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REGIÃO CENTRO-OESTE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
GEOGRAFIA: “UM VAZIO A SER OCUPADO (?!)1
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Silvana de ABREU.3

 

 

Analisar a construção conceitual e o imaginário de Região Centro-Oeste 

brasileira, nos permitirá compreender, entre outros aspectos, a formulação e a difusão de 

idéias sobre o “Oeste” pelo livro didático, nessa pesquisa especialmente, embora não seja o 

livro didático de geografia o único instrumento propagador, inclusive porque resulta da 

pesquisa e reproduz uma linguagem científica. 

De acordo com Lencione (1999), a região assume um papel ideológico 

importante, na medida em que incorpora singularidades e diversidades que homogenizam, 

pelo menos do ponto de vista discursivo, uma base territorial. Isso quer dizer que uma 

região se consolida a partir da idéia de região construída. É o caso, por exemplo, como nos 

aponta Abreu (2001), da Região Centro-Oeste como “vazio demográfico”, ou ainda da 

Região da Grande Dourados como “celeiro agrícola”. Trata-se de definir condições e/ou 

papéis a serem cumpridos pelos sujeitos que vivem dentro de um determinado recorte 

territorial. 

Nesse sentido, a construção do conceito de Região Centro-Oeste, no 

Brasil, colaborou para um processo de ocupação e integração do território e do mercado 

nacional que foi programado sobre as bases de conceitos como região e fronteira, mas 

também das idéias de deserto, sertão, vazio etc. 

Para iniciar esta reflexão, retomaremos à origem da palavra região, uma 

vez que trata-se de uma terminologia já materializada como uma linguagem social e que 

expressa uma determinada forma de organização sócio-territorial. A palavra região, segundo 

Moreira (1993, p. 7), “vem de regere, quer dizer reger, dirigir, governar, expressão de claro 

matiz militar e estatal”. Na geografia, a Região, adquire plena existência (teórica) como um 

conceito geográfico, a partir do século XIX, com o advento do capitalismo e teve como maior 

expoente, o francês Paul Vidal de La Blache. 

                                                 
1 O presente artigo é baseado no terceiro capítulo da dissertação de mestrado Lima (2004) 
2 Curso de Mestrado em Geografia CPDO/UFMS 
sallima@ibest.com.br 
3 Curso de Mestrado em Geografia/ CPDO/UFMS 
sabreu@ceud.ufms.br 
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No caso do conceito de fronteira, Wegner (2000) observa que nos 

diferentes lugares e momentos históricos, a fronteira assume diferentes significados. Na 

Europa, a palavra fronteira significava o limite político que separa duas nações ou países 

vizinhos. Nos Estados Unidos, entretanto, esta concepção recebeu, além disso, um sentido 

econômico que passou a significar o limite entre a terra povoada e a terra livre ou ainda, o 

ponto de encontro entre o civilizado e o primitivo. O significado para os dois sentidos de 

fronteira encontra sua complementaridade na palavra inglesa Wilderness que traduzida para 

o português possui o sentido de deserto e selvagem4. 

Para o autor, a concepção de fronteira enquanto legado ibero-americano 

foi transposta para o Brasil nos primórdios da colonização, o que fundamentaria o imaginário 

simbólico dos colonizadores, alimentando o ideário dos sertanistas, monçoeiros e do grande 

fazendeiro, em sua “conquista do Oeste”. Assim, a reprodução desses e de outros conceitos 

como discurso geográfico e pedagógico vem ao longo da história, sedimentando um 

imaginário social, contribuindo portanto, para a formação do pensamento regional brasileiro 

e para a consolidação teórico-metodológica da geografia científica, no alvorecer da década 

de 1940. 

A ocupação do Centro-Oeste brasileiro, que iniciou com a Fundação Brasil 

Central, em 1943, em termos de políticas públicas, segundo Abreu (2001, p. 60), 

intensificaram-se a partir dos anos de 1950, quando se “inauguram uma época de 

colonização que estaria de acordo com o processo de ocupação e com as políticas 

desenvolvimentistas nacionais e regionais desse período” 

O processo de colonização em curso representava para o poder público, 

uma “válvula de escape” no sentido apontado por Wegner (2000), (safety valve)5, e que no 

dizer de Abreu (2001, p. 62): 

                                                 
4 Wegner (2000, p. 94/95) argumenta que a formação da fronteira norte-americana baseia-se na tese 
de Frederick Jackson Turner. O núcleo central da  tese de Turner, é a teoria da adaptação do europeu 
ao modo de vida do nativo, para uma posterior retomada do legado transatlântico rumo à civilização. 
De acordo com esta concepção o que estava além da fronteira – o desconhecido e/ou primitivo 
deveria ser conquistado e transformado. Nesse sentido, o legado transatlântico (ibero-americano), 
possuía significado diferente na visão do conquistador. Para o norte-americano, o desconhecido 
deveria ser conquistado e transformado. Para os portugueses, o que estava além da fronteira deveria 
ser desfrutado. Esta tradição ibérica, está associada a idéia da ação aventureira dos sertanistas, numa 
afirmação do ser para o amor ao ócio antes que o negócio. (Wegner, 2000, p. 206)  
5 ‘Válvula de escape” é um dos pontos discutidos por Wegner sobre a tese de Turner, que trata das 
terras livre como “válvula de segurança”. As terras livres teriam o papel de desafogar os centros 
industrializados, evitando assim o acirramento de conflitos sociais. Turner escreveu, em 1903, um 
texto intitulado “Contribuição do oeste à democracia americana” em que argumenta: “todas as vezes 
que as condições sociais tenderem a se cristalizar no Leste, sempre que o capital tendeu a oprimir o 
trabalho ou restrições políticas a impedir a liberdade das massas, houve esse portão de escape para 
as condições livres da fronteira". (Wegner, 2000, p. 100) 
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“Tinha como um dos objetivos absorver os excedentes 

demográficos das áreas rurais mais valorizadas do Sul e 

Sudeste do país. Ao mesmo tempo contribuía para 

preservar a estrutura agrária nacional e esvaziar a 

discussão em torno da reforma agrária, ao conduzir 

trabalhadores rurais sem terra para as terras de 

ninguém”. 

Foi nesse processo que a Região Centro-Oeste assumiria o seu significado 

político, econômico e regional, no contexto nacional, a partir da segunda metade do século 

XX, quando o poder público intervém, de forma efetiva na divisão territorial do trabalho, 

definindo para a Região Centro-Oeste a contrapartida da agricultura, ou seja, além de 

produzir alimentos a custos razoáveis deveria fornecer recursos para financiar o 

desenvolvimento urbano/industrial da Região Sudeste. 

Como nos aponta Abreu (2001, p. 59): 

“Na fase de Industrialização e Formação do Mercado 

Nacional, o Centro-Oeste assume a posição de extensão 

do Sudeste. Isso, principalmente, pela expansão da 

cultura do café em áreas do Sul de Mato Grosso e Goiás, 

o que consolidou a inserção econômica da região na 

estruturação/configuração de um espaço geográfico 

nacional”. 

Galindo & Santos (1995, p.157) identificam dois momentos distintos na 

ocupação do território centro-oestino, no decorrer do século XX, quais sejam: a implantação 

da estrada de ferro Noroeste do Brasil, no início do século XX, e a expansão da atividade 

cafeeira do oeste paulista em direção ao Sul do então Mato Grosso, como fatores 

fundamentais que impulsionaram o desenvolvimento da economia regional. 

A expansão da malha ferroviária em direção ao Oeste brasileiro, segundo 

Abreu (2001, p. 53), colaborou também para o (re)ordenamento urbano regional, originando 

e/ou consolidando municípios localizados na parte meridional do então Mato Grosso, atual 

Mato Grosso do Sul. É o caso de Campo Grande, Terenos, Maracajú, Três Lagoas e Ribas 

do Rio Pardo. 

