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As significações e as representações dos conceitos de natureza, meio ambiente e recursos naturais 
são, muitas vezes, reflexos dos ideais e das práticas sociais de determinados grupos sociais. 
Podendo, muitas vezes, demonstrar intenções e projetos para os usos do território. Sendo assim este 
trabalho tem como objetivo apontar a relação entre o curso de Geografia da Universidade Federal 
de Minas Gerais e as noções supracitadas entre as décadas de 1960 e 1980. A escolha desse período 
se justifica pelo crescimento de uma geografia “ativa”, e que pretende não só inventariar os dados 
do território, mas agir sobre ele. A necessidade de uma atuação sobre o território, aspirando à 
modernização do país, fez com que essa ciência se aproximasse do planejamento territorial, visando 
às potencialidades de desenvolvimento econômico. Entre essas potencialidades a natureza, os 
recursos naturais e o meio ambiente apareceram como uma preocupação/solução para alcançar esse 
objetivo. Nessa circunstancias os fatores ambientais ganham mais destaque, isso porque 
historicamente a geografia possui bases tanto nas ciências humanas quanto nas ciências naturais, ou 
seja, ela possui uma intimidade maior com esses fatores ambientais. Portanto o geógrafo tem dupla 
importância nas ações sobre o território, além de poder “gerencia-lo” ele reconhece os recursos e 
potencialidades do espaço. Geógrafo planejador qualifica o território, justificando a regionalização 
e reproduzindo antigas concepções generalistas sobre determinadas porções historicamente 
identificadas como enclaves. Essas áreas são de grande importância para o projeto modernizador do 
estado de Minas Gerais e do Brasil. Vários projetos estatais orientados por esses profissionais foram 
levadas a cabo, seguindo receitas de desenvolvimento para regiões caracterizadas como “atrasadas” 
ou “desocupadas”. O curso de Geografia da UFMG oferece representações e significações aos 
conceitos que influenciaram tanto nas intervenções sobre o território quanto na reprodução dos 
discursos presentes nas disciplinas e práticas do curso. O método de investigação consiste no 
levantamento de ementas das disciplinas e da grade curricular do curso no período estudado. 
Também algumas publicações de maior relevância dos professores que compunham o quadro 
docente do Departamento de Geografia da UFMG ajudam a iluminar a significação dada por eles 
aos conceitos de Natureza, Meio Ambiente e Recursos Naturais. A reflexão sobre o uso desses 
conceitos revela as significações e as ações sobre o território legitimadas por elas, principalmente 
sobre a ótica desenvolvimentista, onde o Estado teve grande importância para levar a cabo projetos 
que proporcionariam a modernização e o progresso do território. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado de um subtema da pesquisa “Os cursos de Geografia das 
Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de Uberlândia (UFU): memória dos docentes” 
coordenado pelas professoras Rogata Soares Del Gaudio e Doralice Barros Pereira - Instituto de 
Geociências, UFMG. O projeto acontece devido uma parceria entre a Universidade Federal de 
Minas Gerais e o Núcleo de Geografia e Memória, da Universidade Federal de Uberlândia, 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O projeto tem como 
objetivo reconstruir as histórias dos cursos de geografia nessas duas universidades brasileiras, 
utilizando tanto da metodologia da pesquisa documental quanto de relatos da história oral. Esses 
relatos são contados por professores que compunham o quadro docente das universidades durante o 
período estudado. Portanto nesse artigo trago alguns trechos de entrevistas que são essenciais para a 
sua compreensão. 

