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Resumo

O referido artigo apresenta o resultado de uma investigação a respeito da temática Industrialização,
objetivando analisar como este tema é abordado nos livros didáticos, tomando como base Terra
(2010), Geografia- Conexões, Parte I (Sociedade e Espaço) e James e Mendes (2005), Geografia
Geral e do Brasil- Estudos para a compreensão do espaço, ambos do ensino médio. A abordagem
metodológica é de natureza qualitativa, visto que é feita basicamente a partir de análise, e
interpretação dos livros pesquisados. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros
e artigos científicos a respeito do tema utilizando-se como referência: Carlos (1979, 1990 e 2007),
Côrrea (2003), Lefbreve (2006), Santos (2004) e Sposito (1991). Foram utilizadas as abordagens da
Organização do espaço, que consiste em analisar como o espaço está organizado; e Produção do
espaço, o qual objetiva analisar as relações existentes no espaço. A elaboração do artigo acarretou em
três tópicos de discussão, sendo os dois primeiros concernentes à Fundamentação Teórica:
Organização e produção do espaço: breve discussão conceitual; Industrialização e produção do
espaço; a abordagem do processo de industrialização nos livros didáticos.

Abstract

This article presents the results of an investigation about the subject of Industrialization, aiming to
analyze how this theme is approached in textbooks, based on Terra (2010), Geography-Connections,
Part I (Society and Space) and James and Mendes (2005), General Geography and Brazil - Studies
for the understanding of space, both of high school. The methodological approach is of a qualitative
nature, since it is done basically from analysis, and interpretation of the books researched. In order to
do so, bibliographical research in books and scientific articles about the subject was made using as
reference: Carlos (1979, 1990 and 2007), Correa (2003), Lefbreve (2006), Santos (2004) and
Sposito. The Space Organization approaches were used, which consists in analyzing how space is
organized; and Production of space, which aims to analyze the relationships existing in space. The
elaboration of the article led to three topics of discussion, the first two concerning the Theoretical
Rationale: Organization and production of space: brief conceptual discussion, industrialization and
production of space, approach to the process of industrialization in textbooks.
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1. Introdução

A industrialização é um tema amplamente discutido na Geografia, pois possui um grande potencial
para que a sociedade possa compreender a dinâmica e construção do espaço geográfico, pois esta
interfere em processos de imigração e migração e concomitantemente na apropriação de
determinados espaços, assim como na concentração de capital.

Apesar da industrialização ser reconhecida cientificamente, em vários campos das ciências humanas,
como importante condicionante da sociedade, este assunto vem sendo negligenciado nas instituições
de ensino básico, principalmente, quanto a maneira de sua abordagem nos livros didáticos, que por
vezes sequer mune os alunos de conhecimento necessário para compreender o papel deste enunciado
na formação da sociedade.

No caso da Geografia escolar é notória a elucidação deste conteúdo a partir do método mnemônico,
como exemplo, apresenta-se os níveis de industrialização dos estados brasileiros e pouco se
questiona o porquê desses serem mais industrializados do que outros (tomando como ponto de
partida a história) e a influência da industrialização na produção e organização do espaço brasileiro.

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo tornar compreensível a importância da análise crítica
dos livros didáticos, pois é neles que os profissionais da educação tomam como um norteador para o
desenvolvimento das aulas. Propomos também, a discussão de duas teorias geográficas tão bem
difundidos na academia, com a finalidade de salientar qual desses pode contribuir de modo mais
significativo paraa formação dos discentes, são esses: a produção do espaço e a organização do
espaço.

2. Fundamentação teórica

Nesse item elabora-se uma discussão conceitual, tendo em vista a necessidade de fomentar o debate
sobre espaço, produção e organização do espaço e industrialização, tomando como referência as
definições de Carlos (1979, 1990 e 2007), Côrrea (2003), Lefbreve (2006), Santos (2004) e Sposito
(1991).

2.1 Organização e produção do espaço: breve discussão conceitual

De acordo com Côrrea (2003) a organização espacial é um reflexo social, consequência do trabalho e
da divisão do trabalho, além disso é o resultado do trabalho social que transforma diferencialmente a
natureza primitiva, criando formas espaciais diversas sobre a superfície da Terra, tais como as
cidades, os shopping centers, as estradas etc. Estes objetos organizados espacialmente estabelecem a
organização da sociedade.

