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Resumo: A pretensão ao desenvolver este trabalho é mostrar que o lugar de vivencia esta interligado ao
conhecimento de vastos conceitos que o educando nos seus diversos níveis de ensino são intermediados a
compreender dentro de disciplinas específicas. Aqui, as imagens aparecem como elemento representativo
de pontos específicos do espaço urbano; sendo por sua vez, discutido como metodologia de trabalho e
didática para o ensino de geografia com o uso da técnica fotográfica, no desvelar dos conceitos por meio
de sua leitura e interpretação histórica e da própria cotidianidade contida na vida social de cada indivíduo
na sua formação escolar. Ao desenvolver este trabalho, pensou se cuidadosamente nos recurso
metodológicos,e isso requer tempo para observação, análise e reconhecimento ainda que parcial do
objeto. Seguido de leitura e revisão de material bibliográfico, realização do campo, articulação da escrita
e na aplicação prática deste estudo posteriormente em sala de aula.O estudo a partir do lugar e por meio
das categorias de análises fragmenta e unifica o objeto estudado, proporcionado experiências profundas e
imediatas, já que tratamos aqui de uma construção social, de uma totalidade existente.
Palavra chave:Cidade, ensino, geografia, metodologia.

Introdução

O presente trabalho faz uma associação do estudo da cidade de Aragarças no
Estado de Goiás, numa análise para cidade pequena, como um caminho metodológico
de se apropriar das análises e expor tais fundamentos teóricos e resultados, junto ao
ensino dos conceitos de cidade e urbano dentro da geografia escolar, especificamente
para as escolas de ensino fundamental e médio da região.
Neste a imagem é trabalhada como valor, percepção e reconhecimento da cidade
e sua estruturação e reestruturação histórica. A imagem da cidade é revelada pela
fotografia num meio de capturas de registro paisagístico das localidades que se
constituem ou constituíram-se no espaço urbano, por meio das necessidades dos
agrupamentos sociais.
Este procedimento, é um meio em que o pesquisador insere-se fisicamente ao
objeto, condiciona-o dentro de um enquadramento daquilo que se quer revelar por meio
da aparência. Existe uma “relação de poder/conhecimento, ou seja, ter conhecimento
visual e um objeto do olhar. As fotos são resultados de uma significante prática ativa, na
qual aqueles quefotografam, selecionam, estruturam e moldam aquilo que vai ser
registrado” (SANTOS, 2013 p.18).
Ao tratarmos aqui da cidade, é fundamental abordar que a origem da cidade
vincula-se à existência de uma ou mais funções urbanas. Para Rolnik, (2004 p. 27) “a
cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza. E, imbricada com a natureza mesma
da cidade esta a organização da vida social, e consequentemente a necessidade de gestão
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da produção coletiva. Indissociável à existência material da cidade esta sua existência
política”.
É essa organização política que condiciona toda ordem da cidade, e este
ordenamento pode ser visto por uma constituição geométrica pelos traçados das ruas e
quadras, por um emaranhado de símbolos e cores proporcionados pela infraestrutura,
por uma modernidade arquitetônica aqui e ali; em espaços alternados e
desproporcionais, pela presença natural embora escassa, mas ordenada de forma
decorativa. O que vemos nada mais é do que um mosaico elementar em constante
alteração de peças.
Mas, como a cidade é vista por educandos do ensino básico? Como a cidade é
trabalhada cotidianamente no vivido do dia a dia? Ainda temos que considerar que a
grande maioria da população de baixa renda, mora, mas não vive a cidade de residência.
E considerando que as transformações por mais que pareçam acontecer lentamente, elas
continuam ocorrendo todos dos dias em um processo histórico incessante também nas
cidades pequenas, especificamente, se estas estiverem em rotas de mobilidade muito
intensa por situarem em áreas de limites Estaduais.
Entretanto, estamos em um momento histórico onde a clientela escolar, vive em
uma era de informações muito rápida com a internet facilitada a todo tipo de classe
social. E o ensino da geografia por sua vez, deve se adaptar a esses novos ritmos,
aguçando mais a práxis no estabelecer do conhecimento dos educandos deste século.
No desenvolver do ensino de geografia é fundamental que as metodologias
pedagógicas transbordem em ações didáticas de forma a atrair e intermediar o saber do
aluno que muitas vezes não sabe interpretar a cidade além dos problemas ambientais
trazidos nos livros didáticos. É preciso entender através das análises de categorias que
se estabelecem com a ciência geográfica.
Para o estudo da cidade de Aragarças-GO, optou-se por eleger uma categoria
geográfica como eixo centralizador, sendo esta o lugar 3; que por si, não dispensa o uso
de outras categorias primárias e secundárias em contributo discursivo e aprofundamento
teórico. Aqui, o uso da categoria lugar parte dos conceitos dado por Carlos, (2007 p. 12)
para entender o lugar no espaço urbano “através da análise da vida cotidiana como
prática sócioespacial; isto é, a cidade como o espaço onde se desenrola e ganha sentido
a vida cotidiana.
Espacialmente a cidade esta condicionada a uma totalidade4. Tratamos de um
fenômeno constituído paralelamente de elementos da materialidade e da subjetividade.
Geograficamente o espaço constitui-se de uma “essência social, esses processos,
resolvidos em funções, realizam-se através de formas” (SANTOS 2012 p.12).
De acordo com Cavalcanti, (2001, p. 11) a cidade é “o lócus privilegiado da
vida social, à medida que, mais do que abrigar a maior parte da população, ela conduz
um modo de vida que se generaliza”. Logo, ao pensar a cidade, é preciso refletir sobre
o espaço urbano, o lócus de produção do modo de condições materiais de existência e
possibilidades de mudanças.
Mudanças estas que vão ocorrendo no tempo-espaço mediante uma necessidade
de organização do espaço, sendo este, diretamente influenciado pela sociedade ou a
determinado grupo agregado e dominante.
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Sendo assim, no desenrolar deste trabalho no qual o social é a base estruturante,
optou-se, por modelo metodológico onde os fatos explicativos e o contato direto com os
sujeitos inseridos neste espaço de reações e transformações estivessem muito próximos.