A Geografia, enquanto ciência moderna pretende explicar o espaço social através de um 
discurso que apresenta “uma racionalidade objetiva, com a pretensão de exclusividade na 
apreensão do real e na elaboração de um discurso unívoco sobre ele” (CASTRO 1997, p158). 
Entretanto ela própria constitui e produz um imaginário social, que enquanto tal “se formaliza 
individual e coletivamente, materializando-se em ações formadas por imagens e símbolos 
(CASTRO 1997, p 167). Portanto “desvendar o imaginário significa, pois, revelar o substrato 
simbólico das ações concretas dos atores sociais, tanto no tempo como no espaço.” CASTRO 
1997, p 167). Sendo assim a apreensão dos discursos e conceitos da Geografia podem servir para 
desvendar desejos de grupos sociais específicos e de projetos e intencionalidades dessa ciência para 
o seu objeto, o espaço social. Isso é possível uma vez que “em sua tarefa de produzir conhecimento 
sobre o espaço, a Geografia funda também um discursos sobre o espaço (Berdoulay, 1988). “Mas 
quem lhe dá sentido e consistência, sancionando-o, é a sociedade, com suas contradições, pulsões, 
desejos, conflitos – em sínte, paixões; porém necessariamente contextualizadas no tempo e no 
espaço” (CASTRO 1997, p 158). 

A partir dessa relação entre a Geografia e Imaginário Social podemos verificar algumas 
questões acerca dos projetos e intenções que a primeira tem para o território mineiro entre as 
décadas de 1960 e 1980. Nesse sentido o curso de Geografia da Universidade Federal de Minas 
Gerais possui posição de destaque para essa análise, já que é locus da produção/reprodução do 
pensamento geográfico em Minas Gerais. Também era nessa universidade que se formavam e 
atuavam vários geógrafos que se envolveram com as questões territoriais de Minas Gerais. Através 
da interpretação de alguns discursos proferidos por geógrafos que compunham o quadro da UFMG 
é possível apontar quas projetos, intenções, vertentes teóricas e atores permeiam o fazer da 
Geografia na UFMG durante esse período. Parte-se também da ideia que a criação dos cursos de 
Geografia no Brasil tem razões específicas, como aponta Del Gaudio:  

“Dois grandes eixos parecem ter dirigido a construção da geografia. O 
primeiro associa-se à necessidade de constituir um projeto de nação com base no 
conhecimento do território em todas as suas características naturais e humanas; o 
segundo, embasar o projeto de modernidade pensado para o Brasil e para Minas 
Gerais. Além das Universidades, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE também indica o reconhecimento oficial das contribuições que a 
ciência geográfica poderia oferecer ao Estado para o conhecimento e, 
posteriormente a gestão do território; melhor ainda se a produção desses 
conhecimentos estivesse balizada cientificamente e disseminado nas escolas.” (DEL 
GAUDIO e PEREIRA 2012, p 12) 



 A escolha do recorte temporal desse trabalho se justifica pelas ideias desenvolvimentistas 
que ganharam força nesse contexto no Brasil. O período do pós-guerra e mais ainda o período que 
segue o golpe militar de 1964 no Brasil é marcado por diversas tentativas, empreendidas pelo 
Estado brasileiro, de modernizar e desenvolver o país. A criação de vários projetos estatais que 
trabalhem sob as ideias da “modernização recuperadora” (KURTZ 1992) permeia esse período no 
Brasil. A intensificação do processo de urbanização no país também chama atenção para os 
problemas territoriais e regionais da “nação”. 

Nessa conjuntura as ciências também são convidadas a corroborar com as ideias 
desenvolvimentistas e a produzir soluções para os problemas do Brasil. A geografia contribuiu 
através de soluções para os problemas territoriais brasileiros. Sendo assim, nesse mesmo período, 
cresce a produção da Geografia Ativa no país. Essa vertente da Geografia que tem como 
pressuposto pesquisas “em função de objetivos explícitos, seja para propor uma solução técnica, 
mais ou menos parcial, seja para fornecer informações que permitirão visualizar uma ação” 
(Lacoste 2010, p 146). Dessa maneira os métodos de aménagement do território ganharam destaque 
na produção geográfica brasileira e passaram a ser valorizadas pelo Estado e pela Universidade. A 
utilização de métodos “objetivos” como as estatísticas, os modelos e os mapas garantem o status da 
racionalidade objetiva dessa ciência, e legitimam suas posições e ações sobre o território. 