Para o autor a organização espacial não é somente um reflexo da sociedade, é, a reprodução social.
Este papel assume importância devido a formas espaciais que o capitalismo cria, exemplificada com
a urbanização, os capitalistas e o Estado são os agentes da organização do espaço. Na sociedade atual
temos uma dimensão econômica extremamente complexa, uma jurídico-política e uma ideológica,
que se cruzam e se completam. (CORRÊA, 2003).

A organização espacial é assim constituída pelo conjunto das inúmeras
cristalizações criadas pelo trabalho social. A sociedade concreta cria seu
espaço geográfico para nele se realizar e reproduzir, para ela própria se
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repetir. Para isto, cria formas duradouras que se cristalizam sobre a superfície
da Terra. Caso contrário, insistimos, a sociedade se extinguiria. (CORRÊA,
2003, p.31).

Então, a organização espacial é resultante do trabalho humano, a produção e reprodução do capital
remete à diferentes classes sociais o que evidencia a forma de como a sociedade está organizada, isto
é, a sociedade é caracterizada a partir do trabalho, sendo o único elemento para a produção do
capital. A divisão do trabalho é encontrada num tipo de sociedade com certo nível de
desenvolvimento das forças produtivas e um modo dominante de suas relações, a organização
espacial resultante refletirá estas características básicas da sociedade e, com isso vão traduzir-se em
classes sociais em contradição (CORRÊA, 2003).

Para explicação da produção do espaço geográfico torna-se necessário que se interprete a relação
dialética entre estrutura, processo, função e forma. Estas são as categorias analíticas que permitem a
compreensão da totalidade socioespacial, como os homens organizam a sociedade no espaço.
(SANTOS, 1985).

Compreende-se que o espaço geográfico é formado por um conjunto de objetos fixos ou formas
espaciais distribuídas e/ou organizadas sobre a superfície da Terra de acordo com alguma lógica.
Consequentemente, pode ser entendida como a segunda natureza, a natureza primitiva que foi
transformada pelo trabalho social.

Diferentemente da organização do espaço, a produção do espaço é produto das relações sociais.
(CARLOS, 1979). O espaço é resultado do que a sociedade produz e reproduz ao longo do tempo
histórico.

Na visão de Lefebvre (2006, p. 46)

As forças produtivas (natureza, trabalho e organização do trabalho, técnicas e
conhecimentos) e, obviamente, as relações de produção, têm um papel – a
determinar – na produção do espaço.

Destarte as forças produtivas determinam a produção do espaço, pois a interação entre meios de
produção e forças produtivas produz espaço. Já as relações de produção, determinam como o espaço
é produzido, porque a sociedade o produz coletivamente.

Na visão de Santos (2004), em período histórico, o “espaço humano” foi, é resultado de uma
construção, e ao se apropriar da natureza e transformá-la para a manutenção da vida, a sociedade
constrói espaço, sendo assim, “Produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis [...]. O ato de
produzir é ao mesmo tempo, o ato de produzir espaço”. (SANTOS, 2004, p. 203).

A matéria-prima da produção do espaço, não é, como para os objetos
particulares, um material particular; é a própria natureza, transformada em
produto, brutalizada [destroçada], hoje ameaçada, talvez arruinada, com
certeza localizada, cheia de paradoxo. (LEFBREVE, 2006, p. 104) (Grifo do
autor).

Dessa maneira, a produção do espaço ocorre a partir da relação sociedade-natureza que, por
conseguinte, transforma o meio ambiente, a qual, no contexto do capitalismo está em risco de
existência.
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Para Carlos (1990) o espaço é social por ser construído e reproduzido e, não simplesmente, por ser
habitado pelo homem. O processo produtivo geral da sociedade é que condiciona a produção deste.
Dessa forma, este é um produto que acumula técnica e cultura, ao longo do processo histórico.

Assim ele não é o enquadramento da ação humana e não se defronta com a
sociedade a partir de uma relação de exterioridade; é produto social de um
processo de produção real e concreto, nascido do trabalho enquanto resposta
do homem a uma série de necessidades que deve satisfazer para sobreviver e
fazer história. (CARLOS, 1990, p. 15).

