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RESUMO 

O presente trabalho busca compreender a geograficidade dos moradores da vila de São 

Jorge, um distrito de Alto Paraíso, Goiás. Para tanto, foram utilizados os conceitos de lugar, 

geograficidade, topofilia, topofobia, no contexto da Geografia Cultural e Humanista. Foi 

necessário buscar no Turismo estudos que tratassem dos impactos dessa atividade. A percepção 

dos moradores frente aos impactos das transformações causadas pelo turismo e infraestruturas 

urbanas sofridas pela vila foi o ponto central deste trabalho. Sem isso, não se poderia 

compreender os sentimentos dos moradores, e se as transformações na vila causaram impactos 

capazes de alterar tais sentimentos. As percepções dos moradores foram captadas em trabalhos 

de campo baseados em conversas e entrevistas, onde se produziram os resultados apresentados 

nesta monografia. 

Palavras-chave:  São Jorge, Geograficidade, Topofilia, Topofobia, Percepções, Impactos  



 
 

ABSTRACT 

This paper proposes itself on comprehending the geographicity of the inhabitants from 

the village of São Jorge, a district inside Alto Paraíso, Goiás. To reach our objectives, there 

were utilized the concepts of place, geographicity, topophilia and topophobia, in the context of 

the Cultural Geography and Humanistic Geography. It was necessary an approach to the studies 

of Tourism that would help in the understanding of the impacts of this activity. The perception 

by the dwellers of transformation effects caused by the tourism and urban infrastructure to the 

village was the focus of the paper. Without that, it would not be possible to grasp the 

population’s feelings towards the village, as well as the changes in those feelings caused by the 

transformation in São Jorge. The denizens’ perceptions were captured in field works based in 

more or less a couple of dozen interviews that generated the results presented here. 

Key Words:  São Jorge, Geographicity, Topophilia, Topofobia, Perceptions, Impacts  
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1. INTRODUÇÃO  

A Chapada dos Veadeiros é um destino que atrai turistas do Brasil (principalmente da 

região Centro-Oeste) e do mundo inteiro. Dentro da Chapada dos Veadeiros, o lugar mais 

procurado provavelmente é o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. A entrada do Parque 

fica numa vila dentro do município de Alto Paraíso de Goiás. Essa vila se chama São Jorge e 

está numa região conhecida por misticismos, belezas naturais, ocupações humanas tradicionais 

e uma biodiversidade exuberante. 

São Jorge, que começou como um pequeno assentamento de garimpeiros e exploradores 

do Cerrado, hoje é um ponto focal para o turismo da região. Na atualidade, mais que nunca, o 

acesso à vila está facilitado por estradas asfaltadas, diversas opções de hospedagem e 

alimentação, assim como diversão noturna. Apesar de não ser a sede do município (já que São 

Jorge ainda pertence a Alto Paraíso), muitas vezes as pessoas preferem ir à vila do que a sua 

sede. Isso se dá por motivos diversos como o clima bucólico da cidade, a sua rusticidade, maior 

contato com a natureza. 

Esse processo de transformação da vila de garimpeiros em um ponto de forte atração de 

turistas causou diversas mudanças em São Jorge e, com elas, impactos positivos e negativos. O 

turismo começou a ser a principal fonte de renda dos moradores da cidade com a criação do 

Parque Nacional, que também impossibilitava a continuidade da atividade mineradora. Assim, 

São Jorge cresceu sendo uma espécie de vila ecossustentável, que vive do turismo, 

principalmente de aventura. 

Com o passar do tempo, com a chegada da energia elétrica e do asfalto, a vila adquiriu 

outro aspecto, e possui outras relações com os moradores e turistas. De fato, esses são os 

grandes empreendimentos recentes que trouxeram impactos para a vila. Se esses impactos têm 

influência no turismo, o que se pode dizer sobre os moradores da vila, então? 

 Nos itens que se seguem será descrito o objeto estudado, as perguntas da pesquisa, os 

objetivos que se buscaram alcançar, assim como as hipóteses. Além disso, será apresentada 

também a justificativa da relevância desta pesquisa e os procedimentos metodológicos 

utilizados para alcançar os objetivos propostos.  
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1.1 OBJETO 

A vila de São Jorge é um distrito dentro do município de Alto Paraíso de Goiás. A vila 

se localiza na Microrregião da Chapada dos Veadeiros, no nordeste goiano, e surgiu em meados 

do século XX, principalmente pela demanda por cristais de quartzo. A microrregião se destaca 

pela quantidade e proeminência de veios de quartzo, fator que incentivou muito a sua 

exploração. É em São Jorge também que fica a principal e única entrada aberta ao público para 

o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Por conta do Parque, entre outros fatores, a 

atividade mineradora deu lugar ao turismo e hoje é o que atrai mais receita para o município e 

a Vila.  

O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros foi fundado em 1961 com uma área de 625 

mil hectares em proteção. Desde então a área do Parque foi reduzida a quase 10% da sua área 

original devido a pressões governamentais e particulares, principalmente dos produtores e do 

agronegócio da região. Um decreto da UNESCO tentou o aumento da área para 235 mil 

hectares, mas o decreto foi suspenso pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e hoje o Parque 

conta com 65 mil hectares de área protegida. 

Com o passar do tempo e o crescente aumento de receita, favoreceu-se a implantação 

de cada vez mais infraestrutura urbana no município como um todo. No final dos anos 1990, a 

chegada da energia elétrica gerou muita controvérsia. Atualmente (mais precisamente entre o 

fim de 2014 e o início de 2015) a estrada estadual GO-239 foi pavimentada até além de São 

Jorge. O acesso à vila ficou, então, muito mais facilitado. Com o acesso facilitado, o número 

de visitantes à vila aumentou. 
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Figura 6 - Localização de São Jorge e Alto Paraíso de Goiás/Estradas GO-118 e GO-

239 

Fonte: Acervo próprio (2016) 
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A vila de São Jorge, enquanto território sofre e exerce influência. As mudanças da 

infraestrutura urbana ilustram exatamente as pressões sofridas ou exercidas pelo distrito. No 

entanto, o foco da pesquisa ainda é a percepção da população acerca dessas mudanças. Nesse 

caso, a vila foi estudada como um lugar, onde podem ocorrer relações de topofilia ou topofobia, 

e cujas relações podem ser alteradas pelos impactos dessas novas infraestruturas urbanas.  

O objeto, por fim, é a percepção dos impactos de mudanças na infraestrutura urbana da 

vila de São Jorge pelos seus moradores. 

 

1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

1- Quais são as principais transformações na infraestrutura urbana em São Jorge nos 

últimos anos? 

2- Qual a percepção da população acerca dos impactos dessas transformações na vila de 

São Jorge? 

3- Esses impactos podem alterar as relações de geograficidade dos moradores com a 

vila? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Identificar se os impactos de transformações na infraestrutura urbana da vila de São 

Jorge geraram alterações na geograficidade dos moradores do distrito. 

Objetivos específicos: 

Descrever as transformações em infraestrutura nos últimos anos; 

Observar a percepção dos moradores da vila frente aos impactos dessas infraestruturas; 

Caracterizar os impactos das transformações na geograficidade (topofilia/topofobia) da 

população local. 
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1.4 HIPÓTESES 

A criação do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros gerou um ambiente interessante para a 

atividade do turismo. Nos últimos anos, houve um crescimento muito grande das 

infraestruturas, principalmente no quesito acesso. Por conta do acesso, o número de pessoas 

visitando a cidade aumentou muito, principalmente nos fins de semana e feriados. Assim, o 

aumento de visitantes tem trazido impactos negativos e outros positivos. Portanto, as hipóteses 

levantadas neste trabalho são: 

1. Os impactos e mudanças estão modificando a relação de geograficidade dos 

moradores.  

2. Da relação topofilica está se passando a uma relação topofóbica. 

3. A população está numa transição entre a topofilia e a topofobia por conta do “inchaço” 

da vila. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 A Vila de São Jorge, dentro da microrregião da Chapada dos Veadeiros, é um dos 

destinos preferidos de quem sai da capital federal para alguma cidade próxima, seja para passar 

o fim de semana, feriados, ou as férias. Essa microrregião é composta pelos municípios de 

Cavalcante, São João d’Aliança, Terezina do Goiás e Colinas do Sul. Por muito tempo, São 

Jorge, esse distrito dentro do município de Alto Paraíso de Goiás ficou restrito a um público 

pequeno, considerado “alternativo” na cidade grande, mas que encontrava em São Jorge uma 

espécie de refúgio. 

 Nos últimos anos, a vila tem se tornado um destino cada vez mais popular, 

principalmente entre os jovens. A realização de shows e festivais, a presença do Parque 

Nacional Chapada dos Veadeiros e o acesso a dezenas de cachoeiras e trilhas, aumentaram o 

interesse das pessoas pelo lugar.  

 Esse interesse gerou uma série de mudanças na vila. A lei da Oferta e da Procura explica 

esse fenômeno. O interesse é uma demanda em potencial. No entanto, diversos fatores agiam 

(agem) contra esse potencial se tornar uma demanda de fato: clima, acesso precário, pouca 

disponibilidade de serviços em geral. Em um dado momento, esse interesse (além da pressão 
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da população) ganhou tamanha relevância que levou investimentos que retiraram/mitigaram 

alguns dos fatores que afastavam as pessoas. Daí decorrem as mudanças a serem estudadas. 

Figura 1 – Processo de Transformações e Urbanização de São Jorge 

 Por serem acontecimentos relativamente recentes (a estrada pavimentada só chegou a 

São Jorge no início do ano de 2015 e a energia elétrica data do final dos anos 1990) não há, ou 

há muita pouca coisa, sendo estudada nessa área. Estão começando a surgir artigos, 

principalmente na área de geoprocessamento e do turismo, com o enfoque na Chapada dos 

Veadeiros, mas pouco se fala da população local. 

 Enquanto pode-se olhar o crescimento da Vila apenas de maneira positiva, existe toda 

uma questão da geograficidade dos moradores que não conhecemos. E as suas relações com o 

lugar? Os novos empreendimentos urbanos trarão impactos que tornarão a Vila um local 

irreconhecível para seus habitantes? Qual a perspectiva de futuro dos moradores frente a esse 

novo crescimento urbano? 

 É com o olhar na população e da população que essa pesquisa foi realizada. As 

mudanças e os seus impactos estão ali, praticamente prontos para serem observados; a lacuna 

está na percepção da população acerca desses impactos, a qual nos propusemos a preencher.  

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O trabalho de pesquisa ocorreu basicamente em duas etapas, o trabalho teórico e o 

trabalho empírico. O trabalho teórico se realizou anteriormente ao trabalho empírico, para que 

ao se realizar os campos e as análises das transformações da vila de São Jorge, já se tivesse um 

aporte teórico capaz de sustentar as análises das entrevistas que fossem ser feitas em campo.  

 O primeiro passo foi se aprofundar nos estudos da Geografia Cultural por meio de 

pesquisa bibliográfica, ao mesmo tempo que procurar trabalhos com aportes teóricos e 

•Garimpo

•Culturas 
alterntivas

Ocupação 
incipiente

•Parque 
Nacional

•Turismo

Ocupação 
consolidada

•Infraestrutura

•Serviços mais 
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temáticos semelhantes à pesquisa que iria ser desenvolvida. Apesar das pesquisas nessa área da 

Geografia, juntamente com conceitos e técnicas da fenomenologia, ainda haviam lacunas sobre 

como trabalhar a parte dos impactos. Nesse momento, recorreu-se a trabalhos, principalmente 

da área do turismo, que utilizam bastante esse termo.  

 Ainda na preparação para o trabalho empírico, foi feita uma pesquisa prévia das 

transformações ocorridas em São Jorge, desde antes da criação do Parque Nacional Chapada 

dos Veadeiros, até atualmente. Nesse período, foi possível conversar com pessoas da região, de 

maneira mais informal, a fim de obter mais informações tanto sobre o histórico da vila, quanto 

sobre a percepção delas do que vem ocorrendo nos últimos anos. Isso foi essencial para 

começarmos a pensar no trabalho empírico. 

 Com a teoria “finalizada” (e está entre aspas porque nenhum trabalho está de fato 

finalizado, sempre cabem melhorias), pôde-se pensar no trabalho de campo e as análises 

posteriores. Quando a parte teórica foi considerada satisfatória, havia um conjunto enorme de 

impactos e transformações que poderiam ser estudados. Precisava-se diminuir esse conjunto a 

fim de tornar o trabalho mais viável. Então, foi realizado um primeiro campo entre os dias 20 e 

22 de maio de 2016 com o objetivo de observar quais transformações recentes haviam causado 

os impactos mais relevantes para a vila, e, a partir daí, eleger duas transformações para serem 

efetivamente estudadas. Essas informações foram levantadas a partir de entrevistas não 

estruturadas com 20 moradores de São Jorge. Outras transformações ainda foram citadas, mais 

abaixo na descrição da vila, mas apenas a vinda da energia elétrica e do asfaltamento da estrada 

foram aprofundados levando em consideração os seus impactos de acordo com a percepção da 

população local. 

 Entre o primeiro e o segundo campo (que ocorreu entre 03 a 05 de junho do mesmo ano) 

foram elaborados questionários que buscassem trazer questões relacionadas à condição sócio 

espacial dos moradores, questões específicas das transformações estudadas e questões voltadas 

para a geograficidade, e por consequência a topofilia e topofobia dos moradores entrevistados. 

As entrevistas serão mais detalhadas na parte do trabalho referente exclusivamente a elas. Esses 

questionários foram respondidos por 28 moradores da vila. 

 Já com as informações produzidas em campo, passou-se para a sistematização e análise 

dos dados. A análise foi feita justamente a partir dos dados sistematizados, mas sem ignorar as 

falas levantadas nos dois campos. Enquanto no primeiro os entrevistados eram incentivados a 

falar livremente, e diversas informações puderam ser extraídas de suas falas; no segundo 
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campo, eles tiveram a opção de adicionar respostas além das já estabelecidas nas entrevistas. 

As entrevistas transcritas estarão disponíveis nos anexos da monografia. 