 Durante esse período em Minas Gerais houve a criação de diversos órgãos estaduais de 
planejamento, que buscavam não só inventariar e mapear o território mineiro como também apontar 
soluções aplicáveis a ele. Entre esses órgãos destacam-se o Instituto de Geociências Aplicadas 
(IGA), o PLAMBEL, a Fundação João Pinheiro. Vários docentes do curso de Geografia da UFMG  
participaram do projeto RADAM BRASIL, que visava o mapeamento do território nacional. 
Docentes e alunos do curso trabalharam nessas instituições, muitas vezes estiveram na direção 
desses órgãos. A título de exemplo tem-se o Professor Getúlio Vargas Barbosa1, que atuou tanto no 
IGA, quanto no RADAM e na PLAMBEL, também trabalharam no cargo de diretores desses órgãos 
os Professores Ailton Mota de Carvalho e Alisson Pereira Guimarães. A inexistência da Dedicação 
Exclusiva nas universidades permitia os geógrafos acadêmicos circularem entre as instituições 
voltadas exclusivamente para a pesquisa e a universidade ainda muito marcada pelo ensino. Dessa 
maneira aqueles que lecionavam na universidade chamaram vários de seus alunos para formarem os 
quadros dessas instituições. Como afirma o Professor Oswaldo Amorim em entrevista concedida: 

Eu nunca deixei o IGC. Eu tinha 40 horas, passei para 20. Para não deixar meu 
trabalho por que inclusive foi a condição, pra quando o governador me convidou, 
era o governador Francelino Pereira [Francelino Pereira dos Santos] (15/03/1979 a 
15/03/1983), que eu nem conhecia. Foi critério puramente acadêmico, eu não tinha 
nenhuma relação política e eu me lembro que eu falei: “ a condição é eu não 
abandonar completamente minha atividade no IGC.” Por duas razões: primeiro, eu 
não quero deixar o meu trabalho do IGC. Segundo, eu gosto muito daquilo que eu 
faço lá, eu não vou abandonar. Eu vou diminuir as atividades e foi o que aconteceu. 
E o quê que aconteceu? A minha equipe foi toda formada por estudantes, meus 
alunos no IGC. (Entrevista com o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, em 03 de 
outubro de 2012)   

Dessa maneira se dava um intercâmbio de ideias entre os geógrafos da UFMG e os dos órgãos de 
planejamento e mapeamento. Devido a esses laços pode-se afirmar que havia muita consonância de 
ideias entre esses dois lócus de produção do pensamento geográfico. Os projetos de intervenções 
sobre o território mineiro, e a forma e os métodos desses projetos, possuíam grande semelhança, 
não só na vertente teórica, mas também na orientação política. Logo ao analisar as publicações de 

                                                           
1 Orgãos estatais de planejamento e mapeamento. Sendo que o IGA e a Fundação João Pinheiro são estaduais. Quanto 
ao RADAM BRASIL teve origem em órgãos federais. O Plambel é um orgão municipal de Belo Horizonte 



professores que participaram dos quadros de docentes da UFMG e que atuaram nesses órgãos pode-
se ter uma visão do imaginário que compõe a produção desses geógrafos sobre Minas Gerais e suas 
regiões. 

 Em sua busca pelas intervenções sobre o território que levassem ao desenvolvimento 
econômico e à modernização desse território os geógrafos se esbarram em questões relativas à 
natureza, meio ambiente e recursos naturais. Isso porque além de tratar de objetos das ciências 
sociais como a econômica, população, energia, urbanização a geografia historicamente também é 
responsável por alguns objetos das ciências naturais: 

 “A geografia, num contexto que se classifica e se pratica uma ciências disjunta, 
individualizada através de objetos que devem ser únicos a cada ciência, se propõe 
uma ciência da relação natureza e sociedade, uma ciência do conjunção do natural 
e do social. É por essa razão que Milton Santos vai dizer que a ‘Geografia tem um 
discurso unitário e um método dual’. Ao se referir ao método dual quer dizer 
construiu uma análise da natureza utilizando-se dos métodos da ciências naturais e 
uma análise do espaço construído utilizando-se dos métodos das ciências 
sociais”(SUERTEGARAY 2003,p  44) 

Portanto o geógrafo tem dupla importância na intervenção sobre o território, pois ele é capaz de 
pensar tanto os problemas sociais quanto as limitações e possibilidades causadas pela natureza. E, 
portanto, ele deve apontar as melhores soluções econômicas, sobre a ótica da modernização 
recuperadora, para determinados ambientes.  

