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O presente trabalho apresenta resultados de projeto de pesquisa desenvolvido e que teve a indústria 
como seu principal objeto de estudo. Tratou-se de um projeto de cujo bibliométrico, dedicado a 
compreender o papel ocupado pela Geografia Industrial no conjunto da Geografia brasileira, por 
meio da mensuração da produção e da identificação das temáticas específicas mais recorrentes no 
âmbito: i) do ensino (graduação e pós graduação), viabilizado pela análise das ementas das 
disciplinas de Geografia Industrial e correlatas, ofertadas pelas IES públicas no Brasil, bem como 
de suas respectivas bibliografias; ii) da produção bibliográfica, por meio da análise dos artigos 
publicados na Revista Brasileira de Geografia (IBGE) para o período até 1995 e em 8 revistas 
selecionadas para o período posterior a 1995: GEOgraphia (UFF), Terra Livre (AGB), Geografia 
(UNESP/Rio Claro), Revista da Anpege, Geousp (USP), Geosul (UFSC), Mercator (UFC) e Ra’e 
ga (UFPR); iii) dos trabalhos publicados em nos eventos: ENG - Encontro Nacional de Geógrafos; 
ENANPEGE - Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós Graduação em Geografia e o 
SIMPURB - Simpósio Nacional de Geografia Urbana. 
Foram definidas 14 temáticas prioritárias para as análises: Abordagens afins; A indústria no mundo 
contemporâneo; História da indústria e Revolução Industrial; Industrialização brasileira; Sistemas 
industriais; Conceito de indústria; Teorias/fatores de localização; A indústria na cidade; Geografia 
industrial como ramo da Geografia; Indústria e ambiente; Abordagens regionais/estaduais; 
Aula/trabalho e campo, Agroindústria e, por fim, A indústria no ensino de Geografia. 
Quanto aos trabalhos publicados nos eventos analisados, observa-se que a temática Agroindústria 
mostra-se com maior participação, seguida de A indústria na cidade. No âmbito do ensino, a 
temática mais recorrente foi a História da indústria e Revolução Industrial. Em relação aos 
periódicos, enquanto para o período anterior a 1995 destacam-se Abordagens regionais/estaduais e 
Teorias/fatores de localização, para o período posterior a 1995, predominou Abordagens 
regionais/estaduais; Agroindústria; Indústria e ambiente e A indústria na cidade.  
A proposição do presente texto ao evento em tela, reveste-se também de especial interesse, na 
medida em que, embora adotando metodologia distinta, representa uma retomada das preocupações 
de Sampaio, contidas no trabalho Evolução e perspectivas da Geografia industrial no Brasil, 
apresentado em Águas de São Pedro no ano de 1987, por ocasião da primeira edição do Encontro de 
Geógrafos da América Latina.  
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Introdução 
  
 O presente texto tem como objetivo principal o reconhecimento do estado da arte e do corpo 
teórico que caracteriza a Geografia Industrial no Brasil com ênfase nos últimos 30 anos, muito 
embora tenha recorrido a fontes que permitiram um olhar a partir da constituição dessa 
especialidade no Brasil, apontado por Sampaio (1986-1987), como sendo os anos de 19501.  
 Seu desenvolvimento também pode ser associado a um esforço que teve como marco as 
análises bibliométricas, ou seja, naquilo que foi definido por Pritchard (1969), como o estudo da 
literatura produzida sobre algo, bem como a análise da concentração e/ou dispersão de temas por 
meio da mensuração do que foi veiculado em periódicos científicos, por exemplo. A metodologia 
baseou-se em Ultramari, Firmino e Silva (2011), para os quais esse tipo de apreciação permite o 
mapeamento sobre um determinado debate, realizado por sua própria comunidade científica.  
 Assim, dentre as questões motivadoras pode-se apontar: que vertentes, autores, temas, tem 
sido os mais relevantes? Qual o futuro desse campo disciplinar na Geografia? Como esse campo do 
conhecimento vem sendo abordado nos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil? Quais os 
temas e enfoques teóricos predominantes? Como a Geografia Industrial tem contribuído para a 
produção de conhecimento e informações qualificadas capazes de subsidiar e contribuir para a 
formulação da política industrial brasileira? Que leituras da realidade essa especialidade tem 
oferecido à sociedade em geral? 
 Embora, por sua complexidade e abrangência, todas essas questões ainda não tenham sido 
respondidas, algumas tendências podem ser apontadas, é o que se fará a seguir. 
  