1.1

Entendendo a cidade: classificação e discussão conceitual

Tratamos a cidade como um fenômeno constituído paralelamente de elementos
da materialidade e da subjetividade. E espacialmente a cidade esta condicionada a uma
totalidade5. Geograficamente o espaço constitui-se de uma “essência social, esses
processos, resolvidos em funções, realizam-se através de formas” (SANTOS 2012
p.12).
São as formas, processos e funções aparentes no espaço delimitado da cidade,
elementos para desvelar as particularidades próprias e condições muitas vezes
condicionadas por fatores externos ao lugar da cidade. As análises das imagens do
contexto urbano da cidade estão voltadas para Aragarças-GO, pequeno aglomerado
urbano com vinte mil habitantes, por sua vez, considerado cidade dentro de uma
classificação brasileira.
Ao nos referirmos à cidade que conduz a existência de um lugar específico,
estará também associado a este lugar da/na cidade, os elementos como variáveis do
espaço, expostos ao urbano de forma a valoriza-lo qualitativamente ou
quantitativamente de acordo com o lugar que se encontra. As condições são por vezes,
características do lugar, que apresentam especificidades próprias, e “valorização
específica” (SANTOS, 2012).
No caso específico da cidade de Aragarças-Goiás, analisando pelo tamanho
territorial (mapa 1) e demográfico, ainda que dentro de uma complexidade, torna se
mais fácil vivenciar suas formas em alterações, ou seja, pode se ver a construção de uma
casa ou de varias casas em um determinado bairro, ver que uma nova loja esta se
instalando por meio da construção arquitetônica no espaço físico, perceber a
aglomeração de pessoas nas agencias bancárias ou lotéricas em inícios de mês, ver as
pessoas caminharem e as crianças brincarem na praça no final do dia, ver a cidade em
movimento, acontecendo sob uma influencia que não vem somente do local, pois este
lugar esta sobre influência de uma mundialidade 6.
Portanto, o “lugar se refere de forma indissociável ao vivido, ao plano do
imediato. E é o que pode ser apropriado pelo corpo” (Carlos, 2007). A autora coloca
ainda que:
o lugar se apresentaria como o ponto de articulação entre a mundialidade em
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto momento.
É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito e as
tendências da sociedade que se volta para o mundial.

Sabe-se, que o estudo do lugar é atendido pela geografia em tempo bem recente,
entendido pela geografia humanista e cultural como um atributo de ontologia. Ao pensar
a cidade de Aragarças em seu processo dinâmico socioespacial, numa relação de
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interação a partir de uma condição de espaço delimitado (fronteira), por um fator de
localização entre espaços legitimamente separados de vivencias sociais conjuntas. É
também preciso entender a funcionalidade cotidiana e exercida de fato entre os lugares
de uso a se constituírem no espaço.

