demais diagnósticos (Gráfico 03). Na UBS 
Bandeirantes (entre os dias 15 e 19 de março) as doenças respiratórias 
corresponderam a 18% do total de diagnósticos, ficando atrás apenas 
dos casos de dengue, que corresponderam a 25% (Gráfico 04).  

No ano de 2015 foi realizada uma nova coleta de dados o mais próxima 
possível dos parâmetros utilizados anteriormente. Ou seja, com duas 
amostras sendo: uma em fevereiro (UBS São Francisco) e outra em 
março (UBS Bandeirantes), compreendendo cinco dias contíguos cada 
amostra.  
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Gráfico 5 – Atendimentos UBS São Francisco, 2015 

 

Fonte: Os autores, 2015. 

Gráfico 6 – Atendimentos UBS Bandeirantes, 2015 

 

Fonte: Os autores, 2015. 

Os diagnósticos (registros) nulos foram desconsiderados nos gráficos, 
daí a razão de constar uma relação menor de diagnósticos (sete) se 
comparado aos gráficos gerados à partir da pesquisa em 2010. Observa-
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se que na UBS São Francisco, o número de casos de doenças 
respiratórias foi de 15%, mesmo percentual para os casos de lombalgia 
e infecção urinária, estas classificadas como o segundo maior número 
de diagnósticos, predominando os registros de pirexia (febre), que 
computou 31%. Já na UBS Bandeirantes, predominou os registros de 
doenças circulatórias (35%), ficando na segunda posição as ocorrências 
de doenças respiratórias, com 22%.  

Comparando os registros das amostras de dois momentos distintos: um 
quando todos os nove fornos estavam em atividade no Distrito 
Industrial de Pirapora (2010) e cinco anos depois, quando apenas dois 
fornos estavam operando, observa-se uma redução de 23% na 
ocorrência de DAR‟s na UBS São Francisco (Gráficos 3 e 5) e um 
aumento de 4% na UBS Bandeirantes (Gráficos 4 e 6).  

 

CONSIDERAÇÕES  

Comparando 2010 e 2015, em termos absolutos, houve redução nos 
casos de DAR‟s de 19%, fato que pode estar relacionado com o volume 
de poluentes atmosféricos emitidos pelo Distrito industrial de Pirapora.  

Chama a atenção o comportamento contrário entre as UBS‟s 
pesquisadas. Enquanto a Unidade Básica de Saúde São Francisco 
reduziu o número de diagnósticos de DAR‟s, a UBS Bandeirantes teve 
seu percentual elevado, mesmo que de forma modesta (4%). Uma série 
de fatores podem estar relacionados com tal resultado. Por exemplo, a 
diferença do grau de exposição dos moradores à poluição atmosférica, 
conforme o comportamento da pluma de fumaça sobre as regiões de 
abrangência de cada UBS, sendo de fundamental importância o 
aprofundamento da pesquisa para o esclarecimento dessa e outras 
hipóteses. 

Essa variação, tanto entre os anos confrontados quanto entre as UBS‟s, 
pode ter relação direta ou indireta com a quantidade de poluentes 
atmosféricos emitidos pelas metalúrgicas. 
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As técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto 
proporcionaram importante contribuição para o presente trabalho, pois 
confirmaram a diminuição de fumaça na área pesquisada nos distintos 
momentos de cada ano, o que corrobora (resguardadas as cautelas 
explanadas no próximo parágrafo) os resultados obtidos com os dados 
primários de diagnósticos, haja vista a ocorrência na redução absoluta 
de casos de DAR‟s.  

As investigações em busca de resposta para o problema geográfico 
formulado foram apenas iniciadas com a utilização de universo 
amostral e temporal (tanto da produção de dados primários quanto de 
imagens de satélite) muito aquém do desejado para a construção de 
teorias sólidas sobre a relação entre as DAR‟s e as atividades das 
metalúrgicas de Pirapora. Embora os resultados apontem para uma 
possível correlação entre o número de fornos funcionando (ligados) e 
percentual de indivíduos com DAR‟s nas duas UBS‟s pesquisadas, 
sugere-se que novos estudos sejam realizados, sobretudo, envolvendo 
um maior número de variáveis, pois outros fatores podem contribuir 
para a presença de DAR‟s entre os indivíduos que recorreram às 
referidas UBS´s. 
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RESUMO: A discussão em tela teve como escopo a sustentação 
teórica de uma pesquisa de mestrado em curso que versa sobre os 
impactos sociais gerados pela indústria cimenteira na cidade Montes 
Claros-MG. O processo de desenvolvimento econômico de uma 
sociedade acarreta uma grande quantidade de impactos diretos e 
indiretos, que podem ser classificados em benéficos ou maléficos à 
população de modo geral. Neste trabalho pretendeu-se fazer, com 
base em pesquisas documentais, uma discussão dos principais efeitos 
da indústria, especificamente a de produção de cimento e derivados 
de calcário. Os impactos causados no meio ambiente, na saúde dos 
trabalhadores e também os vivenciados pelas  populações 
circunvizinhas dessas  plantas industriais. Pretendeu-se pontuar 
também algumas das principais variáveis que acabam contribuindo 
para que estes impactos se configurem como de maior ou menor 
nocividade, e por fim buscou-se abordar a diferenciação existente entre 
crescimento e desenvolvimento econômico, a fim de colocar em 
pauta seus principais impactos para com a saúde humana e para o 
meio natural.  

Palavras chaves: Saúde; Desenvolvimento; Indústria cimenteira; 
Impactos socioambientais. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial é uma etapa incontestavelmente 
importante para o desenvolvimento e fortalecimento econômico de 
um país. Porém, como um reflexo contraditório às vantagens 
econômicas provocadas por este fenômeno, a industrialização 
desencadeia também impactos socioambientais negativos que afetam 
diretamente a vida humana. 

A preocupação com os efeitos que as condições ambientais podem 
provocar na saúde ocorre desde a antiguidade. Estas envolvem 
diversos problemas tais como os efeitos do clima no balanço dos 
humores do corpo (teoria humoral), os miasmas (teoria miasmática), 
as sujeiras e os odores. Essa preocupação parece se acentuar 
particularmente entre meados do século XVIII e XIX, quando os 
problemas ambientais sobre a saúde passaram a ser associados aos 
efeitos do rápido e intenso processo de industrialização e urbanização 
que acontecia em diversos países e que incidia diretamente nas 
condições de vida e trabalho das sociedades (FREITAS, 2003, p.139). 

Assim, as questões que envolvem o  desenvolvimento econômico 
sempre estiveram correlacionadas a problemas tanto na esfera 
ambiental, quanto para a saúde humana desde o momento em que o 
modelo econômico vigente ainda estava dando seus primeiros passos 
rumo a uma expansão sem precedentes que vivenciamos na atualidade. 

Desta feita, é evidente que as ações voltadas para o desenvolvimento 
econômico provocaram e provocam reações adversas muitas vezes 
negativas ao homem e ao meio em que se instalam. Com isso, surge na 
contemporaneidade a demanda por um desenvolvimento 
“sustentável” ou consciente no manuseio dos recursos, a fim de 
atenuar o desgaste dos mesmos. 

Este trabalho dará enfoque às problemáticas oriundas das atividades 
das indústrias de cimento para com o meio ambiente e para com a 
saúde das populações que recebem diretamente com os seus efeitos 
negativos. Ou seja, os moradores de bairros da circunvizinhança e os 
trabalhadores que participam diretamente nos processos produtivos da 
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indústria. Milanez (2009) ressalta que muitas pesquisas desenvolvidas 
nas realidades de países periféricos descrevem as condições precárias 
nas quais operam as empresas de cimento e mostram como a 
exposição a diferentes fatores de risco se tornam problemas de saúde. 

 

A INDÚSTRIA DE CIMENTO E SEUS IMPACTOS 

A indústria de cimento configura-se, sem sombra de dúvidas, como 
uma das mais importantes da atualidade, haja vista que ela possibilita a 
impressão das formas que peculiarizam e modelam a sociedade 
contemporânea. A utilização do cimento pode ser considerada como 
uma espécie de “marca” da civilização atual (MAURY & 
BLUMENSCHEIN, 2012, p. 78). 

A trajetória da indústria cimenteira no Brasil teve início, como afirma 
o SNIC (2006), a partir do século XIX, momento em que o 
desenvolvimento do país exigia a implantação de uma indústria 
nacional de cimento. O objetivo da implantação desta indústria era o 
de diminuir as exportações deste produto. A remodelação da cidade 
do Rio de Janeiro e, posteriormente, a eclosão da primeira guerra 
mundial (que dificultou grandemente a importação do produto) 
abriram um grande mercado adicional para o produto. Nesta época, o 
país importava 40 mil toneladas de cimento da Europa. As tarifas de 
importação, de 30%, também foram um forte estímulo para que os 
empreendedores brasileiros pudessem concretizar seus sonhos de 
instalar esta indústria de crucial importância para a sustentação do 
desenvolvimento econômico brasileiro. 

A partir de então, a indústria nacional de cimento começa a dar seus 
primeiros passos e a se fortalecer, a fim de suprir a crescente 
demanda interna do país. Mais tarde, com o término da Segunda 
Guerra Mundial em 1945, o Brasil passou a se urbanizar em ritmo 
ainda mais acelerado, o que demandou maior consumo de cimento e 
consequentemente contribuiu para a solidificação das indústrias do 
setor. 
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Em contrapartida a seus benefícios, as indústrias deste setor são 
responsáveis por inúmeros impactos negativos que interferem 
diretamente na saúde e, consequentemente, na qualidade de vida 
humana. Santi & Sevá (2004, p.8) salientam que: 

Devido às características do processo tecnológico e às propriedades 
físico-químicas e toxicológicas das matérias-primas e insumos 
empregados na fabricação do clínquer e do próprio cimento, as 
plantas cimenteiras apresentam riscos para a saúde dos trabalhadores, 
para a saúde pública e para o meio ambiente, associados, 
principalmente, à exposição ao material pulverulento que permeia 
toda a cadeia de produção e às emissões de substâncias poluentes, 
que ocorrem de forma continuada, e mesmo em concentrações 
reduzidas, caracterizam o risco crônico. 

Os riscos afetam direta ou indiretamente tanto a saúde humana 
quanto o meio ambiente. Eles são originados na maioria das etapas 
do processo de fabricação do cimento, indo desde a etapa inicial do 
processo que nesse caso é a extração da matéria prima, passando 
pela moagem deste material, até o processo de refinamento do 
produto final.  

Assim, é de se considerar que a cadeia produtiva de cimento 
representa riscos com maior ou menor grau de nocividade à saúde 
humana, isso em uma escala que vai desde o lócus, que pode ser 
entendido nesse caso como o espaço no qual os trabalhadores 
convivem diariamente, até os espaços além-fábrica, que pode ser 
bairros contíguos às instalações da planta industrial. A Figura 01 a 
seguir ilustra as principais etapas da produção do cimento portland. 
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Figura 1: Etapas da produção de cimento portland 
Fonte: www.scielo.br 

Na etapa de extração da matéria prima, nesse caso o calcário, têm se a 
geração de um enorme volume de poeira, juntamente com a emissão 
de gases poluentes, e em função do uso de explosivos, muitos 
fragmentos grosseiros do material que está sendo extraído é lançado 
em diversas direções e distâncias representando assim um risco 
direto.  

Outra fase que também apresenta bastante nocividade à saúde 
humana é a etapa de produção do clínquer ou clinquerização que de 
acordo com a ABCP (2002), é onde a rocha calcária é em primeiro 
momento britada, posteriormente moída e em seguida misturada, em 
proporções adequadas, com argila moída. A mistura formada é 
transportada para um forno giratório de grande diâmetro e 
comprimento, com temperaturas de até 1450ºC. O intenso calor 
transforma a mistura em um novo material denominado clínquer. 
Carvalho (2008) afirma que nesta fase do processo de produção, 
também ocorre a emissão de gases como o Dióxido de Carbono 
(CO2), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) e de 

material particulado, Gases oxidantes, Óxidos nitrogenados e 
Compostos de Chumbo.  

http://www.scielo.br/
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Como já salientado, os poluentes da indústria cimenteira, direta ou 
indiretamente, apresentam algum tipo de risco à saúde humana e\ou 
ao meio ambiente. O quadro 01 sintetiza alguns dos principais 
elementos oriundos da clinquerização e seus efeitos negativos na 
saúde humana. 