Foi a partir de 1940, que o Estado intervém no processo de ocupação da 

Região, com conseqüências significativas para a porção Sul, do atual Mato Grosso do Sul e 

o Centro-Sul de Goiás, decorrentes da política colonizadora de Getúlio Vargas que 

denominou-se “Marcha para o Oeste”. Trata-se de Projetos de Colonização, como é o caso 

 7801



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, em Ceres (GO), no ano de 1941, e a Colônia 

Agrícola Nacional de Dourados (MS) – CAND, em 1943, que segundo Lenharo (1986, p.56), 

ocorreria somente em julho de 1948, quando o governo federal demarcou os limites para 

sua instalação. 

Para Abreu (2001, p. 59), a CAND teve um caráter de povoamento com 

múltiplos objetivos: a) garantir a ocupação territorial nas áreas de fronteiras com os países 

vizinhos; b) “desafogar” áreas de possíveis conflitos sociais; c) confirmar a parte austral 

mato-grossense como extensão do Sudeste. 

O discurso social, presente nesses projetos colonizadores, refletia 

claramente a preocupação geopolítica, de manutenção e consolidação das fronteiras 

políticas e econômicas, através do discurso de “ocupação de vazios”, ao mesmo tempo em 

que propagava a função produtora de gêneros alimentícios para o abastecimento dos 

centros urbano-industriais, internamente. Nesse sentido, o Estado tem um papel importante, 

assim como a racionalidade científica, em que o livro didático tem sido um dos instrumentos 

na reprodução de ideários. 

O fio teórico sustentador dos governos e das políticas públicas de 

planejamento, nesse período, fundamentaram-se no ideário desenvolvimentista 

(racionalidade e neutralidade científica)6 e na integração nacional. Segundo Abreu (2001), 

legitimou-se a idéia de que, promovendo o crescimento econômico se promoveria, ao 

mesmo tempo, a distribuição da renda e, por conseqüência, acabaria com as disparidades 

regionais e sociais. 

Esse é um discurso muito presente em livros didáticos publicados nos 

anos oitenta, principalmente como podemos observar em Rodrigues (1982, p. 09), ao tratar 

sobre o desenvolvimento do país: 

“As gerações que intensificaram a luta pelo 

desenvolvimento, lançando o Brasil na fase da 

industrialização, realizaram uma das cisas (sic) mais 

importantes para o futuro do nosso país: a tomada de 

consciência, isto é, a crítica aos grandes problemas 

nacionais indicando caminhos para o progresso (...) 

atualmente, sabemos que não basta possuir riquezas 

                                                 
6 Para Abreu (2001, p. 31), o Desenvolvimentismo configura uma ideologia em que “a transformação 
da sociedade brasileira passa a ser definida por um projeto cujos principais pontos são: 
industrialização para a superação da pobreza; um Estado planejador que defina a expansão desejada 
dos setores econômicos e os instrumentos de promoção, captando e orientando recursos financeiros e 
promovendo investimentos diretos naqueles setores pelos quais a iniciativa privada não se interessa 
e/ou seja, insuficiente”.  
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naturais e humanas. O importante é utilizar estas 

riquezas para o bem estar de povo. Isto será possível à 

medida que o crescimento industrial, ao lado de uma 

produção agrícola organizada, oferecer melhores 

condições de emprego. Para isto, há vários anos tem 

sido tomadas as seguintes providências: maior ocupação 

das áreas desabitadas; alfabetização do homem do 

campo; maior assistência sanitária à população; 

ensinamentos para melhorar a produção agrícola; 

ampliação da rede de transportes; eletrificação rural; 

amparo à pesquisas nas universidades “(Rodrigues, 

1982, p. 09) 

O desenvolvimentismo configura uma ideologia. Segundo Rattner (1979, 

p.154), o crescimento econômico não corresponde a distribuição igualitária dos bens 

produzidos pela sociedade, pelo contrário, a concentração da renda “aumentou o fosso que 

separa a cidade do campo, ou regiões desenvolvidas das subdesenvolvidas, provocando 

movimentos migratórios e o êxodo rural, com conseqüente marginalização de vastas e 

crescentes camadas da população”. 

A urgência de se promover a integração produtiva, em nível nacional, levou 

o poder público a intensificar as suas ações de planejamento, no decorrer dos anos de 1960 

a 1980, de acordo com Abreu (2001), quando o temário das disparidades regionais passou a 

fazer parte da ideologia oficial, sendo um dos impulsionadores para a criação de vários 

órgãos de planejamento, como a SUDECO7 – Superintendência de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste, criada em 1967, como estratégia para acelerar a integração horizontal do 

território brasileiro. 

Para a autora (p. 44), a SUDECO “por intermédio de seus diversos 

programas de desenvolvimento, ao fornecer equipamentos e infra-estrutura, viabilizou maior 

integração do espaço mato-grossense ao território nacional”. Esses programas seriam 

realizados a partir da teoria dos “pólos de desenvolvimento”, concebidos como um conjunto 

                                                 
7 Para Abreu (2001, p. 74), a SUDECO confirma a existência de uma racionalidade dirigida e destaca 
as suas várias funções: a) realização de programas, pesquisas e levantamentos do potencial 
econômico da região para efetivar ações de curto e médio prazo; b) definição dos espaços 
econômicos suscetíveis de desenvolvimento planejado, com a fixação de pólos de crescimento 
capazes de promover o desenvolvimento das áreas vizinhas; c) adoção de uma política imigratória 
para a região, incentivo e amparo às atividades econômicas, principalmente no setor primário e 
serviços básicos; d) coordenação e concentração da ação governamental nas tarefas de pesquisa, 
planejamento, implantação e extensão de infra-estrutura econômico-social, reservando à iniciativa 
privada as atividades agropecuárias, industriais, mercantis e de serviços básicos rentáveis, entre 
outros. 

 7803



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de ações que levaria ao crescimento econômico, os quais exerceriam efeitos de atração 

frente às áreas vizinhas. 

Sobre a configuração territorial da parte meridional do então Mato Grosso, 

Abreu (2001, p.70) argumenta ainda que foram significativas as transformações ocorridas no 

decorrer dos anos pós-1950, em que predominaria a pequena e média propriedade, nas 

áreas de colonização em convívio com a grande propriedade rural, em grande parte 

vinculada à pecuária e que seria, em parte, incorporada a produção comercial da soja, nos 

anos setenta. 

Esse foi um processo que consolidaria a função do território sul-mato-

grossense, especialmente o município de Dourados-MS, na divisão territorial do trabalho, 

como fornecedor de produtos agrícolas e matérias-primas, principalmente para a Região 

Sudeste. 

Segundo Galindo & Santos (1995), a configuração da fronteira agrícola8 do 

Centro-Oeste, se consolidaria nos anos oitenta do século XX, apresentando em sua parte 

meridional, uma agricultura comercial tipicamente capitalista e tecnificada, enquanto a 

porção setentrional, seria ainda considerada um locus privilegiado para as frentes 

especulativas, com a presença de grandes empresas agropecuárias. 

Diante da internalização da economia e dos programas de planejamento 

em curso, foi possível criar condições mais eficientes para a exploração dos recursos 

naturais e para utilização da força de trabalho com a implantação de infra-estrutura que 

facilitaria a produção e a circulação de mercadorias por todo o território nacional. 

Nesse contexto, segundo Abreu (2001), a Região Centro-Oeste 

enquadrou-se no projeto desenvolvimentista baseado na “filosofia” do PRODUZIR 

oportunidades e PROMOVER seu aproveitamento para ACELERAR o desenvolvimento 

harmônico do Centro-Oeste”. Para tanto, utilizou-se o discurso de combate às 

desigualdades regionais, que foi largamente reproduzido pelo sistema escolar brasileiro, 

através dos manuais didáticos. 