Mapa 1. Representação da cidade de Aragarças-GO
Fonte: Datageo-Elaboração: VARGAS, 2014- Organização: MARTINS, 2015

Entende-se que a configuração espacial da cidade esteja associada às interações
dos diversos aspectos e elementos que compõem o espaço urbano, estruturado por
instrumentos de controle constitucional, a regulamentar as formas de usos deste espaço.
Por vez, a dinâmica de produção, controle e consumo deste espaço da cidade é
composta pelos mercados imobiliários, empresas privadas e estatais, gestores locais
(governo e instituições religiosas) e a comunidade.
Estando a pesquisa desenvolvida no lugar de residência, onde as experiências
são compartilhadas, observadas e dialogadas, evidentemente, “o lugar é segurança e o
espaço liberdade, ou ainda, o espaço é movimento e o lugar pausa, logo, o espaço é mais
abstrato e o lugar mais concreto” (Oliveira, 2012 p. 12). Em contribuição com este viés
conceitual do lugar, como vivencia, podendo também ser referido como uma questão e
escala e seus atributos; Chaveiro, (2012 p. 267) descreve de forma a diferenciar o
conceito de lugar e local:
Enquanto o lugar é o movimento social, histórico, cultural, simbólico vestido
– e invetido – no cotidiano, o local é uma referência geodésica. Por

conseguinte é tarefa do lugar envolver as tramas do modo de produção, dos
objetos técnicos, das manifestações culturais, da subjetividade, das ações dos
sujeitos e, então do envolvimento das diferentes corporeidade no uso e
apropriação do espaço.

Partimos de uma rápida abordagem a respeito da categoria direcionadora para a
compreensão do objeto de estudo, com suas particularidades e especificidades advindas
das ações e intervenções locais, que por sua vez, transfiguram e propagam no lugar.
Entendendo que a socialização de ideias seja fundamental para a construção do trabalho
que requer alguns cuidados diante alguns desencontros que podem estar submetidos no
desenvolvimento da pesquisa, por se tratar de um estudo voltado para cidades de porte
pequeno.
Como aporte conceitual a contribuir para a fundamentação do estudo geográfico
direcionado a cidades pequenas, autores dentre Santos (2003-2010), Olanda (2008),
Silva (1988), Deus (2003), Corrêa (1999), Soares, Melo (2008), Endlich (2009), Moura
(2009), Fresca (2009), Bezerra, Lima (2011) apresentam definições correlacionadas.
A cidade de Aragarças, entre outras no estado de Goiás, interiorizadas e
parcialmente fora do circuito de industrialização e modernização do campo, bem como
da área urbana, não teve um rápido crescimento demográfico, tão pouco territorial.
Após 62 anos de emancipação, a cidade, assim definida por ordem de classificação
brasileira, desenvolve funções específicas de uma pequena aglomeração.
Desta forma, ao tratarmos aqui de uma cidade pequena, A geógrafa Endlich
(2009, p.27), por exemplo, contribui com a geografia dizendo que o olhar para as
pequenas cidades não está isolado do restante da rede urbana. Ao contrário, pois é
importante procurar:
[...] compreender as dinâmicas dessas localidades em interação, em
movimento, consoante à apreensão de uma realidade que considere os
demais centros urbanos e os fluxos humanos existentes entre eles. Dessa
maneira, é preciso observar o que ocorre em diversos núcleos, ou seja, no
conjunto da rede urbana.

Embora pequena, a cidade de Aragarças apresenta uma dinâmica a ser
considerada. A cidade vive uma constante mobilidade e fluxo de pessoas e mercadorias
a usufruir do espaço urbano goiano e mato-grossense. Interage diretamente por meio das
redes urbanas. Embora classificada como cidade pequena, expõe problemas variantes e
condutoras das grandes cidades, como: violência, pobreza, poluição, entre outros.
As cidades pequenas oferecem por um lado a qualidade de vida, ainda que o
acesso ao mercado e produtos circulante nos grandes centros não esteja ao alcance de
todos. Neste contexto, Deus (2003 p. 192-193) contribui afirmativamente ao expor que;
As cidades com população inferior a 20 mil habitantes têm a função de dar
suporte à produção, com comércio e serviços, garantindo a eficiência da
agropecuária e o escoamento dos produtos exportados para outras unidades
da Federação ou países, ou ainda para agroindústrias instaladas nos
municípios maiores.