Balanço da Geografia Industrial no Brasil 
  
 A evolução da Geografia Industrial no Brasil foi sistematizada por Sampaio (1986-1987), há 
mais de 25 anos em trabalho apresentado e publicado no interior dos resultados do primeiro 
Encontro de Geógrafos da América Latina, realizado em Águas de São Pedro (SP) no ano de 1987. 
Nesse trabalho, a autora, além de propor uma sistematização para a evolução dessa especialidade da 
Geografia no Brasil, reconhecendo seu início nos anos de 1950, conclui o texto inserindo uma visão 
do futuro, na qual vislumbra algumas perspectivas, num momento em que a própria Geografia 
passava por intensas transformações. 
 No texto a Autora apresenta uma divisão dessa especialidade da Geografia em três fases, a 
saber: a primeira que vai do início dos trabalhos dessa especialidade no Brasil nos anos de 1950, até 
os anos de 1974, com forte influência da geografia francesa, com destaque para o enfoque local, 
com o predomínio dos trabalhos que situavam a indústria em determinada cidade, além da 
realização dos inventários, legado da fase da Geografia regional francesa, centrada na realização das 
monografias. A segunda fase abarca o período pós 1974, caracterizado pelo paradigma da Nova 
Geografia de influência anglo-saxônica; pela ênfase no desenvolvimento de teorias, modelos, e do 
pragmatismo. Nesse momento, há forte influência das análises que priorizam a perspectiva 
locacional da indústria. A terceira e última fase alcançada pelo texto de Sampaio (1986-1987), teria 
início em 1978, a partir da introdução dos postulados da geografia radical, priorizando o enfoque da 
totalidade geográfica, da visão crítica da realidade e fazendo emergir o que a Autora denomina de 
“paradigma do conflito”; nesse momento predominam os trabalhos com enfoque nacional. 
 Embora as três fases apresentem coerência entre si e em relação à Geografia, a segunda fase 
parece subestimada, na medida em que se reconhece a efetivação da mesma por um breve período 
de tempo, de cerca de quatro anos, o que não condiz com a realidade dos textos produzidos e 
publicados sob a influência da Nova Geografia. 
 Fischer (2008), por sua vez, ao tratar da Geografia Industrial na França, igualmente propõe a 
existência de três etapas principais, surgidas a partir dos anos de 1950, considerado pelo Autor 
também o marco temporal de surgimento dessa especialidade na França. 
                                                 
1 Pesquisa apoiada pelo CNPQ. A compilação das informações foi viabilizada por meio da inserção da bolsista de 
Iniciação Científica Vivian Storer, a quem registro meus agradecimentos. 



  

 Assim, para o Autor, as três etapas foram: a etapa descritiva, caracterizada pelos inventários 
e pelas monografias, priorizando a repartição da indústria, a inércia espacial dos estabelecimentos e 
os fatores de localização industrial. A etapa estrutural, que emerge paulatinamente a partir dos anos 
de 1960, com o predomínio dos estudos sobre as empresas e os grupos, com destaque para suas 
estruturas sociais e financeiras e para a análise das estratégias geográficas, além da ênfase nas 
relações entre fato industrial e fato urbano. A terceira etapa teria sido a política, após início da 
década de 1980, decorrente dos efeitos geográficos das crises e da ênfase dada ao papel da indústria 
no ordenamento do território e no desenvolvimento regional, pelo enfoque nas mudanças geradas no 
interior da indústria pela inovação tecnológica e pela relação indústria e ambiente. 
A cada uma dessas etapas correspondeu uma priorização de temas e de enfoques.  
 Contudo, o alcance de ambos os trabalhos é limitado no tempo e não capta as 
transformações ocorridas na passagem dos anos de 1990 para 2000, com a possibilidade de 
emergência de novas abordagens acerca da indústria.  
 Observa-se, no âmbito do ensino da Geografia Industrial na graduação uma variação muito 
grande entre cursos que possuem essa disciplina em sua grade curricular e outros que absorvem a 
temática no contexto da Geografia Econômica. Diferente do que ocorria no passado, verifica-se a 
ausência de qualquer obra de referência2, capaz de fornecer aos estudantes uma visão geral dessa 
especialidade, assim como faziam à sua época e com seu enfoque particular, os livros de George 
(1963; 1983), Geografia Industrial do Mundo e Geografia Econômica, esse último com uma parte 
dedicada à indústria e o de Manzagol (1985) Lógica do espaço industrial. Também o livro 
Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI de Benko (1996) aparece como 
referência importante nesse contexto, embora dedicado mais a Geografia Econômica de modo geral. 
 A compreensão da natureza da atividade industrial apresenta-se como uma primeira questão 
de cunho metodológico na medida em que, para alguns autores como Fischer (2008), o próprio 
sentido de indústria se alterou o que pode levar ao questionamento da existência dessa especialidade 
– Geografia Industrial. O Autor lança uma indagação provocativa ao final de um de seus textos 
segundo a qual se se admite que a “sociedade pós-industrial” é, enfim, transformada em realidade, 
não seria necessário também admitir que a Geografia Industrial especializada seja substituída por 
uma “geografia global dos meios geográficos”? (FISCHER, 2008, p. 22). 
 A inserção de adjetivações para a indústria tais como a indústria do turismo, dos serviços, do 
entretenimento, dentre outras, revela uma transformação dessa área do conhecimento geográfico e a 
emergência de abordagens que, parece, não sustentam mais a análise industrial por excelência. 
 A identificação das abordagens mais recorrentes para a temática industrial permitiu o 
ordenamento dos enfoques predominantes, seja do ponto de vista teórico e das vertentes de análise, 
seja do ponto de vista dos temas prioritários. 
 A análise do que aqui está se denominando de abordagem, baseia-se em análise da 
Geografia Industrial na França, realizada por DAVIET (2005), que após trabalhar com os artigos 
relativos à temática industrial publicados nos Annales de Géographie entre os anos de 1970 e 1999, 
reconhece que os mesmos se dividem em quatro categorias, que se relacionam a análise das firmas, 
do espaço, de um setor e os conceituais, ao mesmo tempo em que reconhece a emergência de novas 
abordagens que se situam na interface de duas das categorias citadas. 
 
