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Resumo 

A discussão em torno do ordenamento territorial envolve a necessidade de pensar como se 
realizam os processos de planejamento e gestão, principalmente, na esfera pública. Em uma 
perspectiva que exige que o mesmo seja condizente com o planejamento democrático e 
participativo que envolva a comunidade, universidade e poder público, a fim de que haja a 
democratização do acesso aos equipamentos e serviços produzidos na cidade.  Nesse sentido, a 
Geografia contribui de forma relevante para compreender que o ordenamento territorial visa 
alcançar uma estrutura espacial adequada para promover e sustentar um padrão de ocupação 
do território que envolva os princípios da eficiência, equidade, autossuficiência e ética. Portanto, 
o presente trabalho articula esses aspectos iniciais e destaca a importância do desenvolvimento 
de ferramentas que auxiliem na tomada de decisão por parte do administrador público, 
especificamente, ligado à gestão da rede municipal de educação. No caso, também envolve o 
relato de experiência desenvolvida na cidade de Anápolis, estado de Goiás. Uma cidade média 
com população de 334.613 habitantes, conforme dados censitários de 2010, localizada entre 
duas capitais: Brasília, capital federal; e Goiânia, capital estadual.  Onde a sistematização de 
informações sobre a localização, áreas de atuação e quantidade de crianças atendidas, bem 
como a demanda pelos serviços municipais de educação no município, possibilita a geração de 
um banco de dados agregado a um Sistema de Informação Geográfica, proporcionando a 
representação cartográfica das informações e interações possíveis. O que implica na agilidade 
da tomada de decisões, contribuindo para colocar em prática os princípios de sustentabilidade 
destacados anteriormente. 

Palavras chaves: Território. Ordenamento Territorial. Técnica. Gestão e Planejamento. 
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A construção das cidades e o processo de desenvolvimento de 

Anápolis(Goiás) 

Na história das cidades nos deparamos com várias modificações ao 

longo do tempo que foram impostas pela nova organização espacial da 

globalização,  no qual o espaço foi homogeneizado  muitas vezes direcionado a 

atender fins políticos e econômicos. Espaços foram, assim, reinventados e 

novas tecnologias de informação, transporte foram anexadas, dando subsídio 

para manutenção do poder das classes hegemônicas sobre o território.   

Nesse sentido podemos dizer que as cidades são caracterizadas por 

três grandes forças que as regem: a força política que é representada pelo 

Estado; a econômica, o capital que circula e dinamiza a cidade; e,  sua 

estrutura social que abrange a todos.  Na luta existente entre essas forças, o 

Estado e a economia passam a atender aos interesses de uma pequena 

parcela da população chamada burguesia que é detentora do capital, 

colocando a maior parte da população sujeita a sua organização. 

A cidade passa a ter sua estrutura física, social, econômica modificada, 

sendo que nem todos os espaços adquirem a mesma forma ou desenvolvem a 

mesma função, encontraremos lugares com elevado desenvolvimento social e 

econômico, enquanto outros permanecem isolados e sem benefícios. Esse 

processo provoca, em síntese, acaba por provocar, segundo Luz (2009, p.55) 

“[...] uma diferenciação de atividades ou funcionalidades que resultam, por 

sinal, tanto das dinâmicas internas como, também, das externas que atuam 

sobre aquela determinada fração do território[...]”. 

Em Anápolis podemos dizer que o processo de desenvolvimento 

econômico contribuiu para que houvesse um crescimento demográfico e 

econômico da cidade, sendo que segundo Luz (2009) este processo apresenta 

três fases distintas. A primeira vai do final do século XIX a 1930 com a 

substituição de áreas de cultura de subsidência para o cultivo do café, fazendo 

com que houvesse uma maior valorização das terras e crescimento 

populacional, ver Gráfico 1, a segunda tem como ponto de partida a chegada 

da ferrovia em 1935, colocando Anápolis como lugar estratégico para a 

distribuição de mercadorias aos grandes centros econômicos do país como, 

“São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o que impulsionou, ainda mais, o 



comércio local que se passou a abastecer o interior goiano”, (LUZ. 2009, 

p.182). 