Em Aragarças, pelo fato da proximidade com a cidade de Barra do Garças-MT,
alguns componentes decisivos para o reconhecimento de cidade, começaram a aparecer
nos últimos dez anos. Agencias do Banco do Brasil e Caixa econômica, encontram-se
instalada há aproximadamente três anos. Muito das funções essenciais a estas
instituições eram respondidas pelas agencias instaladas em território mato-grossense,
assim como outras instituições públicas e privadas.

Desse modo, compreender as relações de proximidade entre duas cidades
contribui para análise e discussão acerca das questões do lugar e, mais do que isso, para
a formação de um significado sobre o desenvolvimento das pequenas cidades
identificando as mutações, os costumes e tradições da população, bem como é
importante analisar aquilo que se manteve na paisagem.
No entanto, uma localidade tem suas particularidades e especificidade agregada
pelos modos de produção, organização social e administração política, podendo se fazer
diferente de acordo com a função exercida especificamente no espaço urbano em sua
complexidade existente pela própria natureza dos agrupamentos sociais e culturais.
O lugar da cidade, na sua condição material pode estar temporalmente descrito
nos objetos que compõem a paisagem da cidade (figura 1 e 2).

Figura 1. Igreja São Judas Tadeu
Fonte: MARTINS, 2013

Figura 2. Residência período do garimpo
Fonte: MARTINS, 2013

Os monumentos, igrejas, praças, feiras livres, modelos arquitetônico, a cultura
pode estar representada simbolicamente por algum feixe de caracterização. Poderia se
fazer uma análise a partir do tipo de consumo, a qualidade do que se pode consumir; o
lugar está representado pelo movimento ocasionado no espaço, e agregado em forma de
paisagem.
Portanto, analisar tais paisagens fixas no espaço urbano de uma cidade
classificada como de pequeno porte, pode não ser tão interessante ao residente, visto
que, por não conhecer o processo histórico de constituição e não compreender os
elementos que constitui o fenômeno de análise dentro de estudos específicos como o da
geografia, não o percebe e por vez, não valoriza.

1.2 Desvelando a pequena cidade: símbolos representativos e marcos espaciais

Os marcos espaciais também podem ser representativos para o planejamento
urbano da cidade, quando estes se caracterizam pelo seu valor de uso econômico e

acesso social, como: o espaço Beira Rio e principais avenidas comerciais da cidade.
Podendo ser também pontos de localização e referência de acesso.
De acordo com os conceitos e estudos de Silva (2002 p. 162);
Em uma comunidade existem marcas, objetos e locais específicos que se
particularizam por manter um processo relacional circular interativo onde
caracterizam os indivíduos e grupos e ao mesmo tempo são por eles
caracterizados. Denominamos marcos espaciais, estes locais possuem esta
propriedade de convergência espaço-temporal que é produzida conforme seja
a relação e a percepção da população. Para além do caráter de informação, de
localização ou de deslocamento que definem o uso dos marcos referenciais, é
possível supor, que produzam alguma influencia na própria estruturação
socioespacial da cidade.