QUADRO 01 
Elementos poluentes o riginados na clinquerização  

e seus efeitos para a saúde humana 

Elemento Consequências para a saúde humana 

Dióxido de 
Enxofre 

Entre os efeitos a saúde, pode ser citado o agravamento 
dos sintomas da asma e aumento de internações 
hospitalares, decorrentes de problemas respiratórios. No 
ambiente, podem reagir com a água na atmosfera 
formando chuva ácida. 

Dióxido de 
Carbono 

É um dos causadores do efeito estufa, processo que 

contribui com o aumento da temperatura do planeta. 

Monóxido de 
Carbono 

Este gás tem alta afinidade com a hemoglobina no 

sangue, substituindo o oxigênio e reduzindo a 

alimentação deste ao cérebro, coração e para o resto do 

corpo, durante o processo de respiração. Em baixa 

concentração causa fadiga e dor no peito, em alta 

concentração pode levar a asfixia. Material 
particulado 

Estudos indicam que os efeitos do material particulado 

sobre a saúde incluem: câncer respiratório, arteriosclerose, 

inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma. 

Óxidos 
nitrogenados 

Causam enfisemas, bronquites, mutações genéticas e 

irritação nos olhos. 

Compostos 
de Chumbo 

Efeitos tóxicos associados, normalmente relacionados aos 

sistemas nervoso, hematológico, cardiovascular e renal. Os 

principais efeitos são: anemia, cólica, infertilidade 

masculina, irritabilidade, perda da atenção, vômitos, 

convulsões e até mortes. Depende do grau de intoxicação e 

tempo de exposição ao metal. 

 Gases 
Oxidantes 

Apresentam alta periculosidade uma vez que são de fácil 

combustão. 

Org: SANTOS, D. S. 2015 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente et al., 2015 

http://www.infoescola.com/geografia/efeito-estufa/
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As demais etapas do processo de produção de cimento como moagem 
do calcário, estocagem e moagem de clínquer, carregamento do granel 
e o ensacamento produzem expressivas quantidades de poeira. Além da 
poeira, que produzem ruídos que afetam tanto as pessoas que 
participam diretamente destas etapas - nesse caso os trabalhadores da 
indústria - quanto aquelas que possuem residência nas imediações 
dessas instalações. Estas últimas sofrem múltiplos impactos que vão 
desde enfermidades ocasionadas pela exposição prolongada à 
poluição atmosférica, até o comprometimento das estruturas de suas 
residências em função dos explosivos utilizados para a retirada de 
material. Sobre a exposição humana aos poluentes provenientes da 
indústria de cimento, Lebowitz (1996, p.1046) afirma que: 

Is a cause, albeit with others, of chronic respiratory disease; it is a 
major cause of exacerbations of asthma and COPD. (both aspects are 
responsible for major disability, cost, and reduction in the quality of 
life); it influences (and is part of) the aetiological and natural history 
chain of chronic respiratory disease, which includes increased ARIs, 
increased inflammation and bronchial reactivity, and reduced lung 
function. 

Desta maneira, é reforçado que a exposição a esse tipo de poluição é 
um dos principais fatores que contribuem para com a intensificação de 
problemas de ordem respiratória, a exemplo da asma e doença 
pulmonar obstrutiva crônica – COPD, infecções respiratórias agudas – 
ARI´s, inflamação e reatividade brônquica, insuficiência respiratória e 
redução da função pulmonar. Abdul-Wahab (2006 apud Junior, 2012, 
p. 18) ressalta que “estas doenças podem estar relacionadas a 
atividades laborais exercidas no interior das fábricas. Entretanto, 
também a comunidade residente nas proximidades das fábricas pode 
ser acometida por esses males”. 

Santi (2003) coloca que tanto a população quanto os trabalhadores 
da indústria de cimento são expostos aos diversos tipos de 
poluentes, através de vias respiratórias, orais e dérmicas. Esses 
poluentes ainda podem afetar e comprometer os compartimentos 
ambientais (água, ar e solo) de maneira a contribuir, indiretamente, 
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para com o agravo da saúde humana, como por exemplo, por meio da 
cadeia alimentar. 

Além dos supracitados riscos, a contaminação e o comprometimento 
da saúde humana vai muito além dos limites da planta industrial e das 
comunidades de suas imediações dado o aumento expressivo no uso 
do cimento como produto final. É relevante reafirmar que os 
trabalhadores da construção civil também correm o risco de serem 
contaminados, uma vez que o cimento em sua composição final 
contém inúmeros elementos químicos que podem comprometer a 
saúde humana.  

Ou seja, a questão dos impactos relacionados à produção do 
cimento é muito mais abrangente do que se imagina, pois engloba 
desde os envolvidos nas atividades laborais da indústria, até os 
moradores das imediações e os trabalhadores de construção 
civil , representando assim um risco em múltiplas escalas. 

 

O CENÁRIO REAL E O IDEAL DAS INDÚSTRIAS DE 
CIMENTO 

Atualmente muito se fala de indústrias, principalmente as do ramo 
cimenteiro, sustentáveis e ecologicamente corretas, como sendo a 
alternativa para os problemas socioambientais os quais o planeta vem 
enfrentando n a  atualidade. Achternbosch et al (2003 apud Milanez 
et al 2009, p. 2145) porém pontuam que: 

Apesar da existência de sistemas de controle ambiental nas chaminés 
dos fornos, existem ainda incertezas quanto à sua capacidade de evitar 
a emissão de alguns poluentes, uma vez que os fornos de cimento e 
seus sistemas de controle são desenhados para a produção de cimento 
e não para a queima de resíduos perigosos. 

Desta maneira, muito ainda tem que ser feito em prol de mudanças no 
setor. As melhorias não se restringem exclusivamente aos mecanismos 
de contenção e atenuação da poluição advinda das plantas industriais, 
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pois, é necessária também a criação e a prática de políticas, estratégias 
e leis. Até então, os mecanismos de controle dos impactos gerados pela 
produção se mostram incipientes em relação a demanda real da 
população, visto que esta é a mais prejudicada neste contexto. Maury 
& Blumenschein (2012, p. 93) salientam que: 

Dentre as estratégias identificadas, verifica se que as fábricas de 
cimento são muito adequadas ao fechamento de ciclos com outras 
plantas de fabricação, o que pode gerar processos cada vez mais 
aproximados dos naturais, com a implantação de novos processos 
produtivos como a reciclagem, a reutilização e reaproveitamento. 
Resíduos oriundos de outras indústrias são passíveis de reciclagem e 
podem se reintegrar ao processo produtivo diminuindo 
substancialmente a extração de matéria-prima e a queima de materiais 
em fornos de altas temperaturas, diminuindo-se a emissão de gases de 
efeito estufa e a deposição destes resíduos no meio ambiente. 

Neste cenário é importante reforçar a ideia nuclear do relatório de 
Brundtland de 1987, ao afirmar que desenvolver sustentavelmente é 
utilizar os recursos conscientemente a fim de que as gerações 
futuras possam também usufruí-los. Assim o mais imprtante a ser feito 
é criar condições propícias a pesquisa que visem o desenvolvimento de 
outros tipos de materiais que possuam a mesma função do cimento, 
porém que seja menos poluentes. Enquanto isso não ocorre, deve-se 
investir na reciclagem de resíduos advindos da indústria para que os 
recursos naturais sejam poupados. Além disso, o adequado 
armazenamento e descarte dos rejeitos podem evitar ou amenizar os 
riscos à saúde pública. 

Outro aspecto positivo do reaproveitamento de rejeitos da indústria 
seria a sua utilização como fonte de alimentação dos fornos da mesma. 
Este emprego diz respeito à diminuição da emissão de particulados 
nocivos à saúde humana e à atmosfera terrestre, pois, sabe-se que as 
indústrias deste setor são das que mais emitem gases nocivos à camada 
de ozônio e causadores do chamado efeito estufa (GEE´s), 
principalmente o CO2. Rosa (1997 apud Soares, 1998, p.3) ressalta 

que:  
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O setor [cimenteiro] emitiu no ano de 1996, mais de 24 milhões de 
toneladas de gases de efeito estufa, onde o CO2 contribui com mais 
de 99% do total. A título de comparação, estima-se que a 
contribuição do sistema energético brasileiro às emissões de CO2 em 
1994 foi de cerca de 302 Milhões de toneladas deste gás.  

Os dados apresentados apesar de serem de vinte anos atrás, já 
permitem ter a noção do quão impactante eram as atividades deste 
setor para com o meio atmosférico naquela época. Mais recentemente, 
de acordo com o relatório final do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, no ranking das contribuições do setor industrial 
brasileiro na emissão de GEE´s, principalmente o CO2, as indústrias 

de produção de cimento contribuíram com um total de 26,9% das 
emissões no ano de 2010, ficando atrás apenas da indústria de 
produção de ferro gusa e aço que contribuiu com 46,1% do total 
das emissões.  

Esses percentuais servem para ilustrar e reafirmar mais uma vez, a 
nocividade dessas indústrias tanto para a saúde humana, visto que o 
material particulado fino que as chaminés emitem contribui para com 
o surgimento e complicação de doenças (de ordem respiratória 
principalmente), quanto para o meio ambiente, já as emissões de 
gases poluentes causam, além da intensificação do efeito estufa, a 
ocorrência de diversos outros fenômenos, como por exemplo, a chuva 
ácida. 

Portanto, a questão do desenvolvimento socioeconômico de 
determinada localidade deve ser analisada com certa precaução e 
profundidade, visto que é necessário acima de tudo levar em 
consideração os impactos, de ordem ambiental e social principalmente. 
De outra forma, estaríamos corroborando com as ideias de Siedenberg, 
que afirma que a terminologia correta a ser adotada seria crescimento 
econômico que o autor (2006 apud Vieira et al 2007, p.3) define como 
“um processo de mudanças de caráter predominantemente 
quantitativo, significando aumento em dimensão, volume e/ou 
quantidade”.  
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N es t e  s en t i d o ,  desenvolvimento econômico é caracterizado por 
Vasconcellos (2000, p.403) como “um conceito mais qualitativo, 
incluindo as alterações da composição do produto e a alocação dos 
recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar 
os indicadores de bem-estar econômico e social”. Ou seja, se 
determinada localidade possui um significativo número de indústrias, 
mas, estas não representam melhorias e ainda prejudicam a qualidade 
de vida de sua população, falar-se-á de crescimento econômico, caso 
ocorra o contrário, o termo correto será desenvolvimento econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos aspectos abordados no decorrer deste trabalho, foi 
possível entender e aprofundar os conhecimentos sobre as questões 
que envolvem a produção de cimento e para as problemáticas 
intrínsecas a ela. Entende se que o desenvolvimento econômico 
nem sempre possibilita melhoras na qualidade de vida de uma dada 
sociedade, e muitas vezes o inverso é a sua verdade.  

Como apontou este trabalho, o que acontece é que uma parcela da 
população e concomitantemente, o meio natural, sofrem diretamente 
os efeitos negativos das atividades desenvolvidas pelas indústrias. 
Quer seja direta ou indiretamente, através da gênese e agravamento de 
enfermidades, e através ainda do desgaste e interferência desmedida 
dos recursos naturais. Desta forma, quando acontece tal fato estamos 
falando apenas de crescimento econômico, este que representa uma 
expansão apenas de caráter quantitativo e não qualitativo de um 
único aspecto. Muitas das vezes o crescimento econômico é 
erroneamente confundido e\ou usado como sinônimo de 
desenvolvimento econômico, porém como já afirmado anteriormente, 
o desenvolvimento só ocorre realmente quando há certa harmonia 
entre seus elementos constituintes, tais como os de ordem social e  
econômica, de modo que no final das contas possa se constatar a 
existência de algum equilíbrio. 
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Por fim, pelo que foi pontuado e dado o devido destaque no decorrer 
deste trabalho, conclui-se que a indústria cimenteira possui sem sombra 
de dúvidas, um papel essencial no contexto de produção do espaço, e 
das mais diversas formas que constituem as sociedades 
contemporâneas. Por outro lado, as atividades do setor cimenteiro 
acarretam riscos potencialmente altos para a saúde humana e para o 
meio ambiente em geral, através dos distintos formatos de poluição 
citados neste trabalho.  
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RESUMO: O Saneamento Básico traz diversos impactos sobre a 
Saúde da população, pois se trata de um conjunto de políticas voltadas 
à melhoria do meio físico. Desta maneira, a falta ou ineficiência destas 
garante um ambiente propício à proliferação de diversas doenças, 
principalmente as de veiculação hídrica. Nesse sentido o objetivo do 
trabalho é analisar as condições de saneamento Básico em Guaraciama- 
MG e sua relação com a ocorrência de doenças de veiculação hídrica. 
Os procedimentos metodológicos consistiram em revisão bibliográfica, 
levantamento documental e trabalho de campo no município de 
Guaraciama para a identificação das condições ambientais. Ao constatar 
a inexistência de uma gestão voltada para a implantação do sistema de 
saneamento básico na cidade, nota-se o caos e o abandono da mesma, o 
que traz diversos riscos à população. Diante de tal cenário, faz-se 
necessária a adoção de políticas públicas voltadas para o saneamento 
básico, sendo estas de caráter crucial para o desenvolvimento de um 
ambiente que ofereça uma boa qualidade de vida para a população. 

