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No trabalho abaixo, descrevemos uma aplicação metodológica embasada num 

recorte temporal e espacial registrando fatos históricos que subsidiem estudos geográficos. 

As atividades práticas desenvolvidas neste texto, podem ser aplicadas em qualquer 

recorte geográfico, desde que se apóiem em dados históricos que possibilitem analisar o 

desenvolvimento evolutivo da espacialização geográfica. 

Isto posto, para uma maior compreensão e visualização dos objetivos intencionados 

descreve-se como primeiro tópico a caracterização da formação dos núcleos urbanos no 

território paulista, descrição esta efetuada pela autora Liliana Bueno dos Reis Garcia, 

fundamentando-se em sua Tese de Livre Docência, intitulada São João do Rio Claro: A 

Aventura da Colonização. Este texto contém subsídios apropriados a análises 

metodológicas, que preencham os quesitos necessários para que se atinja com fidelidade as 

conclusões sobre a metodologia proposta. 

 Em seguida, como segundo tópico descrevemos os passos metodológicos de como 

trabalharemos a relação entre o tempo e o espaço, demonstrando de maneira objetiva e 

prática um método de trabalho para análise da evolução de um espaço geográfico. 

Assim, transcreve-se abaixo o primeiro tópico, como segue: - 

 As duas primeiras décadas que se seguiram ao descobrimento do Brasil, em 1500, 

vão se caracterizar por um relativo desinteresse por parte dos portugueses pela colonização 

da terra descoberta. Porém, quando a idéia de colonizar torna-se realidade, vai ser para 

atender aos interesses comerciais portugueses. 

 Assim, o Brasil Colônia constituiu-se para fornecer produtos tropicais (cana-de-

açúcar, tabaco, algodão, café) e também ouro e diamantes para o comércio europeu. Em 

função deste objetivo exterior, a sociedade e a economia se organizaram, limitando inclusive 

o processo de ocupação ao litoral. A ocupação do interior, ou seja, do sertão, foi relegada a 

um plano secundário, pelas dificuldades que apresentava. 

                                                 
1 Profa. Dra. Analúcia Bueno dos Reis Giometti da Faculdade de História, Direito e Serviço Social – 
FHDSS, DA UNESP/ campus de Franca, Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política 
Internacional – DESCPI e-mail giometti@claretianas.com.br 
2 Profa. Dra. Liliana Bueno dos Reis Garcia, do IGCE/ campus de Rio Claro do Departamento  de 
Planejamento Territorial e Geoprocessamento (aposentada). 
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 Como resultado, teremos em terras brasileiras um processo de ocupação e 

colonização diverso, gerando uma formação também diversa, baseada na mobilidade 

constante de sua população, na instabilidade, na dispersão populacional, gerando uma 

ocupação irregular e descontínua. 

 A estrutura social, econômica e política, resultante desse processo, gerou uma 

formação social dominada por um restrito grupo de proprietários rurais, ou seja, grandes 

latifundiários, e a grande parcela da população constituída em sua maioria por escravos. 

Entre essas duas camadas, vamos encontrar um restrito número de pequenos lavradores, 

mercadores e artesãos. Tudo isso gerou uma sociedade multirracial e escravista. 

 Esses elementos são importantes para entendermos a forma como se deu a 

ocupação da Capitania de São Paulo. A mesma ocorreu de forma diversa do restante da 

colônia, pelo fato dela não se integrar, nos dois primeiros séculos de colonização, ao 

sistema de exploração capitalista adotado por Portugal, para a Colônia portuguesa na 

América. 

A configuração geográfica que hoje associamos ao território paulista decorreu de 

fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que tiveram origem na Capitania de São 

Paulo. O processo de povoamento delineou as fronteiras e teve suas origens nas terras 

cedidas a Martim Afonso de Sousa e a seu irmão Pero Lopes de Sousa, no século XVI, para 

formar as Capitanias de São Vicente e de Santo Amaro. Estas compreendiam os atuais 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, até a Colônia do Sacramento, compreendendo uma área de 3.265.562 km. 