 As informações teóricas e do campo também foram de importância essencial à análise 

das transformações da estrada feita a partir de imagens de satélite. Utilizando o Google Earth 

como interface de exibição das imagens da DigitalGlobe, foi possível verificar os estados da 

estrada desde 2003 até 2014, tendo assim uma perspectiva temporal do avanço dessas 

infraestruturas urbanas em direção à vila. Com apoio de informações do tipo shape (.shp) e 

keyhole markup language (.kml) disponíveis em para download por órgãos oficiais do Brasil, 

foi possível ilustrar em camadas não só as localizações dos elementos como a estrada, a vila, o 

Parque Nacional, mas também facilitou a explicação das relações que existem entre eles. 

 Em seguida, se encontra a parte da pesquisa voltada para a abordagem teórico conceitual 

utilizada nesta monografia. 
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2. A GEOGRAFIA CULTURAL E A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

No presente estudo, para que seja possível interpretar as percepções da população de 

São Jorge frente aos impactos das infraestruturas urbanas ali instalados, a categoria de análise 

geográfica do Lugar foi considerada a mais adequada. É entendido que a Geografia Cultural (e 

posteriormente também a Humanista) tem o Lugar como centralidade e foi a primeira a 

realmente expandir os horizontes dos seus estudos, trabalhando lugar como algo além do mero 

locacional. 

É com a Geografia Humanista que se pode aprofundar na questão da percepção dos 

moradores, visto que outras correntes da Geografia não se adequam tão bem a esse tipo de 

estudo. A fenomenologia, então, cai como uma luva para se trabalhar com a geograficidade e 

percepções dos lugares pelos moradores da vila de São Jorge. 

 

2.1 GEOGRAFIA CULTURAL 

 Dentro da Ciência Geografia, e das suas controversas separações, a Geografia Cultural 

se encontraria como aquela que, segundo Carl Sauer, “dirige sua atenção para aqueles 

elementos da cultura mais material que conferem caráter específico à área” (SAUER, 2007, p. 

20). No entanto, é atribuído a Friedrich Ratzel os primeiros trabalhos geográficos de cunho 

cultural, no fim do século XIX. Desde suas obras mais etnográficas, até as de cunho político, o 

cultural tem um papel muito importante (CLAVAL, 2007). 

 La Blache também compartilha das ideias dos alemães sobre geografia humana. No 

entanto, há uma diferença clara: ele busca significados nos “instrumentos que as sociedades 

utilizam e das paisagens que modelam” (CLAVAL, 2007, p.33). Isso adiciona um elemento 

metafísico à discussão da Geografia Cultural. As paisagens culturais são algo físico, mas 

existem sentidos ali que podem ser subjetivos ao indivíduo ou a um grupo. 

 Sauer só aparece por volta da década de 1920, nos Estados Unidos. Ele funda a Escola 

de Berkeley e fundamenta as bases para a Geografia Cultural; assim como confere à Geografia 

Cultural o status de forma final da Geografia, visto que o homem, as suas modificações e 

construções no meio, a paisagem cultural, são, inevitavelmente objetos (mesmo que indiretos) 

da Geografia.  
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Este contato do homem e de seu domicílio, mutante, tal como se exprime através da 

paisagem cultural, é o nosso campo de estudo. Concerne a nós a importância que tem 

o sítio para o homem, e também as transformações que este impõe ao sítio. 

(SAUER, 1974, p. 349 apud CLAVAL, 2007, p. 30) 

Sauer fala muito sobre as impressões humanas sobre a terra, muito associado, inclusive 

à geomorfologia. Isso decorre de sua tradição alemã, onde os Geógrafos tinham pensamentos 

semelhantes. No entanto, a Geografia Cultural não se trata apenas de impressões físicas no solo. 

Apesar de se focar no material, seu discurso traz outros pontos interessantes. Primeiro, 

de que o homem altera o meio e o meio exerce influência de volta no homem. Isso impede uma 

separação do sujeito e do objeto, algo que nos interessa muito neste trabalho. Além disso, ele 

também reconhece o impacto transformador que a cultura tem no solo, daí o seu viés material. 

(SAUER, 1931) 

Duncan (2007), em o Supra-Ogânico na Geografia Cultural Americana critica a 

abordagem cultural da tradição alemã e da Escola de Berkeley. Seus principais pontos são a 

separação entre indivíduo e sociedade, e entre cultura e indivíduo. Além de considerar que esses 

Geógrafos tendiam à homogeneização e reificação da cultura. 

Diferentemente da tradição alemã, inglesa ou norte-americana, os Geógrafos franceses 

estudaram mais profundamente os processos mentais relacionados com as categorias 

geográficas. Porém, isso não foi via de regra. Vidal de La Blache, como já dito, buscou na 

tradição alemã parte de suas ideias e também os seus seguidores. Daí se destaca: o estudo do 

mundo como algo objetivo e concreto; a ausência de estudos utilizando os processos mentais; 

e a relação entre o ser humano e o meio ambiente como objeto da Geografia (CLAVAL, 2007).   

Com certas diferenças, alguns alunos ou geógrafos que seguiram La Blache utilizaram 

dos mesmos métodos e ideias para fazer a Geografia Cultural que conheciam. Jean Brunhes, 

por exemplo, manteve a perspectiva de um mundo concreto e objetivo, mas no estudo das 

paisagens, ele se utilizou de um rigor metodológico e técnico na descrição do ambiente, aliado 

a técnicas historicistas e etnográficas (CLAVAL, 2007). 

Paul Claval ainda narra que os primeiros a começarem a guinar em direção a estudos 

mais voltados às representações e processos mentais foram Demangeon (que nunca 

efetivamente sintetizou isso) e Jean Gottman, seu discípulo. (CLAVAL, 2007) Gottman 

explicou as ideias das representações mentais de Demangeon através da iconografia. Outro que 

trabalho mais fortemente nesse sentido foi Eric Dardel. 
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Dardel publicou um livro em 1952, entitulado L’Homme et la Terre ou O Homem e a 

Terra. Dardel falou de Geograficidade, de Dasein (“existência”, em alemão), e colocou uma 

série de elementos religiosos como foco da pesquisa geográfica. Segundo Claval, para Dardel: 

A primeira tarefa da geografia era a de compreender o sentido que os homens davam 

a suas vidas na Terra. (CLAVAL, 2007, p. 157) 

Apesar de desconhecido por muito tempo, a importância de Dardel é seminal para a 

Geografia Cultural fenomenológica. De fato, a sua obra estabeleceu as possibilidades de dessa 

abordagem para a Geografia. A partir das leituras de seus trabalhos (ignorados até a década de 

80), a geografia humanista pôde se renovar (GERALDES, 2011). 

Outra ideia muito importante que veio surgir apenas nos anos 70 e 80 do século passado 

é a experiência do espaço vivido. Dois autores trabalharam isso de maneira mais proeminente: 

Frémont e Bonnemaison. Enquanto Frémont se apropria das cores, dos sons, ruídos e cheiros 

(ou Geografia dos Sentidos) e da GEOPoética para definir regiões; Bonnemaison estudou a 

própria concepção de Geografia por povos melanesianos, ou seja, o papel de suas 

representações e significados nas suas relações com o meio (GERALDES, 2011). 

Deve-se citar que a partir daí esse tipo de análise Geográfica ganhou mais força. Cada 

vez mais foram sendo incluídos elementos de natureza subjetiva ou abstrata para compor o 

espaço, paisagem, lugar, região e território. A Geografia dos Sentidos, as ideias de Augustin 

Berque, e a Geografia baseada nas representações, signos e símbolos corroboraram com esse 

processo (GERALDES, 2011). 

2.2 A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

 A utilização de uma abordagem fenomenológica em trabalhos da Geografia não é 

novidade. Grandes geógrafos já se utilizaram desse método, se apropriando dos seus conceitos 

e colocando-os em um contexto geográfico. 

Dardel, na primeira metade do século XX, já incluíam a fenomenologia nos seus 

trabalhos, mas foi só na década de 60 do século passado que o método filosófico apareceu com 

mais intensidade nos trabalhos acadêmicos (HOLZER, 2010). Foi estabelecida uma base teórica 

mais sólida e renovada sobre como explicar espaços, lugares, territórios, paisagens e regiões a 

partir da perspectiva da experiência humana e suas percepções. No processo de críticas às 
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vertentes geográficas radicais, positivistas e deterministas, incorporou-se técnicas e métodos 

normalmente utilizados em outras áreas com ao História e a Antropologia (GERALDES, 2011). 

Isso criou alternativas epistemológicas mais intersubjetivas e plurais. Alternativas essas 

que buscavam novas maneiras de compreender a “espacialidade inerente à existência humana”, 

segundo Eduardo Simões Geraldes. Isso se aproxima da ideia que Dardel tem sobre a 

Geograficidade ser uma condição existencial do ser. Geraldes ainda fala que, essas novas 

formas de compreensão partem da experiência vivida do lugar, e as percepções e interpretações 

que surgem a partir disso (GERALDES, 2011). 

As primeiras menções à filosofia datam do início do século XX. O filósofo Husserl foi 

o idealizador e o primeiro a utilizar esse método. Husserl buscava, com esse método, encontrar 

um novo caminho para o rigor nas ciências, que tivesse a experiência vivida como ponto central 

dos fenômenos e de suas descrições, em oposição às explicações causais dos fenômenos 

(GERALDES, 2011). 

Um dos conceitos que deve ser citado aqui é o da Redução Fenomenológica. Holzer, 

comenta as mudanças que ocorreram no entendimento desse termo com o passar dos anos. 

Talvez a expressão mais ideal desse conceito seja a citação de Merleau-Ponty presente em “O 

Método Fenomenológico: Humanismo e Construção de uma Nova Geografia” de Holzer: a 

Redução Fenomenológica recorre às percepções interiores ao invés dos exteriores, buscando 

nelas as interpretações e explicações do mundo (MERLEAU-PONTY apud HOLZER, 2010). 

É no Lebenswelt, ou mundo vivido, que o conjunto das experiências, percepções, 

significados e pode ser levado ao conjunto do concreto (GERALDES, 2011). O conceito de 

Lugar é essencial para o Lebenswelt dada a sua relação, muitas vezes causal, com esses 

elementos que o formam. Na fenomenologia husserliana, para se alcançar o mundo vivido, a 

ciência moderna precisaria revisar a separação que existe entre sujeito e objeto, já que, no 

mundo real, de fato, eles não estão separados. 

O mundo vivido não é estanque. Ele é dinâmico e permeado pela cultura, experiências, 

valores e significados. Na sua essência, por ser permeado desses elementos que tanto variam 

no espaço e no tempo, seria impossível dizer que o mundo vivido fosse algo estático 

(GERALDES, 2011). 

Ao enfocar o mundo vivido, mobiliza-se necessariamente a noção de 

intersubjetividade, que se revela a partir do momento em que o ser, enquanto 
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materialidade, corpo em movimento, se põe em contato com o meio. Neste sentido, a 

intersubjetividade se revela de fato no cotidiano e só pode existir a partir da noção de 

estar no mundo enquanto experiência. A noção de intersubjetividade se origina 

naquela unidade indissolúvel entre o indivíduo (em sociedade) e o lugar, como 

entidade única, fundadora e constituinte do mundo, devidamente referenciado na obra 

de Heidegger, mais especificamente no conceito de Dasein. 

(GERALDES, 2011, p. 63) 

 O Dasein pode ser traduzido do alemão como “existência”. No contexto da 

fenomenologia, o termo costuma ser traduzido para “ser-aí” ou “ser-no-mundo”. A tradução 

deixa clara “espacialidade inerente à existência humana”, segundo Geraldes (2011, p. 63). Aqui 

podemos voltar a Holzer em sua análise sobre as ideias de Heidegger. Ele faz a leitura de que 

no Dasein existe uma relação do ser com o mundo que habita. Essa relação é intrínseca, visto 

que a própria existência do Ser está ligada ao Mundo, tendo assim uma espacialidade. 

 A Geograficidade define a relação de ser-no-mundo, segundo Holzer. Utilizando a 

Geograficidade de Dardel, essa relação, além de concreta, possui elementos abstratos como o 

“amor ao solo” e a “procura por novos ambientes”. Logo, é uma relação que se manifesta de 

maneira concreta na espacialidade dos seres, mas que também é marcada por 

intersubjetividades. 

E é nesse ponto que o presente trabalho busca aproximação com a fenomenologia. A 

experiência de homens e mulheres formam a sua visão de mundo, e essa visão de mundo não 

deve ser ignorada. A experiência vivida cria explicações para fenômenos e realidades locais, 

principalmente. Explicações que muitas vezes são de difícil concepção para pessoas que se 

encontram do lado de fora ou distantes das problemáticas vividas ali. Logo, essa experiência 

deve ser considerada ao se tentar resolver um problema ou entender uma questão. Essa 

experiência, assim como suas percepções são elementais nos conceitos utilizados aqui e no 

trabalho de campo. O conceito de lugar, chave nesta monografia, é um desses conceitos que 

será introduzido no item seguinte . 

 

2.3 LUGAR 

Para Vidal de La Blache os lugares têm posição central na Geografia. No entanto, para 

La Blache esses lugares tinham um sentido muito mais locacional que a noção que temos hoje 

sobre Lugar. Sauer foi um dos primeiros a trazer elementos subjetivos para falar de Lugar 

(HOLZER, 1999). Ele mantém o Lugar como centralidade nos estudos da geográficos enquanto 
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abre caminho para que geógrafos como Dardel possam criar trabalhos mais inovadores. Dardel, 

como já foi dito anteriormente, tratou da relação entre o homem e a terra como existencial. O 

lugar ainda possui uma caracterização mais voltada ao locacional, visto que o próprio Dardel 

considera que “a paisagem é uma manifestação mais ampla e complexa que o lugar” (HOLZER, 

1999). 

Apenas nos anos de 1970 e 80, que as noções dessa categoria passariam ser renovadas. 

Isso se dá justamente no contexto de renovação da Geografia Humanista. Com Lukerman (apud 

HOLZER 1999), o Lugar não seria apenas o somatório dos elementos físicos e concretos ali 

presentes, mas a sua associação “às crenças das pessoas, aos significados subjetivos dos 

lugares”. Isso seria o Lugar: uma relação entre a localização, elementos internos específicos 

dali, e elementos do seu entorno. 

O lugar não é apenas uma localidade. Ele é carregado de significados e emoções, que 

variam de acordo com a percepção individual ou de um grupo que tem tal lugar em seu 

cotidiano. Segundo Relph (2012): 

Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser conhecido no bairro; 

não é apenas a distinção e apreciação de fragmentos da geografia. [...] Lugar é um 

microcosmo. É onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se 

relaciona conosco. 