 

 

Gráfico 1 - Anápolis-G0: Taxa Geométrica de Crescimento da População de 
1872 a 2012 
Fontes: Polonial (2005). Dados censitários do IBGE (1872-2010). Estimativas do IBGE (2012) 
Disponível em  http://www.imb.go.gov.br  Acesso em nov./2012.  
 

A terceira fase que inicia em 1960 e  vai até o século XXI, caracteriza-se 

pela consolidação da cidade como entreposto comercial e base logística 

comercial, uma vez que se posiciona no entroncamento das rodovias federais 

BR 060, BR 153 e BR 414, e pela diversificação econômica interna que 

repercute na dimensão que a posiciona como cidade média e centro de 

referência regional.  

Essa fase de crescimento da cidade provocou uma necessidade de 

ordenar e planejar o território, atrelada a uma dinâmica tanto local como 

regional. Naquele período, o governo municipal, preocupado com o 

crescimento desordenado do espaço urbano, elaborou seu primeiro Plano 

Diretor, aprovando a Lei Municipal n°160/1969, que estabelecia requisitos para 

divisão e expansão da área urbana, parcelamento e ocupação do solo, 

mediante o zoneamento da cidade, levando em consideração a ocupação 

urbana existente.  

O território da cidade, portanto foi organizado por meio do planejamento 

e o presente trabalho que estamos desenvolvendo contribui para que o 
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planejamento da rede municipal de educação seja coerente entre demanda e 

as estruturas construídas, além de questionar a necessidade de novas 

unidades onde realmente existe ociosidade e relacionar esta demanda com os 

vários fatores estruturais que envolvem o setor educacional. 

 

A perspectiva do ordenamento territorial 

Todo território ou cidade compreende um espaço materializado e 

apresenta certa complexidade, mesmo demonstrando um padrão semelhante 

cada localidade possui suas particularidades que as distinguem das demais, 

essas localidades apropriadas e materializadas, possuem realidades 

diferentes, tanto nas relações que as constituem quanto nos recursos que elas 

disponibilizam.  A cidade é o local onde acontecem as mais diversificadas 

relações sociais, desde aspectos socioculturais às relações de poder entre as 

classes sociais. 

Esse sentido de poder contribui para compreender o ordenamento 

territorial da cidade seja necessário abrir um parêntese para algumas 

considerações sobre como esse ordenamento se realiza. Tanto o conceito de 

território quanto o do significado de ordenamento apontam para a existência de 

uma relação repleta de conflitos, pois a sociedade se encontra cada vez mais 

desteritorializada e imersa em uma desordem, que pode ser interpretada pelo 

constante movimento e fluidez de pessoas e objetos, onde o espaço é tudo que 

nele habita se tornaram mercadoria. Porém, essa perspectiva demonstra que 

não existe ordem sem antes a desordem e tão pouco formação de um território 

sem desterritorialização. 

No Brasil, o discurso desenvolvimentista impulsionou a 

desterritorialização em uma perspectiva que descolar o que fosse considerado 

inútil e desnecessário para o progresso para se ceder lugar ao novo, com 

novas funções e estruturas. Assim, pessoas e atividades econômicas foram 

relocadas para lugares cada vez mais distantes e, muitas vezes estranhos, que 

não fazem parte de sua história.  

Esse emaranhado de condições e as complexas combinações 
daí resultantes acabam dificultando enormemente a construção 
das políticas de “ordenamento territorial” – que são, na 
verdade, sempre e mais do que nunca, políticas de “des-
ordenamento” territorial. Administrar a des-ordem – e a 
exclusão ou precarização das condições sócio-espaciais da 



população que a constitui – passa a ser o grande dilema a ser 
enfrentado (HAESBAERT, 2006, p. 6, grifo do autor) 

 
 

Mais difícil se torna compreender essa nova realidade ao considerarmos 

que a mesma fica mais expressiva pelo fato desse ordenamento atender à 

interesses políticos e econômicos, que acabam sendo sobrepostos aos sociais. 

E, estes, passam a não atender às necessidades da maior parte da sociedade, 

contribuindo com o crescimento dos excluídos e desprovidos de recursos 

materiais, de infraestrutura e de serviços.  