Foi no interior desse processo que o ensino da geografia se firmou, na 

medida em que consolidou valores que interessavam as frações de classes dominantes e 

que têm nas políticas públicas de educação para o “desenvolvimento”, a neutralidade do 

discurso científico, “naturalizando” as desigualdades internas na sociedade. 

                                                 
8 Usamos o termo fronteira agrícola, baseado em Abreu (2001,p.65)  que foi o mesmo conceito que a 
SUDECO utilizou para descrever o avanço do capital no Centro-Oeste, considerado um “vazio 
demográfico”. “Nessa linha, a fronteira agrícola está ligada à incorporação de novas áreas para 
introdução da atividade agrícola para a produção comercial de alimentos”. 
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A fronteira e a região nos livros didáticos de geografia 

Compreender os discursos regionais (re)elaborados cientificamente e 

(re)produzidos pelos livros didáticos de geografia desde a sua implantação como ciência 

geográfica, nos permitirá compreender “se” e “como” o ensino de geografia (e a escola) 

colaboraram para a construção de conceitos sobre as regiões e sobre o Oeste brasileiro, 

relacionado com a idéia de progresso e, portanto, para a manutenção do status quo. Para 

tanto, delimitamos o período de 1930 – 1990. 

A análise dos livros didáticos de geografia foi organizada a partir de dois 

momentos: o primeiro momento inicia-se, em 1930, quando ocorre a institucionalização da 

ciência geográfica, a partir da criação da USP e do IBGE, entre outras instituições, que 

colaboraram na formação dos primeiros professores de geografia, os quais publicaram 

manuais didáticos que dominariam o ensino de geografia, até meados de 1950. O segundo 

momento, vai de 1955 a 1990, caracterizado pela consolidação do mercado nacional; pelo 

fortalecimento das políticas públicas voltadas para o planejamento regional; pela introdução 

da chamada Nova Geografia ou Teorética, que buscava a superação da geografia vidaliana. 

Para o primeiro momento, apresentamos a análise de alguns livros 

didáticos de geografia utilizados pela rede pública estadual. Nesses livros didáticos estão 

presentes alguns conceitos importantes para a compreensão do discurso regional, é o caso 

de fronteira e região. Tais conceitos expressam a base teórica positivista dos autores, o que 

se evidencia nos textos referentes ao povoamento da Região Centro-Oeste e de sua 

participação na economia. 

A fronteira e a região nos livros didáticos de geografia: 1930 -1959 

Registra-se que no ensino da geografia escolar predominou, por muito 

tempo, a concepção de região natural. Isso se deve, de acordo com as explicações de 

Aroldo de Azevedo (1955, p. 12), “à evolução das ciências físicas e naturais, que por serem 

duradouras e, por assim dizer imutáveis, contribuíram e forneceram o critério ideal para a 

realização da síntese geográfica. Desse modo, nasceu a idéia de dividir os continentes e os 

países em regiões naturais”. 

Os estudos das regiões naturais brasileiras iniciaram com a publicação do 

livro didático Geografia do Brasil, em 1913, de Delgado de Carvalho, destinado ao ensino 

secundário. Esse autor criticava o ensino de geografia praticado até então, que era feito por 

unidades políticas isoladas. 

As orientações de Carvalho iriam interferir na divisão regional brasileira e 

nos programas oficiais de ensino, por volta de 1925, quando as regiões naturais aparecem 

pela primeira vez nos programas oficiais, decorrente da Reforma Luiz Alves Rocha Vaz. No 
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entanto, a incorporação da divisão regional e a superação dos estudos por unidades 

políticas só seria uma exigência do programa oficial, com a Reforma Educacional de 1942, 

justamente quando teremos a primeira divisão regional brasileira, já organizada pelo IBGE, e 

que serviria como referência para os livros didáticos de geografia. 

Segundo Aroldo de Azevedo (1955, p. 15), as razões que o levaram a 

adotar a divisão regional organizada pelo IBGE: 

“Tal divisão regional corresponde, com pequenas 

alterações, à que fôra proposta há 35 anos passados 

pelo prof. Delgado de Carvalho e que já vinha sendo 

adotada nos programas oficiais. O atual programa de 

ensino consagrou-a, o que nos leva a aceitá-la no 

desenvolvimento do presente compêndio”. 

A partir da quarta década, do século passado, além de Delgado de 

Carvalho e Aroldo de Azevedo, outro autor de livros didáticos se destaca, como Moisés 

Gicovate, que escreveu livros para o curso ginasial e colegial. O seu livro Geografia do 

Brasil, destinado à quarta série do ginasial, foi prefaciado pela Editora, em 1944, fazendo 

interessante esclarecimento de cunho patriótico: 

“O estudo das regiões naturais, no Brasil, resulta numa 

confortadora demonstração do valor do homem brasileiro 

e das grandes forças naturais, que trabalham para a 

unidade geral da nação. (...) A interpretação dada aos 

programas, para a composição dêste livro, foi 

precisamente essa. De uma parte, o autor apresenta com 

referência a cada região, como unidade distinta, a 

descrição fisiográfica; de outra, oferece os indispensáveis 

elementos para a compreensão da geografia humana. 

(...) Tanto quanto no volume anterior, desperta-se aqui a 

atenção para as riquezas e possibilidades da terra, a 

variedade e beleza dos cenários, as realizações e as 

perspectivas de progresso. Tudo, porém, com seguro 

apoio nos fatos, a demonstração de realidades e 

observações de valor científico. Ao fim de cada unidade 

didática é apresentado sucinto resumo, e, como remate 
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do volume, aparece excelente estudo comparativo das 

diferentes regiões naturais do país”. 9

Para Moisés Gicovate (1946, p. 11), as regiões naturais seriam: 

“(...) uma extensão territorial que, pelas suas 

características geológicas, topográficas, climáticas e 

econômicas, forma um todo uniforme. A geografia 

moderna nos mostra que devemos tomar em 

consideração o conjunto dos fenômenos geográficos se 

quisermos regiões naturais que correspondam à 

realidade”. 

É interessante que além dos elementos da natureza terem o maior peso na 

definição das chamadas regiões naturais, os limites se definem pelas unidades políticas e 

países da América Latina, que fazem fronteiras com a Região Centro-Oeste. Sendo assim, o 

autor apresenta em seu livro, primeiramente, os limites político-administrativos, para, em 

seguida, enfocar o quadro natural na seguinte ordem: relevo, hidrografia, clima e vegetação: 

“Limita-se ao norte, pelos Estados do Amazonas e Pará; 

ao sul pelos Estados de São Paulo e Paraná; a leste 

pelos Estados da Bahia e Minas Gerais; a oeste com a 

Bolívia; a nordeste pelos Estados do Maranhão e Piauí e 

a sudoeste com o Paraguai”. (Gicovate, 1946, p.214) 

Para Aroldo de Azevedo (1955, p. 11): 

“Diante de uma região qualquer, o geógrafo moderno 

deverá examinar minuciosamente a situação, o relevo e 

sua estrutura, o clima, a vegetação, a hidrografia, o 

povoamento, os gêneros de vida, a economia. Em 

poucas palavras: deverá estudar o quadro natural e o 

homem que nele vive, através de suas relações 

recíprocas”. 