(RELPH, 2012, p. 31) 

 Yi-Fu-Tuan, em seu livro, Espaço e Lugar, fala que o Lugar possui história e significado, 

sendo muito mais que mera localização (TUAN, 1979). O Lugar também é único, podendo 

varia de indivíduo para indivíduo, sendo assim repleto de símbolos e significados vindouros 

das experiências e percepções subjetivas dos seres. 

Milton Santos, em seu livro “A Natureza do Espaço”, trata de Lugar como algo que liga 

o Indivíduo e o Mundo. Ele coloca o estudo do lugar como uma questão central. Os lugares 

servem de mundo vivido para as pessoas, e são um reflexo de como as pessoas veem e fazem 

geografia no seu cotidiano. Por conta disso, são extremamente variados, e interconectados 

(SANTOS, 2006). 

Holzer (1999) também fala sobre os lugares como mundos. A semelhança que ele aponta 

é na origem: “ambos são produzidos pela consciência humana e sua relação intersubjetiva com 

as coisas e os outros”. Quando se compara o que a fenomenologia fala sobre mundo, e o que a 

geografia entende por Lugar, logo se vê diversas semelhanças conceituais.  
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O conteúdo dos lugares é o mesmo conteúdo do “mundo”: ambos são produzidos pela 

consciência humana e por sua relação intersubjetiva com as coisas e os outros... 

(HOLZER, 1999, p.70) 

A própria distinção entre espaço e lugar é algo que ocorre enquanto se coloca valor 

simbólico ou emocional em um “espaço indiferenciado” (TUAN, 1983). O lugar só existe se 

ele possuir algum valor (não necessariamente valioso) para indivíduos ou grupos. No entanto, 

em Place and Placelessness, Relph (2008) apresenta vários exemplos de espaços (mesmo sendo 

mais intengíveis, segundo o autor) que se aproximam do significado de lugar, estabelecendo 

uma relação entre eles. Para este autor, o espaço também pode possuir significados subjetivos. 

Para Tuan (1983), o espaço é menos estruturado que o lugar, sendo que o espaço necessita da 

experiência vivida para existir. 

O lugar não é suscetível ao tempo. Por se tratar de percepções e sentidos subjetivos, 

mesmo que se passem muitos anos, dificilmente as nossas experiências sofrerão alterações. Os 

significados que os lugares têm para nós são marcados pelas nossas lembranças e importância 

simbólica. “Retornamos ao lugar onde crescemos e embora possa haver novas construções e 

pessoas, isso permanece no mesmo lugar” (RELPH, 2012). 

 

2.4 GEOGRAFICIDADE 

 O valor de um lugar pode ter aspectos positivos ou negativos. Tais aspectos são 

determinantes para que se estabeleça uma relação de topofobia ou topofilia com o lugar. Assim, 

a geograficidade é uma relação entre indivíduos, ou sujeitos e o mundo.  

 Quando Holzer traz as palavras de Heidegger e de Bauten no discurso de que o sentido 

geral da Geograficidade passa pela análise do lugar ele escreve: “no ser das coisas, tal como 

nos lugares, reside a ligação entre o lugar e o espaço, reside também a relação entre o lugar e o 

homem que está nele” (BAUTEN, 1992, p. 183-184 apud HOLZER, 1999, p.76). 

 A geograficidade remete ao conceito fenomenológico de Ser-no-Mundo. A relação entre 

o espacial e o ser humano, o mundo e a percepção que se tem dele. A geograficidade é a 

geografia realizada por todos nós cotidianamente, mesmo fora da universidade e pólos de 

pesquisa. A inquietude geográfica precede e sustenta a ciência objetiva (Dardel apud Holzer, 

2010). Os dois conceitos falam sobre a maneira intrínseca como acontece a espacialização dos 

seres. A nossa própria existência está ligada a uma espacialização, nós “somos-no-mundo”. 
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 Se somos essencialmente seres espacilizadores, ou seres geográficos essa relação 

também envolve nossa intersubjetividade, percepções, emoções e experiências. A experiência 

do espaço é uma relação de trocas, um diálogo com o meio. A relação é concreta, já que é capaz 

de marcar os lugares (e os lugares de marcar o sujeito), mas também é simbólica porque está 

repleta de significados criados pelas nossas próprias percepções. 

A relação do homem com a Terra [...] como modo de sua existência e destino. 

(DARDEL, 1990, p.2 apud Holzer, 1999, p.68) 

  

2.4.1 TOPOFILIA 

 Yi-Fu Tuan, na introdução de Topofilia fala que "percepção, atitude, valor e visão do 

mundo, estão entre as palavras chaves do presente trabalho" (TUAN, 1990, p. 4). No parágrafo 

seguinte, "Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como 

conceito, vívido e concreto como experiência pessoal [...]" (TUAN, 1990, p.5). O que seria esse 

elo afetivo, senão o resultado das Percepções, das Atitudes, dos Valores e das Visões de Mundo 

dos sujeitos sobre um lugar? 

A etimologia da palavra é praticamente uma explicação do conceito por si só. Topos, do 

grego, significa "lugar"; enquanto filia significa "amor". Em português, o sufixo “filia” traz a 

ideia de desejo, atração ou afeição. Então a topofilia seria o amor, ou a atração a um lugar 

(TUAN, 1980). 

Tuan (1980) comenta que a topofilia é uma resposta ao ambiente, baseada em nos laços 

afetivos entre o ser humano e o ambiente. Essa resposta variaria em "intensidade, sutileza e 

modo de expressão"; e poderia ser tanto uma resposta estética, quanto tátil ou até sentimental. 

A atração que alguns moradores da cidade exprimem em relação ao campo, ou ao 

interior é um exemplo de resposta estética. Enquanto a cidade é dura, feita em ângulos retos, 

artificial; o interior é mais orgânico e traz um sentimento bucólico, e de pureza. No entanto, 

não é só estética essa resposta: 

Na complexa sociedade moderna, os gostos individuais por ambientes naturais podem 

variar enormemente. Algumas pessoas preferem viver no deserto e nas planícies 

varridas pelo vento, do que simplesmente visitar esses lugares. Os alasquianos chegam 

a gostar de suas paisagens geladas. A maioria das pessoas, entretanto, prefere um meio 
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ambiente mais hospitaleiro para viver, embora ocasionalmente deseje estimular seu 

gosto estético com uma visita ao deserto. (Tuan, 1980, p. 131) 

Yi-Fu Tuan (1980) ainda fala sobre as sensações que podem ser produzidas a partir do 

ambiente. A sensação de abrigo, ou refúgio causado pelos ambientes de floresta, ou em um 

litoral protegido que remetem aos ambientes onde evoluíram os primeiros hominídeos. Mesmo 

nos tempos atuais, esses ambientes ainda emanam esses sentimentos aos seres humanos 

mordernos. 

Sentimentos mais duradouros normalmente estão ligados ao ambiente como lar, ou até 

como a existência em si do ser. Prova disso são os povos cuja espiritualidade está ligada a um 

lugar (símbolo) de seu conhecimento ou cujo "céu" é uma terra que lembra seu lugar de origem, 

mas de maneira utópica. 

 

2.4.2 TOPOFOBIA 

Já a topofobia se configura como o contrário da topofilia. A topo-fobia (medo, aversão 

ao lugar) seria também uma resposta ao ambiente, mas uma resposta marcada por estímulos 

negativos (TUAN, 1983). 

Assim como a topofilia, ela também está sujeita às suas variantes de intensidade, sutileza 

e modo de expressão. Um sujeito pode ter uma relação topofóbica por conta da estética, ou de 

sentimentos que esse lugar traz à tona.  Um exemplo disso são os museus ou memoriais do 

Holocausto espalhados pelo mundo. Eles são lugares que nos remetem a acontecimentos 

horríveis na história da humanidade e nos causam sensações ruins e de aversão. 

Outro exemplo pode ser o de verificar que a cidade onde nasceu e cresceu, onde se tem 

memórias de amigos e família, do passado e a perspectiva de um futuro, está mudando a ponto 

de ficar irreconhecível. Isso é mais comum com pessoas que saem de suas cidades natal e voltam 

após muitos anos. Para Relph (2012), lugares são pontos de continuidade, e reconstruir um lugar 

ou torná-lo muito diferente de como o percebíamos gera consternação, um sentimento ruim. 

Essa nova percepção poderia evoluir para uma topofobia. 

 Com a abordagem teórico conceitual já bem estabelecida, podemos avançar em direção 

ao histórico da vila e suas transformações. Isso será essencial para entendermos as condições 

atuais de São Jorge e de sua população.  
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3. A VILA: HISTÓRICO E TRANSFORMAÇÕES RECENTES 

 Neste capítulo, serão descritas as transformações que ocorreram na vila desde antes da 

sua fundação até os dias atuais, passando, inclusive, pela criação do Parque Nacional Chapada 

dos Veadeiros. 

 

3.1 HISTÓRICO DA VILA (ATÉ 1980) 

É impossível falar sobre a criação e crescimento da Vila de São Jorge sem comentar da 

criação de Alto Paraíso de Goiás. Não apenas pelas duas localidades estarem ligadas 

politicamente, mas também por fatores econômicos e culturais é interessante estabelecer uma 

relação entre as duas. É importante frisar que empreendimentos e mudanças na dinâmica sócio 

econômica de Alto Paraíso tem impacto direto em São Jorge. Alto Paraíso é o principal acesso 

à vila e sede municipal. 

Alto Paraíso surgiu de uma fazenda e uma vila de colonização com o nome de 

Veadeiros, mas que pertencia ao município de Cavalcante (cerca de 100 km). Isso foi no início 

da colonização da região no século XVIII. 

Muito antes dos bandeirantes chegarem em busca de riquezas naturais como o ouro, a 

região era palco de fortes fluxos migratórios de povos cerâmicos e pré-cerâmicos (ICMBio, 

2009). O Centro-Oeste parece ter sido uma região de confluência para onde várias sociedades 

indígenas, sobretudo as agricultoras e ceramistas, se deslocaram por motivos variados. Assim, 

quando os europeus pisaram pela primeira vez na América do Sul, parte considerável do Centro-

Oeste brasileiro apresentava-se com um extraordinário mosaico cultural (ICMBio, 2009). 

Pedrosa (1990 apud ICMBio, 2009) comenta sobre as tribos indígenas existentes na região dos 

cerrados no século XVIII. Elas são: Kayapó, Xavante, Karajá, Goya, Crixá, Akroá, Bororo, 

Xerente, Apinajé e Timbira. 

Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, a 

subsequente busca pelo ouro criou uma demanda em produtos alimentícios, e Veadeiros supriu 

essa necessidade com diversas lavouras, em especial o trigo. Os fluxos migratórios para a região 

iniciaram a sua ocupação de maneira mais sistemática. Surgiu o município de Cavalcante e a 

fazenda Veadeiros, nomeada assim graças à grande quantidade de veados que ali habitavam. 
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Foi a agricultura e a pecuária nessa fazenda que supriu a demanda dos tempos de extração do 

ouro. 

A decadência da mineração aurífera incorreu no abandono das lavouras e esse tipo de 

produção entrou em decadência também. Isso ocorreu na segunda metade do século XIX. A 

situação só mudaria em meados do século XX quando grupos espirituais e esotéricos se 

instalaram na região. Nos anos 1950, um grupo que praticava o Esperantismo se instalou 

próximo a onde seria o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Após eles, espíritas fundaram 

uma espécie de Fazenda-Escola, aumentando o fluxo de imigrantes para a região. Praticantes 

de religiões e filosofias alternativas possibilitaram uma construção histórico-cultural mais 

diversa da cidade, tornando-a única. Esse conjunto de características favoreceu o 

estabelecimento do turismo em Alto Paraíso. Isso se intensificaria com a criação do Parque e 

decadência de outras atividades econômicas.  

É por volta de 1953 que Veadeiros se separa de Cavalcante e se torna um município. 

Em 63, ocorre a mudança de nome para Alto Paraíso de Goiás. A partir daí viu-se vários 

investimentos e empreendimentos estaduais e federais. Um dos mais importantes e que impacta 

até hoje toda a região da Chapada dos Veadeiros foi a criação do Parque Nacional Chapada dos 

Veadeiros. Criado como Parque Nacional do Tocantins, com 625 mil hectares, teve seu nome 

alterado e conta, hoje, com cerca de 10% do tamanho original. 

A Vila de São Jorge é um dos lugares que mais se beneficia atualmente da criação do 

Parque. Esse distrito de Alto Paraíso, antes se chamava Baixa (o nome foi mudado para São 

Jorge devido à crença de um homem influente na cidade e para dar a ideia de que São Jorge 

estava nas alturas, quando se encontrava a uma altitude mais baixa que Alto Paraíso). É 

interessante perceber como essa relação político-cultural entre as duas cidades causou essa 

mudança do simbolismo presente no nome de São Jorge. O próprio nome de Alto Paraíso 

também sugere isso. Quando foi proposta a mudança do nome de Veadeiros, escolheu-se o 

nome de uma fazenda (Fazenda Paraíso), que ficava na parte baixa da cidade. No entanto, 

colocou-se Alto Paraíso para “elevar” o seu nome. 

A ocupação de São Jorge começou nas primeiras décadas do século passado. Assim 

como a ocupação de Alto Paraíso se deu a partir do garimpo do ouro, a de São Jorge nasceu 

com a exploração do quartzo. Segundo relatos de José Raimundo de Oliveira em seu livro 

História dos Garimpos de Cristal da Chapada dos Veadeiros (2005), o cristal era vendido por 
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arroba, o que não gerava muito dinheiro. Mesmo assim, muitas pessoas buscavam se assentar 

na região atrás de riquezas e trabalho. 