 

Os conflitos observados no intra-urbano, hoje, são reflexos de 

políticas elaboradas para atender primeiramente uma 

burguesia elitista, em detrimento da população de baixa renda, 

geralmente instalada nos bairros mais distantes e que não 

contam com nenhum tipo de infraestrutura. Outro aspecto 

importante é a distribuição mal elaborada dos equipamentos 

urbanos, que também desconsideram os bairros pobres, 

seguindo uma tendência de centralização (DIAS, 2011, p. 4). 

 

É importante, portanto, que o ordenamento além de se preocupar com a 

estrutura física da cidade com suas obras de infraestrutura e equipamentos 

públicos, interprete as relações destes com a sociedade. Para Carlos (2004, 

p.148): “A cidade aparece como privação, perda, estranhamento revelando os 

descompassos entre tempo da vida e aquela da transformação da morfologia 

urbana imposta pelas políticas urbanas no seio do Estado”.   

Nesse sentido para alcançar um ordenamento territorial que alie a 

eficiência com a ética e a equidade, visando a qualidade de vida da sociedade, 

o mesmo deve ser participativo, desde as etapas de concepção do 

planejamento urbano, propondo e debatendo juntamente com os órgãos 

competentes as reais necessidades da população a fim de que as medidas 

tomadas não sejam apenas paliativas, mas soluções reais e a redução das 

desigualdades existentes. Assim, “O presente é uma fase essencial do 

processo de ordenamento na medida em que são definidas as ações a se 

tornar para preservar o porvir e para tornar possível a realização dos objetivos 

fixados”, (Firkowski et al, 2008, p. 84).   



Para Firkowski et al (2008, p.106) o ato de planejar “[...] necessita, antes 

de tudo, de uma compreensão e de um conhecimento dos efeitos localizados 

das interrelações espaciais entre fatos de natureza diversas”.   

 

Planejamento local 

Por meio das influências exercidas pelos diferentes agentes na produção 

do espaço urbano, Corrêa (1995), as contradições e problemas existentes se 

tornam visíveis, exigindo um planejamento urbano a fim de promover, conforme 

destacamos antes, a equidadade, a ética e  a eficiência aliadas à melhoria da 

qualidade de vida.   

No caso da cidade de Anápolis (Goiás),  situada na região Centro Oeste 

do Brasil e com uma população superior a 335 mil habitantes, a mesma deve 

atender a exigência expressa na Constituição Federal de 1988, que exige que 

cidade com mais de 20 mil habitantes elaborem o Plano Diretor da cidade, 

assim como as cidades com população superior a 20.000 habitantes, além  de  

cidades, conforme Moraes e Favoretto (2008, p.2), compreendam: “[...] áreas 

de especial interesse turístico e as inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de caráter 

regional ou nacional [...]”. 

Em específico no caso anapolino, ao longo das últimas décadas foram 

elaborados quatro planos diretores em, respectivamente, 1968/69, 1985, 1992 

e, o atual, em 2006. O Plano Diretor de 2006 foi regulamentado pela Lei 

complementar Nº 128, de 10 de outubro de 2006, utilizando como pressupostos  

as diretrizes do Estatuto das Cidades, Lei no. 10.527, de 10 de julho de 2001, 

que regulamento os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998.  

O Estatuto da Cidade estabelece, no Art. 2º, como dever das políticas 

urbanas ordenar e promover o desenvolvimento das cidades a partir de 

diretrizes, onde entre elas destacamos: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; 

 
 



Essas diretrizes são o princípio para construção de cidades melhores 

onde se minimize as desigualdades e a exclusão social, tão presentes nas 

cidades brasileiras, a exemplo de Anápolis. Um desafio no qual “[...] ‘sobrou’ 

para as cidades ter que administrar o produto polarizado e desestruturado 

dessas transformações [...]” (ROLNIK, 1997, p.356, grifo da autora). 

Um dos grandes avanços nessa direção decorre do processo de 

descentralização do poder, pois, percebemos que o poder local ganha força a 

partir do novo período democrático do país pós-década de 1980,  

principalmente com a Constituição Federal de 1988 que passa a dar maior 

autonomia ao poder público municipal por meio de responsabilidades 

administrativas e orçamentárias. O plano diretor é uma dos caminhos para uma 

cidade equilibrada e desenvolvida, porém para alcançar estes objetivos ela 

necessita traçar um planejamento urbano que só será compatível com a 

realidade se sociedade e poder local estiverem comprometidos com a cidade e 

serem participativos na tomada de decisões. 