O conceito de gênero de vida, presente no enunciado, revela a 

proximidade com Vidal de La Blache e, ao mesmo tempo, denuncia que as relações 

propostas para serem analisadas seriam apenas entre o homem e a natureza na 

perspectiva “harmônica”, já que o homem era tido, na concepção vidaliana, apenas como 

habitante da região e não como produtor/consumidor. Além disso, uma análise geográfica 
                                                 
9 Editor. Moisés Gicovate. Geografia do Brasil para a 4ª série. São Paulo, Edições Melhoramentos, 
1946. p. 5/6 
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basear-se-ia na capacidade de descrever e compor a síntese. O “geógrafo moderno” em 

Azevedo tem raízes no positivismo vidaliano. 

Para a época, a utilização dos elementos da natureza física,como critério 

para a definição regional, era considerado um avanço e o discurso da geografia científica foi 

um instrumento que consolidaria o Estado brasileiro. De acordo com Vlach (1988), o Estado 

procurava implementar uma ampla rede de escolas públicas, através da qual pudesse impor 

o nacionalismo patriótico. Daí a importância do ensino, não só da Geografia, mas também 

da História, nas escolas públicas, uma vez que são disciplinas consideradas por excelência 

de nacionalização. 

Da mesma forma, a concepção de fronteira natural10 também, basear-se-ia 

nos elementos naturais. É o que podemos constatar nesses fragmentos: 

“As fronteiras de um Estado é a orla territorial deste 

Estado, continuando com a orla do outro. Esta linha 

arbitrária é também chamada limite; é uma concepção de 

geographia política, porque a Natureza desconhece as 

linhas fixas, em matéria de definição de seus domínios”. 

(Carvalho, 1928, p. 18)11

“Para fronteiras entre nacionalidades já estratificadas 

pela identidade de idiomas, religiões, de costumes, de 

formação social etc, claro está que as velhas idéias das 

fronteiras naturais, em acidentes geográficos, são ainda 

as únicas possíveis, sem que provoquem as más 

conseqüências, que todo arbítrio carreia para a prática 

em assuntos tais, mas para divisas, entre meras divisões 

administrativas, ou mesmo políticas entre Estados de 

uma mesma nacionalidade, como de Estados brasileiros, 

o critério da simetria e da linha reta parece que seria o 

mais aconselhável”. (Ellis Júnior, 1934, p. 74) 

                                                 
10  Segundo Magnoli (1997, p. 21), “Fronteira natural” é uma doutrina que surgiu na França iluminista, 
no século XVIII, para justificar, a posteriori, os limites dos estados nacionais e como princípio 
organizador das relações dos países vizinhos. Ainda hoje, o direito público internacional distinguiu a 
“fronteira natural” da “fronteira artificial”, mesmo sabendo que, por definição, todas as fronteiras são 
artificiais. 
11 Geographia do Brasil, de Delgado de Carvalho, teve sua primeira publicação, em 1913. O livro de 
que dispomos para consulta refere-se à 4ª edição, datado de 1928.  
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No sentido político, como nos diz Magnóli (1997), a concepção de fronteira 

natural justificava os limites dos estados nacionais, traduzidos por uma suposta facilidade na 

demarcação do território, naturalizando assim, seu significado político-ideológico. 

Para o autor, (p.21) “o apelo à “natureza” implica na sublimação da 

história, a abstração da condição de “construções geopolíticas datadas” – ou seja, de 

“tempos inscritos nos espaços” –, que confere conteúdo político às fronteiras e, 

freqüentemente, revela a sua precária legitimidade”. 

A concepção de região e fronteira, de aparente neutralidade, não 

considerava a dinâmica da produção, troca e o consumo interno das sociedades. Segundo 

Raffestin (1993, p. 170), a reprodução social é a mais pura expressão da territorialidade, 

porque os limites, as fronteiras e a região são vividos e consumidos. 

Podemos dizer, que a idéia de Região Centro-Oeste e sua representação 

imaginária é uma realidade construída. As chamadas regiões naturais vidalianas, que 

também encontraram solo fértil no Brasil, foram e são discursos ideológicos, que 

contribuíram para esconder e camuflar as relações sociais de exploração do homem pelo 

homem e que cabe ao Estado mediar para garantir. 

Estudando o povoamento da Região Centro-Oeste no Livro Didático de Geografia 

A idéia de Região Centro-Oeste, que hoje confere uma certa identidade 

regional, construiu-se no decorrer do período que antecede a República. Foi no contexto do 

período colonial e imperial, no desenrolar do processo de ocupação e de conquista desse 

território, que foi sendo forjada e materializada um imaginário social, conferindo existência 

“real” à idéia do Oeste, hoje tão arraigada como linguagem social12. 

Sobre o povoamento do Centro-Oeste brasileiro, Moisés Gicovate (1946, p. 

19/20), faz interessante comentário sobre o seu povoamento e os tipos característicos da 

região. Vejamos o que apresenta o autor: 

“O povoamento desta região pode ser dividido em dois 

ciclos: o de oeste e o de leste. O primeiro, devido aos 

espanhóis, vai até o último quartel do século XVI. O 

segundo é devido à arremetida das bandeiras paulistas 

que vararam o nosso hinterland, realizando a primeira 

marcha para o oeste”. Só modernamente, graças à 
                                                 
12 A história registra que houve um gradativo e lento processo de ocupação e conquista do Oeste 
brasileiro. Foram séculos de conquistas – do bandeirantismo, do monçoeiro, do tropeiro ao grande 
fazendeiro –, que corresponderam um significativo processo de mudanças na evolução da economia e, 
também, para a formulação de uma nova mentalidade capitalista na população, consagrando um 
ideário a partir da racionalidade de ajustamento ao mundo contemporâneo. (Wegner, 2000) 
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Comissão Rondon, o bandeirantismo do século XX, 

representada pelo seu chefe General Rondon, o 

elemento brasilíndio contribuiu para o povoamento desta 

região, incorporados à civilização. No momento atual, 

estão sendo estabelecidas novas correntes, realizando-

se a segunda marcha para o oeste, a fim de ser 

incorporada esta região efetivamente, e aproveitadas as 

suas múltiplas riquezas”. 

Em relação aos tipos característicos da Região, o autor apresenta o 

homem-habitante vidaliano, como produto do meio geográfico. De forma resumida ele nos 

apresenta dois tipos regionais – o cuiabano e o fronteiro: 

“Alguns tipos característicos desta região. (...) produto do 

meio, apresenta o cuiabano, a bravura indômita do 

conquistador. São ativos, laboriosos e empreendedores. 

A sua força, coragem, resistência e audácia, são 

provados a cada momento, pois tem que lutar de forma a 

mais diversa contra obstáculo sem fim”. 

Região de fronteira, possui igualmente o seu tipo 

fronteiro. O fronteiro é a guarda avançada da nação. Está 

sempre pronto para a ação. A sua sensibilidade patriótica 

é intensa”. (Gicovate, 1946, p. 221) 

Quanto aos recursos minerais da Região Centro-Oeste, o autor atribui a 

atividade da mineração como responsável pelo povoamento da Região e que a atividade do 

garimpeiro resultaria de um movimento espontâneo: 

“As possibilidades que os recursos minerais da região 

centro-oeste oferecem são enormes. Existe aí o rubilo, o 

cristal de rocha, os mármores. Merecem referência 

especial o ouro, os diamantes e níquel. O ouro e os 

diamantes foram os grandes fatôres de povoamento 

desta região. Foram as pedras preciosas o guia dos 

bandeirantes, o elemento de atração de inúmeros 

aventureiros. O garimpeiro leva uma vida aventurosa e 

de pequeno conforto. Foram as pedras preciosas o 

elemento de atração de inúmeros aventureiros rumo ao 

sertão”. (idem. p. 129) 
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No mesmo sentido, Aroldo Azevedo (1953, p. 64), versa sobre o 

povoamento e a conquista do Oeste brasileiro: 

“Embora tivesse iniciado ainda no primeiro século de 

nossa colonização, foi durante os séculos XVII e XVIII 

que se processou a conquista do restante do planalto 

brasileiro, isto é, sua porção meridional. Devemo-la às 

entradas e, principalmente, a êste impressionante 

movimento desbravador que se conhece pelo nome de 

bandeirismo”. 