No entanto, as guerras e os avanços tecnológicos favoreceram a extração do mineral, 

aumentando seu preço e possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da 

Chapada dos Veadeiros como um todo. Houveram três momentos de expansão e intensificação 

da exploração do quartzo (todos marcados pelas necessidades do mercado): em 1940 para fins 

tecnológicos e pesquisas científicas; em 1950 por conta da Guerra das Coreias e em 1968, 

quando começou-se a fazer o cristal artificial a partir do quartzo (Figura 2). A renda gerada 

nessa época permitiu que os moradores fizessem melhorias nas suas residências e 

estabelecimentos. O que antes eram casinhas velhas cobertas de palha, hoje já não existem mais 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

Figura 2 - Mapa dos locais de extração dos cristais de quartzo 

Fonte: Oliveira, 2005 

Segundo Rocktaeschel (2003), com a criação de Brasília, o distrito de São Jorge passa 

a ser um ponto de apoio das pessoas que chegam ao Planalto Central. De fato, Alto Paraíso e 

São Jorge integravam a região geoeconômica de Brasília até meados dos anos 1980 (ICMBio, 

2009). A ocupação crescente atraiu imigrantes, que ao se instalarem na região montaram 

comércios, pousadas, e outros empreendimentos. Por exemplo, a mercearia Machado Alves  

que há vários anos é um dos pontos centrais de São Jorge (Figura 3). 
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Figura 3 - Mercearia Machado Alves, ou Armazém do Seu Claro 

Fonte: Acervo próprio (2016) 

 A implantação do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, o estabelecimento do seu 

uso público e o declínio do comércio de cristais mudaria totalmente a região em aspectos 

político-culturais, sociais e econômicos. 

 

3.2 CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL CHAPADA DOS VEADEIROS  

A criação do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (PNCV) ocorreu no contexto do 

final do governo de Juscelino Kubitschek, em 1961. Com a inauguração de Brasília como a 

nova capital federal, a tendência era de que houvesse maior integração com essa região do 

Brasil, e com isso aumento da especulação imobiliária e dos riscos de degradação de um bioma 

importante e diverso como o Cerrado. Por conta disso, foi proposta a criação do PNCV. 

No século XIX, foram criadas medidas de conservação ambiental que foram largamente 

desrespeitadas ou consideradas ineficientes; a mudança do paradigma começou apenas no 

século XX, quando tem início formalmente a política de conservação ambiental no Brasil. Em 

1932 foi realizada a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, seguida da 

promulgação do primeiro Código Florestal, dois anos depois; finalmente, em 1937 é fundado o 
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Parque Nacional do Itatiaia, localizado na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

(MMA, 2016) Isso abriu as portas para a criação de mais dois Parques Nacionais (PARNA) 

ainda nessa década: em 1939 são fundados os PARNAs de Iguaçu, no Paraná e na Argentina e 

Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. 

Depois da criação desses três PARNA a política de conservação estagnou. As décadas 

de 40 e 50, marcadas pelos avanços industriais colocaram em segundo plano os investimentos 

no meio ambiente. Esse tipo de política só voltou a ser relevante no Brasil na década de 60, 

quando foi votado um novo Código Florestal. Na década de 1970, em parte por conta da pressão 

internacional, o Brasil retoma os investimentos no setor, com a filosofia de um “proto-

desenvolvimento sustentável” (o termo só seria divulgado nos anos 80) (VIEIRA; CADER, 

2007). Ainda nos anos 70, foram criados órgãos para auxiliar na gestão do setor ambiental. 

Os anos 80 e 90 são marcados pela consolidação das políticas e órgãos de conservação 

ambiental, tanto no sentido legal quanto institucional. Logo em 1981 é promulgada a lei que 

institui a Política Nacional do Meio Ambiente (VIEIRA; CADER, 2007). A partir dela, é criado 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente e os órgãos CONAMA e IBAMA. A década de 80 traz 

mais autonomia aos estados e municípios para que lidem com ações e políticas ambientais, 

assim como década de 90 abre caminho para a descentralização da conservação ambiental. 

Desde o início dessa década, o Brasil se mostra como um país aberto a novas resoluções e metas 

para o século XXI, inclusive mais organizado institucionalmente para tal. Aqui cabe destacar a 

RIO 92, a criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a promulgação da Lei de Crimes 

Ambientais (nº 9605/98). 

A situação a partir dos anos 2000 é que a política de conservação do Brasil acontece de 

forma mais participativa e pulverizada entre os cidadãos. É evidente a maior presença de 

comitês, e pessoas da sociedade em geral preocupadas em gerir o meio ambiente. No ano de 

2007 foi criado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O ICMBio foi 

concebido para gerir e atuar nas Unidades de Conservação (UC) Nacionais. Dentre estas 

existem os Parques Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas Biológicas, Áreas de Proteção 

Ambiental, entre outras. Em 2012, foi o aprovado o mais recente Código Florestal, que traz 

diversas controvérsias em seu texto. Entre elas a isenção de pagamento de multa por 

desmatamentos irregulares ocorridos antes de julho de 2008 e reduções nas Áreas de Proteção 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). 
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Em janeiro de 1961 foi criado o Parque Nacional do Tocantins por meio do Decreto nº 

49.875/61, com a extensão de 625 mil hectares (ICMBio, 2009). Ao longo dos anos, o Parque 

teve seu nome mudado e, por diversas vezes, suas dimensões alteradas. Em 1972, o Parque foi 

renomeado para Parque Nacional Chapada dos Veadeiros e passou a ter cerca de 171 mil 

hectares de extensão. Em 1981 e 1990, mais dois decretos diminuíram o Parque para suas 

dimensões atuais: 65 mil hectares. Entre 2001 e 2003 travou-se uma batalha para tentar 

aumentar a extensão do PNCV para 235 mil hectares, mas que foi perdida na Justiça Brasileira. 

O Parque está localizado  na   microrregião   da   Chapada   dos Veadeiros, localizada 

no norte do estado do Goiás; mais especificamente no povoado de São  Jorge,  no  município  

de  Alto  Paraíso  do  Goiás (figura 4) (IBGE,  1990  p.  130). 

  

Figura 4 - Localização e extensões do PNCV 

Fonte: ICMBio (2009) 

Essa parcela do território brasileiro está inserida no core do Domínio Morfoclimático 

do  Cerrado, marcado por uma vegetação que se assemelha à savana  africana  e por  um  relevo  

de  planaltos  e  maciços  cristalinos  e  sedimentares  (AB’SABER, 2011 p. 18-19). Além de, 

socioeconomicamente, nos últimos 30 anos ter passado por drásticas  mudanças graças “à 



33 
 

 

implantação de novas  infraestruturas viárias  e energéticas,  além  da  descoberta  de  

impensadas  vocações  dos  solos  regionais para atividades agrárias rentáveis. ” (AB’SABER, 

2011 p. 35-43). 

A área a ser estudada apresenta clima tropical-úmido seco ou tropical do Brasil Central  

com  4  a  5  meses  de  seca  anuais.  Em  tais  condições,  a  média  de temperatura  anual  varia  

entre  22  e  24°C,  e  volume  de  precipitação  médio  entre 500  e  1750  mm/ano.  Há  uma  

diferenciação  evidente  de  dois  períodos  no  ano: primavera e verão bem quentes (entre 

setembro e maio) e um período de inverno (entre   junho   e   agosto)   com   pequena   queda   

térmica   (DANNI-OLIVEIRA; MENDONÇA, 2009 p. 139-182). 

Durante o processo de criação e consolidação, o Parque teve impactos bem negativos 

social e economicamente na região. A instalação do Parque obrigou fazendeiros e mineradores 

a desocuparem as áreas que estavam dentro de seu território, e mesmo o que não saíram eram 

fiscalizados constantemente. Atividades que antes eram realizadas sem nenhuma preocupação 

com o impacto ambiental minguaram. Em contrapartida, o próprio Parque sofreu diversas 

pressões externas que acabaram por diminuir o seu território. A presença da Unidade de 

Conservação (UC) diminuiu perceptivelmente a produção agropecuária e de mineração na 

região, causando transtornos à vida da população local, principalmente em Alto Paraíso e 

Cavalcante. Somente a partir da década de 1990, com a questão do uso público do Parque 

(pesquisa científica e visitação organizadas), a situação começou a se alterar.  

“Houve uma troca entre o Ibama e os moradores...”, falou Lurdes, professora, dona de 

pousada e natural de São Jorge. “A gente ia viver de turismo, sendo que não poderíamos mais 

abrir um buraquinho sequer.” Ela ainda conta que houveram conversas no início dos anos 90 

entre a população local e o poder público sobre como essa transição iria ocorrer. 

De acordo com o Plano de Manejo do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros de 2009, 

o Parque faz parte de uma leva de UCs de Proteção Integral cujo objetivo também era consolidar 

a política brasileira de Unidades de Conservação e expandir geograficamente a sua presença 

para outras regiões e biomas. Além disso, esse foi um dos primeiros parques nacionais a 

compreender o bioma Cerrado. (Figura 5)  
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Figura 5 - Entrada principal do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros 

Fonte: Acervo próprio (2016) 

Em 1991, o acesso do público foi proibido devido à degradação em que se encontrava a 

Unidade de Conservação. O acesso sem o controle do Parque devido à falta de estruturação e 

do acompanhamento de guias provocaram essa situação. Ele foi reaberto no ano seguinte com 

uma Diretoria à frente do Parque que promoveu a capacitação de pessoal para trabalhar no 

PNCV. Esse foi um fator preponderante na mudança de foco das cidades em torno do Parque 

para a exploração do turismo. Durante essa transição, os moradores de São Jorge contam que a 

diretoria do Parque conversou com os moradores, e eles acordaram a mudança do garimpo para 

o turismo, algo que possibilitou a melhoria das casas e mais investimentos na vila, tal como 

atesta o Sr. Claro a seguir:   

Isso aqui não era cidade não, isso aqui era casa de palha 

(Sr. Claro, sobre a vila na época do garimpo) 

No ano de 2013, o ICMBio facilitou acesso ao parque ao permitir que os visitantes 

entrassem desacompanhados de um guia. Os guias recebem treinamento e são empregados pelo 
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parque. A renda de muitos deles depende do trabalho de guia. Enquanto a direção do Parque 

buscava aumentar a quantidade de visitantes, argumentando que isso irá se refletir em mais 

turismo e renda para São Jorge. Os guias do parque estavam apreensivos, sob o risco de 

perderem seus empregos ou verem a degradação do parque aumentar. Isto fica evidente na fala 

a seguir: 

Com a decisão do ICMBio, o trabalho no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 

onde há mais procura por guias, irá diminuir muito. A preservação do local também 

ficará comprometida porque as pessoas não terão mais o acompanhamento do guia, 

que dá orientações [de como fazer com o lixo e como proteger o meio ambiente]. 

(Carlos Eduardo Cardoso, em entrevista à EBC, 2013) 

 No entanto, no ano seguinte, realizou-se um curso de formação e capacitação de 50 

guias. Segundo a chefe da Unidade, Carla Guaitanele, a demanda crescente, principalmente nos 

fins de semana e feriado torna a necessidade de mais guias uma prioridade. Mesmo que a UC 

seja bem sinalizada com placas e caminhos, a experiência dos guias é imprescindível para se 

ter uma experiência mais completa, tanto no quesito segurança quanto educativo, visto que os 

guias explicam diversas características do Parque e do Cerrado. 

O Parque promoveu uma profunda mudança na maneira de se viver dos habitantes da 

Chapada dos Veadeiros e, mais especificamente, de São Jorge. Antes, viviam da mineração e 

agropecuária, hoje, o turismo é a principal fonte de renda. Essa nova configuração sócio 

econômica é fruto, além da presença do PNCV na região, de várias políticas públicas 

implementadas para desenvolver suas cidades e vilarejos e torná-las um polo turístico. 

3.3 HISTÓRICO RECENTE E TRANSFORMAÇÕES (APÓS 1980) 

 Entre as décadas de 1980 e 1990, vários investimentos foram realizados com objetivo 

integrar a região e buscar aproveitar a “vocação” turística da Chapada. Cabe destacar o Projeto 

Alto Paraíso e o Projeto Rumo ao Sol.  

 Segundo consta no site da prefeitura de Alto Paraíso (2016), o Projeto Alto Paraíso foi 

um grande investimento do governo estadual que buscava intensificar a atividade turística na 

região. Esse projeto buscava implantar a infraestrutura urbana em Alto Paraíso e incentivar o 

turismo. 

As obras foram paralisadas após a morte do seu responsável e deixou diversas dessas 

construções incompletas, por exemplo, o aeroporto de Alto Paraíso (figura 6). Segundo o 
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ICMBio (2009), um dos objetivos do projeto era desafogar o fluxo migratório para o Entorno 

de Brasília, fixando a população no Norte e Nordeste Goiano. Isso se daria pela instalação de 

infraestrutura urbana para atender a população e os turistas. O projeto buscava também 

desenvolver a produção de hortifrutigranjeiros para abastecer a capital. 

Em 1982, veio a criação da estrada GO-239 que liga Alto Paraíso a Minaçú, passando 

por São Jorge. Essa estrada é a via que leva a São Jorge, a partir do entroncamento com a GO-

118/BR-010, em Alto Paraíso. Por conta disso é importante também citar o investimento 

realizado na pavimentação da GO-118, facilitando o acesso de visitantes e migrantes a São 

Jorge. O asfaltamento da GO-118 (Brasília-Nordeste Goiano), em 1985, contribuiu para que a   

visitação aumentasse gradativamente, ocasionando no incremento do setor terciário, sobretudo 

no que diz respeito à abertura de novos atrativos turísticos prestações de serviços de hotelaria e 

alimentação, principalmente no entorno imediato do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros 

(ICMBio, 2009). 

O Projeto Rumo ao Sol estava muito mais ligado à ocupação da região por pessoas de 

crenças alternativas buscando um refúgio bucólico da vida estressante das cidades grandes, que 

empreendimentos de interesse estatal. Como dito anteriormente, grande parte da diversidade 

social encontrada na Chapada é devida a esse projeto. O misticismo também foi uma 

característica muito marcante das pessoas que se mudaram para essa região. O município de 

Alto Paraíso, por conta de sua localização (Paralelo 14, mesmo paralelo de Machu Picchu), 

chegou a ser considerada a capital do Terceiro Milênio. 