 O geógrafo ADEPTO?  Da geografia ativa busca reconhecer o território por meio de 
técnicas quantitativas, nas quais:  

“O tratamento dos dados coletados por investigadores sociais seriam porta-vozes da 
realidade empírica e forneceriam subsídios para a elaboração de planos de 
intervenção no domínio público[...] Segundo os argumentos incutidos nessa síntese, 
o mundo é passível de apreensão objetiva a partir dos instrumentos da ciência 
positivista; e o objetivo do planejamento moderno consiste em tornar o 
conhecimento técnico e científico útil as ações de direcionamento social” 
(LINHARES 2008, p 37) 

Ao utilizar desse arcabouço teórico-metodológico que se pretende “neutro” o geógrafo discursa 
sobre o espaço-social e propõe uma finalidade objetiva, livre de intenções mascaradas. Entretanto 
não percebe que o próprio discurso geográfico é permeado pelas ideias do Imaginário Social e que 
“a elaboração de um discurso que não é neutro, mas, ao contrário qualifica o espaço e seus objetos 
tornando-os significantes, portadores de significados nas representações sociais” (CASTRO 1997, p 
179). Sendo assim esse discurso traz em seu bojo antigas ideias que ainda repercutem no imaginário 
coletivo, mas que reaparecem em novas formas. Também ao inventariar os dados do território, 
denomina-lo e regionaliza-lo o geógrafo traz suposições antigas entre a natureza contida nesses 
espaços e seu imaginário político, que marcam a forma como ele representa o território. Essa ideia 
pode ser comprovada através da análise de mapas produzidos durante o recorte temporal dessa 
pesquisa. As representações das regiões mineiras, e o destaque de certos elementos em detrimento 
de outros demonstra as preocupações seletivas dos geógrafos planejadores.  

 Em relação à natureza e o meio ambiente esses discursos desenvolvimentistas se 
apropriaram das qualidades naturais do território e a subverteram em quantidades, como 
justificativa e legitimação para a intervenção no espaço. Nessa conotação a natureza é tida num 
sentido político que supõe a sua utilidade objetiva. Para Iná (CASTRO 1997, p 180), essa é uma 
antiga questão que reverbera até os dias de hoje, na qual os recursos naturais servem ”como suporte 



para a subsistência ou para o processo de desenvolvimento econômico, até a perspectiva dos 
entraves naturais” e são também “recurso para a retórica ou para a ação política”. Ainda para a 
autora esse tipo de visão acarreta em uma concepção determinista do espaço, já que essas 
concepções a cerca desses enclaves. Pois eles justificam a existência da miséria social nessas 
regiões marginalizadas, invertendo sujeito e objeto, uma vez que a natureza se torna a fonte da 
pobreza humana. A autora ainda demonstra que no Brasil esse fato tem como maior representante a 
imagem do nordeste semiárido. Região onde a falta de chuva tem sido utilizada como base para a 
justificativa do atraso da região Nordeste e também serve como argumento para a obtenção de 
recursos junto ao governo federal. O argumento da natureza hostil serve também para camuflar as 
verdadeiras divisões sociais que existem na região onde ela existe, uma vez que ao ser evocado nos 
discursos aparece como vilã de todos, e que atinge igualmente pequenos e grandes proprietários. 
Em relação ao estado de Minas Gerais esse argumento é válido devido à identificação de porções do 
território mineiro com o clima semiárido. Algumas mesorregiões, próximas da divisa com a Bahia 
que também são historicamente identificadas com regiões atrasadas, enclaves territoriais. Entre elas 
figuram o Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e o Norte de Minas. Sendo que algumas vezes 
essas regiões foram incluídas em programas federais tanto do DNOCS como da SUDENE. 