Estes pontos (marcos) de referencia espacial são representatividades presentes
no espaço urbano, num sistema de recorte de acontecimentos históricos, políticos e
econômicos e sociais. E, muito mais do que fazer simples leitura do que esta no
aparente do visível; é uma tarefa da geografia urbana fazer a leitura da essência, numa
interpretação dialética que consiste no movimento e nas contradições presente no
cotidiano de um agrupamento e organização da sociedade.
Todavia, ao direcionar o olhar aos registros fixos na paisagem, pode-se com
certeza, perceber uma construção aqui, uma reforma ali, o desparecimento das casas do
período do Garimpo, a alternância na estética das construídas após década de 1970 e os
novos modelos surgindo entremeio ao contemporâneo.
Esta tentativa de acompanhamento moderno de ritmos sociais acaba por
ocasionar uma igualização do espaço dentro de uma estruturação de renda. Esta
“igualização do espaço urbano na estrutura de renda do solo torna-se o meio para a
diferenciação. Os usos competitivos são geograficamente selecionados, em primeiro
lugar, através do sistema de renda do solo” (SMIT, 1988 p.199).
É uma constante as mudanças no modo de vida das pessoas, os ritmos se
alternam, ocorre à redução do tempo para as prosas ou visitas familiares, a busca
incessante pelo consumo e pelo novo o moderno, a quantidade de veículos circulando
nas ruas (dada as facilidade de aquisição), o aumento do endividamento, daí a
necessidade de novas agencias bancárias, paralelamente surgem os pontos de liberação
de empréstimo rápido, e as lotéricas estão sempre lotadas.
A cidade de Aragarças, ainda que apresente configurações e organização
espacial específica à maioria das cidades com menos de vinte mil habitantes, os
aspectos sociais e econômicos estão muito além das tradicionalidades específica e
esperada de pequenas cidades. Resultado da aglomeração urbana existente e da ação do
global sobre o local, reconfigurando a ordem do lugar e respectivamente das vivencias.
Portanto a expansão urbana pouco foi alterada. Ainda que não se caracterize
como a cidade dos notáveis, a configuração do espaço da cidade de Aragarças ainda
preserva o estilo tradicional, mantendo a igreja, as praças, residências das pessoas de
classe mais alta, fórum, hospital e escolas, ao centro.
O centro das cidades, seja qual for sua classificação ou função, é a localidade
mais importante. “porque é nele que se localiza o maior número de casas comerciais, de
bancos e das diferentes formas de prestação de serviços” (SPÓSITO, 2009 p.28).
As formas são representadas no espaço por um período de tempo, num critério
de temporalidade, entendida como um complexo de variedade de coisas combinadas que
se perfazem, ligado a um processo histórico configurado e exposto no espaço, nítido,
diverso e variável no lugar.

A paisagem percebida caracteriza as heterogeneidades sociais, políticas,
econômicas e culturais nos seus diversos modos de viver criam e recriam o “meio” que
ressurgi com faces novas em um espaço determinado pelo tempo físico e psicológico
sob uma relação de multitemporalidade existente.
Na paisagem, constituem-se significados que se fazem ocultos no viver cotidiano
criam-se mobilidades que são construídas e reforçadas dentro dos grupos sociais na
condução do próprio meio, entre as implantações de técnicas e a natureza. Tais
significados e representações estão a mediar o entendimento dos sujeitos envolvidos
Existe um sentimento de posse que se mantém das relações mantidas pela
sociedade com o espaço de uso, de manifestações aos modelos constituídos, por meio de
uma organização que segundo Haesbaert (2006 p. 112) se constitui pelas vertentes
juridico-político, culturalista e econômica.
A cidade configura-se de fixos numa materialidade alternante. Mesmo, em um
processo mais lento, quando tratamos de casos de municipalidades menores, caso da
cidade Aragarças-Go, a dinâmica e os fluxos estão presentes cotidianamente. “É nesse
movimento social e a partir deste, articulados nos conjuntos de formas fixas que
analisamos as funções múltiplas nas suas organizações diversas; onde é fundamental a
noção de tempo e de escala, pois, se o espaço é total, a paisagem não o é” (SANTOS,
2009 p.60).
Sobre a mesma linha de discussão Passavento (2012, p. 13-14) afirma:
O tempo das cidades é múltiplo e está sempre a ser construído, pois a cidade
é uma contínua reinvenção do mundo no espaço: desde o tempo do presente,
onde se realiza mais opções políticas e se decide mais intervenções sobre o
urbano, a cidade se reconstrói continuamente, tendo por horizonte o passado
e o futuro.

Este processo realizado na cidade, por meio dos movimentos heterogêneos do
espaço conduzidos pelas ações sociais, que as relações vão se firmando até o ponto de
dar inicio a reconfiguração. Os aspectos relacionais também são fragmentados e
registrados no espaço por meio dos usos e valor econômico ou cultural.
Os marcos referenciais, respectivamente pontos na cidade são concebidos
coletivamente. Embora cada marco, pode ser visto ou sentido diferentemente por cada
indivíduo do grupo.
Para Leonardo Oba (1994) citado por Silva (2002 p. 164) os marcos referenciais
urbanos são;
como produto social e cultural vinculados ao processo e construção da cidade
e de sua identidade no tempo. Os marcos referenciais são os monumentos, as
construções, os espaços ou conjuntos urbanos com forte conotação de
“lugar”, apreendidos por uma grande parcela da população que vê neles uma
referencia física, cultural, histórica ou psicológica, relevante para seu espaço
existencial.