Palavras chaves: Água. Saneamento básico. Doenças. Políticas 
Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O direito fundamental à saúde está descrito na Constituição Federal de 
1988, em que trata dos direitos sociais da população, dispostos no 
artigo 6º, Capítulo II, que “garante mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. Garantir uma boa qualidade de 
vida para a população depende unicamente do estabelecimento de 
condições que assegurem a todos o acesso às ações e serviços de 
promoção, proteção e manutenção da saúde, destacando 
principalmente ações de caráter preventivo, já que de acordo com a 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2006), a cada R$ 1,00 
investido por governos em saneamento básico economiza se R$ 4,00 
em custos no sistema de saúde. 

A implementação do sistema de saneamento básico é necessário, pois 
possibilitaria uma melhoria nos investimentos de recursos públicos no 
Brasil, onde „„cerca de 80% de todas as doenças, e um terço dos óbitos 
em países em desenvolvimento se dá pelo consumo de água 
contaminada, e a perda de um décimo do tempo produtivo de uma 
pessoa se dá pelas doenças relacionadas à água” (ARNAUD [S.d.] apud 
BATISTA, 2004).  

Por se tratar de um conjunto de políticas voltadas à melhoria do meio 
físico onde a pessoa habita, a implantação do saneamento básico 
caracteriza-se por modificar ambientes insalubres, de forma que se 
assegure a saúde e boa qualidade de vida para a sociedade. Tais 
benefícios só podem ser assegurados a partir dos resultados de outros 
indicadores, como: demográficos, socioeconômicos, fatores de risco, 
gastos públicos e cobertura dos serviços de saúde. Portanto, cada 
cidade deve possuir seu próprio plano municipal de saneamento. A falta 
ou ineficiência deste garante um ambiente propício para a proliferação 
de diversas doenças, principalmente as de veiculação hídrica, sendo 
necessária uma maior atenção dos gestores em relação ao recurso 
hídrico, pois este é fundamental para a manutenção da vida. Além 
disso, é possível detectar problemas ambientais a partir da falta de 
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tratamento de esgoto e aterros sanitários, como a contaminação de 
mananciais através do chorume.  

Desta forma, o objetivo deste estudo é analisar as condições de 
saneamento Básico em Guaraciama- MG e sua relação com a 
ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Os procedimentos 
metodológicos consistiram em revisão bibliográfica e documental, além 
de trabalho de campo para observação das condições ambientais. Os 
dados utilizados foram obtidos do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e Ministério da Saúde – MS.  

 
 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO 

A preocupação com saneamento, ao longo da história, esteve quase 
sempre relacionada à transmissão de doenças, sendo possivelmente 
fundamentada na observação do ambiente, visto que ao afastar os 
dejetos e resíduos sólidos e ao uso de água purificada a ocorrência de 
doenças era em menor escala. Gouveia (1999) assevera que Hipócrates 
em 400 a. C. na sua obra “Ares, águas e lugares” considerava o papel 
primordial do meio ambiente físico, ao indicar condições adequadas 
para a ocupação, tal como a relação entre áreas pantanosas e 
transmissão de doenças, classificando deste modo alguns ambientes 
insalubres.  

As práticas sanitárias deste período eram bastante simplórias, já que se 
encontrava em formação a sociedade, e com isso, a compreensão do 
meio em que vivemos. Sendo assim, a própria convivência em 
sociedade e a exposição aos agentes externos marcaram o início das 
primeiras práticas sanitárias da população, que em sua maioria vieram 
no sentido de suprir os desequilíbrios ambientais causados pelo próprio 
homem. 

Desde a Antiguidade podem ser verificadas ações como 
armazenamento da água e maneiras de descartar os “refugos humanos” 
como forma de garantir a salubridade. Essas ações podem ser 
observadas no ano 2.000 a.C. nos escritos hindus recomendando 
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manter a água em recipiente de cobre, devendo ser exposta à luz do sol 
e posteriormente filtrada através do carvão. O uso do alúmen pelos 
chineses há centenas de anos, para clarificar a água também é uma ação 
verificada. Os hebreus, além do conhecimento dos processos de 
clarificação das águas, lavavam as mãos antes das refeições e após o uso 
do sanitário. Também entre egípcios, gregos, romanos e astecas podem 
ser verificados conhecimentos de práticas sanitárias (SILVA FILHO, 
1998 apud MAGALHÃES, 2009 p. 58). 

Portanto, a importância do saneamento e sua associação com a saúde 
remontam as mais antigas culturas. Entretanto, tais práticas sanitárias 
não foram difundidas e socializadas durante a idade média, o 
conhecimento preservou-se apenas em bases eclesiásticas, sendo 
difundidas inúmeras epidemias, devido ao crescimento da população e 
marginalização da mesma em cortiços. Nestas áreas, os indivíduos 
depositavam seus dejetos em vias públicas sem um manejo adequado, o 
que garantia um ambiente propício para a proliferação de doenças. 
Ainda com o aparecimento dos estados nacionais, a administração da 
saúde pública se manteve semelhante ao período medieval, e cabia a 
cada habitante a responsabilidade pela limpeza das ruas e, ainda que a 
poluição das águas e dejetos nas ruas fosse punida, os governantes não 
tinham controle de tais ações (REZENDE; HELLER, 2008). 

Já com a Revolução Industrial houve o congestionamento das cidades e 
a precarização dos serviços públicos, o que resultou em grandes 
impactos na saúde da população, momento em que surgem as primeiras 
leis ambientais, como tentativa de conter problemas decorrentes da 
falta de infraestrutura. As ações de saneamento neste período foram 
negligenciadas devido aos avanços propostos pela industrialização que 
se intensificou a partir de 1830. Entretanto, a modernização imposta 
pela industrialização impulsionou avanços na engenharia sanitária, de 
forma que se ocasionaram grandes avanços na saúde pública. Os 
problemas de saúde foram assumidos como prioritários nos países 
capitalistas, ao levar em consideração a luta por melhorias sociais 
reivindicadas pela classe trabalhadora, dando início a uma nova visão 
sobre saúde pública, com o nascimento, assim, da educação sanitária. 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 
 

179 

 

Entendeu-se que a manutenção da saúde e a prevenção das doenças só 
seriam alcançadas com o combate a ignorância. Assim, os 
departamentos de saúde intensificaram e organizaram atividades 
voltadas para a educação sanitária (REZENDE; HELLER, 2008, p. 
73). 

Contudo, com a criação de legislações eficazes os países desenvolvidos 
alcançaram salubridade em suas cidades e ações de saneamento 
eficiente, ao contrário dos países em desenvolvimento que apresentam 
sérios problemas relacionados ao baixíssimo nível de oferta desse 
serviço, como é o caso do Brasil.  

No Brasil, as ações de saneamento foram variadas, diante da vasta 
extensão territorial com grande influência dos aspectos econômicos, 
sociais, políticos e culturais de cada região. Desde a sua colonização as 
práticas sanitárias eram de caráter individual, haviam poucas 
intervenções realizadas no plano coletivo, devido ao pequeno 
contingente populacional na cidade, sendo que a maioria das políticas 
criadas naquele período esteve vinculada ao interesse das elites. 

Portanto poucas conquistas foram observadas nesse período, 
restringindo-se apenas ao fornecimento de água através de aquedutos, 
chafarizes, cisternas e poços. Observa-se ainda que apenas as pessoas 
de posses tinham acesso a essas “amenidades”. As pessoas de poder 
aquisitivo mais baixo precisavam buscar água cada vez mais longe à 
medida que a cidade crescia e as águas iam se contaminando 
(MAGALHÃES, 2009, p. 65) 

Pode-se observar na fala de Magalhães (2009) que a população carente 
foi menos favorecida acerca das ações de saneamento básico no Brasil, 
sendo somente na década de 1970 que as principais características do 
saneamento no país foram estabelecidas durante a implementação do 
Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANASA, que teve como 
principal motivação a necessidade de atendimento da demanda urbana 
por abastecimento de água, em função do crescimento populacional 
acelerado nas cidades a partir de meados da década de 1960. 
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Com o PLANASA houve significativa melhora nos serviços de 
atendimento de água tratada, no entanto, faltava uma unidade que 
estabelecia às ações integradas de saneamento que envolvia todos os 
serviços de manutenção da saúde, desta forma, a criação de uma nova 
política pública, a Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 estabeleceu as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico.  

 

UMA ANÁLISE DO SANEAMENTO BÁSICO EM 
GUARACIAMA-MG 

O município de Guaraciama está localizado na Mesorregião Norte de 
Minas (Mapa 1), entre as coordenadas geográficas de Latitude: 16° 59' 
51'' Sul e Longitude: 43° 41' 0'' Oeste. Originou-se com o nome 
Taiobas datando-se em 1905, em terras doadas pelos fazendeiros João 
Veloso e Vicente Figueiredo, fazendo parte do distrito de 
Bocaiuva/MG. Logo após, o povoado passou a ser chamado de Santa 
Clara, em homenagem à santa devota da população, mas somente em 
dezembro de 1995, desmembrou-se de Bocaiuva, criando o município 
de Guaraciama que em indígena significa "terra do sol” (IBGE, 2010). 
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Mapa 1- Localização do município de Guaraciama na Mesorregião 
Norte de Minas. 

 

 

A população de Guaraciama é de 4.718 pessoas, residentes em uma área 
de 390,263 km², que se divide em 2.378 homens e 2.340 mulheres. 
Sendo que a maioria da população encontra-se na faixa etária entre 0 a 
19 anos. A taxa de alfabetização para esta faixa é de 80,70 %, sendo 
oferecidos na cidade o ensino fundamental e médio (IBGE, 2010). Os 
cursos técnicos ou superiores são encontrados em Bocaiuva e Montes 
Claros cidades mais próximas.  

Os aspectos geomorfológicos de Guaraciama 

O cerrado representa o principal tipo de vegetação. A paisagem 
predominante é de relevo mais plano, chapada, e parte montanhosa na 
borda leste, A altitude máxima é atingida na serra da Cana Brava (1.032 
m) e a mínima é de 740 m às margens do rio Tabatinga. O solo é silto-
arenoso com teores de cálcio elevados e baixo fósforo e potássio 
(BRASIL, 2005, p.3). 

Como o índice pluviométrico é extremamente baixo, Guaraciama e as 
demais cidades do Norte de Minas apresentam o clima subúmido seco a 
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semi-árido, de acordo com a classificação de Thornthwaite 
(CARVALHO et al., 2011). Como a principal característica do clima é a 
ocorrência de chuvas periódicas (Outubro á Março), em parte às 
atividades econômicas são limitadas, tais como: a criação de animais e 
agricultura, sendo esta de subsistência, ou destinadas ao comércio. 
Desta forma, diversos projetos governamentais foram implantados a 
fim de minimizar os danos causados pela seca e priorizar o acesso da 
população à água. Pois a incidência de doenças de veiculação hídrica 
está diretamente associada à má qualidade da água consumida, pela 
inexistência ou precariedade de estruturas de tratamento de água e 
esgoto. 