Outro fator atrativo para essas pessoas é a geologia da região: eles acreditam que os 

cristais de quartzo possuem muita energia. O projeto data dos anos 80, mas gera consequências 

até hoje. É possível ver no quadro abaixo um comparativo populacional realizado após o Censo 

de 2010. 
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Tabela 1 – População dos municípios da Chapada dos Veadeiros 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Censo Demográfico, 2010 

Pode-se ver um sensível aumento da população desses municípios e isso é algo que vem 

sendo anunciado desde o início da década de 1980 com as políticas de consolidação econômica 

e territorial promovidas pelo Estado. Não só a população como um todo cresceu, mas pode-se 

ver uma migração para a área urbana, especialmente em Alto Paraíso, Cavalcante e Campos 

Belos. Na Figura 7, esse processo de êxodo rural está bem ilustrado, visto que em dez anos 

houve uma diminuição (em alguns casos sensível, em outros mais intensa) da população rural 

em comparação com a urbana. Mesmo onde houve aumento da população rural, ocorreu 

também um aumento da urbana. Isso é um padrão do estado de Goiás que, desde os anos 1980 

presencia uma situação de diminuição da população rural e aumento da população urbana, como 

indica o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Proporção de domicílios rurais e urbanos no estado de Goiás 

Fonte: MENDONCA FILHO, D. R et al., 2009 

Em Alto Paraíso, de 1980 a 2003 houve um crescimento de cerca de 35% da população 

urbana. Na educação, verifica-se uma enorme diminuição das taxas de analfabetismo, 

principalmente em Colinas do Sul e Alto Paraíso. Nos outros municípios as diminuições são 

mais sutis, como pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Taxa de analfabetismo por feixa etária em municípios no entorno do PNCV 

Fonte: MENDONÇA FILHO, D. R, 2009 
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O já citado fortalecimento do setor terciário, principalmente a partir do turismo, 

favoreceu ainda mais a ocupação da região em anos mais recentes. São diversos o moradores 

de São Jorge que saíram de Brasília ou outros grandes centros urbanos para se instalarem na 

Vila. E a maioria depende de atividades ligadas ao turismo, ou à presença do turista na cidade. 

 Por volta de 2003 começou a ser discutida a pavimentação da GO-239. Essa discussão 

incluiu o governo e a comunidade para definir como essa obra seria feita. O objetivo era 

melhorar a acessibilidade dos membros da comunidade e dos turistas. A professora do Centro 

de Excelência em Turismo (CET), Elisângela Aparecida Machado da Silva escreveu: 

...a pavimentação da estrada é uma infraestrutura que gera efeitos tanto 

positivos quanto negativos nas localidades turísticas. Melhorará a acessibilidade tanto 

para os turistas como para a comunidade. Por outro lado, pode trazer danos 

irreversíveis às características da vila com as modificações no uso e ocupação do solo, 

nos autóctones e no ecossistema. (SILVA, E. A. M, 2005, p.14386) 

 Em julho de 2015 o trecho que liga São Jorge a Alto Paraíso (cerca de 37 quilômetros) 

foi inaugurado. Antes, cerca de um terço do caminho era em estrada de terra; agora, se demora 

por volta de 40 minutos a menos para chegar em São Jorge. A rodovia ainda conta com uma 

ciclovia para quem se locomover de bicicleta. Sem dúvidas a locomoção até a cidade ficou mais 

segura, mas os impactos dessa estrada ainda não estão claros. O Governador de Goiás ainda 

comentou na entrevista os planos de calçamento e pavimentação das ruas de São Jorge, 

construção de uma estação de tratamento de esgoto e a finalização do aeroporto de Alto Paraíso. 
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Figura 10 - Área central da vila, próximo ao CAT e à quadra de esportes 

Fonte: Acervo próprio 

 Voltando a 2003, Benita Maria Monteiro Mueller Rocktaeschel, especialista em 

turismo, fez uma pesquisa sobre o ecoturismo na região do PNCV. Sobre São Jorge, ela colheu 

dados de operadoras de turismo que atuam na região, que se sintetizam no Quadro 1). 

Tipo de Serviço / Atividade Observações 

Hospedagem 

Estão surgindo algumas 

pousadas muito charmosas; 

existem boas opções de 

hospedagem. 

Alimentação 

Falta opções de restaurantes; 

Preços Valores bem acessíveis; 

A comida é boa, o atendimento 

e higiene são ruins. 

Segurança Não existe, cada um cuida de si. 
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Serviços Médicos Não existe. 

Serviços de Comunicação 

Precário. Não existe telefonia 

convencional e o sinal de celular 

é ruim, às vezes o povoado fica 

isolado. 

Atendimento 

Falta preparo e 

profissionalismo; Ainda não 

está profissionalizado. 

Transporte 

Existe apenas um ônibus por 

dia, que passa em São Jorge; 

Povoado não dispõe de carros de 

aluguel. 

Infraestrutura 

Considerando-se que é uma vila 

muito pequena e simples; Água, 

energia, iluminação pública, 

atendimento de saúde, centros 

de informação, opções noturnas 

e comunicação são muito 

precários. 

Quadro 1 – Serviços oferecidos em São Jorge 

Fonte: ROCKTAESCHEL, 2003. 

 Rocktaeschel relata como eram os serviços oferecidos na vila no início dos anos 2000. 

Enquanto São Jorge ainda possuía muito poucos serviços na área do turismo, com pouca 

infraestrutura em geral, ela se destacava pela beleza natural e acessibilidade, principalmente 

no quesito econômico. 

Também em 2003, foi feita uma pesquisa junto à Secretaria de Meio Ambiente e 

Turismo de Alto Paraíso. Nessa pesquisa eles comentam sobre as mudanças em 10 anos, 

marcada pelos termos “Antes do ecoturismo” e “Depois do ecoturismo” que se mostra no 

quadro 2.  
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Infraestrutura  Antes do Ecoturismo  Após o Ecoturismo  

Tratamento de água e 

esgoto 

Não Melhorou 

Tratamento de lixo (aterro, 

lixão...) 

Não Não 

 

Meios de comunicação Não Melhorou 

Transporte e Acesso a São 

Jorge 

Não Sim 

Linhas de Ônibus 

Interurbanas 

Não Não 

Hospitais e Prontos-

socorros 

1 posto 1 posto 

Quadro 2 -  Comparação dos serviços oferecidos antes e depois do ecoturismo 

Fonte: SILVA, E. A. M, 2005 

 Essa tabela ilustra alguns dos impactos que o turismo teve em São Jorge, principalmente 

em acesso, e infraestruturas de tratamento de água e nas comunicações. Vários dos itens citados 

onde não houve transformações ainda estão ausentes em São Jorge. 
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Figura 11 - Mapa comparativo do IDH médio em 2000 e 2010 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000/2010 

Em entrevista com uma moradora de Brasília (mas que possui residência em São Jorge 

e viaja para a Chapada dos Veadeiros regularmente), ela relatou que o seu padrão de visitação 

é irregular, mas com a pavimentação da GO-239 ela passou a visitar a vila ao menos uma vez 

por mês. Desde que possui uma propriedade no distrito, já viu a estrutura voltada para o turismo 

melhorar muito com maior variedade de restaurantes, hotéis e atividades de lazer e cultura. 

Porém, a vila encheu demais. Os turistas trazem mais dinheiro para o local, mas também trazem 

o lixo, a violência e os maus hábitos da cidade. Os consumos aumentam também: ela relata a 

ocorrência de quedas na transmissão de energia e distribuição de água. A comunicação 

melhorou com os sinais de internet e de celular, mas ainda não funcionam muito bem. Os 

serviços públicos são os mais precários de longe. Há apenas 1 posto de saúde, mais um médico 

que vai a São Jorge semanalmente; desde muito tempo há apenas um posto policial, que é 

reforçado em períodos de feriado (quando a cidade tende a atrair mais turistas); o transporte 

público é extremamente ineficiente. Existe uma linha que faz o trajeto Brasília-Alto Paraíso-

São Jorge uma vez por dia, mas a qualidade do serviço é horrível. 



44 
 

 

Assim como a questão da estrada pavimentada é controversa, a implantação de energia 

elétrica na vila no início dos anos 2000 também foi. Os avanços vão chegando e não se pode 

negar às pessoas esses confortos. Ainda assim, a energia elétrica trouxe impactos para São Jorge 

da mesma maneira que a GO-239 trará. A pavimentação da via não foi a única mudança ocorrida 

nos últimos anos, mas com certeza ela possui um papel central nos impactos que a vila sofrerá 

com o tempo. 

Cabe então, tratar dos impactos que a vila vem sofrendo nos últimos anos. 

Primeiramente, serão abordados os impactos relacionados ao turismo, em geral, visto que é a 

principal fonte de renda da cidade. Em seguida passa-se aos impactos trabalhados em campo: a 

instalação da energia elétrica em São Jorge e a chegada da estrada pavimentada, 

respectivamente.  

 

3.4 IMPACTOS CAUSADOS PELO TURISMO NA VILA DE SÃO JORGE 

Por muito tempo, a Vila de São Jorge obteve renda a partir da extração de cristais de 

quartzo. Atualmente, com a criação do Parque Nacional e a diminuição de atividades 

econômicas primárias, o turismo se tornou a principal fonte de renda da Vila. Nenhuma 

atividade humana está isenta de causar impactos (tanto positivos quanto negativos) ambientais, 

sociais e culturais. 

Considerado uma indústria com extrema eficácia no desenvolvimento econômico 

regional é tido para muitos como uma atividade “limpa”, que causa pouco ou nenhum impacto. 

No entanto, ao objetificar um lugar essa indústria causa grandes transformações em âmbito 

local e regional (COSTA, 2011). 

Fandé (2014) cita Bartholo Junior ao dizer que o turismo não é uma “indústria limpa”. 

Muito pelo contrário, gera impactos no meio natural e na cultura de comunidades e povos que 

ali residem (BARTHOLO, 2005 apud FANDE, M.R. 2014). Rita Mendonça (2001) também 

não se mostra convencida de que o turismo é uma atividade inteiramente benéfica: o turismo, 

como atividade econômica se apropria e explora os lugares onde a atividade se instala. A 

degradação ambiental e sociocultural ocorre justamente pelo esgotamento de suas fontes de 

riqueza, com a posterior movimentação para outras áreas menos exploradas. 
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A atividade turística tem se desenvolvido de tal forma que os indivíduos 

escolhem o lugar que vão visitar por critérios, digamos, mais 

“universais”, que não incluem forçosamente a personalidade do lugar, 

seus aspectos peculiares e especiais, suas características ambientais 

mais fortes – com exceção do clima, que a todos interessa – tais como 

a vegetação, o relevo, a hidrografia, o povo do lugar e sua cultura, sua 

música, seus hábitos, seus hábitos, sua culinária. (MENDONÇA, 2001 

p.1) 

Não há, então, em geral, uma relação de afinidade profunda com os lugares. Isso decorre 

da objetificação dos destinos turísticos, e gera uma relação extremamente superficial. Após a 

conquista do que se procurava ali (conforto, lazer, calma, etc) o turista não tende a sentir 

pertencimento ou até topofilia. Ele está distante do lugar, mesmo fisicamente ainda estando ali. 

Rita Mendonça continua seu texto discorrendo sobre a “vocação” do turismo em 

descaracterizar uma área, tanto do ponto de vista do meio natural quanto do sociocultural. Ela 

se mostra pessimista ao citar principalmente impactos negativos da atividade. Ela não nega os 

avanços econômicos gerados, mas afirma que o primeiro impacto negativo é justamente uma 

diminuição desses avanços, aliado à concentração de renda. Depois, a violência e por fim: a 

“debandada” do setor terciário (MENDONÇA, 2001). Fica claro, no entanto, que esse processo 

não é repentino, mas que pode demorar décadas para ocorrer. 

Problemas como esses, e vários outros como lixo, abastecimento de água e esgoto, 

poluição sonora, ocorrem porque frequentemente a renda gerada não é revertida para 

infraestrutura local. Isso gera degradações em diversos níveis que acentuam os impactos 

negativos. 

Milton Santos (2006), comenta sobre a tendência homogeneizadora desse processo. E o 

que seria o turismo se não um dos vetores dessa tendência com suas redes de hotéis, cadeias de 

fast-food e tantas outras instalações que ignoram (e muitas vezes apagam) culturas locais e 

tradicionais? Os impactos ocorrem de maneira mais proeminente quando novos valores são 

introduzidos numa comunidade e o seu cotidiano alterado (OLIVEIRA, E. S. 2007). 

Enquanto as evidências apontam para danos graves causados pelo turismo, é justamente 

nesse momento que devemos pensar em uma outra forma de turismo, aliado ao planejamento 

territorial estratégico, que cause o menor impacto o possível (COSTA, 2011). Isso se basearia 

em atitudes mais sustentáveis e descentralizadas que englobassem aspectos espaciais, 

econômicos, culturais, sociais e ecológicos (SACHS, 1993 apud COSTA, 2011). 
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O caso de São Jorge é interessante dada a necessidade de se verificar justamente a 

percepção dos moradores no início desse processo. Há poucos anos que o turismo vem se 

intensificando na Vila de São Jorge, então vários dos impactos aqui descritos ainda não 

ocorreram, enquanto alguns outros estão se iniciando. 

 Ao conversar com os moradores de São Jorge, pode-se perceber três momentos que 

impactaram de maneira profunda a vila. O primeiro, no final da década de 80, início de 1990, a 

atividade mineradora minguava e não trazia mais tantos ganhos à população. Com o Parque 

impedindo essa atividade e se voltando mais para a abertura da visitação ao público em geral, 

os moradores, antes mineradores, se voltaram para o turismo. O poder público promoveu cursos 

de formação de guias. A Vila passou de extratora de cristais de quartzo, com uma pequena 

produção agrícola para uma cidade voltada para o turismo. Isso trouxe mais investimentos para 

vila o que causou uma transformação nas moradias, principalmente, segundo Dona Délia, outra 

entrevistada. 

 Depois disso, no fim dos anos 90, mais especificamente em 1997, a energia elétrica 

trouxe diversas facilidades para a vila, facilitando a vinda de turistas com acomodações 

melhores. A energia elétrica também favoreceu o acesso à informação, inclusive à internet. A 

oferta de eletricidade para a cidade, apesar de precária até hoje, foi essencial para o surgimento 

de mais estabelecimentos que atendessem os turistas. 

 O terceiro e mais recente momento foi o asfaltamento da estrada até São Jorge. A GO-

239, no entanto, ainda está incompleta. Ela deveria ter sido asfaltada até Colinas do Sul, mas o 

asfalto acaba pouco depois de São Jorge. A estrada asfaltada facilitou extremamente o acesso a 

São Jorge. Antes do asfalto, ir de São Jorge a Alto Paraíso demorava em torno de uma hora. 

Agora, em mais ou menos vinte minutos, se vai de um ponto a outro. 

 No entanto, o asfalto foi melhor para Alto Paraíso que para São Jorge, relatam alguns 

moradores. Antes do asfalto, era comum as pessoas irem a São Jorge e passarem três, quatro 

dias na vila. Nesse tempo se desenvolvia uma relação mais íntima com o lugar e seus moradores. 