Desta maneira, não poderia deixar de trazer alguns dos marcos representativos
de Aragarças (figura 3), apontados e vividos por um numero considerável de pessoas
das comunidades em que se localizam. Visto que, um determinado marco, pode ser mais
ou menos notado pelo sujeito, pois, existe a necessidade de acesso e circulação.

Figura 3. Modelo de marco espacial organizado da cidade de Aragarças-GO
Fonte: VARGAS, 2015 – Organização: MARTINS, 2015

Um marco no espaço urbano pode ser analisado por um viés da semiótica 7; dos
modelo existente no espaço urbano aragarcense são: o cruzeiro, o grande hotel, praça do
PO (parada obrigatória) onde fixou-se estátua do busto de Getúlio Vargas, e o
aeroporto.
Estas imagens representadas como marco, têm significados sociais, econômicos,
políticos, culturais e históricos, que precisam ser também analisados e compreendidos
numa condição de agregação de valor do espaço urbano da pequena cidade.
Tais paisagens são estabelecidas no espaço com propósitos, são por sua vez,
desconhecidos a visualização aparente que o olhar capta num ritmo de passagem, sem o
sentido da observação geográfica. Todavia, trabalhar com a imagem como uma
metodologia é uma contribuição ao desenvolvimento dos olhares individuais; sendo
essencial que seja trabalhado no momento do aprender, do conhecer a geografia.
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estudo, e também, a presença de um terceiro elemento relacional entre o objeto e o signo que é o
interpretante, ou seja, a imagem que se cria na mente do usuário, o intérprete (Silva, 2002 p. 166).

Portanto, busca-se além de entender as questões relacionadas ao sentido físico, a
se constituir sobre o território, diferenciando lugares e estabelecendo normas políticas
administrativas ao conduto do espaço de vivencias; a compreender as simbologias que
percorrem a evolução histórica dos lugares. Muito dessas simbologias são rompidas ou
empurradas para outros pontos do território onde estes são reconstituídos
temporalmente.
Pauta-se aqui, a abordar as simbologias fixas, em estado de marcos presentes no
tempo e espaço. Na discussão posta por Dias, (2011 p.282). Sobre o símbolo expressado
pelo imaginário.
A construção das fronteiras pode ser verificada no interior da cultura, a
exemplo do “imaginário” e do “maravilhoso”. O imaginário é um dos
fenômenos culturais que englobam as formas de pensar, as cosmologias e
cosmogonias, ou seja, as representações que o homem cria sobre o seu
universo simbólico, e é uma das áreas que mais se ampliou a partir da
abertura da história para outros campos do conhecimento, principalmente a
partir da terceira geração da Escola dos Annales8.

Existe umainteração entre as cidades de Aragarças e Barra do Garças se dão por
meio dos Estados, das redes de cidades, da verticalização da produção e consumo, pelos
sujeitos envolvidos no meio. Como símbolo de encontro tem se a ponte (figura 4) sobre
o rio Araguaia que liga os dois Estados Goiás e Mato Grosso.

Figura 4.Ponte sobre o Rio Araguaia
Fonte: MARTINS, P.P. 2014

Fixa no tempo e no espaço, a ponte favorece aproximação por meio da
circulação; o fluxo estabelece uma dinâmica pela circulação de pessoas e mercadorias,
onde atores privados e estatais têm grandes influencia tanto na escala local como nas
8

Fundada por LucienFebvre e Marc Bloch em 1929, propunha-se a ir além da visão positivista da história
como crônica de acontecimentos, substituindo o tempo breve da história dos acontecimentos pelos
processos de longa duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a civilização e as "mentalidades".A
escola des Annales renovou e ampliou o quadro das pesquisas históricas ao abrir o campo da História para
o estudo de atividades humanas até então pouco investigadas, rompendo com a compartimentação
das Ciências Sociais (História, Sociologia, Psicologia, Economia, Geografia humana e assim por diante) e
privilegiando os métodos pluridisciplinares.www.wikipedia.org/wiki/Escola_dos_Annales Acesso em:
27/07/2014