 “No século XVI, o atual Estado de São Paulo possuía 110 léguas ao longo da costa 

e adentrava para o interior do sertão, que chegava nas divisas com as terras da Espanha, 

segundo o Tratado de Tordesilhas. Por volta de 1545 a 1600, ocorreu a expansão urbana 

via ocupação litorânea, com as vilas de Santos, Itanhaém, Cananéia e a construção de 

muitos fortes. No Planalto de Piratininga foi dado início ao povoado de Santo André e São 

Paulo de Piratininga. Em 1710, com a fusão das duas Capitanias, ou seja, de São Vicente e 

de Santo Amaro, nasceu a Capitania de São Paulo” (BRIOSCHI, L. R., 1999, p. 36, In: 

BACELLAR, C. A . P.; BRIOSCHI, L. R. (orgs.), 1999. 

 Por todo o período colonial, a Capitania de São Paulo permaneceu como uma região 

marginal do sistema de comércio implantado pelos portugueses, na Colônia. Desta forma, 

ela vai ocupar a posição de provedor de alimentos para o resto da colônia, exportando 

farinha de mandioca e de trigo, milho, feijão, carnes salgadas, toucinho, lingüiça e tecidos 

rústicos, entre outros produtos. 
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 Os produtos desciam a Serra do Mar carregados por índios. Os mesmos voltavam 

trazendo cargas de produtos importados como o sal, tecidos, especiarias, vinhos, 

ferramentas e pólvora. A mão de obra indígena também era empregada nas roças de trigo, 

milho, mandioca e no transporte de produtos para o sertão, utilizando os rios como vias de 

penetração. Os índios também construíam casas, abriam e conservavam caminhos, 

fabricavam barcos, enfim, representavam a base da mão-de-obra na Capitania de São 

Paulo, por todo o século XVI, XVII e XVIII. 

 A vila de São Paulo de Piratininga, em 1681, passou a ser considerada “cabeça de 

capitania”, papel até então ocupado pela Vila de São Vicente. Porém, era ainda uma 

pequena povoação, completamente esquecida pelas autoridades metropolitanas e 

desvinculada do sistema colonial. 

 O final do século XVII e princípio do XVIII marcou a decadência da produção 

açucareira no Nordeste. Para a Metrópole, a única saída estava na descoberta dos metais e 

das pedras preciosas. Para tanto, voltaram os olhos para os conhecimentos que tinham os 

homens do planalto de Piratininga, pois a eles só faltava uma ajuda técnica e financeira. 

Esta veio da Metrópole portuguesa, resultando na descoberta do ouro na região de Minas 

Gerais, o que repercutiu positivamente na Capitania de São Paulo. 

 “A corrida pela busca do ouro incentivou então o aumento da produção de gêneros 

alimentícios produzidos por São Paulo, o qual, por sua posição privilegiada de “terras de 

serra acima”, transformou-se em ponto de partida para as incursões pelo interior. 

Aproveitando as antigas trilhas indígenas, estas incursões estimulavam, ao longo de seu 

trajeto, a formação de arraiais, a implantação dos pousos e sítios, deslocando a frente de 

expansão colonizadora cada vez mais em direção do oeste, redefinindo assim o território” 

(BRIOSCHI, L. R., 1999, p. 36, 37, In: BACELLAR, C. A . P.; BRIOSCHI, L. R. (orgs.), 1999. 

 A agricultura paulista, até então de subsistência, modificou-se, transformando-se em 

uma agricultura para atender a um comércio em expansão. Também passou a fornecer às 

regiões mineradoras o gado, intensificando o seu comércio e desenvolvendo a região de 

Sorocaba, com a intensificação da atividade tropeira. 

 Por todo o século XVIII, foi intenso o progresso na Capitania de São Paulo. O 

problema da mão-de-obra foi resolvido com a importação de negros escravos, com a 

entrada de um significativo contingente de brancos, e também com a escravização do índio. 