Fontes e procedimentos 
  
 Para o alcance dos objetivos propostos, um grande levantamento de informações foi 
realizado, tanto no âmbito das disciplinas de graduação e de pós graduação que tem a temática 
industrial como principal, como também dos artigos publicados em revistas selecionadas e trabalhos 
apresentados em eventos e publicados nos respectivos Anais. 

                                                 
2 Não se quer com isso estimular a busca de um manual único em detrimento da diversidade de fontes, julgada mais 
salutar em qualquer processo de ensino-aprendizagem, permitindo o reconhecimento das diferentes posturas e 
abordagens teóricas, mas apenas constatar a inexistência de uma obra de referência atualizada e contextualizada em face 
do papel da indústria no mundo atual. 



  

 A classificação que orientou o trabalho de análise, resultou da verificação da frequência com 
que os temas relativos à indústria se apresentaram. Assim, partindo-se da análise das ementas das 
disciplinas, foram definidas 14 temáticas entre as mais recorrentes, tais temáticas orientaram toda a 
sequência do trabalho, permitindo, portanto, a comparação entre eles.  
 As 14 temáticas foram: Abordagens afins; A indústria no mundo contemporâneo; História 
da indústria e revolução industrial; Industrialização brasileira; Sistemas industriais; Conceito de 
indústria; Teorias/fatores de localização; A indústria na cidade; Geografia industrial como ramo da 
Geografia; Indústria e ambiente; Abordagens regionais/estaduais; Aula/trabalho e campo, 
Agroindústria e, por fim, A indústria no ensino de Geografia.  
 Assim, após levantamento prévio das instituições públicas de ensino que ofertam cursos de 
graduação e pós-graduação em Geografia, foram definidas 4 tipos de disciplinas de graduação que 
abordam a temática industrial, respectivamente: 1) Geografia Industrial; 2) Geografia Econômica; 
3) Geografia Industrial acrescida de outro segmento (ex.: Geografia da indústria e energia); 4) 
outras disciplinas (ex.: Produção do espaço econômico). 
 O elevado número de instituições que ofertam o curso de Geografia e o reconhecimento de 
que as universidades públicas, tanto federais quanto estaduais, concentram os principais centros de 
pesquisa nessa área, justificam a exclusão das instituições particulares. 
 Para a análise das referências bibliográficas predominantes nas disciplinas ofertadas na 
graduação foram utilizadas a bibliografia geral, apresentada por todos os quatro tipos de disciplinas 
pesquisados e a bibliografia específica constante apenas no tipo Geografia Industrial, 
separadamente.  
 Desse modo dois quadros foram organizados, um para cada categoria de análise, destacando 
os autores referenciados mais do que 5 vezes, suas principais obras e as obras mais relevantes nas 
duas bibliografias (geral e das disciplinas de Geografia Industrial). Para as bibliografias da pós-
graduação utilizou-se o mesmo procedimento, porém sem subdividir as ementas em categorias, 
sendo organizado um quadro para a bibliografia geral (todas as ementas em conjunto). 
No âmbito do levantamento da produção bibliográfica, utilizou-se a Revista Brasileira de Geografia 
(disponibilizada na home page do IBGE) para o período anterior a 1995 e, para o período posterior, 
foram escolhidas 8 revistas, todas disponíveis online, foram elas: GEOgraphia (UFF - Niterói), 
Terra Livre (AGB), Geografia (UNESP/Rio Claro), Revista da Anpege, Geousp (USP - São Paulo), 
Geosul (UFSC- Florianópolis), Mercator (UFC -  Ceará) e Ra’e ga (UFPR - Curitiba). 
 Os artigos contendo a temática industrial foram destacados e analisados a partir da mesma 
definição das temáticas estabelecidas para a análise das ementas e selecionados pelo título do 
trabalho e leitura do resumo (quando a palavra “indústria” ou assemelhada constava). Os artigos 
que não traziam a palavra “indústria” ou assemelhada no título e resumo, mas que havia indícios 
que poderiam retratar a temática industrial, foram lidos para a confirmação de que estes se 
enquadravam na seleção. 
 Em relação aos trabalhos apresentados e publicados em eventos, foram selecionados aqueles 
que fossem gerais o suficiente para acolher a temática, uma vez que não existe no âmbito brasileiro, 
um evento específico que tenha a geografia econômica/industrial como prioridade. Para tanto, 
definiu-se os seguintes eventos nacionais: ENG - Encontro Nacional de Geógrafos; ENANPEGE - 
Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós Graduação em Geografia e SIMPURB - 
Simpósio Nacional de Geografia Urbana.  
 Para o ENG, as edições selecionadas foram dos anos de 1982, 1984, 1988, 1994, 2006, 
2008, 2010 e 2012. Do ENANPEGE foram utilizadas as edições de 2003, 2007, 2009 e 2011. Por 
fim, do SIMPURB, selecionou-se as edições de 1999, 2003, 2007 e 2009. 
 