demais escalas diante de uma verticalidade de distribuição da produção econômica
quanto da horizontalidade hierárquica dos sistemas de produção capitalista.
Existiria a uma divisão interna do território, ou seja, limites entre Estados de
uma mesma unidade federativa o símbolo moldado pela fronteira dado ao imaginário e
o “maravilhoso9”? Dar respostas a uma discussão de punho subjetivo como este, seria
um risco de estabelecer-se a enclaves polêmicos.
Porque se optou por trazer a questão da simbologia de “fronteira”? A
subjetividade cultural das pessoas ou grupos sociais, por vez, pode aparecer
representada por signos10, estes dos mais variados. Os símbolos em sua consonância
postos na (figura 5 e 6) aparecem num aspecto objetivo, e são analisados em suas
formas concretas, no espaço produzido e manifestado de culturalidades. Pois, “A partir
do momento que as coisas passam a ser tratado como signos e símbolos o mundo como
um todo se torna um aglomerado de significâncias concretas e abstratas” (ARAÚJO;
JUNIOR, 2012 p. 94).

Figura 5. Três peixes em Aragarças-GOFigura 6. Obelisco em Barra do Garças-MT
Fonte: MARTINS, P.P. 2013
Fonte:CANDIDO, J. 2013

Ao analisar os dois símbolos representativos para a cidade de Aragarças e Barra
do Garças, respectivamente expressos nos espaços de fronteira sendo: Os três peixes
(foto 5) na rotatória central da cidade de Aragarças, construído no ano de 2009; a
finalidade foi de tê-lo como cartão-postal da cidade, e como representação a diversidade
de peixes do Araguaia. Também, nota se como um marco para o projeto econômico
implantado ao município com perspectiva, que este, seja um grande fornecedor de
peixes em criatório.
Essa afirmativa foi divulgada pelo meio de comunicação semana 7. Com, onde o
ex. prefeito Marcos Antônio de Oliveira afirma:
“A meta é que Aragarças seja conhecida em Goiás e no Brasil como a
cidade do peixe. As condições favoráveis nós temos que é a água e muita
9

Segundo Giulia Lanciani (s/d apud Dias 2011 p. 283) o “maravilhoso” corresponde, no Ocidente
medieval, a um “universo de objetos, de coisas aptas a suscitarem admiração”.
10
El signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que
otroconoce y quiere que loconozcanlosdemástambién. Ello se inserta enunproceso de comunicación de
este tipo: fuente –emisor –mensaje – destinatário. (ECO, 1988, p. 21 apud ARAÚJO; JUNIOR).

gente com vontade de produzir diante de um grande mercado aberto, tanto
interno quanto externo para colocarmos o produto à venda”.

Já o obelisco (foto 6) na entrada da cidade de Barra do Garças,
significativamente representa um marco territorial e histórico, inicio da Amazônia legal,
podendo também ser o limite final dependendo do direcionamento que se proceda.
Nesse modo, entende-se que o município apropria-se dos benefícios que o tornou em
destaque na implantação de monoculturas, já discutido em capítulo anterior. Grandes
empresas de produtos e máquinas agrícolas encontram se instaladas ao município dada a
esta condição de destaque de produtividade Agrícola; enquanto o município de
Aragarças segue seu curso com atividades rurais voltadas para policultura de média e
pequena propriedade. O obelisco também assinala a existência do centro geodésico
demarcado na Serra Azul.
Como símbolo de organização de domínio por meio de representação
tipográfica, têm-se as placas de identificação de limites municipais, Estaduais
(fronteiras internas) e fronteiras nacionais (externas). Entende-se que existe um espaço
de fundamentos disciplinares e condutas diferenciada, estabelecida conforme arranjo
político administrativo.
As placas (figura 7) representam de forma a identificar que existe até este ponto
um modelo de organização política e fiscal, entre a cidade de Aragarças-Go e Barra do
Garças-MT. Isto se deve pelo fato das ações voltadas para o domínio de produtividade,
serem instituídas e planejadas por uma unidade federativa que pode não ser de interesse
de outra, por questões sociais e principalmente econômicas; precisamente, pelo valor
agregado a um determinado tipo e extensão de produção, característico até certo ponto
de agentes naturais.

Figura 7. Placa de identificação de divisa entre Estados
Fonte: MARTINS, 2015.