Ao mesmo tempo em que exaltam o movimento das Bandeiras e seu papel 

“desbravador”, o autor destaca as políticas públicas de povoamento e ocupação, que 

iniciaram com a criação da Fundação Brasil Central, em 1943, dando um novo dinamismo à 

Região: 

“A primeira manifestação dessa política de povoamento e 

melhor aproveitamento de nosso vasto hinterland fêz-se 

sentir com a criação da Fundação Brasil Central, 

destinada à exploração econômica do vale do Araguaia, 

da Região do Roncador e da vale do Alto Xingu. Por isso, 

hoje as atenções de todos se voltam para o Planalto 

Central, em virtude das áreas despovoadas e das 

possibilidades que elas oferecem. Nesse sentido, a nova 

marcha para o oeste é uma réplica moderna do que foi 

no passado o bandeirismo paulista”. (Azevedo, 1953, p. 

73) 

Ao nos aproximarmos dos enunciados, podemos perceber à primeira vista, 

que há coerência na fala dos autores: destacaram a primeira fase de ocupação do Oeste 

brasileiro, ainda no período colonial, de certa forma “espontânea” e que o movimento das 

bandeiras, foi decisivo para a ocupação definitiva dessa vasta Região. 

No entanto, é possível perceber um discurso “oculto” subjacente aos 

textos, na medida em que o discurso desses autores, poderia contribuir para reforçar idéias 

e interesses das frações de classes dominantes. Chamamos por discurso “oculto”, 

especificamente as frases (...) arremetida das bandeiras paulistas, Gicovate (1946) e (...) 

movimento desbravador que se conhece pelo nome de bandeirismo (...) além de áreas 

despovoadas e de possibilidades que elas oferecem, Azevedo (1953). 
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Percebe-se, pelo uso do adjetivo desbravador – relativo àquele que des-

brava, ou do uso do substantivo arremetida, aparecem implicitamente uma idéia de que a 

ação dos bandeirantes é arrojada, corajosa, enfim, positiva, cujo ato significaria domar, 

tornar manso (quem?) e explorar as terras desconhecidas. 

Por outro lado, a Região aparece como despovoada e os recursos naturais 

oferecem infinitas possibilidades de uso no futuro. Ou seja, transmite uma idéia de que o 

índio, o caboclo e seus modos de viver na Região, não oferecem “futuro”; não são, portanto, 

valorizados enquanto cultura, do ponto de vista do sistema capitalista. Essas populações 

seriam um recurso a mais a ser explorado. 

Portanto, subentende-se que o resultado da ação dos bandeirantes 

desbravadores levaria, além da “civilização” aos “primitivos”, o conhecimento do território e a 

exploração de recursos naturais. Em contrapartida, teriam a submissão dos homens que 

vivem nessa região, silenciando, portanto, a possibilidade do discurso do outro, 

principalmente dos indígenas, considerados os primeiros habitantes do Brasil e também, do 

Oeste brasileiro, por isso mesmo tidos como primitivos, selvagens, etc. 

Dessa forma, a configuração territorial da Região Centro-Oeste brasileira 

vem, desde o período colonial até as primeiras décadas do século XX, sendo considerada 

pelos órgãos oficiais como um dos grandes “vazios nacionais” e esta idéia foi amplamente 

reproduzida como discurso geográfico nos manuais didáticos. Destacamos alguns 

fragmentos que tratam diretamente dessa questão: 

“Um grande deserto de homens. A porção centro 

ocidental do Brasil ocupa uma vasta área, tal como sua 

irmã do norte, a Região Centro-Oeste constitui uma terra 

do futuro, porque a maior parte dessa imensidão 

territorial está ainda por ser conquistada”. (Azevedo, 

1955, p. 213) 

“Brasil em Marcha. A partir de 1920, novas áreas 

passaram a ser ocupadas: a região dos garimpos de 

diamantes de Mato Grosso e Goiás, o Sul de Mato 

Grosso, graças à construção da E. F. Noroeste do Brasil 

levada a efeito na década anterior, as chamadas faixas 

pioneiras, localizadas no extremo oeste paulista. (...) O 

Planalto goiano (Ceres) e onde veio a surgir a nova 

capital do país – Brasília, construída em apenas quatro 

anos”. (Azevedo, 1965, p. 115) 
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Percebe-se que há uma lógica no discurso geográfico. Até meados de 

1955, o Oeste brasileiro, aparecia além de “vazio”, também como reserva para o (capital) 

futuro. Já nos anos sessenta, do século XX, com a consolidação da ferrovia Noroeste do 

Brasil – NOB e os projetos de colonização, dinamizaria o movimento migratório para as 

chamadas faixas pioneiras (pionner), respaldados pela idéia de explorador de sertão, como 

aquele que abre o caminho através de regiões mal conhecidas. Nesse sentido, a idéia de 

“espaços vazios”, “desertos”, reproduzidas nos livros didáticos é a justificativa para legitimar 

a incorporação do Oeste brasileiro no projeto de integração nacional. 

A explicação dos autores de livros didáticos de geografia para a ocupação 

e a conquista do Oeste brasileiro, baseia-se na tese de fronteira turneriana, que se 

estabeleceu como discurso pedagógico principalmente, a partir de 1940, permeado por 

aquele duplo sentido que a palavra fronteira econômica adquiriu nos Estados Unidos. Daí a 

ênfase dada à duplicidade do discurso pedagógico: da terra povoada em contraposição à 

terra livre, o civilizado e o primitivo ou ainda, o civilizado e o selvagem. 

A base discursiva construída sobre as idéias de Oeste como deserto, 

vazio, terra do futuro etc, é o sustentáculo ideológico que permitiu ao governo brasileiro 

promover a incorporação das “terras livres” como estratégia geopolítica (válvula de 

segurança), para incentivar colonos migrantes, geralmente os mais pobres da Região 

Nordeste e também os do Sudeste e Sul, a buscarem novas oportunidades de vida. 

Esse discurso foi construído e assimilado pela sociedade, em geral, e são 

reproduzidos, até hoje, em alguns livros didáticos de geografia. Ao tratar a migração interna 

no Brasil, Moreira (1976, p. 118), apresenta o tema como se fosse fato espontâneo ou que 

resultassem de vantagens oferecidas pelo poder público: 

“A mobilidade da população brasileira tem aumentado nas 

últimas décadas, a tal ponto que o censo de 1970 registrou 

29.498 000 brasileiros residentes fora dos seus municípios 

de nascimento. Várias são as razões dessa elevada 

mobilidade, a começar pelas grandes diferenças espaciais 

do país. No entanto, a mais importante reside na 

estagnação econômica de muitas áreas, combinada com 

atrativos que outras passam a oferecer. São exemplos 

disso, o grande surto de progresso do Paraná, a partir de 

1950, o deslocamento da fronteira agrícola para o Centro-

Oeste na década de 1960 e, nos dias atuais, os projetos de 

colonização e as vantagens oficiais oferecidas na 

Amazônia”. 
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Assim, para a legitimação desse ideário, o livro didático foi um instrumento 

eficaz, na medida em que poderia incentivar os “despossuídos” a marcharem para as terras 

de ninguém. Ao mesmo tempo e, principalmente, legitimava a ação do Governo Federal, 

que através do planejamento regional, consolidava a incorporação do Oeste brasileiro na 

divisão territorial do trabalho. 