Novos caminhos pelo sertão foram abertos. As velhas trilhas de penetração foram 

recuperadas, permitindo uma maior mobilidade da população, e integrando São Paulo às 

capitanias do sul e a Minas Gerais. 
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 Esse período foi decisivo para São Paulo, pois entre 1718 e 1725 descobriram–se 

as minas de ouro de Goiás e de Mato-Grosso, impulsionando a ocupação e a colonização 

dos territórios do oeste e do centro da Capitania. Como resultado tivemos o surgimento das 

Capitanias de Mato-Grosso e Goiás. Convém lembrar que os rios Tietê , Grande, Paraná e 

Guatemi foram as principais vias de penetração pelo interior, até então desabitado. 

“Os atuais limites geográficos do Estado de São Paulo, compreendendo uma área de 

aproximadamente 250.000 km2, foram fixados no ano de 1853. Somente a linha divisória 

com o Estado de Minas Gerais, ao longo da Serra da Mantiqueira, foi objeto de uma série de 

disputas entre paulistas e mineiros, ficando estabelecida apenas no século XX, em 1936” 

(BRIOSCHI, 1999, p. 38, In: BACELLAR E BRIOSCHI (Orgs.), 1999). 

 Esse processo expansionista deu origem ao início do povoamento do sertão, sendo 

o mesmo acompanhado pela doação de sesmarias. Estas eram porções de terras 

concedidas pelo vice-rei ou pelo governador e constituíam o único título de posse da terra 

concedido por todo o período colonial e início do Império. 

 Apresentavam em geral uma légua quadrada, cerca de 44 km2. Eram doadas a 

pessoas abastadas, que necessitavam de cerca de 300 a 400 mil réis para pagar as 

despesas de expedientes. Era também muito comum que o governador ou vice-rei 

outorgasse esse favor sob forma de terras gratuitas a pessoas ricas e politicamente 

influentes. Convém lembrar que ocupar uma sesmaria era tarefa muito custosa 

financeiramente (MARX, M. , 1991, p. 34). 

 Geralmente, a posse da terra passava a despertar disputa, iniciando um processo 

de especulação das terras, que passavam a ser vendidas e revendidas. Muitos proprietários 

(sesmeiros) também formavam fazendas para a criação de gado ou então para o plantio da 

cana-de-açúcar. Era comum os primeiros ocupantes doarem parte de suas terras ao 

patrimônio de um santo protetor. Esta doação representou, por todo o período colonial e 

imperial, o primeiro impulso para a constituição de pequenos povoados, que mais tarde 

foram sendo transformados em vilas e cidades. 

 Portanto, os patrimônios religiosos eram porções de terras doadas à devoção de um 

santo padroeiro. Com a doação, constituía-se o patrimônio de uma capela. A terra e 

qualquer outra dotação em bens móveis, víveres ou dinheiro representavam o dote inicial do 

santo escolhido, transformando-o em orago da nova capela (MARX, M. , 1991, p. 39). 

 Propiciavam também as condições para a construção do templo, para a sua 

manutenção e seu reparo, para a aquisição de seu equipamento litúrgico, criando condições 

para o funcionamento do mesmo. Em troca, os doadores do patrimônio, por tornar possível 

a existência da capela, obtinham atenções especiais para si e para os seus familiares, em 
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termos religiosos, como por exemplo, missas rezadas após a morte (MARX, M. , 1991, p. 

39). 

 A capela construída passava a ser referência para a constituição de um arraial ou 

povoado, ou seja, passava a acolher moradores em pequenas porções de sua gleba, 

tornando-se um importante instrumento para o início de um processo de urbanização. As 

terras do patrimônio doadas pelos grandes proprietários, além de serem responsáveis pela 

expansão dos povoados, expressavam também um jogo de forças políticas e religiosas, 

garantindo-lhes a assistência espiritual e o prestígio social e político, recebendo o 

reconhecimento da comunidade. 

 A questão dos patrimônios religiosos está diretamente relacionada com a instituição 

do Padroado no Brasil, que resultou na união da Igreja com o Estado, fortalecendo o poder 

da Igreja. No Brasil independente e imperial, o catolicismo se impôs como a religião oficial, e 

as sedes das paróquias passaram a funcionar como cartórios onde os párocos exerciam as 

atividades cartorárias, isto é, cabia a eles a tarefa de registrar os nascimentos , as mortes, o 

batismo e o casamento. 