No que se refere ao Saneamento Básico no Brasil, em janeiro de 2007, 
seu marco foi definido pela Lei citada anteriormente, a N° 11.445, que 
contém as diretrizes e princípios para o saneamento, ou seja, 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 
manejo de resíduos sólidos e as atividades de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domésticos, ficando a 
cargo dos municípios a elaboração do plano municipal de saneamento e 
execução do mesmo.  

A eficiência destes serviços no contexto nacional ainda é um desafio a 
ser superado, pois, em 2010, cerca de 1.915.292 domicílios do país 
ainda não dispunham de abastecimento de água adequada. E 
aproximadamente 1.514.992 domicílios não tinham sanitários e 
7.218.079 lançavam os resíduos sólidos diretamente no ambiente de 
forma inadequada (IBGE, 2012). Ainda de acordo com dados da 
Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios – PNAD (2012), em 
2008, cerca de 12.148.032 brasileiros não tinham acesso ao 
abastecimento de água. A pesquisa identificou 7.935 municípios no País 
onde, independentemente da existência de rede geral de abastecimento, 
ocorreu a distribuição de água por outras formas, mas em sua maioria 
por carros pipas. Observa-se que a distribuição de água em todo o país 
é extremamente desigual, sendo que os melhores indicadores 
encontram-se nas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste, já o 
nordeste além dos menores indicadores socioeconômicos detém o 
acesso a água tratada em menor quantidade. 
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Minas Gerais localizada na região sudeste é considerada desenvolvida 
economicamente por mover grande porcentagem dos investimentos e 
lucros nacionais, principalmente nos últimos anos, em que são notáveis 
as melhorias no quesito saneamento básico no estado como mostra a 
tabela 1. 

Tabela 1– Proporção de domicílios com serviços de saneamento em 
Minas Gerais e Brasil. 

 
 Fonte: IBGE, censo de 2000 e 2010. 

Ao analisar a tabela percebemos que houve crescimento tanto da taxa 
esgotamento sanitário quanto de abastecimento de água no Brasil e em 
Minas Gerais, porém o valor em si sofre um acréscimo maior no estado 
de Minas Gerais. Porém, grande parte dos seus municípios, em maior 
quantidade os localizados no norte do estado, ainda se encontram sem 
a instalação de companhias que executem os parâmetros para 
tratamento de água e esgoto, ou que atendam de forma adequada, por 
se tratar de uma das regiões menos desenvolvida do estado (DIAS ET 
AL., 2013). Um bom exemplo do exposto acima é o município de 
Guaraciama, que teve sua emancipação em 1995 em um contexto pós- 
regime militar, no qual se intensificaram as emancipações no Brasil, 
sendo interessante ressaltar que, de acordo com dados do IBGE, 94,5% 
dos 1.405 municípios instalados entre os anos de 1984 e 2000 têm 
menos de 20 mil habitantes e entre os 1.018 municípios instalados entre 
1991 e 2000, destes apenas 40 possuíam mais de 20 mil habitantes. 

Os motivos para a emancipação dos municípios variam desde as 
características de cada lugar (localização, população, urbanização, 
dentre outros) à alegação do descaso dos municípios de origem. A 
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criação de novos distritos administrativos deveria garantir a existência 
de recursos para a manutenção da cidade e seu crescimento, entretanto 
deve-se levar em consideração que a execução desses serviços deve ser 
subsidiada de acordo com o número de habitantes. Desta forma, 
Gasparini e Miranda (2006) mostraram que existe maior carência de 
serviços públicos nos municípios entre 5 mil e 10 mil habitantes, com 
tendência a quedas maiores a partir desse ponto. Tal déficit de serviços 
acontece de forma nítida nos municípios com até 20 mil habitantes, e 
em menor grau entre 20 mil e 50 mil habitantes. Além disso, é 
justamente nos municípios com até 20 mil habitantes que também se 
encontram as maiores ineficiências dos gastos. Já os municípios com até 
50 mil habitantes dispõem de recursos suficientes, para colocar as 
cidades em uma situação de melhor cobertura de serviços públicos. Há 
a necessidade de maior atenção dos gestores, impondo uma estrutura 
financeira capaz de dar suporte aos investimentos necessários ao 
saneamento básico dos distritos de todos os estados brasileiros, e 
procurar investir em políticas públicas eficazes.  

Portanto, a realidade vivida pela população de Guaraciama não se difere 
de diversas cidades brasileiras. Atualmente a mesma se encontra sem 
uma empresa que execute serviços de Saneamento Básico, sendo que 
grande parte da água que abastece o município é retirada do Córrego da 
Onça, a outra parte é de poços artesianos, cuja distribuição para as 
residências é feita pela prefeitura através de bombas de sucção. Como o 
abastecimento é feito sem nenhum tratamento o município recebe do 
Ministério da Saúde o hipoclorito de sódio que é distribuído 
gratuitamente para a população pela Unidade Básica de Saúde Santa 
Clara, que atualmente oferece os serviços básicos de atendimentos a 
população. Porém os casos com diagnóstico mais grave são 
encaminhados para Bocaiuva e em sua maioria para Montes Claros, 
devido à falta de infraestrutura adequada do município para tais 
atendimentos. 

O abastecimento de água na zona rural é feito somente por poços 
artesianos, que depois de canalizada é distribuída para as casas, sua 
gestão é feita de forma igualitária, a cargo das associações de cada 
comunidade. No que se refere ao acesso ao hipoclorito de sódio, a 
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população recebe visitas feitas por agentes de saúde que explicam como 
deve ser ministrado seu uso tanto em pequena, quanto grandes escalas, 
devido recentemente as residências terem recebido caixas para 
armazenamento de água captada pela chuva, através de incentivos da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba- CODEVASF. Seu uso é direcionado para diversas atividades, 
em especial para abastecimento humano. Deve-se ressaltar que a 
maioria das pessoas não faz o uso do produto regularmente, pois 
alegam que a água já é potável, porém a qualidade da água de chuva 
pode ser influenciada de diversas maneiras, pelo sistema de captação 
(telhados, calhas e superfícies de escoamentos), pelo ar, que permite a 
entrada de contaminantes, tais como, poeira, fezes de animais e folhas 
de árvores, além de contaminar a água com microrganismos nocivos à 
saúde, o que causa sabores e odores na água. 

É importante destacar que a poeira e a fuligem se acumulam nas áreas 
de coleta como telhados, contaminando as águas. As condições de 
limpeza da área de coleta e qualidade do ar da região de captação devem 
ser consideras para a determinação das utilizações possíveis dessas 
águas. A eliminação da primeira porção d‟água coletada (“first flush”) é 
uma forma prática de se amenizar a poluição das águas pluviais pelos 
poluentes dispersos na atmosfera (FENDRICH e OLIYNIK, 2002 
apud NETO, 2012). 

Deste modo, é de grande importância que a população tenha cuidados 
adequados para a captação da água de chuvas, através de limpezas 
periódicas no sistema de captação e armazenamento da água, para que 
após a adição do produto e filtragem da água, ela esteja propicia para o 
consumo humano. No que se refere ao destino do esgoto tanto na 
cidade como na zona rural, o mesmo é feito através de fossas sépticas, 
cada residência tem a sua própria, que são construídas de acordo com o 
número de pessoas na moradia. O lixo produzido pelas famílias no 
campo são queimados ou enterrados em terrenos distante das casas, 
enquanto que no perímetro urbano de Guaraciama, a coleta é feita pela 
prefeitura que encaminha o lixo para o aterro sanitário do município, 
porém é visível a quantidade de material em decomposição sem a 
utilização de critérios de engenharia e normas operacionais específicas 
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que permitem a confinação segura em termos de controle de poluição 
ambiental e proteção à saúde.  

Este mesmo material em processo de decomposição resulta em outro 
grande problema ambiental, à infiltração de chorume, um líquido de cor 
escura que lixiviado penetra no solo e nos lençóis freáticos 
contaminando-os. Os contaminantes carreados pelo chorume são 
decorrentes da composição do resíduo sólido e das atividades climáticas 
desenvolvidas no depósito. 

A presença do chorume é de longe a mais significante ameaça para as 
águas subterrâneas, uma vez que ele pode alcançar as camadas mais 
profundas dos aterros. O chorume também pode ter um fluxo de 
escoamento lateral para um determinado ponto onde é descarregado 
para a superfície como uma infiltração, ou move-se através da base do 
aterro em direção a sub-superfície. Dependendo da natureza destas 
formações e da ausência do sistema de coleta do chorume, este tem 
sido associado diretamente à contaminação dos aqüíferos abaixo da 
linha do aterro, tornando-se alvo de extensas investigações, desde há 
quatro décadas (ZANONI, 1972; WALLS, 1975, p.16). 

Desta forma, ao analisar o sistema de água para abastecimento rural e 
urbano feito através de poços subterrâneos e o atual estado das 
políticas públicas de Guaraciama, percebe-se que a fragilidade das redes 
de estruturas básicas, que propicia a criação de ambientes insalubres 
que afetam a qualidade de vida da população, o que implica refletir 
sobre as políticas públicas da região e a elaboração de um Plano 
Municipal de Saneamento Básico, sendo esse de suma importância no 
que concerne ao andamento das ações práticas do saneamento no 
município, tornando o ambiente adequado para a ocupação humana. 

A falta de saneamento propicia surtos de diversas doenças, aumenta os 
gastos da rede pública de saúde para seu tratamento. Os gastos do 
Brasil em tratamento e internações pelo SUS por diarreias alcançaram 
no ano de 2011 cerca de R$ 140 milhões e mais de 88% das mortes por 
diarreia no mundo decorrem da falta de redes de esgoto e no Brasil este 
número é superior a 80% (IDEIA, S/D.). 
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A adoção de medidas que visem à melhoria das estruturas de 
saneamento básico e ambiental e promoção de uma educação sanitária, 
adotando-se hábitos higiênicos como a utilização e manutenção 
adequada das instalações sanitárias e melhorias na higiene pessoal, 
doméstica e alimentar é de grande importância para o controle da 
transmissão de doenças de veiculação hídrica (MAGALHÃES, 2009 p. 
90). 

Nota-se que a relação entre saneamento básico e a propagação das 
doenças de veiculação hídrica, caracteriza-se como a causa e a 
prevenção, ou seja, investir em saneamento é investir em saúde. Assim, 
a fragilidade das redes de estruturas básicas propicia a criação de 
ambientes insalubres que afetam a qualidade de vida da população, o 
que implica refletir sobre as políticas públicas do país, repensando-as de 
acordo com a realidade vivida em cada região. 
 
 
CONSIDERAÇÕES  
 
Ao analisar o sistema de abastecimento de água da cidade de 
Guaraciama-MG, comprovou-se que não há implantado um sistema de 
saneamento básico adequado, o que configura um cenário de caos e 
abandono e traz diversos riscos à saúde da população. A adoção de 
políticas públicas direcionadas para ações de saneamento básico, são de 
caráter crucial para o desenvolvimento de um ambiente que ofereça 
uma boa qualidade de vida para a população, evitando possíveis surtos 
de doenças de veiculação hídrica e redução dos gastos ligados ao 
tratamento. Devido às características desta região, citadas no decorrer 
deste trabalho, a ocorrência de doenças de veiculação hídrica constitui 
um número elevado se compararmos com os demais municípios do 
estado, exigindo, assim, uma maior atenção do estado a este município, 
que atualmente possui poucos recursos. 
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RESUMO: A leishmaniose visceral (LV) até bem pouco tempo, estava 
associada aos ambientes rurais, porém o que tem se observado nos 
últimos anos é a urbanização desta doença. Este artigo busca analisar a 
influencia do território urbano no desenvolvimento da leishmaniose no 
município de Montes Claros - Minas Gerais. Para tanto foram avaliados 
135 casos clínicos de LV, notificados entre janeiro de 1998 e dezembro 
de 2007, em Montes Claros - MG, diagnosticados no Hospital 
Universitário Clemente de Faria. Os estudos foram divididos nas 
seguintes categorias: (A) Leishmaniose Visceral; (B) Geografia da saúde: 
influencia do território na proliferação das doenças; (C) Analise de 
casos de LV e a influência geográfica. Os resultados do estudo 
indicaram que a Leishmaniose é endêmica e que aspectos relacionados a 
estrutura geográfica e estrutural do meio ambiente local favorece o 
surgimento da doença. A morbidade da LV em Montes Claros 
apresenta-se como maior do que a média nacional.  