Temas e autores norteadores do ensino da Geografia Industrial no Brasil 
  
 Foram pesquisadas as 74 universidades públicas brasileiras que ofertam curso de graduação 
em Geografia, não apenas nas sedes, mas também distribuídos em 120 campi. Tais universidades 
estão localizadas em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, dessas, 42 são federais e 32 



  

estaduais e a maioria absoluta oferta disciplina denominada Geografia Industrial e/ou Geografia 
Econômica e/ou assemelhada e apenas 5 não o fazem. 
 Dentre as que ofertam, pode-se identificar o predomínio da disciplina Geografia Econômica, 
seguida de Geografia Industrial, conforme Quadro 1.  
  

 
QUADRO 01 – TIPOS DE DISCIPLINAS OFERTADAS NA GRADUAÇÃO 
Org.: Vivian Storer 
 
 Assim, o tratamento do tema industrial se dá, de modo recorrente no interior da temática 
econômica, na maioria das universidades. Isso demonstra que a disciplina Geografia Industrial não 
se coloca como prioritária no rol de disciplinas componentes da formação em nível de graduação, 
contudo, quando inserida tem caráter predominantemente obrigatório.  
 No âmbito da Pós-Graduação, das 41 universidades que ofertavam curso nesse nível de 
formação em Geografia no Brasil no ano de 2012, em 11 havia disciplinas com a temática 
industrial, o que revela sua pouca inserção. 
 Contudo, mais importante que a oferta ou não de disciplina, foi a verificação do tipo de 
abordagem predominante em termos temáticos. 
 No total foram compiladas 94 ementas de graduação, das quais 22 de Geografia Industrial, 
46 de Geografia Econômica, 11 de Indústria acrescida de outro segmento e, por fim, 15 em Outras 
disciplinas (Geografia econômica e da população e Geografia econômica e de serviços, por 
exemplo).  
 A análise das ementas das disciplinas de graduação, restringiu-se àquelas disciplinas 
correspondentes à Geografia Industrial e Geografia Industrial acrescida de outro segmento 
(totalizando 33 disciplinas). Já dentre as 41 IES que ofertavam cursos de pós-graduação, 11 
ofertavam disciplinas com a temática estudada, totalizando 18 disciplinas, cujas ementas foram 
analisadas. 
 Observa-se que para os cursos de graduação a temática Abordagens Afins (como energia e 
transporte, por exemplo) aparece com maior frequência nas ementas, seguida de A Indústria no 
Mundo Contemporâneo. Já, para as ementas da pós-graduação a situação se inverte, sendo a 
temática A Indústria no Mundo Contemporâneo a apresentar maior frequência, seguida de 
Abordagens Afins. Portanto, verificou-se que ambas as temáticas são as mais relevantes no âmbito 
do ensino, tanto da graduação como da pós-graduação. 
 Nota-se que a temática História da Indústria e Revolução Industrial, que possui a 3ª maior 
frequência entre as ementas da graduação, não apresenta relevância no âmbito da pós graduação, 
exatamente pelo caráter panorâmico que possui na graduação. 
 A análise da bibliografia geral relativa aos 4 tipos de disciplinas analisadas anteriormente, 
resultou no total de 380 diferentes autores, sendo 42 destes considerados mais relevantes, já que 
aparecem mais de 5 vezes, limite de corte definido para a pesquisa. As obras mais relevantes 
inseridas nas respectivas bibliografias foram: Benko (1996), Economia, espaço e globalização: na 
aurora do século XXI, referenciado 30 vezes; Harvey (1993), Condição pós-moderna; referenciado 
17 vezes; Chesnais (1996) A mundialização do capital, referenciado 16 vezes; Santos e Silveira 
(2001), Brasil: território e sociedade no início do século XXI, referenciado 15 vezes; e Carlos 
(1992), Espaço e indústria, referenciado 14 vezes. 



  

 Na bibliografia das disciplinas específicas de Geografia Industrial, foram contabilizados 185 
diferentes autores, entre os quais, 15 destacam-se por aparecer mais de 5 vezes. As obras mais 
relevantes foram: Carlos (1992), Espaço e indústria, referenciado 8 vezes; Manzagol (1985), 
Lógica do espaço industrial, referenciado 8 vezes; e Benko (1996), Economia, espaço e 
globalização: na aurora do século XXI, referenciado 8 vezes. 
 Nota-se que a obra de Carlos (1992), Espaço e Indústria, destaca-se tanto na bibliografia 
geral como na bibliografia das disciplinas de Geografia Industrial, outra obra que aparece em 
comum entre as duas categorias de bibliografia analisadas foi a de Benko (1996), Economia, espaço 
e globalização: na aurora do século XXI. 
 Para as 18 disciplinas da pós-graduação, o número total de autores correspondeu a 247, 
desses, 12 foram referenciados mais de 5 vezes. 
 As obras mais citadas foram: Castells (1999), A sociedade em rede, referenciado 5 vezes; 
Lefebvre (1949), As condições sociais da industrialização, referenciado 5 vezes; Benko (1996), 
Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI, referenciado 5 vezes; e Santos (2006), 
A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção, referenciado 5 vezes. 
 Apesar de Milton Santos ser o autor que aparece com maior frequência na bibliografia geral 
de graduação (70 vezes) e pós-graduação (17 vezes) e de dividir com Benko a liderança nas 
referências de graduação das disciplinas de Geografia Industrial (cada um foi referenciado 11 
vezes), de modo geral, a obra mais citada foi a de Benko (1996) Economia, espaço e globalização: 
na aurora do século XXI (referenciada 35 vezes na bibliografia da graduação e pós-graduação). 
 Essa análise permite algumas considerações importantes: a recorrência de algumas 
obras/autores nos dois níveis de ensino tratados; a pouca inserção de autores brasileiros e a 
importante presença das obras de Milton Santos no processo formativo em Geografia no Brasil, 
mesmo não tendo ele se dedicado especificamente à temática industrial. 
 