 
Mais do que nunca, se desejamos alguma possibilidade de futuro 
para nossas cidades, esta cada vez mais claro que esta dependerá 
da capacidade de defesa e auto-organização da cidadania, o que 
pressupõem a capacidade do governo local de estabelecer espaços 
de interlocução com a sociedade no processo de elaboração das 
políticas (ROLNIK, 1997, p.360). 
 
 

Um ator importante que faz parte desse conjunto é a Universidade que 

tem, entre seus objetivos,  proporcionar o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

fim de que possa transferir para a comunidade o conhecimento adquirido em 

projetos de interesse social que contribuam para uma melhor qualidade de vida 

da população.  

Em Anápolis, assim como em várias outras cidades brasileiras, a 

administração municipal depende de recursos federais para investimentos em 

áreas consideradas estratégicas como, entre outras, a educação, saúde e 

segurança.  Recursos que são necessários para cumprir com os projetos de 

construção e manutenção da cidade, uma vez que os recursos internos 

oriundos de impostos e taxas são insuficientes. 

No projeto de extensão que perpassa o presente artigo, destacamos o 

exemplo da educação, onde o caminho adotado pelo governo municipal foi a 

adesão ao Programa de Ações Articuladas (PAR), criado em 2007 pelo 



Ministério da Educação (MEC), administrado em parceria com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no qual as secretarias de 

educação dos municípios e do estado através de uma ação planejada faz o 

diagnóstico dos problemas da rede de educação, como reformas e ampliações 

das unidades escolares, construções, mobília, equipamentos, estes dados são 

passados para o MEC, onde são avaliados e se aprovados os recursos são 

disponibilizados. 

O município de Anápolis comporta uma rede escolar municipal que 

possui: cinquenta e três escolas próprias e dez conveniadas; um Centro de 

Educação; onze Centros de Educação Infantil (CEIs); e, dezesseis Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Na rede, vinte e uma escolas 

municipais foram beneficiadas com recursos federais, com a construção de 

bibliotecas, quadras poliesportivas, laboratórios de informática, banheiros, 

ampliação de salas e reformas no geral, algumas obras já foram inauguradas 

outras estão em andamento.  

Outro avanço  se refere à educação infantil, com a aprovação para a 

construção de mais vintes e  três CMEIs, sendo que nove serão entregues ate 

meados de 2013, e quatorze estão em fase de licitação. Nessa ação a 

prefeitura entra com o terreno e o Governo Federal com a parte da construção 

e mobília, após o termino a prefeitura assume a administração.  

O modelo de construção dessas unidades é o do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (ProInfância3), com oito salas pedagógicas, sala de 

informática, secretaria, pátio coberto, cozinha, refeitório, sanitário e fraldário, 

entre outros ambientes, todos adaptados para pessoas com deficiência.  Cada 

unidade pode atender 240 crianças de zero a cinco anos de idade em dois 

períodos ou cento e vinte em período integral.  

                                                             

3
 O ProInfância é um programa de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios 

para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-
escolas públicas da educação infantil. 

  

 



Atualmente, a rede municipal atende próximo de três mil crianças e 

passará a atender de sete a oito mil crianças, um número ainda pequeno para 

a demanda e o número de crianças nessa faixa etária que segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), são de vinte e três 

mil crianças. Porém, nem todas necessitam do serviço público, mas levando 

em consideração o quantitativo de crianças, ainda existe uma grande carência 

da população por esse tipo de serviço. Por isso, o planejamento com fontes 

confiáveis de informação e a participação da sociedade é  indispensável, a fim 

de que o os equipamentos públicos sejam distribuídos de forma igualitária. 

 

Território e abordagem territorial na dimensão do planejamento 

O território é composto por múltiplos elementos e possui diferentes 

facetas, o que o torna complexo, sendo um desafio apresentar o processo de 

sua estruturação que por muito tempo foi deixado de lado nas análises 

espaciais, só tomando uma nova importância com a abordagem territorial que 

se propunha interpretar a atual realidade pela qual a sociedade age sobre o 

espaço e em as interrelações que se mostram cada vez mais dinâmicas.  