A Região Centro-Oeste nos livros didáticos de geografia: 1960 a 1990 

Apresentamos de forma sucinta a análise de cinco livros didáticos de 

geografia de um total de dezoito livros analisados na dissertação, que tratam da Região 

Centro-Oeste, a partir de 1960 a 1990. Diferentemente do primeiro momento analisado, nem 

todos os livros traziam impressos sua ligação com os programas oficiais de ensino. Tal 

procedimento, não significou um rompimento, antes pelo contrário, todos os autores e livros 

analisados, nesse período, estiveram absolutamente sintonizados com os programas. 

O livro “Terra Brasileira”, de Aroldo de Azevedo, de 1965, é parte de uma 

coleção organizada por ele, sob o título – Brasil e o Mundo –, para o então colegial. No 

prefácio, o autor faz os seguintes esclarecimentos em relação a obra: 

“Terra Brasileira tem como objetivo mostrar o Brasil tal 

como o conhecemos, com suas admiráveis 

possibilidades e em suas fraquezas atuais. País do 

futuro. Nessas páginas de síntese, tentamos esboçar um 

“retrato” geográfico de nosso país. Seu quadro natural, 

sua população e sua vida econômica. Ao tentar realizar 

esse “retrato” geográfico, dois pensamentos estiveram 

sempre vivos em nosso espírito: a absoluta confiança no 

futuro e o fortalecimento da unidade nacional.” 13

Trata-se, portanto, de uma proposta teórico-discursiva de análise-retrato 

que pretende apontar possibilidades e fraquezas dentre as quais a Região Centro-Oeste e o 

Norte do Brasil, estão inseridas como receptáculos de contingentes populacionais 

“empobrecidos e excedentes” e que tem claramente a preocupação com a construção do 

sentimento nacionalista. 

O livro “Terra Brasileira” é estruturado em três partes distintas – a terra, o 

homem e a economia. O livro não apresenta nenhum capítulo específico sobre o Centro-

Oeste brasileiro, mas a Região Centro-Oeste é tratada ao longo de todos os capítulos. Na 

primeira parte, intitulada “Nossa Terra”, o autor refere-se ao Planalto Central como pouco 

conhecido e descreve assim a sua localização: 
                                                 
13 Azevedo, A. de. Terra Brasileira. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965. 
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 “No rumo leste-oeste, estende-se desde o vale médio e 

superior do rio São Francisco até atingir a Planície 

Amazônica. Na direção nordeste-sudoeste, vai do Meio 

Norte (Maranhão e Piauí) até o Pantanal mato-

grossense”. (Azevedo, 1965, p. 27) 

O tema “migrações internas”, certamente, tem um papel destacado na obra 

e são explicadas e justificadas, inclusive, pelas dificuldades vividas pela população brasileira 

e que seria decorrente do meio natural hostil. As secas nordestinas seriam analisadas, 

portanto, apenas do ponto de vista da sua causalidade natural, que expulsa populações. Da 

mesma forma, esta causalidade natural poderia atrair populações. É o exemplo do café, no 

Sul de Mato Grosso, nos anos de 1950. Vejamos o que nos diz Azevedo (1965, p. 67), 

diretamente sobre as migrações: 

“Em conseqüência das condições de vida cada vez mais 

difíceis e da hostilidade do meio natural, muitos 

brasileiros têm abandonado as áreas rurais. Uns vão 

morar nas cidades, médias ou grandes. Outros sozinhos 

ou com suas famílias, deslocam-se para Estados às 

vezes situados bem longe do torrão natal. O fato vem 

acontecendo desde os tempos coloniais. Registrou-se 

quando o ouro e as pedras preciosas foram descobertas 

em Minas Gerais, no século XVIII; por ocasião da 

expansão da cultura de café. A partir de 1930, ao tempo 

em que a borracha fêz as riquezas da Amazônia, desde a 

segunda metade do século XIX, até os primeiros anos do 

século atual. Mas continua a verificar, ainda hoje, em 

direção ao Planalto Central e para as zonas de 

povoamento recente do Oeste de São Paulo, norte do 

Paraná e Sul de Mato Grosso”. 

Um aspecto interessante do livro de Azevedo que nos interessa 

diretamente, é sobre o povoamento da Região Centro-Oeste. Essa é uma temática em que 

o autor, ao referir-se ao papel desempenhado pelos bandeirantes paulistas, não poupa 

elogios à “raça de gigantes”: 

“Levados pelo desejo de descobrir riquezas minerais ou 

atraídos por essa vida cheia de aventuras, alguns 

Bandeirantes paulistas chegaram a atingir a Amazônia. 

Graças a essa “raça de gigantes”, o Brasil passou a 
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conhecer um novo ciclo econômico – a mineração. A 

marcha do povoamento atingiu a Bacia do Tocantins-

Araguaia, o Pantanal e o Vale do Guaporé. Antigos 

arraiais tornaram-se povoados e vilas, particularmente 

em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso”. (Azevedo, 

1965, p. 107) 

Na contrapartida desse discurso de expansão, Azevedo (p. 79), se refere 

aos índios, habitantes da Amazônia e da Região Centro-Oeste como regiões que mais 

concentram índios: “a maioria vivendo no mais completo estado de selvageria, o restante 

sob os cuidados de Missionários e do Serviço de Proteção aos Índios”. São aspectos 

contraditórios em termos de valores transmitidos, mas absolutamente coerentes, do ponto 

de vista de uma concepção de progresso, desenvolvimento e até mesmo de atraso a ser 

superado. 

David Márcio Santos Rodrigues escreve o livro “Geografia do Brasil 

Regional”, em 1970, direcionado para a 6ª série do curso ginasial. O livro apresenta o 

conteúdo das cinco regiões brasileiras em que o autor faz questão de registrar que o 

conteúdo está de acordo com o Conselho Federal de Educação: 

“De acordo com a Nova divisão elaborada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia (ex Conselho Nacional de 

Geografia), e conforme as instruções do Conselho 

Federal de Educação”. 

A primeira parte do livro é dedicada ao estudo do planejamento regional. A 

unidade que trata da Região Centro-Oeste está distribuída em três partes: a ocupação 

humana, o espaço natural e as atividades econômicas. O final do livro está reservado para 

os exercícios de fixação. 

O conteúdo sobre a Região vem acompanhado de sete mapas e nove 

fotos das quais, quatro são de Brasília em que o autor faz referência à capital como 

protetora da nação: 

“Centros das atividades Políticas, a Câmara dos 

deputados, o Senado e as secretarias do Congresso, 

dirigem e protegem a democracia brasileira”. (Rodrigues, 

1970, p. 209) 

“Brasília é peça básica à integração nacional. O 

planejamento e o dinamismo atingiram finalmente o 

Centro-Oeste brasileiro” (idem, p. 191) 
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Os enunciados, apontam a construção de Brasília como a representação 

de uma racionalidade e cientificidade impressa na Integração Nacional e que tem como 

base o planejamento. De modo que a sua construção, com objetivo de sediar a capital 

administrativa brasileira, como estratégia geopolítica, traz também, embutida a 

racionalização, na medida em que procura dar a Brasília um rótulo de neutralidade, 

subjacente à sua condição de “sede” do Estado. O sentido de “proteção da democracia” é 

contraditório, na medida em que o momento histórico vivido, após-1968, é de intensificação 

da repressão, inclusive com a instalação do AI-5 (Ato Institucional nº 05), mas tem sentido 

na lógica da ditadura militar, instalada desde 1964, em que as forças armadas são 

chamadas a “proteger” o Brasil do comunismo, proteger uma democracia, na verdade. 

A obra, ao que podemos observar, propagandeia ações do governo e 

fomenta as idéias subjacentes ao projeto desenvolvimentista em curso, sob o comando de 

um governo autoritário de um lado, e da corporação de capital multinacional e nacional, de 

outro lado. 