 Os discursos sobre as paisagens do território no Brasil possuem ainda um outro caráter, 
como aponta Del Gaudio (DEL GAUDIO 2007). Devido à inexistência de um mito fundador 
histórico ou político os mitos sobre a natureza servem de base para a construção de ideologias 
nacionalistas, e a geografia é uma importante veiculadora desses discursos. A autora afirma que: 
“Desse modo, ‘à relativa ausência’ de um ‘mito fundador’ assentado na história, apresenta-se o 
“mito fundador” assentado na natureza, na extensão territorial, nas benesses do clima e das águas, 
nas riquezas naturais (mineiras) brasileiras, em suma, em sua geografia. (DEL GAUDIO 2007, p 
51). Entretanto não são apenas as imagens edênicas do território que tem utilidade para esses 
discursos. A “natureza infernal”, o enclave territorial, que deve ser integrado à outros territórios 
também é de grande utilidade para a construção da nacionalismo e para a reafirmação da igualdade 
entre os nacionais, ainda com Del Gaudio temos que: “ [a natureza infernal] auxilia a construir 
nossa identidade, na medida em que se torna – a natureza, e não a sociedade – a grande “vilã” e 
causa de nossas mazelas sociais” (DEL GAUDIO 2007, p 56). Para a autora o Estado é um 
importante afirmador dessas ideias, pois através delas ele legitima a sua lógica hegemônica, que se 
pretende única, de apropriação territorial: 

“evidenciam-se a existência e atuação do Estado em nossa construção territorial (e 
nacional); o processo de ocupação territorial, e certa perenidade do mitos e seleção 
aquilo que deve ser considerado marcante no processo de construção da nação 
brasileiro. Isso cria um ciclo que explica a pobreza – das regiões e , apenas de 
forma abstrata – das populações” (DEL GAUDIO 2007, p 56) 

A alternância entre os dois contrários positiva da natureza (idílica ou infernal) tem sua 
utilidade clara para a “Geografia dos Estados Maiores”. Tanto a exaltação do território quanto sua 
depreciação serve para justificar os projetos estatais para o território. E esse antigo mito que sempre 
reencontra novas formas aparece também entre os objetivos da Geografia Ativa produzida durante o 
período da ditadura militar no Brasil: “esse processo pode ser constatado em diversos momentos, 
como por exemplo, [...] na ideologia do desenvolvimentismo’; naquela do ‘Brasil Grande’ e da 
‘integração nacional’ da ditadura militar.” (DEL GAUDIO 2007, p 59). 

Através da análise de publicações bibliográficas e produções de mapas de geógrafos que 
compunham o quadro docente da UFMG no período que esse artigo recorta pode-se apontar as 
concepções não apenas acerca da “natureza mineira” suas paisagens e regiões, mas também 
desvendar os projetos que permeiam a produção desses geógrafos, e os artifícios e ideologias que 
mascaram as verdadeiras intenções por trás das significações do espaço-social “mineiro”. Para isso 
alguns livros são exemplos mais nítidos dessa proposta de leituras. Selecionei duas publicações, a 



escolha se justifica devido à especificidade das regiões sobre as quais versam. São elas: “A 
transformação agrária do nordeste meridional (Norte de Minas Gerais)”, do professor Yves 
Gervaise, publicado pelo Departamento de Geografia da UFMG na década de 1960; “Estudo 
Geográfico do Vale do Médio Jequitinhonha”, que possui colaboração dos professores Getúlio 
Vargas Barbosa e Eônio Moura, e foi orientado pelo também professor Alisson P. Guimarães, 
publicado pela Imprensa Oficial em Belo Horizonte, no ano de 1960. 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

A obra do Prof. Yves Gervaise retrata o norte de Minas Gerais, região historicamente 
marcada pela proximidade com a região Nordeste do Brasil. Uma mesorregião também identificada 
como enclave para o desenvolvimento de Minas Gerais. O fato de o Prof. Yves Gervaise ser 
francês, e estar envolvido nas aproximações acadêmicas entre Brasil e França, de onde surge o 
fortalecimento da Geografia Ativa no país também tem grande relevância para a contextualização 
da obra. O objetivo dessa publicação é identificar os elementos “nordestinos” de porção do 
território mineiro, suas dinâmicas econômicas e os resultados das intervenções da SUDENE. 