Palavras Chave: Leishmaniose Visceral. Geografia da Saúde. Montes 
Claros. 
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INTRODUÇÃO 

Os seres humanos estão suscetíveis a adquirir doenças diversas e o 
território onde as pessoas vivem pode influenciar para o 
desenvolvimento de algumas delas. Alguns fatores como má ocupação 
do solo, contaminação ambiental, saneamento precário, aglomeração e 
circulação de pessoas em associação com condições econômicas e 
culturais, ou seja, com características individuais como renda familiar 
baixa, educação precária, habitação inadequadas, desnutrição alimentar 
dificuldade de acesso aos serviços de saúde tornam o espaço geográfico 
favorável à propagação de endemias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2010). 
 
A Leishmaniose, também conhecida como Calazar ou Febre Dundun é 
uma doença crônica sistêmica, caracterizada por febre de longa duração 
além de outras incomodas e graves manifestações que, se não tratada, 
evolui para o óbito após 1 ou 2 anos do aparecimento dos sintomas. 
Causada por um protozoário do gênero Leishmania, é uma zoonose que 
afeta outros animais além dos homens.  
 
A geografia da saúde, ou geografia médica, objetivando o estudo da 
relação do homem com o seu meio pode contribuir para a identificação, 
entendimento, aplicação de informações geográficas, perspectivas e 
métodos para o estudo da saúde, das doenças e da assistência médica, 
como bem explicita Ramos (2014). 

 
Tendo em vista a possibilidade de assumir formas graves, e a sua alta 
incidência, a LV se tornou uma importante doença em Montes Claros. 
Segundo Monteiro et al. (2005), em Montes Claros, é encontrado um 
ambiente característico e propício à ocorrência de LV. Por isto, este 
trabalho teve por objetivo conhecer o perfil epidemiológico dos 
pacientes clínicos com LV, da cidade de Montes Claros, atendidos no 
Hospital Universitário Clemente de Faria, entre janeiro de 1998 a 
dezembro de 2007, assim como apontar as influencias geográficas que 
influencia a proliferação da LV na cidade. Com isto, espera-se prover 
dados que venham otimizar os trabalhos de prevenção nesta cidade, 
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economizando tempo e recurso no combate a LV e garantido uma 
melhor qualidade de vida para a população. 

A simples mensuração do número de casos da doença sem fazer 
referência à população em risco pode, ocasionalmente, dar uma ideia da 
magnitude do problema ou da sua tendência em curto prazo em uma 
população como, por exemplo, durante uma epidemia. Porém, os dados 
de prevalência e incidência tornam-se mais úteis quando são 
relacionados à população sob risco (BEAGLEHOLE et al., 1996). Nos 
últimos dez anos, a transmissão autóctone da LV foi registrada em mais 
de 1.600 Municípios brasileiros, com incidência média de aproximados 
dois casos por 100.000 habitantes e letalidade em torno de 5% 
(WERNECK et al., 2008). 

 

LEISHMANIOSE VISCERAL: ENDÊMIA RURAL 
EMERGENTE NO ESPAÇO URBANO 
 
A Leishmaniose Visceral ou Calazar é uma doença sistêmica provocada 
pela Leishmania donovani que parasita as células do sistema fagocítico-
mononuclear do homem e de outros animais (GONTIJO; 
CARVALHO, 2003). 
 
O gênero Leishmania compreende protozoários parasitas, com um ciclo 
de vida digenético (heteroxênico), vivendo alternadamente em 
hospedeiros vertebrados e insetos vetores, estes últimos sendo 
responsáveis pela transmissão dos parasitas de um mamífero a outro 
(GONTIJO; CARVALHO, 2003).  
 
Genaro; Marques; Reis (2000) definem a Leishmaniose Visceral ou 
Calazar, como sendo uma enfermidade infecciosa, generalizada, 
crônica, caracterizada por febre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, 
anemia e leucopenia, hipergamaglobulinemia, edema e estado de 
debilidade progressivo, levando o paciente ao óbito se não for 
submetido ao tratamento específico.  
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No Brasil, a Leishmaniose Visceral ocorre em todos os estados, com 
menor incidência nos estados do Sul, sendo que acomete, 
principalmente, crianças com idade entre 0-10 anos (cerca de 80% dos 
casos). A quase totalidade dos casos, até poucos anos atrás era 
procedente da zona rural, mas, hoje, encontra-se em grande expansão 
para focos urbanos. A maior incidência de Leishmaniose Visceral, no 
Brasil, ocorre no Nordeste, seguida pela região Sudeste, Norte e 
Centro-Oeste. 
 
A maioria das áreas de endemias no Brasil apresentam grande 
dificuldade para erradicação da doença, devido às condições ambientais 
como, o forte calor, a umidade e às coleções hídricas, abundantes que 
providenciam condições propicias ao desenvolvimento do inseto vetor, 
além das condições humanas como, habitação, falta de programas 
operacionalizadores como a borrifação de inseticidas e à própria 
dispersão demográfica das áreas. 
 
No Brasil tem-se registrado cerca de 1.980 casos por ano. As taxas de 
incidência anual por 100.000 habitantes têm alcançado 20,4 em algumas 
áreas. As taxas de letalidade, que vêm sendo anotadas, chegam a 10% 
em alguns locais. 
 
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, divisão 
Montes Claros, apontam que a taxa de incidência anual é maior hoje, 
podendo chegar a 25 em 100.000 habitantes nos últimos dois anos, 
quando houve surto epidêmico em algumas regiões e uma incidência 
maior de casos autóctones em várias áreas. 
 
O período de incubação é variável, podendo haver a manifestação da 
doença entre 10 dias e 24 meses, sendo em média de 2 a 4 meses. A 
evolução da doença no ser humano é lenta, levando os doentes a um 
estado de desnutrição profunda e surtos febris irregulares, com alguns 
períodos de ausência de febre. 
 
Marcondes, Sustovich & Ramos (2002, p. 803) alertam para o fato de 
que 
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[...] em regiões endêmicas, nem todos os indivíduos infectados 
apresentam a doença; em alguns, após a inoculação pelo inseto vetor, 
as Leishmanias são destruídas pelo sistema imunitário específico e 
inespecífico; em outros, a doença pode se apresentar oligossintomática, 
e apenas uma parcela dos atingidos pelas picadas dos flebótomos 
transmissores irá desenvolver a doença com as características clínicas 
peculiares à Leishmaniose Visceral. 

 
O controle da Leishmaniose visceral pode ser baseado em quatro 
medidas, que devem ser desenvolvidas simultaneamente: tratamento de 
todos os casos humanos, eliminação de todos os cães infectados, 
combate ao mosquito transmissor através da borrifação de inseticidas, 
educação da população para evitar acúmulo de água indevida nos 
domicílios e peridomicílios; informando sobre as medidas para 
exterminação do vetor e controle de doença. 
 
 
 
GEOGRAFIA DA SAÚDE: INFLUÊNCIA DO TERRITÓRIO 
NA PROLIFERAÇÃO DAS DOENÇAS  
 
De acordo com Souza (2006, p. 77) território é uma porção do espaço 
geográfico “definido e delimitado por e a partir de relações de poder”, 
quer seja entre o Estado, entre movimentos sociais, pequenas 
comunidades, famílias ou trabalhadores, e que mantenha certa 
continuidade quanto às características dos recursos naturais, culturais, 
econômicos e sociais. Neste sentido, o território é um espaço 
construído em escala temporal e espacial, onde se produz vínculos 
políticos, culturais, econômicos e sociais.  
 
No que tange ao território das cidades, este pode ser entendido a partir 
do conceito de cidade como sendo “o grande agrupamento do mundo 
urbano, como a concentração de pessoas num determinado espaço 
onde estas travam relações socioculturais, de comércio, de moradia, de 
enfrentamento político-militar dentre outros” (MENDONÇA; 
GONÇALVES, 2010, p. 4). 
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Silva, Cunha (2007) destacam que com a urbanização dos territórios a 
interação das atividades humanas com o ambiente cresceu gerando 
novas situações positivas e negativas e processos cada vez mais 
complexos, forçando a novas adaptações ou ajustamentos da sociedade, 
e com elas, posteriores repercussões ambientais. Assim, o espaço 
geográfico criou condições para a ocorrência das doenças, o que o 
estudo das doenças e da saúde pela Geografia ganhasse importância e 
se intensificasse nas ultimas décadas. 
 
Segundo Milton Santos (2003), existe uma intensa e permanente 
interação entre o homem e o ambiente que o cerca, o que permite 
considerar a forte influência do meio ambiente na saúde do homem, 
principalmente nos espaços sem infraestrutura de saneamento básico, 
com precárias condições de moradia.  
 
A preocupação com o espaço urbano justifica-se porque esta cada vez 
mais ocorrendo a modificação do espaço em consequências de ações 
antrópicas determinando alterações ecológicas significativas na relação 
do homem com seu meio, e consequentemente os efeitos colaterais 
causados por esses processos de transformações contribuem para maior 
circulação dos agentes infecciosos, através das mudanças de seu habitat 
natural, como afirma Navarro (2002). 
 
Cesse (1999), também se preocupou com a urbanização da LV e, ao 
buscar os fatores que determinam a ocorrência desta doença em áreas 
urbanas verificou que este espaço se caracteriza por apresentar um 
conjunto de condições socioeconômicas e sanitárias muito precárias, 
com um grande número de animais domésticos e de criação no 
peridomicílio das residências, conferindo uma característica de 
ruralização extremamente propícia à ocorrência e expansão desta 
zoonose.  
 
Ramos (2014) alerta que as variações climáticas agravam as ameaças de 
doenças como a LV, pois o aumento da temperatura nas áreas 
endêmicas acelera o ciclo reprodutivo favorecendo a disseminação da 
doença. 
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CARACTERIZAÇÃO DE MONTES CLAROS MG 

A incidência de Leishmaniose Visceral (LV) no estado de Minas Gerais 
é uma doença prevalente em muitos municípios, com o norte do 
Estado sendo responsável pela maioria dos casos de Leishmaniose 
Visceral Humana notificados.  
 
Montes Claros (Mapa 01) está localizada na região norte de Minas 
Gerais, na bacia do Alto Médio São Francisco a uma distância de 420 
km da capital de Belo Horizonte. O município possui uma área 
aproximada de 4.135km2. Segundo senso do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - de 2008, a população estimada é 
de 358,271 habitantes, constituindo a sexta maior população de Minas 
Gerais. 

Mapa 01- Localização do município de Montes Claros no Norte de 
Minas Gerais 

Localização do município de Montes Claros – 
MG 

 

 
Em Montes Claros, a maioria da população é residente na área urbana, 
e devido à forte imigração ocorrida principalmente na década de 70, 
ocorreu uma periferização acentuada, com uma ocupação de áreas 
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inadequadas e degradação ambiental. Segundo Silva (2007), a população 
se caracteriza como de baixo poder aquisitivo, com uma renda per 
capita inclusive inferior à renda per capita de Minas Gerais, o que 
conduz a uma configuração de um espaço urbano complexo, dinâmico 
e contraditório. As condições de pobreza e desigualdade social 
constituem obstáculos para o desenvolvimento. 

O clima é do tipo tropical semiúmido, com temperatura média em 
torno de 25 ºC e com estação seca prolongada (aproximadamente 5 
meses/ano). Dados climatológicos indicam precipitação anual em torno 
de 520 mm, com as chuvas ocorrendo entre os meses de outubro a 
março e umidade relativa variando de 52 a 80% (MONTEIRO et al., 
2005). 

 
 
ANALISE DE CASOS DA LV EM MONTES CLAROS E 
INFLUÊNCIAS GEOGRAFICAS  

A incidência de Leishmaniose Visceral (LV) no estado de Minas Gerais 
é uma doença prevalente em muitos municípios, com o norte do 
Estado sendo responsável pela maioria dos casos de Leishmaniose 
Visceral Humana notificados.  

Este trabalho foi realizado através de uma revisão de prontuários 
médicos de pacientes clínicos com leishmaniose visceral, da cidade de 
Montes Claros, MG, atendidos no Hospital Universitário Clemente de 
Faria (HUCF). Os dados foram coletados no SAME (Sistema de 
Atendimento Médico e Estatístico), do HUCF.  