A produção bibliográfica da Geografia Industrial no Brasil 
  
 A análise da produção bibliográfica publicada na Revista Brasileira de Geografia abarcou 46 
artigos com a temática industrial e relativos ao primeiro período de análise, qual seja, anterior a 
1995. A temática mais recorrente foi Abordagens Regionais/estaduais, ou seja, artigos que 
retrataram o histórico e características gerais da industrialização, de um setor industrial específico, 
ou ainda, o estudo de caso de determinada indústria em uma cidade, estado ou região. Em seguida 
destacou-se a temática Teorias/fatores de localização, essa temática apareceu tanto como teoria 
geral, quanto aplicada a determinadas localidades. Tal temática ganhou força a partir dos anos de 
1970, tendo os artigos publicados forte base em dados estatísticos e uso de fórmulas matemáticas. A 
classe Abordagens afins se fez relevante, sendo o subitem “trabalho” o que apareceu com maior 
frequência e, em sua maioria, utilizando-se de dados estatísticos. A indústria no mundo 
contemporâneo se fez mais presente na década de 1990, sendo a temática das grandes corporações e 
multinacionais a mais relevante. 
 Destaca-se também a presença de 3 artigos referentes a Geografia industrial como ramo da 
Geografia (SAMPAIO, 1975 e GEIGER, 1982 e 1988). Indústria e ambiente apareceu com pouca 
relevância (apenas uma vez), nos anos 1990. Nota-se que 5 temáticas não foram encontradas no 
período: Agroindústria; Sistemas industriais; História da Indústria e Revolução Industrial; 
Aula/trabalho de campo e A indústria no ensino de Geografia. Ressalta-se que foram encontrados 3 
estudos de caso: Petrobrás em Macaé, Ford no Pará e Companhia Souza Cruz no Brasil. 
 De modo geral, os artigos desse período se caracterizaram por priorizar a abordagem local, 
estadual ou regional, a localização industrial, dados estatísticos (como tamanho das indústrias, 
número de operários, valor e quantidade da produção, formulas de lucro e distribuição de 
empregos). Por conta da quantidade de publicações de artigos com a temática industrial na revista, 
notou-se que nos anos 1970 houve o boom do estudo da indústria em Geografia. 
 Como a RBG tem seu primeiro volume publicado em 1939 e, a análise foi feita até o ano de 
1995, foram retratadas e confirmadas as características das três fases da Geografia industrial 



  

definidas por Sampaio (1986/87). Inicialmente os estudos davam importância à indústria em uma 
escala local, posteriormente começou-se a utilizar técnicas quantitativas e enfoque a nível regional 
e, por fim, a tendência dos estudos nacionais (ou mesmo que enfoquem outra escala, o contexto 
nacional passou a ser mais abordado). 
 Para o segundo período, posterior a 1995, foram identificados 141 artigos entre as 8 revistas 
selecionadas. Da mesma forma que no período anterior, as abordagens regionais/estaduais (e locais) 
apareceram com maior frequência entre os artigos. Nesse período, foram encontrados 5 estudos de 
caso: grupo Votorantim, Usiminas, Nestlé, Embraer e fábrica de chapéus Sarkis. 
 Como nova tendência, a temática Agroindústria apareceu com grande relevância após 1995 
(no período anterior não foi registrada nenhuma vez). Para essa abordagem notou-se que a maioria 
dos estudos foram locais e estaduais, retratando a agroindústria de modo geral ou algum setor 
agroindustrial, assim como estudos sobre o impacto da agroindústria para o meio rural brasileiro. As 
Abordagens afins se fizeram relevantes, sendo os subitens transporte e trabalho os mais frequentes. 
Da mesma forma que o tema agroindústria emergiu como nova abordagem para a atual fase da 
Geografia Industrial, a temática Indústria e meio ambiente se fez muito presente.  
 Entre os períodos de análise, duas temáticas não apresentaram grande variação de 
frequência: A indústria na cidade passou de 6ª temática mais abordada para 5ª e, a Indústria no 
Mundo contemporâneo de 4ª para 6ª. O tema Conceito de indústria sofreu queda de frequência (de 
4ª para 7ª) e, Teorias/fatores de localização apresentou forte diferenciação nas frequências em que 
foi abordada, de 2ª maior relevante para 9ª. Neste período a temática Aula/trabalho de campo foi 
registrada uma vez. 
 Para o período pós 1995, as abordagens locais, regionais e estaduais permanecem como mais 
frequentes, embora novas abordagens tenham ganhado relevância, como a agroindústria e meio 
ambiente. Outras novidades foram observadas em relação ao período anterior: o uso dos SIG 
(sistemas de informações geográficas) em alguns artigos e termos associados a outras atividades 
(como indústria do turismo, indústria cultural, indústria da seca, indústria da enchente, indústria do 
verde e indústria da solução). 
 