O autor trabalha a importância da racionalização da ocupação e uso do 

território – do planejamento de governo –, portanto, como solução para resolver as 

disparidades entre as regiões. Certamente, não é coincidência o uso de livros didáticos, nas 

escolas públicas, que valorizem o planejamento justamente depois que governo cria o 

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério do Interior. O que está posto 

enquanto conceito oculto é a valorização da ciência e da técnica enquanto neutralidade 

política, que se contrapõe aos interesses “ideológicos” suprimidos com o golpe de 1964. 

Aspectos que estão presentes já nos objetivos do autor preocupado em 

expor as principais características e problemas da Geografia Regional Brasileira, em que, é 

evidente a preocupação com o processo de ocupação e povoamento da Região Centro-

Oeste, em seu dizer um grande vazio a ser explorado. 

É o que percebemos quando o autor apresenta a Região Centro-Oeste: 

“Possui um dos maiores vazios populacionais do país; 

seus recursos minerais são praticamente desconhecidos; 

o extrativismo é fundamental à sua economia; o futuro 

chegou perto com a instalação da nova Capital Federal, 

polarizando estradas e incentivando o progresso. Brasília 

é peça básica à integração nacional. O planejamento e o 

dinamismo atingiram finalmente o Centro-Oeste 

brasileiro”. (Rodrigues, 1970, p. 191) 
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Outro livro de Aroldo de Azevedo, “O Brasil e suas regiões”, de 1971, 

destinava-se ao 2º grau. O autor estruturou o livro da seguinte forma: capítulo 01 - As 

regiões Brasileiras; capítulo 02 – A Amazônia Brasileira; capítulo 03 – Nordeste Brasileiro; 

capítulo 04 – Sudeste do Brasil; capítulo 05 – Sul do Brasil e capítulo 06 - Centro-Oeste 

Brasileiro. A ênfase dada à palavra brasileira está relacionada com a necessidade de 

consolidação do nacionalismo patriótico, trazendo na capa do livro imagem aérea da cidade 

de São Paulo, com seus imponentes prédios, avenidas, viadutos, símbolos do progresso e 

desenvolvimento e que é modelo de modernidade e orgulho brasileiro. 

O capítulo sobre a Região Centro-Oeste, inicia-se pelo povoamento, 

segundo o autor “A população brasileira está decididamente caminhando para o oeste”: 

“O Centro-Oeste representa uma das vanguardas desse 

povoamento atlântico, por estar em contato íntimo e 

direto com o centro vital do país – o Sudeste do Brasil. 

(...) Em terras goianas e mato-grossenses, o homem 

civilizado acha-se a frente com o índio que ainda vive na 

idade-da-pedra; o progresso técnico entra em contato 

com a plenitude da Natureza; dois “mundos” opostos e 

totalmente diferentes ficam lado a lado”. (Azevedo, 1971, 

p. 347) 

Pelo que podemos observar no texto exposto, a Região Centro-Oeste pela 

sua proximidade (limite) com o Sudeste industrializado, principalmente, em sua porção sul, 

representa necessariamente uma posição privilegiada para receber os fluxos populacionais, 

vindos das áreas mais próximas ao litoral atlântico. Aqui, nas entrelinhas, está o nordestino, 

principalmente. Além disso, é possível perceber a idéia de Região Centro-Oeste como um 

território “vazio” que estaria sendo ocupado, mas que viveria, ainda sob condições 

atrasadas. Isso estaria representado na presença de indígenas vivendo da agricultura 

tradicional, da caça e da pesca o que, certamente, não era pensado como impedimento. A 

Região Centro-Oeste, para o autor, era um vazio a ser ocupado. Vejamos a assertiva: 

“Pela área que ocupa, o Centro-Oeste do Brasil figura no 

segundo lugar entre as demais regiões do país, apenas 

superado pela Amazônia. (...) Nesse particular, o Centro-

Oeste é também um “deserto” de homens, a exemplo da 

Amazônia, com enormes áreas ainda por serem 

efetivamente ocupadas”. (Azevedo, 1971, p. 355) 
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O livro didático analisado de Igor Moreira, “O Espaço Geográfico: geografia 

geral e do Brasil” é de 1976 e está em sua 3ª edição. Voltado para o ensino de 2º grau, a 

tônica do livro enfatizaria o planejamento regional. 

O discurso geográfico do primeiro capítulo é importante para que 

possamos compreender o enfoque dado à Região Centro-Oeste e o significado ideológico 

subjacente aos discursos dos autores que, como Igor Moreira, atribuem aos programas de 

planejamento um sentido positivo e abrangente que eles não necessariamente possuíam. 

A unidade que trata do espaço brasileiro está organizado em dois 

capítulos. A Região Centro-Oeste faz parte de um subitem, no segundo capitulo do livro. No 

primeiro capítulo do livro, o autor enfatiza a importância do planejamento para o que chama 

de a “arrancada do desenvolvimento brasileiro”. De acordo com Moreira (1976, p. 242): 

“Sem um acurado planejamento, não será possível 

corrigir os desequilíbrios e distorções entre suas 

diferentes áreas no sentido de integrá-las numa unidade 

nacional. E, para planejar, é indispensável conhecer, 

identificar as realidades, que se diferem e se 

particularizam no espaço num processo de interação de 

fatores naturais e humanos, que singularizam uma região 

e lhe conferem características próprias”. 

O conteúdo sobre a Região Centro-Oeste, distribuído em duas páginas, é 

iniciado pela apresentação geral da região: as unidades federativas, a superfície territorial e 

a população. Trata-se de enfatizar as transformações promovidas, nos anos setenta do 

século XX, e que, em seu entender, estavam diretamente vinculadas às políticas públicas 

implementadas principalmente após a criação da SUDECO. Aspectos de uma realidade 

vivida que não se pode negar. Vejamos o que traz Moreira (1976, p. 258): 

“Atualmente, com a construção das grandes rodovias do 

Programa de Integração Nacional e do Plano Rodoviário 

Nacional, que inclui um sistema de radiais de Brasília a 

todas as capitais do país; com fundos provenientes do 

PRODOESTE (instituído em 1972); e com os trabalhos 

de coordenação da SUDECO (instituída em 1967), a 

região começa a se transformar, através de um acelerado 

processo de povoamento e mobilização de recursos até 

então inaproveitáveis”. 
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Ratifica-se, pois, o projeto “Brasil Potência”, de Integração Nacional 

implementado. O que mostra as prioridades do autor. Primeiro, de apresentar a estrutura 

física da região. Segundo, de apresentar a região como potencialidade para o 

desenvolvimento, em que as rodovias são apresentadas como possibilidade real para 

permitir a circulação e o povoamento da Região. 

David Márcio Santos Rodrigues publica, em 1984, “Estudando a 

Geografia”. O livro didático é indicado para a 6ª série do ensino fundamental e trata das 

Regiões Brasileiras. 