 Em vista das especificidades existentes nas diferentes abordagens 

sobre o território, será necessária uma busca pelo conceito aplicado a essa 

categoria de análise da Geografia, objetivando a melhor compreensão dessa 

categoria, suas aplicações e diversificação. 

De antemão, podemos assinalar que a dinâmica territorial, por 
nós é compreendida, concomitantemente, como objetivação e 
reflexo da (i)materialidade relacional da sociedade (econômica, 
política e cultural – em uma palavra: social) agida e vivida no 
espaço e com a apropriação deste no tempo (EDUARDO, 
2006, p. 176). 
 
 

O território é caracterizado pelo espaço apropriado e utilizado, assim 

fruto das relações de poder presentes e pertinentes,  pela sua apropriação e 

respectiva utilização, uma área construída e dominada que apresenta grande 

instabilidade, sendo analisado em três perspectivas ou abordagens: Jurídico-

político, o Cultural e o Econômico. 

Na análise sobre o território existem alguns termos que exigem 

esclarecimento, por exemplo, como distinguir os conceitos de território e de 

configuração territorial. Território é o local apropriado, usado e delimitado pelas 



relações de poderes nele presentes, enquanto a configuração territorial é a 

junção do território com um conjunto de objetos existentes sobre ele, sendo 

tanto de ordem natural quanto de ordem material, (SANTOS e SILVEIRA, 

2001). 

Na geografia o conceito de território “tem por base as formulações de 

Friedrich Ratzel, no contexto histórico da unificação alemã em 1871, e 

concomitante à institucionalização da geografia como disciplina nas 

universidades européias” (SCHNEIDER; TARTARUGA 2004, p.3). Naquele 

momento se destacava então a Geografia Política, pois, o território apresentava 

um significado político associado ao de Estado-Nação e representava o poder 

e domínio sobre um determinado espaço, com seus recursos e pessoas. 

Com o possibilismo, no final do século XIX e começo do século XX, 

surgem novos agregados ao conceito de território, uma vez que esta corrente 

da geografia incluía o homem, o meio e a natureza na interpretação do espaço, 

colocando sentimentos de pertencimento do homem sobre seu território. Porém 

o conceito dá lugar para ao de Região e das regiões geográficas que são 

criadas historicamente pelo homem em suas relações com o meio. 

No entanto o conceito de  território, enquanto categoria de análise da 

Geografia, ganha nova atenção nos estudos espaciais, a partir dos anos 1970, 

quando não se podia explicar a realidade pelos mesmos caminhos antes 

utilizados, uma vez que as distâncias encolheram frente às novas tecnologias 

da informação, da telecomunicação, dos transportes. Ademais a circulação de 

mercadorias e de pessoas se tornava algo integrante da reestruturação 

capitalista.  

 
Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento 
se sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a 
produção. Os homens mudam de lugar, como turistas ou como 
migrantes. Mas também os produtos, as mercadorias, as imagens, as 
idéias. Tudo voa [...]. (SANTOS, apud SCHNEIDER; TARTARUGA 
2004, p.9). 
 
 

Nesse contexto as relações de poder assumem novo papel, o Estado 

que antes se apresentava como superior no processo de dominar o território 

cede lugar às grandes corporações, ao capital e à classe hegemônica, assim, 

ocorrendo uma disputa entre estes para alcançar um maior espaço de 



dominação e, neste contexto, ser responsável pela sua regulação. O presente 

momento torna o território um componente permanente do desenvolvimento, 

sendo o lugar das manifestações humanas e onde são feitas as regras, 

normas, que os regem. 

Vamos ter assim como componentes do território: o poder que o envolve 

que é responsável pelas diretrizes de funcionamento e organização; os atores , 

agentes das transformações e as interrelações que se realizam neste, 

promovendo a dinâmica territorial. Pois, o território passa a ser apropriado 

pelos atores  sociais, econômicos e políticos, porém, sendo dominado por uma 

pequena parcela que é responsável pelas decisões o exclui do processo 

grande parte da sociedade, mas tais decisões são legitimadas quando atendem 

às demandas da sociedade.  