A vinda de professores franceses para o Brasil tem uma importância extrema para a 
formação do curso de geografia. Parte da organização dos cursos no Brasil se deve a presença de 
professores franceses que vinham ao Brasil por meio de uma cooperação Brasil-França, como 
explica a Prof Janine em seu relato sobre a história do Curso de Geografia da UFMG: 

“E o Gervaise, é... ele veio aqui no Brasil e trabalhou vários anos aqui. Ele veio 
como, é... colaborador? Não é colaborador não, tem um outro... depois eu lembro. 
É... ele estava fazendo serviço militar, e na época na França podia escolher, ou você 
fazia dois anos de serviço militar, ou você fazia uns quatro ou cinco anos de 
cooperação, isso, o nome era cooperação. Isso era para determinadas profissões, em 
particular para o professor. Então ele conseguir vir aqui no Brasil como 
colaborador”(Entrevista com a professora Janine Le Sann, realizada em 5 de 
setembro de 2013) 

O estreitamento das relações Brasil-França ocorre a partir do congresso da UGI, realizado no Rio de 
Janeiro em 1956, é também nesse congresso que a geografia ativa ganha destaque no pensamento 
geográfico brasileiro (SILVA 2012). 

Apresentarei alguns trechos do livro que corroboram com as ideias já trabalhadas neste 
artigo: 

“O norte de Minas apresenta talvez o mais espetacular dualismo do Estado: 
a imagem atual de dinamismo se superpõe a uma tradição de atraso que caracteriza 
toda a metade norte do Estado. [...] 

Três grandes definições devem ser examinadas:  

-A característica nordestina da região que inclui na problemática do grande 
complexo subdesenvolvido brasileiro. 

-A característica San-Franciscana que lhe dá fortes aspectos específicos. 

-A sua característica de região periféria que a situa em relação ao contexto espacial 
do desenvolvimento brasileiro.” (GERVAISE 196-, p 10) 

Mais a frente, em um capítulo chamado “Um prolongamento do Nordeste” Gervaise expõe:  



 “É certo que o norte não é a única região atrasada de Minas; é bem sabido que o 
Vale do Jequitinhonha é, provavelmente, o coração mineiro da pobreza; mas essa 
paisagem de miséria, resultado complexo de isolamento, de condições naturais mais 
ásperas, permite relacionar com a situação regional, a problemática nordestina” 
(GERVAISE 196-, p 21) 

“As deficiências provocadas pela situação periférica justificam a forma 
tomada pelos contrastes internos e, particularmente, o fato de que os contrastes 
naturais conservam peso tão importante” (GERVAISE 196-, p 28) 

O livro também é marcado pela presença de diversos mapas sobre a região. O Mapa 1 busca 
mostrar o nível e intervenção estatais realizadas pela DNOCS, através da criação de poços 
artesianos. 

Mapa 1 - "Poços Furados pelo DNOCS (até 1971), contido  em Gervaise (196-) 

  O segundo livro, organizado pelo Prof. Alisson P. Guimarães se destaca pelo número de 
geógrafos docentes do curso de geografia da UFMG e pela origem do grupo de trabalho que 
produziu o livro e também pela porção do território mineiro que é o objeto de pesquisa. Esse grupo 
foi montado pelo Departamento Geográfico do Estado. Trata-se da microrregião do Vale do Médio 
Jequitinhonha, contida na mesorregião do Vale do Jequitinhonha. Ambas marcadas pelo imaginário 
da natureza hostil, “causadora” da miséria na região. Nesse livro busca-se uma alternativa para a 
solução dos problemas econômicos e sociais da região, através da análise de seus aspectos físicos e 
sociais. O Prof. Alisson P. Guimarães é escreveu as seguintes Seções do livro: Introdução, Seção 
VI-População, Seção IX-Geografia Pastoril, Seção X-Práticas Agrícolas e Seção XIV-Conclusões, e 
“se encarregou dos estudos de Geografia Humanas e Econômica e da orientação geral dos 
trabalhos” (paulinelli, pag 12). O Prof. Getúlio Vargas Barbosa designado como “Assistente-
Técnico da Equipe encarregado dos estudos de Geografia Física (paulinelli 12), produziu a Seção I-



Reconhecimento Geomorfológico, Seção II- Aspectos Climáticos, Seção III-Influências 
Morfológicas na Economia do Vale e a Seção XV-Documentação Cartográfica. O Prof. Eônio 
Moura produziu os Seções XI e XII, respectivamente: Transporte e Comunicação e Serviços 
Urbanos, e foi encarregado da “parte relativa aos transportes, vias de comunicação, indústrias e 
serviços urbanos”. 