População total de Montes Claros em cada ano, entre 1998 e 2007, foi 
obtida através de dados do DATASUS. 

Assim busca compreender como a geográfica influencia a incidência da 
LV em Montes Claros, uma vez que de acordo com a literatura 
pesquisada fatores climáticos tem forte relação com aspectos estruturais 
da área e com as condições de vida da população. 
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Em Montes Claros, espaço delimitado para este estudo, a Leishmaniose 
Visceral é endêmica conforme comprovou estudos realizados ao longo 
dos tempos, já que esta sempre foi prevalente no município em 
decorrência das características climáticas do território e das condições 
precárias de vida da população (MORAES, 2013)  
 
O Ministério da Saúde (2006, p. 13) ao caracterizar as doenças 
endêmicas, faz referência a influencia do meio ambiente no processo de 
proliferação das mesmas, ressaltando que:  
 
As transformações no ambiente, provocadas pelo intenso processo 
migratório, por pressões econômicas ou sociais, a pauperização 
consequente de distorções na distribuição de renda, o processo de 
urbanização crescente, o esvaziamento rural e as secas periódicas 
acarretam a expansão das áreas endêmicas e o aparecimento de novos 
focos. Este fenômeno leva a uma redução do espaço ecológico da 
doença, facilitando a ocorrência de epidemias.  
 
Por meio de uma revisão de prontuários médicos de pacientes clínicos 
com leishmaniose visceral, da cidade de Montes Claros, MG, atendidos 
no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), que embasaram 
este trabalho. Os dados foram coletados no SAME (Sistema de 
Atendimento Médico e Estatístico), do HUCF que funciona como um 
centro de referência, atendendo casos de LV oriundos de várias cidades 
vizinhas, inclusive de outros estados como a Bahia. 

Os dados utilizados para o desenvolvimento deste estudo foi 
constituído por todos os pacientes de Montes Claros acometidos pela 
LV entre os anos de 1998 e 2007 (10 anos de observação), atendidas e 
tratadas no HUCF. 

Montes Claros possui uma incidência média de 4 casos de LV para cada 
100.000 habitantes. A morbidade vem aumentado ao longo dos anos, 
apresentando um pico de incidência em 2004, depois mantendo a 
endemia entre 2005 a 2007, como demonstra a figura 1. 
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Figura 1 - Taxa de Incidência da LV em Montes 
Claros MG, no período de Janeiro de 1998 a dezembro 

de 2007. 
 

 Organização: ARAÚJO,C.C.S; SANTOS,W.M.B 

Entre janeiro de 1998 e dezembro de 2007 (10 anos), foram 
diagnosticados 135 casos clínicos de leishmaniose visceral, em pacientes 
de Montes Claros, no Hospital Universitário Clemente de Faria; média 
de 13, 5 casos por ano.  

Souza et al (2008) comprovaram que Montes Claros é uma região 
endêmica para a LV, mesmo com a diminuição da incidência registrada 
da doença tenha diminuído. 
 
Montes Claros evidencia bem o processo de urbanização da LV. Em 
1998 foram diagnosticados 3 casos de LV em Montes Claros. 
Atualmente, esta cidade possui uma média superior a 13 casos por ano. 
Ainda; o fato de apenas 3 casos, de 135 diagnosticados nesta cidade 
entre janeiro de 1998 e dezembro de 2007, terem sido procedentes de 
moradores das zonas rurais, reforça mais a ideia da urbanização da LV 
nesta cidade. 
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CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO QUANTO À IDADE 

A amostra predominante foi formada por indivíduos com a faixa etária 
de 0 a 10 anos (65%), enquanto que indivíduos acima desta idade 
representam uma parcela bem inferior (35%) conforme exibe a figura 2. 

Figura 2 - Distribuição dos casos de LV de acordo com a idade, 
Montes Claros – MG, 1998 – 2007 

 

65%

 

 35%
menores de 10 anos

maiores de 10 anos

 
 

Organização: ARAÚJO,C.C.S. 

Observa-se que a morbidade em menores de 10 anos vem diminuindo 
nos últimos anos, enquanto que aumenta em pessoas acima desta idade, 
como demonstra a figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Morbidade por LV nas diferentes faixas etárias em 
Montes Claros - 

MG.
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Organização: ARAÚJO,C.C.S 

 
Gomes et al. (2009, p. 2) ao avaliar as características clínicas e 
epidemiológicas da LV em crianças internadas no Hospital 
Universitário Clemente de Farias em Montes Claros – Minas Gerais 
destacou que apesar de ser caracterizada como uma doença rural, 
encontra em Montes Claros um ambiente favorável para a disseminação 
dessa zoonose, uma vez que:  
 
[...] As habitações são, em sua maioria, extremamente pobres, com 
deficiência na coleta de lixo e no saneamento básico. Em algumas áreas, 
muitos moradores possuem baixos índices socioeconômicos e a 
convivência com animais domésticos é bastante elevada, resultando em 
acúmulo de matéria orgânica e proporcionando condições favoráveis 
para a ocorrência da transmissão da doença. 
 

CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO QUANTO AO 
GÊNERO 

Houve um predomínio em indivíduos do gênero masculino (59%) em 
relação aos do gênero feminino (41%), o que demonstra a figura 3. 
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Figura 3 – Distribuição dos casos de LV Segundo o gênero, 
Montes Claros – MG, 1998 – 2007 
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Organização: ARAÚJO, C.C.S. 

No período estudado foram notificados pelo Sinan/SMS do município 
uma média de 60,41% de indivíduos acometidos pela zoonose que eram 
do gênero masculino, putativamente, encontravam-se em áreas que 
ofereciam maior risco ou que desenvolviam atividades de lazer ou 
trabalho que envolviam riscos de infecção. Isso atribui relação entre a 
doença e as condições infraestruturais e climáticas do território. 

Ao longo dos anos a incidência da LV vem se mantendo maior no 
gênero masculino em relação ao feminino em Montes Claros, como 
demonstra a figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Incidência da LV quanto ao gênero em Montes 
Claros - MG. 
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Organização: ARAÚJO,C.C.S. 

O grande número de casos clínicos demonstra como a LV é importante 
em Montes Claros, cidade onde a endemia já se instalou. 
Provavelmente o quadro da LV seja ainda mais grave do que o 
apresentado, pois, muitos casos, ao contrário do que se espera, podem 
não ser encaminhados para o HUCF, sendo tratados em outra 
instituição, ou mesmo, pode ocorrer de pacientes que chegam ao óbito 
por não procurar atendimento, muitas vezes por falta de informação. 

 

BAIRROS MAIS REPRESENTATIVOS QUANTO AO 
NÚMERO DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM 
MONTES CLAROS  

Os casos diagnosticados de LV formam distribuídos entre moradores 
de 73 bairros de Montes Claros. 

A LV afetou tanto pessoas procedentes das regiões mais carentes e 
próximas às periferias, quanto pessoas residentes em bairros centrais e 
de classe média e média alta de Montes Claros. Os bairros mais 
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representativos quanto ao número de casos de LV estão listados na 
tabela 1. 

Tabela 1 - Bairros de Montes Claros mais 
representativos quanto ao número de casos de 

Leishmaniose visceral entre 1998 a 2007 

Bairro Número de 
casos 

Morrinhos 9 

Santa Rita 6 

São Judas Tadeu 5 

Alto São João 5 

Major Prates 4 

Monte Carmelo 4 

Santos Reis 4 

Independência 4 

Centro 3 

Vila Atlântida 3 

Vila São Francisco de Assis 3 

Dr. João Alves 3 

Bela Vista 3 

Conjunto Ciro dos Anjos 3 

Zona Rural 3 

  
 

Organização: ARAÚJO,C.C.S. 

Xavier (2002) em estudo retrospectivo dos prontuários dos pacientes 
atendidos no Hospital Universitário Clemente de Farias de Montes 
Claros – Minas Gerais, com diagnóstico comprovado de Leishmaniose 
Visceral de março de 2000 a março de 2001, observou que da cidade, 
onde existem aproximadamente 115 bairros, a maioria possuindo 
infraestrutura básica com água, luz e esgoto, o Hospital Universitário 
Clemente de Faria recebeu 19 pacientes (29,6%) com diagnóstico 
comprovado de Calazar, oriundos de 14 bairros. O Bairro Morrinhos, 
localizado na área central e um dos mais antigos da cidade foi o que 
encaminhou um maior número de doentes (3 casos, 15,7%).  
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Não surpreendeu a comprovação do bairro Todos os Santos como o 2º 
colocado em número de doentes com Calazar, apesar de no mesmo 
residirem pessoas da classe média e média alta e estar beneficiado com 
ampla estrutura física, o bairro em questão é cercado por dois rios, que 
o separa do resto da cidade, o Rio Vieira e o Rio Pai João, o que o torna 
predisposto a servir como procriador do mosquito vetor. A Vila São 
Francisco de Assis e Bela Paisagem tiveram o mesmo resultado do 
Bairro Todos os Santos, encaminhando mais dois pacientes com 
diagnóstico de Calazar comprovado. Os referidos bairros, apesar de 
contrastarem com o Bairro Todos os Santos quanto ao nível 
socioeconômico e cultural de seus habitantes, também apresentam 
condições favoráveis para a disseminação do inseto vetor, pois estão 
próximos ao Rio Pai João. As condições de higiene e pobreza dos 
Bairros São Francisco de Assis e Bela Paisagem encontrando-se 
acúmulo de lixo nas encostas do morro onde eles estão localizados e 
nos quintais das residências, além do número elevado de cães 
(aproximadamente um por residência), coloca-os como os que mais 
necessitam do trabalho conscientizador e de combate à doença via 
Fundação Nacional de Saúde. Os demais bairros, em número de dez, 
enviaram um paciente cada. Todos os bairros populosos e com grande 
extensão territorial, alguns com infraestrutura básica, geralmente estão 
localizados nas proximidades de rios, córregos e riachos e apresentam 
acúmulo de latas, garrafas, lixo nos quintais, o que torna a área propícia 
para o desenvolvimento do vetor. 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE LEISHMANIOSE 
VISCERAL AO LONGO DOS MESES EM MONTES CLAROS 

Não foi observada uma prevalência significativa em diferentes meses do 
ano, sendo os casos diagnosticados de LV distribuídos quase que 
uniformemente ao longo de todos os meses, como demonstra a figura 
4. 
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Figura 4 - Distribuição da amostra ao longo dos 
meses do ano em Montes Claros - MG, 19998 - 

2007. 
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Organização: ARAÚJO,C.C.S. 

Ramos (2014) alerta que as variações climáticas, em especial as 
ocorridas no verão, entremeadas por chuva e sol, agravam as ameaças 
de doenças como a LV, pois o aumento da temperatura nas áreas 
endêmicas acelera o ciclo reprodutivo favorecendo a disseminação da 
doença. 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

A Leishmaniose Visceral é causada por um protozoário do gênero 
Leishmania e é uma zoonose que afeta outros animais além dos homens. 
Em Montes Claros é uma doença endêmica. As condições geográficas e 
infraestruturais do meio ambiente local - associada à situação social, 
econômica e cultural da população - influencia no surgimento e 
proliferação da Leishmaniose Visceral no município. 
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Apesar de ser considerada uma doença rural, encontrou em Montes 
Claros os fatores fundamentais para sua ocorrência, em virtude do 
clima tropical, ocupação desordenada do espaço urbano, condições 
precárias de saneamento básico, precárias condições de vida da 
população, o que comprova que o meio ambiente, as condições de 
saúde e o desenvolvimento cultural e econômico da população estão 
entrelaçados. A LV possui uma alta incidência no município, com uma 
quantidade de casos superior a 13 por ano. 
 
 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Situação epidemiológica das zoonoses de 
interesse para a saúde pública. Boletim epidemiológico. Ano 10, nº 2. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2010. 

CESSE, E. A. P. Expansão e Urbanização da Leishmaniose 
Visceral: Estudo Epidemiológico do processo de transmissão ativo em 
ares urbana - Petrolina/ PE, 1992-1997. Rio de Janeiro; s.n., 1999. 