O território pode ser físico, quando obedece limites municipais, 

estaduais, nacionais ou ainda ser delimitado por fatores naturais, sociais, 

econômicos, porém temos um território que vai além, podendo ser percebido 

pelo simbólico-cultural. Nesse sentido ele se torna sujeito das variações de 

acordo com o contexto, as necessidades da época e o nível de poder que se 

pretende alcançar pelos que detém o processo de construção do mesmo. 

Haesbaert  e Limonad (1999) discutem as três vertentes  sobre o 

território: jurídico-político, onde por meio do Estado-Nação, as organizações 

políticas delimitam e dominam o espaço; a cultural que o homem individual ou 

em grupo pelas relações no seu cotidiano vai apropriar simbolicamente  do 

território. E, a terceira vertente, a econômica que esta associada “[...] as 

relações sociais de produção que articula empresas, trabalhadores e Estado, 

na apropriação e domínio dos recursos naturais e da própria sociedade” (LUZ, 

2009, p.52). 

Por esse viés, verifica-se ao delimitar e dominar o território são traçadas 

normas e metas de desenvolvimento que podem ser materiais (econômica ou 

política) ou imateriais (simbólica), sendo o recorte espacial e temporal de 

grande relevância para se entender toda dinâmica que os envolve. 

O espaço a partir dessas novas análises que inclui a ação humana 

passa a ser interpretado como território usado, “assim, a existência de agentes, 

muitas vezes personificados em empresas, corporações e instituições que, 



apesar do poder que possuem, são constrangidos pela força do lugar e pelas 

normas” (LUZ, 2009, p.61).  

Portanto, não basta dominar o território e seus recursos é necessário 

compreender as dinâmicas que perpassam e as relações que se estabelecem, 

ao mesmo tempo desenvolver as informações disponíveis em conhecimento  

técnico que proporcionem resultados mais efetivos.  

O uso do SIG como ferramenta de apoio para a gestão do território 

Para que haja um melhor entendimento sobre o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) como ferramenta para a gestão do território, buscaremos 

fazer uma breve explanação sobre as funções de um SIG e sua forma de 

utilização. 

O mundo a partir da década de 1970 foi envolvido pela tecnologia, feitos 

antes pensados ser impossíveis de se realizar passaram a fazer parte do 

cotidiano das pessoas, como é o caso do uso das imagens de satélite que 

possibilitaram o sensoriamento remoto, da internet que diminuiu a distância e o 

acesso à informação entre as pessoas. Nessa perspectiva, a tecnologia passou 

ganhou relevância nos estudos espaciais e, segundo Francisco (2008, p. 52) “A 

partir da metade do século XX, os dados geográficos passam a serem tratados 

por um conjunto de técnicas matemáticas e computacionais denominadas de 

Geoprocessamento”. 

Uma das ferramentas do geoprocessamento é o SIG ou também 

conhecido como Geography Information System (GIS),  sendo responsável 

pelo processamento de dados, sejam eles gráficos ou não, muito importante 

nas análises espaciais por gerar mapas temáticos que podem ser sobrepostos, 

o que facilita a observação de mais de um fator e, ao mesmo tempo, relacioná-

los, chegando a respostas mais confiáveis sobre um determinado tema, uma 

vez que ao estudar um determinado assunto deve se levar em consideração as 

várias variáveis que se articulam com o objeto de pesquisa. 

Segundo Rosa (2009, p. 252) o SIG pode ser entendido como: 

[...] um conjunto de ferramentas computacionais composto de 
equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra dados, 
pessoas e instituições de forma a tornar possível a coleta, o 



armazenamento, a processamento, a análise e a disponibilização, a 
partir de dados georreferenciados, de informação produzida por meio 
das aplicações disponíveis, visando maior facilidade, segurança e 
agilidade nas atividades humanas referentes ao monitoramento, 
planejamento e tomada de decisão relativas ao espaço geográfico. 