A Geografia Industrial nos eventos nacionais 
  
 No total, foram analisadas 16 edições dos três eventos selecionados, sendo 8 do Encontro 
Nacional de Geógrafos - ENG (1982, 1984, 1988, 1994, 2006, 2008, 2010 e 2012); 4 do Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Geografia - ENANPEGE (2003, 
2007, 2009 e 2011); e 4 do Simpósio de Geografia Urbana - SIMPURB (1999, 2003, 2007 e 2009).  
 As edições selecionadas do ENG resultaram em um total de 8.641 trabalhos, dos quais 441 
abordaram a temática industrial. Quanto ao ENANPEGE, o total foi de 2.595, entre estes, 179 
trataram da temática indústria. Por fim, o SIMPURB totalizou 1.023 trabalhos, 68 tratando do tema 
indústria.  
 Juntas, as edições selecionadas dos 3 eventos resultaram em 12.259 trabalhos, dos quais 687 
abordaram a temática indústria (Quadro 2). 
 Pode-se observar que o evento que apresentou maior quantidade total de trabalhos e também 
daqueles dedicados à temática industrial foi o ENG, com 441 trabalhos envolvendo a temática 
indústria, sendo 63 nas quatro edições correspondentes ao período anterior aos anos 2000; e 378 nas 
quatro edições posteriores aos anos 2000.  
 Tratando-se da representatividade dos trabalhos de Geografia Industrial no total de trabalhos 
dos eventos, o ENANPEGE apresentou o maior percentual de trabalhos com a temática, 6,9%.  Em 
seguida, com 6,6% destacou-se o SIMPURB e, por fim, com 5,1%, o ENG. 
 Quando analisada a proporção de trabalhos que abordam o estudo das indústrias edição a 
edição, nota-se que o ENG de 1988 e o SIMPURB de 2009 apresentaram as maiores 
representatividades de trabalhos, respectivamente 15,4% e 14,3%. 
 Outro ponto de destaque foi a dinâmica do número de trabalhos que envolvem a indústria 
nos três eventos. Enquanto no SIMPURB a percentagem de trabalhos aumentou gradativamente no 



  

decorrer das 4 edições analisadas, o ENG e o ENANPEGE apresentam oscilações de aumento e 
diminuição nas suas proporções de trabalhos que envolvem a temática. 
 Assim, pode-se concluir que o evento que recebeu a maior quantidade de trabalhos foi o 
ENG, porém, este obteve a menor proporção de trabalhos com a temática indústria. Isto se explica 
pelo porte do evento, sendo o principal da Geografia brasileira e reunindo maior número de 
participantes das mais diversas áreas desta ciência. O ENANPEGE foi o evento que apresentou a 
maior quantidade relativa de trabalhos relacionados ao estudo da indústria; e o SIMPURB foi o 
único evento a aumentar sua proporção de trabalhos referentes à indústria nas 4 edições estudadas. 
 As temáticas mais relevantes nas edições analisadas do ENG, foram: Agroindústria, que, 
juntamente com Abordagens regionais/estaduais, A indústria na cidade e Abordagens afins, foram 
as temáticas de maior representatividade nos trabalhos, correspondendo a 78% dos trabalhos sobre 
indústria. As categorias Indústria e meio ambiente, A indústria no mundo contemporâneo, 
Teorias/fatores de localização, Industrialização brasileira, Sistemas industriais, A indústria no 
ensino de Geografia, Conceito de indústria, Aula/trabalho de campo e Geografia Industrial como 
ramo da Geografia apresentaram as menores frequências entre os trabalhos que envolvem a 
temática industrial. 
 
 

Evento Edições Total de 
trabalhos 

Trabalhos com a 
temática indústria 

Representatividade 
dos trabalhos com a 
temática indústria (%) 

ENG 

1982 164 11 6,7 
1984 89 2 2,2 
1988 182 28 15,4 
1994 571 22 3,9 
2006 877 52 5,9 
2008 1.354 122 9,0 
2010 2.311 99 4,3 
2012 3.093 105 3,4 

Total 8.641 441 5,1 

ENANPEGE 

2003 428 20 4,7 
2007 696 59 8,5 
2009 614 22 3,6 
2011 857 77 9,0 

Total 2.595 178 6,9 

SIMPURB 

1999 169 4 2,4 
2003 437 11 2,5 
2007 151 15 9,9 
2009 266 38 14,3 

Total 1.023 68 6,6 
Total Geral 12.259 687 5,6 
QUADRO 2 – TOTAL DE TRABALHOS DOS EVENTOS SELECIONADOS: GERAL E 
INDÚSTRIA. 
Org.: Vivian Storer 
 
 Analisando os trabalhos selecionados nas edições de 2003, 2007, 2009 e 2011 do 
ENANPEGE, foi possível verificar que a categoria Agroindústria teve a maior relevância, seguida 
por Abordagens afins, A indústria na cidade e Abordagens regionais/estaduais, que juntas 
representaram 83,7% dos trabalhos que abordam a temática indústria. Com menor participação 
estão A indústria no mundo contemporâneo, Indústria e ambiente, Industrialização brasileira, 
Teorias/fatores de localização, Sistemas industriais e A indústria no ensino de Geografia. Não se 