Ao abordar a Região Centro-Oeste, o autor apresenta os estados que a 

compõem e acrescenta os fatores que contribuíram para o desenvolvimento regional: a 

expansão agrícola, para além dos limites do Estado de São Paulo, como é o caso do café; a 

implantação de eixos rodoviários asfaltados e a construção de Brasília. Assim o autor se 

expressa: 

”Limitando-se com todas as regiões brasileiras, a Região 

Centro-Oeste recebeu influência do Sudeste, 

especialmente de São Paulo, cuja expansão agrícola 

extrapolou-se além dos limites, alcançando o Mato 

Grosso do Sul. Além disso, o Centro-Oeste recebeu os 

benefícios de novas rodovias asfaltadas, como Belém-

Brasília e Cuiabá-Santarém. Mas o ponto de partida para 

seu desenvolvimento foi a construção de Brasília, 

exigindo uma infra-estrutura que beneficiou a região” 

(Rodrigues, 1984, p. 115) 

O autor destaca ainda que após-1945, o governo deu destaque para os 

órgãos de planejamento econômico, em nível regional: 

“De 1945 para cá, entramos na fase do planejamento 

(geral e regional), com a participação de equipes técnicas 

da área governamental. O governo passou a intervir 

diretamente no desenvolvimento regional, com a criação 

do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 

transformado, hoje, em Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República. Juntamente com o Ministério 

do Interior foram criados: SUDENE – Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste – 1959; SUDAM – 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 

1966; SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento 
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do Centro-Oeste, de 1967. Além destas, merecem 

destaque os Programas Especiais de Desenvolvimento 

Integrado: POLAMAZÔNIA, POLOCENTRO, 

POLONOROESTE.” (Rodrigues, 1984, p. 137) 

Como argumentamos, anteriormente, a partir de 1964 o Governo Federal 

passou a implementar vários programas especiais para o desenvolvimento integrado da 

Região Centro-Oeste, o que estaria de acordo com o desenvolvimento do capitalismo 

nacional. É o caso da SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste –, 

criada em 1967, e de seus diversos Programas tais como: POLAMAZÔNIA – Programa de 

Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, de 1974; PRODEPAN – Programa 

Especial de Desenvolvimento do Pantanal, de 1974; PRODEGRAN – Programa Especial da 

Região da Grande Dourados, de 1976; POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados, em 1975. O Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil – 

POLONOROESTE, criado em 1981, segundo Abreu (2001), foi concebido dentro do 

contexto da crise do projeto desenvolvimentista. É o que podemos constatar nesta assertiva: 

“A corrida para a Região Centro-Oeste, a industrialização 

mal programada do Nordeste e a descoberta do potencial 

econômico da Amazônia criam novo tipo de fronteira em 

nosso país: a Fronteira de recursos ou regiões de Novas 

Oportunidades”. (Rodrigues, 1984, p. 138) 

Decorrentes desse processo de racionalização para uso de parcelas do 

território brasileiro, Rodrigues enfatiza que há uma fronteira de recursos ou regiões de novas 

oportunidades, o que identificamos com o discurso de “Nova Fronteira” e de “Região 

Solução” como apontada por Abreu (2001), presente no planejamento governamental para 

os anos oitenta, através do III PND – Plano Nacional de Desenvolvimento (1980/1985) e do 

III PLADESCO – Plano de Desenvolvimento para o Centro-Oeste (1980/1985). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos observar que os autores, de um modo geral, descrevem a 

Região Centro-Oeste, sob seus vários aspectos. Não há uma preocupação em analisar os 

fatores que contribuíram para o aprofundamento das desigualdades sócio-espaciais ou 

mesmo em considerar a um modus vivendus, a identidade dos diferentes povos que lá 

vivem e sobrevivem. Trata-se de considerar uma Região vazia e passível de ser ocupada, 

explorada e, portanto, sem apresentar problemas, antes pelo contrário, é a solução, já que a 

tônica do discurso geográfico está na descrição física, na idéia da necessidade de 

povoamento e na exploração das riquezas naturais que a Região tem. 
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Percebemos que o conjunto de livros didáticos analisados no primeiro 

momento deu ênfase a importância do estudo das regiões brasileiras com base na 

construção científica sobre o Brasil, o que se consolidaria com a elaboração da primeira 

divisão regional do Brasil, em 1942, e que foi reproduzido pelos livros didáticos desse 

período. 

O discurso geográfico subjacente à divisão do território brasileiro, em 

regiões naturais, favorecia uma formação para a Pátria - nacionalismo patriótico. O 

enaltecimento aos nossos recursos naturais e a diversidade natural, assim como às nossas 

diferenças regionais serviram de suporte para os estudos das fronteiras e da necessidade 

de seu povoamento. Nesse contexto, é possível compreender porque a Região Centro-

Oeste apareceu quase sempre como território despovoado e seus recursos naturais, 

“desconhecidos” como possibilidade para exploração futura. 

Nesse contexto, através do ensino da geografia regional construiu-se um 

imaginário sobre a Região Centro-Oeste, baseado principalmente nos elementos da 

natureza física. Assim, a Região adquiriu uma identidade, marcada por um quadro natural 

com relevo de planaltos moderados, em sua maior parte; pela planície do Pantanal a 

sudoeste; de clima tropical, com verões chuvosos e invernos secos, sob domínio da 

vegetação de cerrado. A descrição física da Região constituiu-se em um capítulo 

indispensável que seria registrada nos livros didáticos, pela maioria dos autores, desde os 

anos trinta, até os anos oitenta, ainda que a região tenha adquirido um outro dinamismo e 

que parte considerável do cerrado tenha sido totalmente devastado, transformando-se em 

plantações de soja ou em pastagens. 

Nesse sentido, consideramos que a Geografia enquanto ciência e como 

disciplina escolar, teve um papel importante na consolidação de um projeto geopolítico do 

Estado, no interior do qual está inserido a “conquista” e apropriação do Oeste brasileiro. O 

que nos permite afirmar que o papel do Estado, através das políticas públicas, foi 

determinante nesse processo, contribuindo para o conhecimento e estudo do território 

através de institutos de pesquisas como o IBGE, bem como para a veiculação de um 

discurso “oficial”, através do livro didático de geografia, que divulgava o nacionalismo-

patriótico. Assim, consolida-se um discurso legitimador para promover a integração 

econômica do território brasileiro. 

Nos livros didáticos analisados, a partir de 1960, percebemos que a 

Região Centro-Oeste continuou sendo abordada como um território “vazio” à espera da 

ocupação humana, e que o desenvolvimento da Região estaria condicionado à eficácia das 

políticas públicas. Esse discurso, principalmente durante o regime militar foi construído com 

base no enaltecimento das políticas públicas de planejamento regional, e foi transmitido 
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pelos livros didáticos, como solução para a superação das desigualdades sociais e 

regionais. 

De acordo com Abreu (2001), que analisou a SUDECO e a sua 

intervenção na Região Centro-Oeste, podemos afirmar que o planejamento regional se 

configura como um instrumento político-ideológico utilizado para racionalizar o uso do 

território pelo capital. Enquanto planejamento governamental, sua construção deu-se com 

base no conceito desenvolvimentista – de que o crescimento econômico levaria a superação 

das desigualdades regionais e a eliminação da pobreza. Esse é um aspecto ideológico 

transmitido pelo livro didático de geografia desse período, sem que houvesse uma reflexão 

sobre o papel do Estado, enquanto gestor das políticas públicas, visto que o crescimento 

econômico é intrínseco ao modo de produção capitalista nacional e internacional. Desse 

modo, o que estava por trás do planejamento não era a distribuição das riquezas, mas a 

elevação da produção e da produtividade. Portanto, fez parte do discurso “oficial” consolidar 

um imaginário social que ratifica o aumento da produção e da produtividade como sinônimo 

de desenvolvimento, na medida em que promovesse a distribuição de renda. Contudo, a 

consolidação das economias regionais tem reforçado a concentração da renda e 

simultaneamente, ampliado as desigualdades sociais. 

Entendemos que a Região é uma construção teórica, e o seu significado, 

enquanto discurso didático-pedagógico, expressaria formas de relações de poder 

consolidadas e outras, em construção. Por isso, a idéia reproduzida ao longo da história 

sobre o Centro-Oeste brasileiro como território “vazio”, “deserto” etc, contribuiu para 

legitimar a ação do poder público para intervir e planejar a Região e assim, confirmar a parte 

Sul-mato-grossense como extensão do Sudeste, o que mostra uma simbiose entre o 

discurso pedagógico e a ideologia do Estado. 
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