 

A forma abrangente com que o SIG consegue agrupar as informações o 

torna um grande aliado em nosso trabalho,  no qual propomos primeiramente a 

partir de uma base cartográfica georreferenciada, anexar dados da localização 

das unidades escolares municipais, número de alunos matriculados, número de 

crianças com a faixa etária em fase escolar em cada setor censitário, por meio 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico (IBGE), agregados à 

características sociais como renda e moradia.  

Segundo Rosa (2009, p. 258)  

A aplicação desta tecnologia possibilita a geração de um banco de 
dados codificados espacialmente, promovendo ajustes e cruzamento 
simultâneos de um grande número e variedade de informações [...]. 

 

Entre os componentes que permite o funcionamento do SIG, portanto 

considerados essenciais para Rosa (2009) podemos citar o software que é 

formado por programas e que tem como finalidade coletar, armazenar, 

processar e analisar dados geográficos; os dados que podem ser adquiridos  

com trabalho direto ou indireto de campo;  os usuários e as técnicas de análise 

que a partir de um objetivo comum vão manusear essas informações a fim de 

tratar os dados conforme se deseja ter os resultados. 

Uma das vantagens que consideramos importante do nosso trabalho e 

que ao invés dos gestores municipais de educação utilizarem mapas 

convencionais que são estáticos e muitas das vezes estão com informações 

desatualizadas, com o SIG ele poderá utilizar vários mapas ao mesmo tempo, 

pois este consegue apresentar os dados por camadas, podendo perceber a 

relação de um dado com o outro e ainda dispor as imagens pertinente ao 

objetivo que pretende alcançar. Outro fator importante é  que será 

proporcionado um treinamento para as pessoas que fazem parte da equipe 

para que o banco de dados possa ser constantemente alimentado com as 



novas informações que forem surgindo, por exemplo, escolas construídas, 

aumento da população em idade escolar. 

A grande abrangência e as infinitas possibilidades tornam o SIG uma 

ferramenta útil para vários tipos de trabalhos,  segundo Rosa (2009) nos países 

de primeiro mundo tem sido muito utilizado, sendo eficiente em trabalhos como 

de geologia, estudos ambientais, irrigação. Para Ramos (2005, p. 59)  

Os sistemas de informação geográfica são, na atualidade, um 
importante instrumental para os pesquisadores envolvidos em 
ciências espaciais. A utilização de SIGs em associação com uma 
metodologia de pesquisa permite o desenvolvimento de pesquisas 
nas mais variadas vertentes, desde processos erosivos até violência 
urbana, entre outras. 

 

Esse trabalho é, portanto, uma fonte inesgotável de possibilidades que 

podem ser estendidas a outros equipamentos sociais, como a segurança, lazer, 

saúde, moradia, possibilitando a tomada de decisões e um planejamento que 

proporcione à sociedade uma melhor qualidade de vida. 

Considerações finais 

 Ao longo do trabalho destacamos a relevância do território como uma 

das principais categorias de análise da Geografia, os conflitos nele existentes, 

a necessidade que ele seja pensado e repensado, a importância que a 

comunidade tem nesse processo  e o envolvimento da Universidade junto aos 

planejadores e a comunidade. 

 Nesse sentido o processo por um ordenamento territorial existe, apesar 

de não ser um ordenamento justo que beneficiem a todas as classes sociais de 

maneira igualitária, pois o Estado na América Latina, ainda se encontra 

comprometido com os interesses de poucos em detrimento da coletividade, ou 

seja, atende aos seus interesses e aos interesses daqueles que detém o 

capital. O que também não podemos deixar de pontuar é a falta de 

conhecimento dos planejadores sobre a realidade dos moradores do local a ser 

planejado e a ausência da comunidade nos planejamentos desenvolvidos, fato 

que ocorre quer por falta de compromisso ou mesmo por falta de conhecimento 

sobre a importância que o planejamento tem na vida da comunidade. 



 Portanto, quando existir a junção de forma participativa entre todas as 

camadas da sociedade  poderemos nos deparar com processo mais precisos e 

eficientes que abordem as mais diversas necessidades ou que apresente um 

menor índice de desigualdades. Processos que utilizem a tecnologia disponível 

a seu favor como uma ferramenta na construção do conhecimento sobre o 

território, a exemplo dos SIGs e que coloque esse planejamento em prática.    
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