 A capela ou igreja agia como um centro irradiador de um processo de constituição 

de um pequeno núcleo urbano. A mesma representava a sua institucionalização, através da 

sua sacralização, tornando-se Capela Curada, o que significava que regularmente receberia 

a visita de um padre. A sagração era muito importante tanto para a população como para o 

clero e o governo, pois o lugar ganhava um significado não só eclesiástico mas também 

oficial, pois passava a ter livros de registro de batismo, óbitos e casamentos. Era a igreja 

dando suporte à estrutura oficial (MARX, M. , 1991, p. 19). 

 Na paisagem urbana que começou a se configurar no século XIX, pelo interior da 

Província de São Paulo, a capela ou a igreja constituía-se na construção mais importante 

dos núcleos urbanos e a primeira preocupação de seus habitantes. Portanto, era comum 

que a igreja fosse construída num lugar de destaque, preferencialmente em lugares altos, 

secos e livres de umidades, para obedecer às normas estabelecidas pelas Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, tornando-se um centro irradiador do crescimento do 

povoado. 

 Como Capela Curada a povoação podia escolher o juiz de paz. Este era eleito pela 

comunidade, sendo geralmente um chefe político local, membro de uma das famílias 

importantes da região. Cabia ao mesmo inúmeras atribuições de caráter conciliatório, 

judicial, policial e administrativo, buscando acima de tudo a manutenção da ordem e a 

segurança na povoação. 
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 Atuava juntamente com o juiz de paz, sob sua autorização, a Guarda Nacional. Esta 

se constituía em uma força paramilitar, dando uma retaguarda policial para reprimir motins, 

revoltas, brigas e desavenças no núcleo urbano. Essa milícia era formada por um 

contingente de homens livres, que se transformavam em guardiões da tranqüilidade local. 

 Como Capela Curada, a pequena povoação poderia pleitear a sua elevação a 

Freguesia ou Paróquia. O passo seguinte seria a elevação a vila, adquirindo o direito de ter 

sua área física de atuação delimitada. A criação da Câmara Municipal também conferia-lhe 

um importante status político, passando a decidir sobre seu próprio destino. 

 Finalmente, em função da importância adquirida pelo local, a vila ganhava status de 

cidade. Esta era a maior aspiração de seus habitantes. 

 Nessa trajetória os núcleos urbanos foram deixando suas marcas no tempo e no 

espaço, assumindo suas especificidades e peculiaridades, o que cada pesquisa 

desenvolvida conjuntamente com os alunos poderá revelar. 

Dá-se por concluído, pelo exposto acima, a transcrição do texto cognominado como 

primeiro tópico. 

Abre-se a seguir, após análise deste texto direcionado ao método de trabalho posto 

em pauta, as conclusões que possam definir os parâmetros que devam ser levados em 

conta para atividades práticas que preencham de forma satisfatória os objetivos propostos. 

Atividades Práticas 

O texto acima ilustra como se deve registrar fatos históricos que subsidiem estudos 

geográficos. Isto vem facilitar sobremaneira a possibilidade de subtração de dados que 

estejam embasados nos tópicos descritos na atividade prática. 

Assim: 

1- Trabalhar o conteúdo do texto com os alunos, podendo ter como suporte de 

estudo o texto acima descrito ou a evolução histórica do município estudado. 

2- Identificar, através de uma pesquisa, a trajetória percorrida pela cidade 

estudada, dentro do processo de constituição da Capitania (Período Colonial) e da Província 

(Período Imperial) do atual Estado de São Paulo. Esses elementos poderão ser pesquisados 

em livros, almanaques, poesias, crônicas, etc. sobre a história local, bibliotecas, fotos, livros 

de atas da Câmara Municipal, Prefeitura, Cartórios locais e também através de entrevistas 

com pessoas idosas da cidade, utilizando-se portanto da metodologia da história oral, entre 

outras fontes. Procurar identificar as diferentes etapas do crescimento e desenvolvimento do 

núcleo estudado. 
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3- Recuperar as representações cartográficas da cidade, desde o primeiro 

esboço feito sobre a mesma. Caso não exista, trabalhar, mediante informações atuais, para 

elaborar uma representação gráfica da mesma. Usar a capacidade criativa dos alunos. 