  

fizeram presentes em nenhum trabalho que evolve a temática indústria do ENANPEGE História da 
indústria e Revolução Industrial, Conceito de indústria, Aula/trabalho de campo e Geografia 
industrial como ramo da Geografia. 
 Destaca-se que as categorias de maior relevância nos trabalhos do ENG foram as mesmas 
que se destacaram no ENANPEGE, e que, em ambos, a categoria História da indústria e Revolução 
Industrial não foi abordada. 
 Nas edições de 1999, 2003, 2007 e 2009 do SIMPURB, a temática A indústria na cidade 
apresentou relevância absoluta, correspondendo a 77,9% dos trabalhos que envolvem a temática 
indústria. A grande predominância dessa temática se deve à natureza do SIMPURB, que prioriza 
questões relativas ao espaço urbano. 
 Nas edições do ENG referentes ao período anterior aos anos 2000, não existiam eixos 
específicos para a indústria na estrutura do evento. Os trabalhos dedicados à temática industrial 
foram inseridos principalmente nos seguintes eixos: a cidade; o campo; questão ambiental; questão 
regional; Geografia Humana; política; e tecnologia. 
 Já, no período posterior aos anos 2000, juntamente com a crescente quantidade de trabalhos 
dedicados a essa temática, também ocorreu a modificação dos eixos, não só com o aumentou 
desses, como inclusive com subdivisões entre os mesmos, o que deu um caráter mais específico aos 
trabalhos. Outro importante avanço foi a inclusão de eixos específicos para o estudo da indústria. 
Assim, os principais eixos foram: Impactos das atividades industriais; industrialização; Geografia 
Urbana e suas subdivisões (industrialização e espaço geográfico; reestruturação industrial; 
configuração da rede urbana; gentrificação, revitalização e renovação de espaços públicos; reflexões 
teóricas); agricultura e suas subdivisões; impactos ambientais; relações de trabalho; reorganização 
do espaço e questão territorial. 
 A classificação dos trabalhos acerca da indústria no ENANPEGE se deu em grandes eixos, 
assim como nos ENG do período anterior aos anos 2000, concentrando várias temáticas em um eixo 
de caráter mais abrangente. Não foram verificados eixos específicos para o estudo da indústria, 
assim, os trabalhos com esta temática classificaram-se principalmente entre os seguintes: dinâmica 
e gestão do território; análise regional; ordenamento urbano; globalização; Geografia das redes; 
urbanização; Geografia Agrária; Geografia e meio ambiente; Geografia do trabalho; e 
espacialidades da economia. 
 O SIMPURB classificou os trabalhos em grandes eixos contendo subdivisões. A indústria 
não se configurou como eixo específico, mas apareceu em duas subdivisões de um eixo mais amplo. 
Os trabalhos com a temática industrial classificaram-se nos seguintes eixos: cidades (indústria e 
mineração); campo/cidade; redes de cidades e dinâmica territorial (arranjos produtivos locais); e 
relações entre o rural e o urbano. 
 Tratando-se das palavras-chave apresentadas nos trabalhos, nota-se a predominância das 
seguintes: indústria (e segmentos); industrialização; industrialização brasileira; Geografia industrial; 
agroindústria (e segmentos); produção industrial; especialização produtiva; cadeias de produção; 
desconcentração industrial; desindustrialização; localização industrial; zona industrial; 
modernização da agricultura; agricultura científica; tecnologias; inovação tecnológica; circuito 
espacial da produção; diversificação de produção; divisão territorial do trabalho; arranjo produtivo 
local; internacionalização; cluster; brownfield; reestruturação produtiva; reestruturação produtiva do 
capital; flexibilização; fordismo; divisão internacional do trabalho; logística; circulação; 
acumulação flexível;  e aglomerados produtivos. 
 
A Geografia Industrial no Brasil: constatações e tendências 
  
 Ao analisar conjuntamente os trabalhos dos três eventos analisados (Quadro 3), pode-se 
observar que a categoria Agroindústria mostra-se com maior participação, seguida de A indústria na 
cidade. Juntas, essas duas categorias correspondem a pouco mais da metade dos trabalhos que 
contemplam a temática industrial. Em seguida, destacam-se Abordagens regionais/estaduais e 



  

Abordagens afins, que correspondem juntas a 30% dos trabalhos sobre indústria. Desta forma, 81% 
dos trabalhos sobre Geografia Industrial concentram-se nessas 4 principais temáticas. 
 As temáticas Sistemas industriais; A indústria no ensino de Geografia; Conceito de 
indústria, Aula/trabalho de campo; e Geografia industrial como ramo da Geografia apresentaram 
participação bastante reduzida entre os trabalhos. A única categoria que não foi abordada em 
nenhum dos 687 trabalhos com a temática indústria foi História da indústria e Revolução 
Industrial, justamente uma das mais relevantes quando da análise das temáticas prioritárias no 
âmbito do ensino, em especial a graduação. Assim, a temática História da indústria e Revolução 
Industrial participa de modo distinto, quando comparada à sua presença no ensino e nos trabalhos 
produzidos para os três eventos pesquisados, isso se explica pela natureza de sua abordagem num 
curso de formação e depois, no âmbito da abordagem temática específica. 
  