GENARO, O.; MARQUES, M. J.; REIS, A. L. F. F. Leishmaniose 
visceral americana. In: Parasitologia humana. Ed. Atheneu, 10 ed, p. 
56-72, 2000. 

GOMES, Ludmila Mourão Xavier et all. Características clínicas e 
epidemiológicas da leishmaniose visceral em crianças internadas em um 
hospital universitário de referência no norte de Minas Gerais, Brasil. 
Revista Brasileira de Epidemiologia. vol.12 n.4 São Paulo, Dec. 
2009. 

GONTIJO, Bernardo; CARVALHO, Maria de Lourdes Ribeiro 
de. Leishmaniose tegumentar americana. Rev. Soc. Bras. Med. 
Trop. v.36, n.1 Uberaba Jan./Feb. 2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-
86822003000100011&script=sci_arttext. Acesso em: 12.dez.2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-86822003000100011&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-86822003000100011&script=sci_arttext


O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 
 

208 

 

GUSMÃO, Josianne Dias; BRITO, Patrícia Antônia de; LEITE, Maísa 
Tavares de Souza. Perfil Epidemiológico da Leishmaniose Visceral no 
Norte de Minas Gerais, Brasil, no Período de 2007 a 2011. Revista 
Baiana de Saúde Pública. v.38, n.3, p.615-624 jul./set. 2014. 

MARCONDES, Marcello; SUSTOVICH, Duilio Ramos; RAMOS, 
Oswaldo Luiz. Clínica Médica – Propedêutica e Fisiopatologia. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S/A, 2002. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. 
Dados epidemiológicos.Disponível em 
<www.saude.mg.gov.br/publicaçoes/boletim-epidemiologico. Dados 
epidemiológicos > Acessado em: 28 de agosto de 2008. 

MORAES. Daniel. Centro de Controle de Zoonoses-CCZ 
apresenta relatório de ações. Prefeitura de Montes Claros- MG, 
2013. Disponível em: 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/agencia_noticias/2013/abr- . 
Acesso em: 12.dez.2015. 

MONTEIRO, E. M.; DA SILVA, J. C. F.; DA COSTA, R. T.; COSTA, 
D. C.; BARATA, R. A.; DE PAULA, E. V.; MACHADO-COELHO, 
G. L. L.; ROCHA, M. F.; FORTES-DIAS, C. L.; DIAS, E. S. 
Leishmaniose visceral: estudo de flebotomíneos e infecção canina 
em Montes Claros, Minas Gerais. Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, 38(2):147-152, mar-abr, 2005 

NAVARRO, M. B. M. A, et al. Doenças Emergentes e Reemergentes, 
Saúde e Ambiente. In: Minayo, M.C.S., Miranda, A.C. (Org.). Saúde e 
Ambiente Sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2002. 

PRADO PF, ROCHA MF, SOUSA JF, CALDEIRA DI, PAZ GF, 
DIAS ES. Epidemiological aspects of human and canine visceral 
leishmaniasis in Montes Claros, State of Minas Gerais, Brazil, between 
2007 and 2009. Rev Soc Bras Med Trop. 2011;44(5):561-6. 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 
 

209 

 

RAMOS, Rafaela Rodrigues. O Espaço na Investigação em Saúde: uma 
Perspectiva Geográfica? Geografia v. 23, n.1, Londrina: jan/jun, 2014, 
p. 173 – 189. 

SANTOS, Milton. Saúde e ambiente no processo de desenvolvimento. 
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.8, n. 1, p. 309-314, 2003. 

 

SILVA, L.M.R; CUNHA, P.R. A urbanização da leishmaniose 
tegumentar americana no município de Campinas - São Paulo (SP) e 
região: magnitude do problema e desafios. An. Bras. Dermatol., Rio 
de Janeiro, v. 82, n. 6, P.515-519. 2007. 

SOUZA, Raissa Graciellen; SANTOS, Jéssica Fernandes; 
RODRIGUES, Humberto Gabriel; AVERSI-FERREIRA, Tales 
Alexandre. Casos de leishmaniose visceral registrados no município de 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais Claros, Estado de Minas 
Gerais. Acta Sci. Health Sci. Maringá, v. 30, n. 2, p. 155-159, 2008. 

VIEIRA, J. B. F.; SIMPLÍCIO, A. C. R; MONTEIRO, P. S. A 
letalidade por leishmaniose visceral no Brasil. Rev Soc Bras Med 
Trop. 2002;35:322. 

 

 

 

 

 

 

 



O ESPAÇO GEOGRÁFICO NAS INTERFACES  
DA CULTURA E DA SAÚDE 

 
 

210 

 

MOSTRA REGIONAL DE GEOGRAFIA DA SAÚDE: UMA 
EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPUS I DA UFCG - 

CAMPINA GRANDE - PB 

Martha Priscila Bezerra Pereira 
Professora da Unidade Acadêmica de Geografia - UFCG; Professora 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFPB 
mpbcila@yahoo.com.br 

Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior 
Professor da Unidade Acadêmica de Geografia - UFCG; Professor do 

Programa de Pós-Graduação em História - UFCG. 
xtojunio@yahoo.com.br 

RESUMO: Pensar uma disciplina de Geografia da Saúde que consiga 
contemplar várias dimensões teórico-metodológicas, além de trazer 
estudos de caso que provoquem a curiosidade e a dedicação do aluno 
para estas questões foi um desafio enfrentado no planejamento da 
disciplina Geografia da Saúde, que por seu caráter regional, aborda 
assuntos relacionados tanto à Geografia Física quanto Humana, por sua 
característica prática, está extremamente imbricada com questões 
técnicas, suas legislações e variados sistemas de informação. Como 
solução para este problema propôs-se uma metodologia de ensino que, 
entre outras atividades, deveria prever o planejamento e execução de 
um evento que conseguisse associar atividades de ensino, mostrasse 
resultados de pesquisa e promovesse a extensão ao levar esses temas à 
comunidade universitária. Este trabalho tem como objetivo analisar a 
realização da Mostra Regional de Geografia da Saúde como uma 
experiência de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Para 
execução deste objetivo analisou-se as atividades ocorridas e seu 
aproveitamento pelos alunos. Como principais resultados houve de fato 
uma troca de saberes, os alunos foram instigados por discussões 
teórico-metodológicas diferenciadas e os alunos se motivaram pela 
disciplina. 

mailto:alinechelone@yahoo.com.br
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Palavras chaves: Processo ensino-aprendizagem; projetos; Geografia 
da Saúde; Evento. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Uma disciplina optativa é entendida por muitos alunos como uma 
matéria em que serão satisfeitas algumas curiosidades e para poucos, 
como a especialização de um conhecimento. A disciplina "Geografia da 
Saúde" faz parte do projeto Político do Curso de Geografia do Campus 
I da UFCG no município de Campina Grande. Ela tem como objetivo 
o aprimoramento da capacidade de articular ideias teóricas e práticas no 
âmbito da Geografia da Saúde. 

Diante dessas perspectivas, como pensar uma disciplina que consiga 
contemplar várias dimensões teórico-metodológicas, além de trazer 
estudos de caso que provoquem a curiosidade e a dedicação do aluno 
para estas questões? 

Desta forma, a disciplina foi pensada de maneira que os alunos 
tivessem a chance de aplicar seu conhecimento à algumas atividades 
específicas. Além das aulas expositivas e leitura de textos, são solicitadas 
atividades como: a) elaboração de uma matriz referente a uma 
publicação periódica relacionada à Geografia da Saúde; b)Espaços de 
diálogo referente à textos solicitados para leitura; c) elaboração, 
execução e sistematização de um trabalho de campo e; d) escolha de 
um tema a ser desenvolvido durante a disciplina e apresentado como 
uma das atividades da Mostra de Geografia da Saúde. Dentre estas 
atividades, o espaço de diálogo e a Mostra foram as ações que 
trouxeram melhores resultados. 

No que diz respeito à Mostra de Geografia da Saúde, entendeu-se que 
além do trabalho dos alunos, este evento deveria incluir profissionais 
que lidem direta ou indiretamente com o tema saúde, fazendo o aluno 
entender como temas de interesse da Geografia da Saúde podem ser 
visualizados pelo profissional de Geografia e de ciências afins. 
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A exposição de trabalhos foi idealizada para sensibilizar os alunos no 
sentido de pensar em conjunto os problemas relacionados à Geografia 
da Saúde que afetam a sociedade, assim como sensibilizar qualquer 
transeunte da universidade para questões relacionadas à saúde e ao 
meio ambiente. 

A partir desta atividade percebeu-se inicialmente que a escolha de um 
tema e o estudo sobre o mesmo estava gerando uma pesquisa, além 
disso, sua apresentação em um evento voltado para a sociedade, 
cumpria mais do que simplesmente o papel do ensino, chegava a 
extensão, atingindo os princípios do ensino, pesquisa e extensão, 
expressos no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988). 

De acordo com Dias (2009), quando esses princípios são bem 
articulados conseguem atingir mudanças significativas no processo 
ensino-aprendizagem fundamentando didática e pedagogicamente a 
formação profissional, e estudantes e professores constituem-se, 
efetivamente, em sujeitos do ato de aprender, de ensinar e de formar 
profissionais e cidadãos (DIAS, 2009, p. 39) 

Além disso, Dias (2009) ainda afirma que estes princípios podem ser 
considerados como um paradigma de universidade, em que teria como 
meta a produção de conhecimentos e buscar formas de tornar esses 
conhecimentos acessíveis a formação de novos profissionais e a 
sociedade como um todo. 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar a realização da 
Mostra Regional de Geografia da Saúde como uma experiência de 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

As etapas para a organização da Mostra Regional de Geografia da Saúde 
são: a) Explicação da atividade; b) Escolha de temas de trabalho por 
grupos de até três pessoas; c) elaboração de um plano de ação; d) 
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elaboração de um recurso didático; e) organização do evento e; f) 
apresentação do trabalho no evento. Pode-se considerar que esse tipo 
de atividade seria uma adaptação da pedagogia de projetos, 
considerando o projeto enquanto uma proposta de intervenção 
pedagógica que dá um sentido novo à atividade de aprender, na qual as 
necessidades de aprendizagem afloram na tentativa de se envolver em 
situações-problema (PELIZZARI, 2003, p . 35). 

A explicação da atividade consiste em mostrar aos alunos a 
importância, seu histórico e traçar um plano de ação para a organização 
do evento e da elaboração do trabalho temático. 

Os temas disponibilizados foram vários: a) epidemias; b) agrotóxicos e 
agroecologia; c) segurança alimentar; d) evolução da Geografia da Saúde 
(estado, região, país); e) paisagens de risco, prevenção e promoção; f) 
estabelecimentos de saúde (público/ privado); g) regionalização da 
saúde (estado, região, país); h) políticas de saúde; i) universidades que 
lidam com a Geografia da Saúde (estado, região, país); i) artes de curar 
(município, estado, região ou país); j) práticas alternativas, 
complementares e integrativas em saúde; k) Saneamento e saúde; l) 
Lugares turísticos como espaços da promoção da saúde; m) cidades 
saudáveis; n) sistemas de informação; o) saúde do trabalhador.  

Os procedimentos sugeridos estavam relacionados a: a) perfil 
epidemiológico (localidade, município, estado, região, país); b) Análise 
de alguma morbidade; c) Biografias; d) Análise espacial; e) pesquisa -
ação.  

Os tipos de recursos didáticos sugeridos foram: a) exposição fotográfica 
virtual; b) vídeo de no máximo 10 minutos; c) cartilha; d) demonstração 
de atividade promotora de saúde com entrega de cartilha; e) CD com 
banco de dados; f) Maquete; g)resenha crítica de clássicos; h) Dossiê; i) 
Roteiro de trabalho de campo. 

O plano de ação foi pensado para ser semelhante a um projeto, porém 
com itens adaptados para a atividade da disciplina como: a) título e 
menção ao tema ou recurso escolhido; b) problemática e justificativa; c) 
objetivos; d) público-alvo; e) metodologia; f) fundamentação teórica; g) 
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infraestrutura necessária; h) atividades a serem desenvolvidas; i) formas 
de alimentação de informações, divulgação ou atualização deste recurso; 
j) referências. 