4- Identificar e espacializar na planta urbana estudada os personagens ilustres 

que deram nomes às ruas e praças. 

5- Localizar na planta urbana de sua cidade o local da primeira igreja, do 

primeiro prédio da Câmara Municipal, da primeira casa de comércio, do primeiro mercado, 

das ruas comerciais, as primeiras lojas, o jardim principal, córregos, etc, procurando, junto 

com os alunos, reconstruir o desenvolvimento do urbano. Ao final desta atividade, o aluno 

terá demarcado as áreas de expansão urbana nos diversos períodos históricos de evolução 

da malha urbana. 

6- Procurar demarcar zonas de crescimento desta malha por períodos mais 

expressivos, associando o deslocamento deste crescimento a fatores econômicos, sociais, 

políticos. Tomar como base geográfica a rosa-dos-ventos, que norteará a tendência deste 

crescimento, partindo da área central. 

7- Trabalhar na identificação dos atores sociais que atuaram nesse contexto, 

resgatando a sua história. 

 8. Este módulo se encerra com visitas de campo, desmembradas em duas 

excursões. 

8.1. Na primeira excursão, os alunos irão percorrer a zona urbana, onde teve início o 

povoamento da cidade estudada. Recorrer ao auxílio de plantas urbanas para que os alunos 

se orientem durante os trabalhos desenvolvidos. A professora demarca previamente os 

pontos de paradas mais representativos da espacialização da expansão urbana. É 

importante percorrer os diversos períodos de expansão respeitando a cronologia espaço-

tempo, de tal modo que o aluno vá compreendendo como ocorreu o processo de expansão 

da malha urbana. Em cada ponto de parada, o professor deverá chamar a atenção dos seus 

alunos para a caracterização geográfica e histórica do local. Assim, escolher estes pontos 

segundo a visão espaço e tempo, procurando iniciar os trabalhos pela área pioneira do 

núcleo urbano, destacando a importância deste local, por ser a área onde teve origem a 

expansão da malha urbana. Fazer uma descrição do meio ambiente despertando a atenção 

do aluno, seguindo o roteiro da caracterização geográfico-histórica abaixo discriminado. 

Em cada ponto de parada observar/espacializar: 

1. em primeiro lugar espacializar os pontos de parada na planta urbana 
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2. em seguida observar as características arquitetônicas dos pontos observados 

3. comparar a cidade ontem e hoje 

4. analisar a conservação dos prédios históricos 

5. descrever a função ocupacional dos prédios históricos 

5.1. mantiveram a função de quando foram projetados: prédios bancários, 

residenciais, comerciais, educacionais, hospitalares, cadeia, fórum ... 

5.2. houve mudança de função 

5.3. se houve mudança, qual foi 

6. observar as condições do bairro quanto ao saneamento básico 

7. descrever as condições das vias expressas 

8. quando houver a presença de cursos d´água, observar: 

8.1. as condições do leito a céu aberto 

8.2. as condições do leito canalizados 

9. observar qual a função do bairro: 

9.1. comercial 

9.2. residencial 

9.3. comercial/residencial 

9.4. industrial ... 

10. levantar as condições das moradias: 

10.1. bem conservadas 

10.2. mal conservadas 

11. assinalar no bairro a presença de: escolas, creches, igrejas, comércio, posto de 

saúde... Nas séries mais avançadas, ir demarcando na planta urbana estes pontos 

12. o bairro apresenta linhas de ônibus circular 

13. o bairro apresenta pichações nos prédios públicos e/ou particulares 

14. analisar o relevo do bairro 
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14.1. relevo plano 

14.2. relevo suavemente ondulado 

14.3. relevo fortemente ondulado (apresentando grandes diferenças altimétricas 

expressas em ruas e avenidas com muita subida e descida). 