 

Temáticas 
Total de 
ocorrências 
nos 3 eventos 

Participação da 
temática no total 
de trabalhos de 
Geografia 
Industrial (%)  

Agroindústria                                                                                                                                                                                                                                  
Tipo, Impactos no campo 211 30,7 

A Indústria na Cidade 
Planejamento, Intra-urbano, Urbanização e Sociedade 140 20,4 

Abordagens Regionais/estaduais  112 16,3 
Abordagens Afins 
Transporte, Energia, Movimento Operário/Trabalho, 
Comércio, Meios de Comunicação, Estado, Redes, 
Circulação, Consumo, Cultura Urbana, Informação, Serviços, 
Organizações Supranacionais, Setor Terciário 

93 13,5 

A Indústria no Mundo Contemporâneo 
Distribuição Espacial no Mundo, Reestruturação Produtiva, 
Alta Tecnologia/Novas Tecnologias, (Nova) Divisão 
Internacional do Trabalho, Desindustrialização, Temas 
Emergentes (Hiperindústrias, quatro mundos de produção 
industrial) 

45 6,6 

Indústria e Ambiente 
Recursos Naturais 39 5,7 

Teorias/Fatores de Localização  21 3,1 
Industrialização Brasileira 
Distribuição, Processo Histórico, Políticas Industriais, 
Desconcentração 

16 2,3 

Sistemas Industriais 
Fordismo, Pós-Fordismo, Toyotismo 4 0,6 

A Indústria no Ensino de Geografia  3 0,4 
Conceito de Indústria 
Tipos, Distritos Industriais 1 0,1 

Aula /Trabalho de Campo 1 0,1 
Geografia Industrial como Ramo da Geografia 
Teoria e Método 1 0,1 

História da indústria e Revolução Industrial  
Evolução e a Produção do Espaço 0 0,0 

Total de trabalhos com a temática indústria 687 100,0 
QUADRO 03 – EVENTOS ANALISADOS: TRABALHOS COM TEMÁTICA INDUSTRIAL 
Org.: Vivian Storer 
 
 Outra temática de destaque no ensino, que perdeu relevância nos trabalhos foi a Indústria no 
mundo contemporâneo. Por outro lado, Abordagens afins manteve sua relevância em ambos. As 
temáticas Agroindústria e A indústria na cidade não apresentaram destaque nas ementas do ensino 
superior em Geografia, porém, nos trabalhos publicados nos eventos, foram as mais relevantes. Tal 



  

se explica pela segmentação das disciplinas no ensino, havendo especialidades que se dedicam à 
cidade (como Geografia Urbana) e ao campo (como Geografia Agrária) e a inserção da temática 
industrial nesse contexto. 
 Quanto às categorias mais relevantes nos periódicos de Geografia, para o período anterior a 
1995 estão: Abordagens regionais/estaduais e Teorias/fatores de localização, o que corrobora as 
fases da Geografia industrial definidas por Sampaio (1986/87), em especial nesse período, com a 
priorização da abordagem local e estadual, localização industrial e uso de dados e fórmulas 
estatísticas. 
 Para o período posterior a 1995, predominou Abordagens regionais/estaduais; 
Agroindústria; Indústria e ambiente e A indústria na cidade. Comparando-se as temáticas de maior 
relevância entre os periódicos pós 1995 e os trabalhos publicados nos eventos, nota-se que 
Agroindústria e Abordagens regionais/estaduais foram relevantes em ambos. A temática A 
indústria na cidade apresentou maior papel de destaque nos eventos não apenas por conta de sua 
grande proporção no SIMPURB, mas também pela forte presença nos demais eventos. Em 
contrapartida, a temática Indústria e ambiente se fez menos relevante nos trabalhos dos eventos, 
quando comparada sua presença nos periódicos. 
 As temáticas A indústria no ensino de Geografia; Geografia industrial como ramo da 
Geografia; Aula/trabalho de campo foram as menos abordadas nos trabalhos dos eventos, ementas 
da graduação e pós-graduação e periódicos de Geografia. Isso mostra o quase inexistente interesse 
do pesquisador em relacionar a licenciatura com o tema indústria; e a escassa produção de trabalhos 
que abordam o papel da Geografia Industrial na Geografia. 
 A análise das publicações nas revistas selecionadas permitiu constatar que existe uma 
grande pulverização da temática pelas diversas instituições brasileiras, ao mesmo tempo em que há 
predominância de autores locais por origem das respectivas revista analisadas, ou seja, alguns casos 
foram muito recorrentes, a publicação de textos relativos à temática de autores oriundos da UNESP 
de Rio Claro na Revista Geografia da mesma instituição; os de origem carioca para a Revista 
GEOgraphia e os de origem na UFSC para os textos publicados na GEOSUL. Assim, não se pode 
concluir se se trata de uma especialização na temática ou de oportunidade de publicação por 
proximidade, nas demais revistas não se verificou tal relação de modo tão intenso. 
 Pelo exposto, acredita-se que algumas constatações puderam ser apontadas sobre essa 
especialidade da Geografia, percebe-se seu paulatino desaparecimento nos currículos da graduação 
e sua acanhada inserção naqueles da pós graduação. Assim, da mesma forma que a indústria altera 
seu papel no âmbito da economia, em especial de países como o Brasil, também o interesse por esse 
campo específico do conhecimento geográfico se transforma, com a inserção de temáticas cada vez 
mais associadas a outros elementos explicativos da economia e da sociedade. 
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