Os turistas podiam vivenciar um pouco da cultura local, assim como sua maneira de viver. 

Atualmente, o que ocorre é que a maioria das pessoas que vêm para a Vila de São Jorge estão 

hospedadas em Alto Paraíso e vêm visitar o Parque Nacional, ou alguma cachoeira, passando 

apenas algumas horas em São Jorge. Outras pessoas vão a São Jorge e, ao invés de passar uma 

semana na vila, ficam apenas 1 dia. 
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 Os turistas de antes da estrada asfaltada eram mais aventureiros, e tinham uma relação 

mais intima com a vila. Agora essa relação é mais superficial e causa até impactos em São 

Jorge. Os turistas, logo quando essa atividade se tornou a principal de São Jorge, não se 

importavam com a rusticidade, com a simplicidade da vila, segundo uma dona de pousada que 

nasceu e cresceu em São Jorge. No entanto, a vinda do público era irregular. Hoje, com o 

asfalto, os turistas vão com muito mais regularidade. 

 No próximo capítulo, será feita uma análise das entrevistas realizadas com os moradores 

sobre as suas percepções dos impactos das transformações na vila e sobre as relações de 

geograficidade com São Jorge. 
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4. ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo serão apresentados dados, imagens e outras informações essenciais para 

a discussão, e os resultados da pesquisa. Será iniciada a análise das transformações a partir de 

imagens de satélite e depois passar-se-às entrevistas de campo e sua subsequente análise. 

 

4.1 ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES A PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITE 

Foi feita uma análise das transformações em São Jorge e no seu entorno a partir de 

imagens de satélite disponíveis na internet. As imagens pertencem à empresa DigitalGlobe e 

foram acessadas via o software Google Earth. Se referem a uma área da Chapada dos Veadeiros 

que engloba o Parque Nacional, assim como Alto Paraíso e São Jorge e foram produzidas entre 

os anos de 2003 a 2014. Também se recorreu às imagens exibidas no documentário “O Brasil 

Visto de Cima”, exibido pela Globosat, que mostra a Chapada dos Veadeiros, colocando São 

Jorge em posição de centralidade.  

No entanto, apesar de imagens de 2016, especialmente da estrada, não serem de fácil 

acesso, é possível fazer essa análise com imagens dos anos anteriores, tendo em mente que em 

2016 a estrada já chegou em São Jorge. 

Essa primeira imagem mostra o trajeto que analisado como um todo, desde Alto Paraíso 

até São Jorge, ilustrando os limites do PARNA Chapada dos Veadeiros, inclusive uma parte 

que se encontra dentro do seu território. Essa parte que se encontra dentro dos limites do Parque 

é de extrema importância, como será mostrado na figura 12. 
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Figura 12 - Vista ampla da área de análise 

Fonte: Google Earth/Arquivos de UCs do ICMBio (2016) 

Apesar de não terem sido conseguidas as imagens mais recentes de 2016, estavam 

disponíveis as imagens que datam de 2003 (Figura 13), quando o asfalto na GO-239 ainda nem 

tinha começado a ser implantado. Pode-se perceber que inclusive várias ruas de Alto Paraíso, 

hoje pavimentadas, ainda são de terra em 2003. 
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Figura 13 - Fim da estrada de asfalto em 2003 

Fonte: Google Earth (2016) 

Seis anos depois, o asfalto já avançou consideravelmente e chegou no ponto onde a 

estrada entra nos limites do Parque. De 2009 até por volta de 2014, a estrada avança muito 

pouco em direção a São Jorge. Isso se dá devido a diversos embargos sobre obras de 

asfaltamento da estrada. 

 



51 
 

 

 

Figura 14 - Fim da estrada de asfalto em 2009 

Fonte: Google Earth (2016) 

Em março de 2014, a imagem acusa que a estrada asfaltada avançou apenas alguns 

metros. Isso ilustra a razão de grande parte dos moradores afirmarem que o asfaltamento da 

estrada foi um processo extremamente lento. A estrada precisou de cerca de 13 anos apara ser 

asfaltada. 
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Figura 15 - Fim da estrada de asfalto em 2014 

Fonte: Google Earth (2016) 

Na Figura 16 fica claro o processo de asfaltamento, juntamente com os limites do Parque 

e a estrada. Os números seguem a ordem cronológica, desde 2003 até 2016. Aqui se pode ver 

como os números 2 e 3 (respectivamente os anos 2009 e 2014) estão dentro dos limites do 

Parque. Nessas etapas houveram embargos que travaram o asfaltamento da estrada por anos, 

justamente por estarem nos limites do Parque. Embargos judiciais baseados na legislação 

ambiental são comuns nessa região. Entre 2006 e 2007 diversas obras da prefeitura foram 

embargadas, entre elas: o aeroporto do município, o calçamento de São Jorge, estações de 

tratamento de esgoto da vila. Em 2013, foi celebrado um termo de compromisso de 

compensação ambiental por obras na GO-239, significando que a licença para asfaltar rodovia 

foi concedida. 

 

Figura 16 – Progresso da estrada 2003/2016 

Fonte: Google Earth/ Arquivos de UCs do ICMBio (2016) 

4.2 TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES ESTUDADAS 

O trabalho empírico de campo com produção de dados para posterior análise qualitativa 

ocorreu em duas etapas. Os campos consistiram em verificar e registrar pessoalmente as 
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infraestruturas urbanas estudadas, assim como recolher relatos dos moradores a respeito das 

mesmas infraestruturas e da Vila de São Jorge. As entrevistas realizadas com os moradores têm 

foco na geograficidade, ou seja, como a percepção dos moradores sobre a Vila e a própria 

infraestrutura é alterada pelos impactos causados à cidade. 

O primeiro deles entre os dias 20 e 22 de maio de 2016. Esse primeiro campo foi 

destinado para se definir que transformações seriam os focos dos campos posteriores, assim 

como das análises que fazem parte deste trabalho. Isso foi feito a partir de entrevistas não-

estruturadas que possibilitaram que os moradores falassem mais livremente quaisquer 

transformações na vila que eles lembrassem. Assim, foi possível entender quais transformações 

foram mais significativos e causaram maior impacto na vila e na população. Definiu-se que a 

pesquisa se focaria na chegada da energia elétrica à vila, e no asfaltamento da estrada GO-239 

que liga Alto Paraíso a Colinas do Sul, passando por São Jorge. 

 O segundo, entre os dias 03 e 05 de junho de 2016 foi o campo em que, com as 

informações produzidas no campo anterior, e já com os questionários (detalhados mais abaixo), 

se realizou as entrevistas que foram analisadas. Esses questionários foram estruturados 

possibilitando que os entrevistados adicionassem respostas além das já oferecidas, quando 

cabível. No entanto, os entrevistados não foram impedidos de elaborar e comentar mais 

profundamente sobre algo que tivessem vontade. Essas falas também foram anotadas em um 

espaço reservado para observações. 

No total (somando os dois campos) foram entrevistados 48 moradores. Cerca de 20 

moradores participaram no primeiro campo, e as informações produzidas foram essenciais para 

entender como funciona a dinâmica local de alterações na cidade. A partir da fala dos moradores 

foi possível extrair que qualquer processo de mudança gera um conflito significante entre os 

moradores e isso se transforma em uma luta política. Uma luta entre os que querem manter São 

Jorge como uma vila bucólica, um refúgio da cidade grande, enquanto outras buscam melhores 

infraestruturas para a vila. 

Outra razão que tornou o campo ainda mais interessante foi ter uma perspectiva da 

história local pelos moradores. Enquanto é cômodo apenas buscar informações da história local 

por fontes secundárias ou terciárias, o saber popular da sua própria história e geografia é 

impressionantemente informativo.  
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Na segunda etapa do campo, foram feitas entrevistas com 28 moradores de São Jorge, 

escolhidos aleatoriamente e de acordo com a sua disponibilidade de responder à pesquisa. A 

pesquisa foi elaborada em quatro partes:  

a. A primeira parte buscou esclarecer as condições sócio espaciais dos entrevistados;  

b. A segunda parte se focou nos impactos da energia elétrica em São Jorge;   

c. A terceira, nos impactos do asfaltamento da GO-239;  

d. E a quarta parte diz respeito à geograficidade dos moradores em relação à vila de 

São Jorge.  

 

A entrevista foi aplicada em diversos lugares dentro da Vila de São Jorge entre os dias 

03 e 05 de maio, em horários variados. Tentou-se abranger igualmente sexos quanto profissões 

ou tipos de trabalho. Não se quis que predominassem funcionários ou empresários do comércio, 

ou de pousadas, ou guias turísticos, por exemplo. 

Na primeira parte, sobre a naturalidade e condição sócio espacial do entrevistado, o 

pesquisador busca fazer um diagnóstico da escolaridade, idade e sexo dos moradores, mas 

principalmente, se eles são naturais de São Jorge ou não. Também se tenta entender o porquê 

de terem se mudado para a vila, e quando o fizeram. Para tanto, os entrevistados respondem 

essa parte informando alguns dados pessoais e escolhendo uma das opções sobre porque foi 

para São Jorge, ou adicionando uma nova opção às já disponíveis. 

Com as informações de naturalidade e há quanto tempo a pessoa mora em São Jorge 

pode-se partir para a parte dos impactos de acordo com a vivência do próprio morador. É aqui 

que se busca relacionar os impactos de cada infraestrutura com a percepção deles pelos 

moradores. Quando perguntados que tipos de impactos foram causados pelas transformações, 

os entrevistados puderam escolher mais de uma opção, além de adicionar novas respostas. 

Nesse caso, a análise será feita de maneira diferente, já que uma opção não necessariamente 

exclui a outra. As respostas adicionadas pelos moradores foram agregadas juntas e dispostas 

com um asterisco para diferenciar das respostas estabelecidas pelo pesquisador. As respostas 

originais, antes de serem agregadas para os resultados, poderão ser conferidas nas entrevistas 

originais disponíveis nos anexos. 
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Nestas, foram utilizadas fotos para se buscar entender qual a imagem de São Jorge que 

agrada mais a esses moradores. Mesmo que eles entendam os impactos de uma das 

infraestruturas como positivo, a imagem que eles possuem da Vila pode ser diferente, pode 

trazer emoções do passado, nostalgia. Por exemplo, eles podem enxergar as infraestruturas 

como melhorias, mas acharem o anterior mais bonito, assim como o contrário. Isso equivale 

para as segunda e terceira partes. 

Na quarta parte, após a experiência com os impactos, o morador já está mais apto a 

esclarecer sua percepção da vila a partir dos sentimentos que ela evoca. Aqui se pergunta 

também o que liga a pessoa a São Jorge, o que ela possui de importante ali na cidade (emprego, 

família, vivência em São Jorge). Acredita-se que essa pergunta é importante para saber se existe 

uma verdadeira ligação com a vila e se há indícios de topofobia ou topofilia na fala do morador. 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Para analisar os dados, estes foram separados da mesma maneira como foram divididas 

as entrevistas. Primeiro, foram apresentadas as respostas da parte socioambiental, seguidas dos 

impactos de cada tipo de infraestrutura e depois da análise das respostas relacionadas à vila 

como um todo. 

 

4.3.1 ANÁLISE DA CONDIÇÃO SÓCIO-ESPACIAL 

Primeiramente, das 28 pessoas entrevistadas quinze são mulheres e treze são homens. 

Os números de homens e mulheres são muito próximos e não houve uma tentativa do 

pesquisador em tentar aproximar esses valores (Tabela 3). Isso é um reflexo da disponibilidade 

das pessoas em responder às entrevistas, assim como a sua participação na economia local, por 

exemplo.  

É interessante notar que a quantidade de mulheres entrevistadas que não nasceram em 

São Jorge é muito superior das mulheres que são naturais dali. São várias as histórias de 

mulheres que foram para a vila com oportunidades de emprego, ou por causa de seus maridos 

e família, mas hoje são donas de vários empreendimentos importantes para São Jorge. Destaque 

para o Restaurante da Nenzinha, a Tapiocaria do Cerrado, e o Camping e Bistrô Casa da Jia.  
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Tabela 3 – Sexo e naturalidade dos entrevistados 

Sexo e Naturalidade dos Entrevistados 

 
Homens Mulheres Total 

Migrantes 6 11 17 

Não-migrantes 7 4 11 

Total 13 15 28 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016). 

Deve-se citar ainda que boa parte dos moradores, antes garimpeiros, hoje compõem a 

maioria dos empreendedores da cidade. Enquanto isso é algo que está em curso de alteração 

devido à migração dos nativos e chegada de empreendedores de outras localidades, ainda é 

muito relevante a presença de pessoas originárias de São Jorge na vila. 

Dentre os dezessete moradores de São Jorge entrevistados que não são originais da vila 

a maior parte se mudou para a vila movidos pela possibilidade de emprego ou atrás de suas 

famílias. No entanto, o número de moradores que escolheram viver na vila por buscarem novas 

maneiras de levar a vida também é significativo. Apesar da maioria dos moradores migrantes 

terem se mudado para a vila por conta de emprego ou da família, mais a frente, quando forem 

apresentados os dados do que liga essas pessoas a São Jorge será possível perceber que a “opção 

de vida” é facilmente a mais escolhida. 

Tabela 4 – Razão da ida para São Jorge 

Motivo da Mudança 

Motivo Quantidade 

Emprego 6 

Familia 6 

Opção de vida 5 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016). 

A maior parte dos entrevistados se encontra entre 15 e 45 anos de idade. Eles compõem 

a maior parte da população economicamente ativa da vila. O município de Alto Paraíso, do qual 

São Jorge faz parte como distrito, no censo de 2010, apresentou as seguintes informações sobre 

a população (Figura 17): 
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Figura 17 – Distribuição etária da população de Alto Paraíso, Goiás e Brasil 

Fonte: IBGE, Censo de 2010 

Pode-se ver que a maior parte da população do município se encontra abaixo da faixa 

dos 34 anos. De certa forma, a faixa que apresenta mais entrevistados está dentro da faixa com 

maior população segundo o censo. Entre os sexos, as idades estão bem parelhas. Não há 

evidências de grandes diferenças entre os entrevistados nesse sentido. 

Tabela 5 – Faixas etárias dos entrevistados 

Faixa Etária 

 
Homens Mulheres Total 

0-14 1 0 1 

15-29 3 5 8 

30-44 6 3 9 

45-60 1 4 5 

60+ 2 3 5 

Total 13 15 28 

Quando se analisa a escolaridade dos entrevistados, ve-se informações muito diversas. 