Após a combinação do tema com o procedimento e o recurso foi 
possível ao grupo elaborar o recurso didático, que se constituiu do 
recurso didático acompanhado de um trabalho escrito com a discussão 
teórico-metodológica e um folder explicativo sobre o tema, sendo este 
último elaborado para a ser entregue no ato da apresentação. 

A organização do evento teve o esforço simultâneo do Grupo de 
Pesquisa (PRÓ-SAÚDE GEO) e dos alunos da disciplina. Foram 
elaborados documentos para pedir salas, equipamentos e patrocínios 
externos. Nos dias do evento os grupos foram divididos e cada um 
exerceu uma função para que ocorresse como o planejado. Em suas 
duas versões, o evento ocorreu no âmbito da disciplina de Geografia da 
Saúde (Unidade Acadêmica de Geografia/Centro de Humanidades/ 
UFCG), no município de Campina Grande - PB. 

A culminância da disciplina, do plano de ação e do evento é a 
apresentação dos trabalhos dos alunos, reservado para ocorrer durante 
um turno através de pôsteres. Apesar disso, a Mostra Regional de 
Geografia da Saúde compreende também palestra de abertura, 
minicursos, mesas redondas e uma exposição fotográfica. Para atingir 
um maior número de pessoas, o evento ocorre em lugar de trânsito 
intenso de pessoas. 

A I Mostra Regional de Geografia da Saúde ocorreu no período de 15 a 
19 de abril de 2013 com o tema "Da Geografia da Saúde à Geografia da 
Saúde do trabalhador": experiências de trabalho e de vida". Foram 
apresentados 10 trabalhos, inscritas 22 pessoas, não sendo possível 
contabilizar a quantidade de transeuntes. 

A II Mostra Regional de Geografia da Saúde ocorreu entre os dias 02 a 
06 de março de 2015 com o tema "Promoção da Saúde a partir de 
ações multiescalares". Foram apresentados 14 trabalhos, inscritas 43 
pessoas, também não sendo possível contabilizar a quantidade de 
transeuntes. 
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A exposição dos resultados e sua discussão serão apresentadas a partir 
de sínteses sobre as apresentações dos convidados e dos trabalhos dos 
alunos, entendendo os discentes como sujeitos coletivos, pois são 
entendidos como multidimensionais influenciados por regras 
superiores, que projetam o que pensam sobre sua coletividade e 
contribuem para transformar algumas relações sociais onde vivem 
(PEREIRA, 2011). 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS CONVIDADOS PARA A DISCIPLINA 
E OS ALUNOS 

No que diz respeito aos convidados, inicialmente percebeu-se que 
devido à diferentes visões de mundo, a partir da utilização de 
metodologias científicas diversas, foi possível proporcionar ao aluno 
maneiras diferentes de observar a Geografia da Saúde, e 
consequentemente, com a utilização de autores distintos. 

A partir da visão dialético-marxista foram citados autores como Marx 
(1982), Lefebvre (1992, 2001) e Santos (1997) para contextualização 
geral do método e alguns dos conceitos atrelados, a partir daí 
defenderam, em linhas gerais, que o local e a classe social em que se 
encontra o trabalhador condiciona sua forma de inserção e condições 
próprias de trabalho, que irão influenciar diretamente nas suas 
condições de vida e de saúde, assim como de toda a sua família. A 
partir deste olhar foi definida a palestra de abertura na I Mostra 
Regional de Geografia da Saúde sob o tema: "Da Geografia da Saúde a 
Geografia da Saúde do Trabalhador: experiências de trabalho e de vida" 
no qual a palestrante tem como uma de suas obras mais relacionadas ao 
tema o livro intitulado "Ambiente, trabalho e Saúde" (MOREIRA e 
WATANABE, 2006). Ainda nesta primeira versão do evento a mesa 
redonda "Onde está a saúde na minha Geografia" em que os 
participantes falaram respectivamente sobre suas experiências de 
pesquisa enquanto alunos de pós-graduação (SOUZA JÚNIOR, 1999; 
2001; 2008; MARQUES, 2012) e qual a relação destas pesquisas com a 
Geografia da Saúde. 
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A partir da visão sistêmica/complexa foram citados autores como Leff 
(2007), Morin (2002) e Vasconcelos (2002). Em geral, afirmaram que as 
condições ambientais (clima, relevo, vegetação, etc), a história local, sua 
inserção econômica e cultural condicionam determinados tipos de 
agravos à saúde. Na palestra de abertura da II Mostra Regional de 
Geografia, sob o tema "Promoção da saúde a partir de ações 
multiescalares" houve uma explanação sobre temas relacionados ao 
saneamento e meio ambiente, assim como sobre as formas de 
convivência com a seca, o qual foi citado trabalho posteriormente 
publicado (SEGUNDO NETO, VIANNA, RUFFO, 2015). Sob o 
tema "Um olhar caleidoscópico: saúde, espaço e tempo" foram 
realizadas apresentações relacionadas às variadas formas de exploração 
do ambiente e suas consequências para a saúde, assim como o uso das 
plantas medicinais no estado da Paraíba (SOUSA, OLIVEIRA, 
MOURA, 2011). Na mesa redonda "Desenvolvimento, ambiente e 
saúde: desafios atuais" foi apresentado o quanto o ambiente tem sido 
explorado e as várias consequências tanto para o ambiente e para a 
saúde no início do século XXI. 

E a partir da visão fenomenológica, foram apresentadas aos alunos 
obras como a de Bello (2004) e Husserl (1962). Nesta perspectiva, ainda 
sob o tema "Desenvolvimento, ambiente e saúde: desafios atuais" 
foram discutidas experiências de professoras que ao mesmo tempo era 
educadoras da saúde ambiental e higiene pessoal no início do século 
XX no estado da Paraíba (OLIVEIRA, FREIRE, 2015). A partir deste 
quadro de referência foi discutido o que seria essa educação em saúde 
no século XXI, após todas as mudanças ambientais vivenciadas. 

Quanto aos minicursos, estes foram fruto do desejo dos alunos em 
trazer uma discussão de seu interesse. Desta forma, foram convidados 
professores e técnicos da Prefeitura para ministrar os seguintes 
minicursos: "Identificação dos focos de dengue no ambiente" (2012.2); 
"De mãos dadas no controle do Aedes Aegypti"; " Mobilidade urbana: 
o desafio das mudanças para a cidade de grande e médio porte" e; 
"Quantidade e qualidade da água para fins de consumo humano e 
animal e irrigação" (2014.2). 
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Enfim, a participação destes profissionais mostrou a importância da 
escala geográfica, entendida aqui como "a medida que confere 
visibilidade ao fenômeno" (CASTRO, 1995, p 123), assim como 
mostrou a importância do olhar diferenciado a partir de vários métodos 
de abordagem. 

Sobre essas apresentações, os alunos demonstraram em seus discursos 
que conseguiram aprofundar seus conhecimentos, correlacionar teorias, 
metodologias e temas específicos com costumes e conhecimentos do 
dia a dia. 

 

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS NA MOSTRA REGIONAL 
DE GEOGRAFIA DA SAÚDE 

Foram vários os temas escolhidos pelos alunos para a apresentação de 
trabalhos, dentre eles destacaram-se três temas: Agrotóxicos e 
Agroecologia com 4 trabalhos (16,67%), Práticas Integrativas em Saúde 
com 3 trabalhos (12,5%) e; Sistema Único de Saúde, com 3 trabalhos 
(12,5%). Este resultado deve-se no caso do primeiro tema à 
proximidade de parte dos alunos com o meio rural.  
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Com relação às práticas integrativas, havia uma aluna que estava 
desenvolvendo trabalho de iniciação científica, o que despertou a 
curiosidade de mais dois alunos. Enquanto o tema SUS, despertou 
interesse devido a precariedade com que este sistema funciona no 
município de Campina Grande e municípios circunvizinhos. Os outros 
temas foram: mortalidade infantil, paisagens relacionadas à saúde, 
canais urbanos, saneamento e saúde, regionalismo e saúde, costumes, 
violência urbana, violência no trânsito, dengue, ebola, silicose, 
conhecimento geográfico e turismo e saúde (quadro 1). 

No que diz respeito aos procedimentos, o principal foi a revisão da 
literatura, com 11 trabalhos (45,83%). Os outros foram análise espacial 
e análise da paisagem, resgate cultural, análise de morbidade, 
desenvolvimento de metodologia e perfil epidemiológico. Esse 
resultado é presumível devido o tempo para se realizar o trabalho 
(quadro 2). 

QUADRO I - Temas escolhidos pelos alunos da disciplina 
Geografia da Saúde (2012.2/ 2014.2) 

TEMA QUANT. % 

Agroecologia 4 16,670 

Práticas Integrativas em saúde 3 12,50 

SUS 3 12,50 

Turismo e saúde 2 8,34 

Canais urbanos 1 4,166 

Conhecimento geográfico 1 4,166 

Costumes 1 4,166 

Dengue 1 4,166 

Ebola 1 4,166 

Mortalidade Infantil 1 4,166 

Paisagens relacionadas à saúde 1 4,166 

Regionalismo e saúde 1 4,166 

Saneamento e saúde 1 4,166 

Silicose 1 4,166 

Violência no trânsito 1 4,166 

Violência urbana 1 4,166 

TOTAL 24 100 
Fonte: www. prosaudegeo.com.br 
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 O recurso didático mais utilizado foi a cartilha, com 13 trabalhos 
(54,19%), os outros foram a exposição fotográfica, o banco de dados, 
vídeo, relato de experiência e a confecção de um mapa síntese. Com 
relação a esse resultado, o mesmo se deve ao conhecimento de alguns 
alunos da turma em relação a um programa de edição de livro, que 
serviu para a elaboração de cartilhas, no caso, o conhecimento da 
técnica (quadro 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um resultado muito positivo desta atividade foi que alguns alunos 
puderam aprimorar atividades que já estavam sendo realizadas em 

QUADRO II- Procedimentos escolhidos pelos alunos da 
disciplina Geografia da Saúde (2012.2/ 2014.2) 

PROCEDIMENTOS QUANT. % 

Revisão da literatura 11 45,85 

Análise espacial 03 12,50 

Análise da paisagem 03 12,50 

Análise de morbidade 02 8,33 

Desenvolvimento de metodologia 02 8,33 

Resgate cultural 02 8,33 

Perfil epidemiológico 01 4,16 

TOTAL 24 100 
Fonte: www. prosaudegeo.com.br 

QUADRO III- Recurso didático escolhido pelos alunos da 
disciplina Geografia da Saúde (2012.2/ 2014.2) 

PROCEDIMENTOS QUANT. % 

Cartilha 13 54,19 

Exposição fotográfica 03 12,50 

Banco de dados 02 8,33 

Relato de experiência 02 8,33 

Vídeo 02 8,33 

Mapa 01 4,16 

Resenha de um clássico da Geografia 
da Saúde ou de área afim 

01 4,16 

TOTAL 24 100 
Fonte: www. prosaudegeo.com.br 
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projetos de extensão (NÓBREGA, 2015) ou iniciação científica 
(SOUSA e PEREIRA, 2013; LIMA FILHO e PEREIRA, 2015). 
Enquanto outros, a partir da disciplina, puderam elaborar seu TCC 
(ARAÚJO, 2015; JUSTINO SOBRINHO, 2013) e apresentar trabalho 
em evento científico (SOUSA, NUNES, LIMA, PEREIRA, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES 

Pode-se considerar que o evento obteve êxito devido à qualidade das 
discussões ter sido boa, pois os convidados trouxeram discussões 
teórico-metodológicas em suas apresentações, o que instigou os alunos 
a participar com perguntas que enriqueceram o debate, além de 
promover a integração de saberes relacionados a várias instituições de 
Ensino Superior, pois o local de trabalho é apenas uma instância, sendo 
acrescida dos locais de formação e de vida dos seus convidados. Os 
alunos também demonstraram estar motivados tanto no processo dos 
preparativos quanto da execução do evento, extrapolando a questão de 
notas. 

Quanto ao que poderia ser aprimorado, percebeu-se que algumas 
apresentações poderiam ter sido ainda mais adequada ao público-alvo, 
outras poderiam ter sido planejadas para ter uma demonstração, ou 
mesmo ter sido organizada uma degustação (no caso dos trabalhos com 
plantas medicinais). 
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