 8.2. Nesta próxima atividade de trabalho de campo, partindo da percepção 

ambiental dos alunos, estes sairão para uma visita ao meio ambiente rural. Neste momento 

a professora direcionará o olhar de seus alunos para as diversas características deste meio 

rural, buscando enfatizar os diversos e diferentes meios de exploração econômica dos 

pontos observados: industrial, agrário e pecuário. Para isto contará com o auxílio de mapas 

e de um roteiro geoambiental abaixo indicado. 

Em cada ponto de parada observar: 

1. analisar o relevo do ponto de parada da área rural que espelha as diferenças entre 

1.1. um relevo plano 

1.2. um relevo suavemente ondulado 

1.3. um relevo fortemente ondulado 

 2. quando houver presença de cursos d´água observar: 

1.4. aparência da água: clara, parda, leitosa, lamacenta, espumosa, blocos de 

espumas, outros (especificar) 

1.5. cor: alta (cor de coca-cola ou outra coloração), média (chá forte), baixa (cor 

de champanhe ou de palha), ausente (cristalina) 

1.6. presença de barreira: diques; cascata / queda d´água / saltos / corredeiras; 

represa; outros tipos de obstáculos (especificar) 

1.7. condições das margens: desmatadas, erodidas; com desbarrancamento; 

apresentando uso e ocupação agrícola; apresentando uso e ocupação urbana; preservadas; 

expostas ao pisoteio do gado; com exploração mineral; outra condição (especificar) 

1.8. vegetação das margens: sem cobertura vegetal; presença só de vegetação 

rasteira; presença de vegetação arbustiva; presença de vegetação arbórea; presença de 

mata ciliar 

1.9. uso e ocupação das terras das margens e/ou entorno: florestadas; sítio 

urbano; fábricas (especificar); mineradora (especificar); agrícola (especificar); pecuária 

 6062 



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

1.10. emissários de esgoto e/ou captação: emissários de efluentes (quantos?); 

tubos de captação (quantos?) 

2. local de práticas agrícolas: especificar o tipo de plantação; condições da 

plantação 

3. local de práticas pecuárias: especificar o tipo de criação; condições da criação 

4. tamanho das propriedades: sítios, chácaras, fazendas 

5. presença de vegetação natural; estado da vegetação 

6. presença de processos erosivos: sulcos (ranhuras no solo de 

aproximadamente 30cm de profundidade); ravinas (ranhuras no solo com profundidade 

maiores que 30cm) e vossorocas (erosões no solo de grandes profundidades) 

7. junto ao ponto de parada há presença de depósito de lixo e/ou aterro sanitário 

 A utilização dos procedimentos acima vai permitir aos professores e alunos 

observarem mais concretamente a forma como a cidade cresceu, se desenvolveu e como 

ocorreu a ocupação da área rural. Essas observações possibilitam o reconhecimento 

espacial e temporal da cidade e do campo e, conseqüentemente, a identificação dos 

problemas atuais relacionados com a urbanização e com o desenvolvimento econômico do 

município estudado. 

Nas séries iniciais, encerrar os trabalhos de campo com atividades orais, buscando o 

resgate do que foi vivenciado na excursão, estimulando os alunos a colocarem no papel 

suas impressões mais marcantes, através de desenhos e esquemas do roteiro da excursão. 

Para as séries mais avançadas estimular redações, confecção do roteiro da excursão 

no mapa do município e na planta urbana, assinalando os pontos de parada. Buscar analisar 

as condições ambientais dos pontos de parada. Resgatar fotos antigas dos pontos 

observados e comparar com a espacialização de hoje, procurando destacar as mudanças 

visuais da paisagem. Organizar uma exposição dos trabalhos. 

 A atividade proposta representa um modelo de estudo do meio urbano e rural, o qual 

pode ser incrementado com inúmeras variáveis que poderão ser ampliadas, com o auxílio 

de outras metodologias utilizadas pelas demais disciplinas que compõem o currículo 

escolar: geografia, história, ciência, educação artística, língua portuguesa,etc. 
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