No entanto, é clara a concentração de pessoas com escolaridade de Ensino Médio Completo. O 

“ecossistema urbano” de São Jorge não exige ainda uma escolaridade muito alta. Aliado a isso, 

não se tem fácil acesso a universidades ou faculdades, e nem a cursos a distância, visto que o 

serviço de internet em São Jorge ainda é precário. Por conta disso, é mais difícil que a 

escolaridade em geral das pessoas ultrapasse o ensino básico, garantido a todos por lei. Algumas 

pessoas, no entanto, buscaram mais qualificação para melhorar seu trabalho na cidade, ou já 

eram formados no ensino superior quando migraram para a vila. 
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Tabela 6 – Escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade 

Escolaridade Quantidade 

Fundamental Incompleto 4 

Fundamental Completo 2 

Médio Incompleto 4 

Médio Completo 9 

Superior Incompleto 4 

Superior Completo 4 

Pós-Graduação 1 

Total 28 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

 

4.3.2 ANÁLISE DOS IMPACTOS DA ENERGIA ELÉTRICA 

Com as perguntas referentes aos impactos das infraestruturas procurou-se responder 

questões sobre como as pessoas se sentiam antes e depois da implantação dessa infraestrutura, 

e o quão significativa ela foi. Para tanto era importante que os moradores se lembrassem do 

período em que São Jorge não possuía energia elétrica. Isso limitou o universo dos 

entrevistados, tanto no fator idade quanto no tempo que moram em São Jorge. Por conta disso, 

só puderam participar dessa parte das pesquisas os moradores que têm mais de 19 anos de idade, 

e moram na vila há pelo menos o mesmo período de tempo. Dos 28 entrevistados, então, a 

maioria não se recorda ou não viveu a época de transição para a energia elétrica. Dos onze que 

se lembram como foi essa transição, a maioria nasceu em São Jorge, com muitos poucos tendo 

presenciado essa mudança mesmo vindo de outras cidades. 

Tabela 7 – Entrevistados que se lembram da instalação da rede de energia elétrica 

Instalação da Energia Elétrica 

Lembram de S. Jorge sem Energia 

Elétrica 11 

Não lembram 17 
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Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

A maior parte viu o processo de instalação da energia elétrica como eficaz, mas se 

dividiram quando indagados se esse processo rápido ou lento. Apesar de relatos sobre 

constantes quedas de energia e a chegada desta em etapas (primeiro nas casas, depois na rua), 

vários moradores afirmaram que a chegada foi rápida. Não parece estranho, no entanto, essa 

percepção. Depois de tantos anos sem esse tipo de infraestrutura, e vivendo as dificuldades que 

a falta de energia elétrica impõe, entende-se que mesmo a menor mudança já gere um impacto 

sensível. 

Tabela 8 – Caracterização do processo de implantação de energia elétrica 

Caracterização do 

Processo 

Rápido e eficaz 4 

Lento e eficaz 4 

Rápido e 

ineficaz 1 

Lento e ineficaz 2 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

Em relação aos impactos gerados pela energia elétrica, 100% dos entrevistados 

acreditam que houve uma mudança na rotina da população. Isso se dá graças a aparelhos 

elétricos que facilitam a conservação dos alimentos, acesso a informação e entretenimento, e 

ganho no tempo gasto em tarefas domésticas. Tudo isso transformou a maneira de se viver na 

vila.  
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Figura 18 - São Jorge no início da noite, próximo à Casa dos 9 

Fonte: Acervo próprio (2016) 

O aspecto visual da vila é o segundo impacto mais citado. Uma das coisas que orgulha 

o morador de São Jorge é o céu que pode ser visto da vila. Uma das preocupações dos moradores 

com a chegada da energia elétrica seria a perda da visão que eles tinham do céu. De fato, a 

chegada da energia elétrica mudou de maneira drástica o aspecto da vila, visto que antes se 

viam muito mais velas e fogueiras pela cidade, agora temos postes para iluminar as ruas. A 

iluminação antes era feita por lampiões, ou mesmo pela luz da lua. 
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Figura 19 - Lampião a gás no armazém do Seu Claro 

Fonte: Acervo próprio (2016) 

O outro impacto que foi citado foram alterações nas relações interpessoais. Vários 

moradores comentaram sobre como após a chegada da energia elétrica, as pessoas passaram a 

ficar mais tempo em casa, que na rua, ou nas calçadas. Tal mudança diminuiu o número de 

conversas e troca de experiências entre as pessoas que foi substituído pela televisão como 

principal fonte de entretimento e informação. Jacke, uma das entrevistadas, comentou sobre 

isso em uma das suas primeiras falas: “quando a luz chegou, as pessoas foram para dentro de 

casa”. Outras pessoas falaram coisa similares, principalmente os cidadãos mais antigos da vila, 

que presenciaram os tempos de ficar na frente das taperas dos garimpeiros conversando noite 

adentro. 

É interessante notar na fala de algumas pessoas que, na época da implantação da energia 

elétrica tentou-se fazer com que a iluminação na rua fosse feita por postes baixos, permitindo a 

visão céu se manter quase intacta. No entanto, essa proposta foi vencida e hoje temos os 

tradicionais postes em São Jorge. 
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É importante relembrar que os moradores aqui podiam marcar mais de uma opção. 

Então, diversos moradores acreditam que os três impactos (Mudança da rotina da população, 

aspecto da vila ou relações entre moradores) aconteceram concomitantemente, e outros que só 

aconteceu um deles. 

Tabela 9 – Impactos da implantação de energia elétrica 

Impactos da Energia Elétrica 

Mudou a rotina da população 11 

Mudou o aspecto da vila 8 

Mudou as relações entre os moradores 6 

Não mudou nada 0 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

Apesar desse conflito político em relação à iluminação da rua, dez de onze pessoas veem 

a energia elétrica em São Jorge como positiva. É interessante comparar esse resultado com o da 

pergunta seguinte já que os números não coincidem.  

Tabela 10 – Avaliação dos impactos da instalação da energia elétrica 

Avaliação dos Impactos 

Positiva 10 

Negativa 1 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

A partir daqui inicia-se o uso de imagens. As fotos utilizadas foram mostradas aos 

participantes da pesquisa, que escolheram uma das duas de acordo com a sua preferência. 
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                               Foto a              Foto b 

Pode-se ver que as duas fotos contêm o elemento da energia elétrica. No entanto, apenas 

em uma delas a presença da eletricidade tem importância central. A foto b é significativamente 

mais escura que a outra, remetendo, mesmo que indiretamente a São Jorge pré energia elétrica. 

Nessa questão tivemos sete escolhas para a foto a e quatro para a foto b. Veja como os números 

não coincidem com os da questão anterior. Logo, existe aqui uma discrepância entre a imagem, 

o valor simbólico da energia elétrica e o que ela significa na prática. 

Tabela 11 – Escolha das fotos apresentadas 

Escolha das fotos 

Foto a 7 

Foto b 4 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

 

 4.3.3 ANÁLISE DOS IMPACTOS DO ASFALTO  

 

O asfalto chega em São Jorge no início de 2015, e foi inaugurado em julho de 2015. Ele 

é o resultado de uma promessa de asfaltar a estrada rodoviária GO-239 de Alto Paraíso até 

Colinas do Sul. No entanto, a estrada chegou a São Jorge e parou. Não há trabalhos para 

terminar o asfaltamento da estrada até o momento.  
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Figura 20 - Placa do asfaltamento da GO-239, na entrada de Alto Paraíso 

Fonte: Acervo próprio (2016) 

Bom, ao contrário da energia elétrica, não é necessário tanta idade ou tempo morando 

em São Jorge para ter presenciado o processo de asfaltamento da estrada. Sendo assim, todos 

os entrevistados presenciaram esse processo, e souberam responder como foi essa transição. 

Tabela 12 – Entrevistados que lembram da instalação do asfalto 

Instalação do Asfalto 

Lembram da instalação do asfalto 28 

Não lembram 0 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

Sobre o processo de asfaltamento dezessete de vinte e oito entrevistados acreditam que 

o processo foi lento e com impactos. O restante dos entrevistados se dividiram nas outras 

alternativas de maneira irregular. Porém, a segunda opção mais escolhida foi a que o processo 

foi lento e sem impactos. Logo, é possível afirmar que de fato, para a população local a 

construção da estrada de asfalto foi lenta. E foi lenta por que? A estrada foi construída em 

etapas, já que os dezoito quilômetros restantes dos trinta e seis no total estavam embargados e 

não poderia haver construções ali. 
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Tabela 13 – Caracterização do processo de asfaltamento da estrada 

Caracterização do Processo 

Lento e Sem impactos 6 

Rápido e sem impactos 4 

Lento e com impactos 17 

Rápido e com impactos 1 

Total 28 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

Quando se fala dos impactos da estrada de asfalto, se está discutindo principalmente do 

melhor acesso à vila e o aumento no número de visitantes, segundo os próprios moradores. 

Logo depois, vêm relatos sobre menos segurança em São Jorge seguido de menos tranquilidade, 

que estão, de certa forma ligados. É importante ressaltar que essa foi a primeira pergunta em 

que os entrevistados realmente adicionaram respostas totalmente novas. Isso exemplifica a 

importância do campo, e mostra o quanto o trabalho pode conter falhas quando não se leva em 

consideração os saberes populares e de quem o lugar é cotidiano. Além de criar novas opções 

para a questão, os moradores puderam escolher mais de uma opção também. Por isso os 

resultados são tão superiores ao número de entrevistados. Ao mesmo tempo, isso enaltece o 

quanto o aumento no número de visitantes e a melhoria do acesso foram significativos, visto 

que quase todos os entrevistados elegeram os dois como sua escolha. Por outro lado, não 

necessariamente diminui a importância dos outros impactos, mas ilustra que eles de fato podem 

acontecer ao mesmo tempo, ou ser consequência um do outro. Por exemplo, dificilmente a 

violência aumentaria simplesmente por conta do acesso mais fácil. Se houve aumento da 

violência, provavelmente ocorreu devido ao maior número de visitantes, que por sua vez 

decorre do acesso facilitado. 

Foi no campo que se observou com as seguintes informações: não só o número de 

visitantes se alterou, mas o tipo de visitante também. Os moradores atribuem essa mudança no 

perfil do visitante às facilidades de se chegar à vila, e às opções e preços crescentes na vila. 

Jacke, a dona do bistrô Casa da Jia, comentou que os turistas eram mais aventureiros 

anteriormente, e que agora a relação dos turistas com a vila é mais superficial. Isso também 

confere com a informação dada por Rita, a atendente do CAT. Isso se dá porque a maioria das 

pessoas passa mais tempo na vila, agora que o acesso ficou facilitado e podem se hospedar em 
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Alto Paraíso, por exemplo. No total, seis pessoas relataram isso como um impacto do 

asfaltamento da estrada. Outros dois impactos citados por quatro moradores foram: diminuição 

da poluição ambiental e mudança no ciclo da cidade. A diminuição da poluição se refere ao 

assoreamento nas nascentes que correm ao lado da estrada causado pelo cascalho e terra que 

eram levados da estrada em épocas de chuva. 

Levi, um dos moradores entrevistados que se mudou mais recente para a vila, e técnico 

em terraplanagem e construção de rodovias contou como, ao passar pela estrada, percebeu que 

o asfaltamento foi feito de maneira incorreta aos padrões estabelecidos, e que provavelmente 

causou dano ambiental significativo nas áreas no entorno da estrada. No entanto, ele fala 

durante toda a entrevista que o progresso deve chegar a São Jorge, e os moradores devem se 

adaptar a isso. 

Levantou-se também outro questionamento nessa parte da entrevista. Foi relatado que: 

a estrada foi melhor para Alto Paraíso que para São Jorge. Segundo Rita, atendente do Centro 

de Atendimento ao Turista, acredita que os turistas não estão mais ficando na vila. Pode parecer 

que o público aumentou, mas é apenas o fluxo de pessoas que passam por ali. O que se percebe 

é que as pessoas passam por São Jorge, passam um dia ou dois, mas não ficam mais em São 

Jorge, o que antes ela acredita que faziam. 

Tabela 14 – Impactos da implantação do asfalto 

Impactos do Asfalto 

Melhor acesso 25 

Mais visitantes 22 

Menos segurança 9 

Mais Poluição 4 

Menos tranquilidade 5 

Padrão de turismo alterado* 6 

Menos impactos ambientais* 4 

Mudou o ciclo da cidade* 4 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

É interessante que, da parte de alguns entrevistados, vê-se vontade de se organizar para 

lutar por uma São Jorge que agregue a conservação da biodiversidade, a tranquilidade e 
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bucolismo, com o conforto e possibilidades do mundo atual. Ainda falta muito para se alcançar 

se a vila pretende seguir nesse caminho. O que não pode acontecer é a confusão entre as duas 

coisas. Preservar o meio ambiente não é necessariamente manter a ocupação humana como ela 

está hoje. Por exemplo, ainda se fala muito em São Jorge sobre a falta de um Estação de 

Tratamento de Esgoto, e coleta de lixo ainda precária. 

Ao entrevistar um ex-prefeito de Alto Paraíso (Uíter Gomes de Araújo, administração 

de 2005/2008), morador de São Jorge, percebe-se uma reação muito positiva às transformações 

na vila. Literalmente, ele não viu falhas ou nenhum aspecto negativo no asfaltamento da estrada 

ou na instalação da energia elétrica. Ele acredita que faltem ainda algumas das coisas citadas 

acima, mas acredita que São Jorge só tende a melhorar. O interessante é que o entrevistado não 

comentou de sua ligação com a política local. A descoberta de que ele havia sido prefeito 

ocorreu no após o campo, pesquisando mais informações sobre o processo de asfaltamento da 

estrada. A entrevista com o ex-prefeito é um exemplo do que foi visto com vários moradores 

durante as entrevistas, mostrando que a estrada era algo que muitos almejavam há tempos.  

Seguindo o que foi visto com a energia elétrica, a grande maioria dos entrevistados vêem 

a estrada asfaltada como algo positivo, devido à série de motivos listados acima. 

Diferentemente do que foi visto com a primeira infraestrutura listada, os resultados das imagens 

coincidem com a avaliação dos impactos em positivos ou negativos. Acredito que isso se dá 

porque a estrada não afeta diretamente a aparência da cidade, ou a imagem que eles têm da 

cidade.  