Os limites da fronteira que podem ser percebidos na cidade de Aragarças a oeste
do território federativo, apresentam-se por uma fiscalização, por distancias que
equivalem à extensão das pontes sobre dois rios. Contudo, as disparidades quanto ao

usodo espaço urbano por instituições privadas ou mesmo estaduais são relativamente
grandes.
A questão do ordenamento deste espaço urbano contido no “início ou fim” de
uma demarcação territorial, dependendo muito do viés em que se limita a análise, esta
voltado pelo modo como os representantes goianos, tanto na esfera municipal quanto
estadual gerem este espaço.
Como pode ser visto na (figura 8), a Avenida Ministro João Alberto, é a rota de
acesso do Estado de Goiás ao Estado de Mato Grosso, pelas BRs 158 e 070. De mesmo
modo, avenida de acesso à ponte sobre rio Araguaia, que permite acesso e deslocamento
da população de Aragarças-Go para Barra do Garças-MT e Pontal do Araguaia-MT e
vice-versa. É exatamente a este ponto, que se pode iniciar o limite fronteiriço ou
determinar seu fim.

Figura 8.Av. Ministro João Alberto em Aragarças “caminho a divisa”
Fonte: MARTINS. P.P. 2014

Na placa de identificação do lado direito e acima na fotografia, notifica-se pela
escrita: “fiscalização sanitária animal e vegetal- parada obrigatória”. O posto fiscal é
uma instituição presente a fim de exercer e fiscalizar o serviço contribuinte a cobrança
de taxas sobre serviços e circulação de mercadorias entre territórios instituídos e
demarcados.
Contudo, a cidade de Aragarças está em um ponto de distribuição ou de
passagem, de pessoas ou mercadorias, mantendo uma relação socioespacial muito maior
com o “outro lado ou lado de lá” do que com os demais municípios ou regiões do “lado
de cá”.
Uma ideia, imaginação coletiva ou individual pode ser representada por meio
dos símbolos, que tornam se espacializados à medida que estes se fixam no espaço por
um período de tempo. Assim, Corrêa (2010 p. 294) apresenta expressamente
que as “formas espaciais, através das quais o simbolismo ganha materialidade,
constituem, por outro lado, meios através dos quais a cultura é modelada”.

Considerações
O olhar permite ao observador ver e comparar a paisagem mista a se revelar no
espaço urbano físico da cidade, no primeiro instante, será agregado e apreendido em
uma espécie de leitura rápida e superficial como um clique tecnicamente capturado por
uma máquina fotográfica. Entretanto, a paisagem especificamente urbana, isto é, que se
mantem fixa ao espaço delimitado pela cidade que materializa, é representativa, pois,
representa um momento, histórico, político-ideológico, cultural e social.
É a partir da paisagem fixa, que o despertar do saber, a curiosidade, os
pensamentos, as indagações se tornam movimentos submetidos pelo próprio
desempenho de apreender, pensar e de criar, por que não? Quando não compreendemos
a essência de todo ordenamento, seja da paisagem em si, imaginamos e estabelecemos
hipóteses. De fato, o saber é provocado por uma sucessão de movimentos. A paisagem
construída a se revelar no lugar da cidade, em um espaço de alteridades pode muito
contribuir na descrição de uma história.
De mesmo modo, “a paisagem se dá como um conjunto de objetos reais
concretos. Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e
presente, uma construção transversal” (SANTOS 2006). O espaço urbano e a cidade são
constituídos de abstrato e concretos; e apresentam se sob uma processualidade histórico
presente. Sendo assim, é preciso entender que passado-presente-futuro se configuram
sob um entrelaçar de tempos nas espacialidades dos lugares.
Na paisagem, constituem-se significados que se fazem ocultos no viver cotidiano
criam-se mobilidades que são construídas e reforçadas dentro dos grupos sociais na
condução do próprio meio, entre as implantações de técnicas e a natureza. Tais
significados e representações estão a mediar o entendimento dos sujeitos envolvidos.
É a partir da construção destas paisagens, que hora se constituíram de
significados, e que são como símbolos de representatividade e valor ao lugar para as
populações que vivenciaram tais construções, assim como, para aquelas que cresceram
ouvindo as passagens da importância do que poderíamos chamar “monumentos de
memoria urbana” que se optou por trazer ao texto descrição e imagens de obras de
grande valor e identificação da cidade de Aragarças.
A utilização desses símbolos e paisagens fixas, no aspecto do olhar direto ou
mesmo por meio da imagem, pode ser um recurso metodológico e didático mais bem
aproveitado nas aula de geografia, como facilitador do ensino aprendizagem, na
compreensão dos conceitos geográficos teoricamente trabalhados, sem nenhuma
aproximação com a realidade vivida do sujeito.
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