É interessante destacar alguns trechos dessa obra:  

“Sem pretendermos escalonar os problemas em ordem de prioridade, devemos 
insistir em que são problemas básico que exigem solução por parte da Administração:  

a) Construção e melhoria das estradas e dos meios de comunicação e transporte 
(...) 

f) Desenvolvimento do crédito agro-pecuário, tornando-o de obtenção mais fácil e 
rápida, com a eliminação de muitas formalidades burocráticas e de algumas 
exisgências consideradas dispensáveis.” (paulinelli 269) 

“Tendo em vista os elemtnos constantes do presente Relatório, resultantes da soma 
de dados colhidos e do contato direto com a região, permitimo-nos apresentar as 
seguintes conclusões gerais: (...) 

2°) Sob o aspecto populacional é um área sub-povoada, com média de 10 habitantes 
por quilômetro quadrado, com população extremamente ruralizada (80%), formada 
por elementos mestiços, em sua maioria, e que tem recebido, continuamente, 
povoamenteo baiano, especialmente ao norte”(GUIMARÃES 1960, 267) 

Sobre o planejamento na região, em um capítulo escrito pelo professor Getúlio Vargas Barbosa: 

“Os quadros morfoclimáticos que acabamos, sumariamente de descrever, exerceram 
grande influência na economia da Região do Médio Jequitinhonha. Apesar dos 
melhoramentos técnicos que, lentamente, vem recebendo a região em foco, os aspectos 
físicos da paisagem ainda guiam o planejamento econômico (...) Essas características 
primárias [referindo-se ao meio físico] de aproveitamento econômico, fugindo ao controle 
do homem, cooperam para dar instabilidade à criação do gado. Por isso, cremos, que os 
aspectos físicos necessitam ser estudados, em relação com elementos da economia local” 
(GUIMARÃES 1960, p 63) 

CONCLUSÕES: 

Os capítulos que compõe os livros e os trechos e imagens destacadas vão ao encontro das 
ideias expostas no início desse artigo. As justificativas para a intervenção estatal no território, 
muitas vezes, era justificava pelo impedimento ou potencialidade que o meio ambiente 
representava. Os estudos sobre os aspectos físicos das regiões serviam orientavam os projetos de 
planejamento no território. As preocupações sobre as semelhanças do Norte de Minas Gerais com a 
“atrasada” região Nordestina marca o livro do Prof. Yves Gervaise, que também identificava a 
região Sudeste, o que inclui Minas Gerais, como a porção desenvolvida e modelo para outras 
regiões. O livro “Estudo geográfico do Vale do Médio Jequitinhonha” aponta que a pecuária e a 
agricultura da região estudada, devido a sua baixa produtividade são as fontes de atrasado da região. 

De qualquer forma as discussões apontadas aqui não estão encerradas. Este é um ensaio 
inicial sobre essas questões, que aponta alguns caminhos e ideias prévias que não são definitivas. 
Algumas questões devem ser mais desenvolvidas para melhor compreensão do assunto. A história 
da proteção ambiental em Minas Gerais, assunto de interesse da Geografia, é de extrema 
importância para a percepção das mudanças na relação sociedade-natureza e também nas 



concepções da sociedade acerca da natureza. A realização de novas entrevistas com professores que 
estavam mais envolvidos com esse assunto também ajudará no prolongamento da discussão. A 
estrutura do curso de Geografia da UFMG também deve ser analisada, pois as mudanças no 
currículo revelam os conteúdos e as prioridades do curso durante a vigência de determinado 
currículo.  
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