       

     Foto c               Foto d 

Então fica muito mais claro para a pessoa que está elegendo a imagem escolher a 

primeira se ela gosta da estrada ou escolher a segunda se ela não gosta da estrada asfaltada. É 
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importante citar que todos os entrevistados admitem que a estrada asfaltada trouxe melhorias, 

mesmo os que acreditam que ela trouxe impactos principalmente negativos. 

Tabela 15 – Avaliação dos impactos da implantação do asfalto 

Avaliação dos Impactos* 

Positiva 24 

Negativa 3 

*: uma das pessoas entrevistadas não quis se posicionar sobre a positividade ou 

negatividade dos impactos. Segundo ela, não teria como se posicionar de um lado 

específico visto que existem tantos impactos positivos quanto negativos. 

Tabela 16 – Escolha das fotos 

Escolha das fotos 

Foto c 24 

Foto d 4 

 

 4.3.4 ANÁLISE DA GEOGRAFICIDADE (TOPOFOBIA/TOPOFILIA) NA 

VILA DE SÃO JORGE 

De maneira igualmente importante foi investigar como os moradores se sentem em 

relação à vila. O que os liga ao lugar, quais os seus sentimentos ao lugar hoje e quais 

sentimentos a sua imaginação do futuro de São Jorge evoca. A geograficidade, ou a relação dos 

moradores com a vila é o que está em cheque aqui. Nessa etapa da entrevista pode-se definir se 

essa relação está voltada para a topofilia ou se encaminha para uma topofobia.  

A primeira pergunta é sobre o que liga as pessoas ao lugar. Da mesma maneira como os 

migrantes foram para São Jorge por motivos diversos, existem os motivos para que eles 

continuem morando na vila. Nesse caso, a grande maioria dos moradores vivem em São Jorge 

como opção de vida. Logo em seguida, vêm emprego, seguido de raízes em São Jorge (uma 

resposta dada por três moradores antigos da vila), e família em último. 

Tabela 17 – O que liga cada entrevistado a São Jorge 

Ligação a São Jorge 
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Emprego 4 

Família 2 

Opção de vida 19 

Raízes em SJ* 3 

*Resposta adicionada pelos entrevistados 

Os resultados da pergunta sobre os sentimentos em relação à São Jorge atual mostram que os 

moradores hoje têm sentimentos muito positivos da vila. Tranquilidade e alegria são os 

sentimentos que arrecadaram a maioria das escolhas. Apenas uma pessoa escolheu um 

sentimento negativo para descrever a sua relação com São Jorge, em se tratando do presente. 

Isso mostra que mesmo com os impactos a médio/longo prazo da energia elétrica, e de curto 

prazo da estrada asfaltada ainda não há indícios de topofobia dos moradores em relação à vila.  

Tabela 18 – Sentimentos dos entrevistados em relação à vila no presente 

Sentimentos - Presente 

Alegria 12 

Tristeza 1 

Tranquilidade 12 

Medo  0 

Paz* 1 

Solidariedade* 1 

Carinho* 1 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

*Resposta adicionada pelos entrevistados 

Mas mesmo pessoas com sentimentos extremamente positivos em relação à vila, 

apresentam críticas ao lugar onde moram. Alguns falam do custo de vida crescente nos últimos 

anos, aliado aos baixos salários e outros de diversas coisas que ainda faltam na cidade, 

melhorias que podem ser feitas. 

Isso já é diferente quando é proposto aos entrevistados pensar no futuro. Enquanto ainda 

temos uma resposta muito mais positiva que negativa dos moradores, o número de pessoas que 

demonstram sentimento de medo com o futuro aumenta de zero para cinco. Ao mesmo tempo, 
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incerteza e tristeza foram resultados que apareceram com mais força no lugar de paz, carinho e 

solidariedade na primeira pergunta.  

Tabela 19 – Sentimentos dos entrevistados em relação à vila no futuro 

Sentimentos - Futuro 

Alegria 9 

Tristeza 2 

Tranquilidade 7 

Medo  5 

Incerteza* 2 

Esperança* 3 

Fonte: OLIVEIRA, G. N. de (2016) 

*Resposta adicionada pelos entrevistados 

Não se pode dizer que as pessoas estão desenvolvendo uma relação de topofobia com 

São Jorge como um lugar, no entanto, os resultados da última pergunta indicam que esse tipo 

de relação com o lugar pode vir a acontecer no futuro. Isso se dá pelo aumento do número de 

sentimentos considerados negativos quando os entrevistados foram indagados sobre o futuro de 

São Jorge. Ficou claro que atualmente a maioria dos entrevistados ainda se encontra topofílico 

em relação à vila, mas fica claro também que o futuro gera inseguranças a respeito da 

manutenção dessa relação. A verdade é que ainda se sabe muito pouco dos impactos a 

médio/longo prazo da estrada, e inclusive os próprios moradores estão preocupados com isso, 

daí a perspectiva para o futuro ser um pouco menos otimista. 

A realidade dos grandes impactos e transformações que vêm ocorrendo na vila desde a 

abertura do Parque Nacional para uso do público, até a estrada asfaltada é que eles 

transformaram São Jorge intensamente. Assim como transformaram a relação dos moradores 

com São Jorge. Apesar dos entrevistados ainda, em geral, não apresentarem topofobia em 

relação à vila, como proposto nas hipóteses, pode-se ver que sua relação com a vila mudou. 

Inclusive, muitos dos entrevistados, que foram para a vila pelos mais diversos motivos, hoje 

continuam morando lá por motivos muitas vezes diferentes. 

Essa mudança é mais evidente quando são ouvidas as pessoas que viveram na vila na 

época do garimpo. Para eles, a cidade (que nem era cidade, como me disse um dos mais velhos 
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moradores entrevistados) passou de uma vila precária com pouquíssimas comodidades da vida 

no urbano, para um centro capaz de atrair turistas do mundo inteiro (e ainda suscetível a uma 

intensificação do turismo), sem perder, ainda, a tranquilidade e a opção de uma vida longe dos 

centros urbanos que eles optaram ou se acostumaram a viver.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após quase um ano no processo de pesquisa (desde o pré-projeto até aqui) é 

recompensador escrever as conclusões do trabalho. Perceber que objetivos foram alcançados, 

respostas foram encontradas (umas sim, outras não; mas isso também faz parte do trabalho 

científico) e perceber que houve um crescimento como pesquisador; é algo gratificante. Aqui 

serão relatadas as experiências com o trabalho e se os resultados obtidos foram satisfatórios ou 

não. 

Em relação às perguntas da pesquisa. Durante todo o trabalho, deve-se dizer que elas 

foram respondidas. Desde quais transformações na infraestrutura urbana de São Jorge foram as 

mais significativas (a energia elétrica e a estrada asfaltada); passando pela percepção dos 

moradores frente aos impactos causados pelas transformações até se esses impactos são capazes 

de alterar a geograficidade deles com São Jorge. 

A partir das perguntas da pesquisa elaborou-se as hipóteses. Foi estabelecido na análise 

dos resultados que a geograficidade dos moradores, a relação com São Jorge é topofilica, em 

sua maioria. No entanto, também ficou claro que ao pensarem no futuro, os sentimentos que 

poderiam gerar a topofobia começam a aflorar de maneira mais significativa. Além das diversas 

falas ilustrando como a vida mudou na vila nos últimos anos. Então, o que pode-se concluir é 

que os impactos das transformações em São Jorge modificam sim a relação dos moradores com 

a vila. Essa mudança de relação tende sim à topofobia. No entanto, não foi confirmada a 

hipótese de que esse movimento futuro em direção à topofobia está diretamente relacionado ao 

“inchaço” populacional/urbano da vila. Se essa topofobia se concretizar, acredita-se que, por 

conta das respostas e da preocupação geral da população de São Jorge, ela viria da poluição 

ambiental e do aumento da violência. Ambas estão ligadas ao “inchaço”, mas essa causa foi 

muito pouco citada como relevante pelos entrevistados. 

Assim como as hipóteses, os objetivos foram alcançados em sua maioria. Tanto o geral 

quanto os específicos podem ser verificados ao longo deste trabalho. Não considero, porém, 

que o último objetivo, o que buscava caracterizar as mudanças na topofilia/topofobia da 

população, foi totalmente alcançado. O que foi visto é que a energia elétrica alterou muito pouco 

a geograficidade dos moradores, ainda mais na transição de topofilia para topofobia; acredito 

que o que ocorreu foi uma intensificação da topofilia, em geral. Agora, a estrada como 

transformação é extremamente recente, o que dificulta a percepção dos impactos pelos 
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moradores, e ainda mais a percepção do pesquisador. Essa caracterização sobre os impactos do 

asfalto então, ainda não foi considerada possível. Mesmo quem era contra o asfalto, ainda 

parece dividido em relação às suas opiniões e mesmo os mais pessimistas não apresentaram 

uma mudança na geograficidade presente, apenas na projeção para o futuro.  

O marco conceitual e a metodologia escolhida para o trabalho foram satisfatórios nos 

resultados que geraram. No entanto, trabalhar com percepções e sentimentos é algo muito difícil 

dado que muitas vezes as pessoas simplesmente não pensam sobre isso cotidianamente. Então 

deve-se ter também o trabalho de conseguir evocar essas percepções e sentimentos. Além disso, 

um trabalho desse tipo corre o risco de se tornar superficial se não for feito com o devido 

cuidado ou com um tamanho considerável. Ao entrar em contato com os entrevistados, ao 

compartilhar de certa forma das suas percepções, tentar compreender suas falas, há um certo 

desgaste emocional para o pesquisador. O exercício de compreender a alteridade pode ser um 

exercício árduo. Não falo tanto da minha experiência, nesse caso, mas de como poderia ser em 

outras circunstâncias. 

 A bibliografia conseguiu atender às necessidades da pesquisa, tanto no âmbito do 

entendimento dos fenômenos, quanto na abordagem e maneiras de pensar a pesquisa. No 

entanto, a própria bibliografia não teria sido tão construtiva sem os campos. Foram eles que 

possibilitaram um entendimento mais aprofundado do processo de transformação de São Jorge. 

 Enquanto frequentador de São Jorge, acreditava que as transformações que ocorreram e 

ocorrem na vila eram maléficas e estavam transformando aquele lugar bucólico, aquele refúgio 

em algo cada vez mais parecido com a cidade grande. Isso me incomodava profundamente. 

Após tentar compreender como pensam e se sentem os moradores da vila, é impossível pensar 

da mesma maneira. Mesmo a imagem romântica da São Jorge sem energia elétrica e “isolada 

da civilização” tem dificuldade de se manter intacta quando pensamos em quem vive nessas 

condições todos os dias, de todos os anos, por anos a fio. A maior parte dos turistas não passa 

mais que uma semana em São Jorge, e pode voltar para o conforto das suas casas. Agora, como 

negar esses mesmos confortos e facilidades para as pessoas que lá vivem. O que se vê na maioria 

dos habitantes é a vontade de ver a vila se transformar. De conseguir aliar a modernidade, os 

avanços técnicos-científicos com a preservação do meio ambiente. Pode parecer ingênuo ou 

utópico. Pode-se discordar de que isso é realmente possível. Mas se a população se dispor 

politicamente a isso, não há nenhum problema em lutar. Inclusive, devem lutar! 
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7. APÊNDICE 

 Segue abaixo o modelo da entrevista utilizada com as suas 4 partes, e as 

descrições de cada parte juntamente com seus objetivos: 

Parte 1: Condição sócio espacial dos moradores 

Nome:______________________ 

Sexo:_______________________ 

Idade:______________________ 

Escolaridade:________________ 

Ocupação:__________________ 

Naturalidade: _______________ 

Se não for de São Jorge, por que se mudou para cá? 

Emprego    (   )        Família   (   )     Opção de vida   (  )      Outro (   ). Qual? __________ 

Há quanto tempo reside em São Jorge: 

 

Parte 2: Impactos da Energia elétrica 

1. Você se lembra de quando ocorreu a instalação de energia elétrica? (   ) SIM  (   )NÃO 

2. Como foi o processo de instalação? 

a. Foi rápido e eficaz (   ) 

b. Lento e eficaz (   ) 

c. Rápido e ineficaz (   ) 

d. Lento e ineficaz (   ) 

 

3. Como a chegada da energia elétrica alterou a vida na vila? (pode marcar mais de 1) 

a. Mudou a rotina da população (   ) 

b. Mudou o aspecto da Vila (   ) 

c. Mudou as relações entre os moradores (   ) 

d. Não mudou nada (   ) 
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e. Outro:_______ 

 

4. Como você avalia a mudança? (   ) POSITIVA     (   ) NEGATIVA 

5. Olhe para as duas fotos, escolha a de sua preferencia: 

 (   )      (   ) 

 

Parte 3: Impactos do Asfalto 

1. Você se lembra de quando o asfalto chegou em São Jorge?   (   ) SIM       (   ) NÃO 

2. Como foi o processo do asfaltamento da pista? 

a. Lento e sem impactos   (   ) 

b. Rápido e sem impactos (   ) 

c. Lento e com impactos   (   ) 

d. Rápido e com impactos (   ) 

 

3. Como o asfalto alterou a vida na vila? (pode marcar mais de 1) 

a. Melhor acesso (   ) 

b. Mais visitantes (   ) 

c. Menos segurança (   ) 

d. Mais poluição (   ) 

e. Menos tranquilidade (   ) 

f. Outro:_________ 

4. Foi uma mudança positiva ou negativa? (   ) POSITIVA     (   ) NEGATIVA 

5. Olhe para as duas fotos, escolha a de sua preferência 
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 (    )          (   ) 

 

Parte 4: Geograficidade(Topofobia/topofiia) dos moradores da Vila 

1. O que você considera que liga você à Vila? 

Emprego    (   )        Família   (   )     Opção de vida   (  )      Outro (   ). Qual? 

__________ 

 

2. Ao pensar na vila de São Jorge, que sentimentos vêm à tona? 

a. Alegria (    ) 

b. Tristeza (    ) 

c. Tranquilidade (   ) 

d. Medo (   ) 

e. Outro:_______________ 

 

3. Ao pensar no futuro da vila quais sentimentos são mais evidentes? 

a. Alegria (    ) 

b. Tristeza (    ) 

c. Tranquilidade (   ) 

d. Medo (   ) 

e. Outro:_______________ 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