Tomando como referência a discussão de Carlos (1990), percebe-se que o trabalho, é responsável por
mediar a “relação espaço e sociedade”, pois além de determinar como o espaço geográfico é
apropriado e produzido, atribui valor social ao mesmo.

Lefebvre (2006, p. 76) argumenta que para conseguir assimilar o conceito de produção do espaço é
preciso primeiramente desprender-se das ideologias que apresentam uma falsa aparência do “uso das
forças produtivas no seio dos modos de produção em geral e, em particular, do modo de produção
existente”. Sendo assim, quem se propõe a estudar o espaço a partir dessa vertente teórica necessita
identificar a essência do papel do capitalismo na produção e reprodução do espaço.

Em virtude do que foi mencionado, a organização do espaço difere da produção do espaço, pois
enquanto a primeira define o espaço como um conjunto de objetos fixos ou formas espaciais
distribuídas ou organizadas, a segunda teoriza que o espaço é um produto da relação sociedade e
natureza na história. O espaço não é somente um reflexo da sociedade, mas, sim, um produto,
decidimos propor a produção do espaço como matriz teórica deste artigo.

2.2 Industrialização e produção do espaço.

Para início de discussão, toma-se como referência Sposito (1991, p. 48), a industrialização é “um
processo mais amplo, que marca a chamada Idade Contemporânea e, que se caracteriza pelo
predomínio da atividade industrial sobre as outras atividades econômicas o que marcou uma grande
expansão econômica”.

Quanto mais se estuda o processo de industrialização e sua materialização
nos diferentes espaços, mais se compreende que, além de muito complexo,
este é um processo que se concretiza de diferentes formas. O espaço é
produto e condição da sociedade e, portanto, cada uma dá origem a um
espaço particular. (CARLOS, 1990, p. 5).

De acordo com a citação acima o processo de industrialização remete a uma produção do espaço
como condição de existência da sociedade. Vale ressaltar que, no Brasil, esse processo contribuiu
para uma urbanização e, sendo assim, atribui sentido ao que chamamos de “espaço urbano”.

Segundo Carlos (1990), o espaço é um produto que acumula técnica e cultura ao longo do processo
histórico. Relacionando à industrialização, esse processo produz espaço quando a industrialização
interferiu no processo de urbanização levando-se a formar um espaço “urbano”. Logo, justifica-se o
fato de industrialização e urbanização aparecerem sempre juntos, a ponto de pensar ser um processo
duplo ou com duas facetas (SPOSITO, 1991, p. 47).
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“A indústria é a atividade capaz de produzir e desenvolver a integração de vastas áreas” (CARLOS,
1990). Percebe-se uma capacidade de articulação espacial da indústria e como a indústria interfere na
sociedade. Diante disso Carlos (1990) afirma que:

O processo de industrialização, ao provocar uma profunda alteração na
divisão social e espacial do trabalho, implica mudanças radicais na vida do
homem. A aglomeração da população, dos meios de produção e de capitais
num determinado ponto do espaço, multiplica os pontos de concentração e
produz uma rede urbana articulada e hierarquizada. (CARLOS, 1990, p.35).

Logo, o processo de industrialização implica várias mudanças na sociedade, dentre elas, surgimento
de fábricas, trabalho assalariado, produção em série, e etc, o qual foi responsável pela alteração da
economia, mudanças nas relações sociais, dentre outras questões.

3. A abordagem da industrialização pelos autores dos livros didáticos.

A industrialização é um processo que contribui para o entendimento e produção do espaço
geográfico e, se faz necessária ao ensino da Geografia, pois possibilita a compreensão da realidade e
do mundo. Neste tópico, avalia-se a forma de abordagem desse tema pelos autores dos livros
didáticos, para isso, foi analisado conteúdo dos livros estudados no ensino médio. Tomou-se como
referência Terra (2010), Geografia- Conexões, Parte I (Sociedade e Espaço) e Tamdjian (2005)
Geografia Geral e do Brasil- Estudos para a compreensão do espaço.

Em Geografia Geral do Brasil, publicado em 2005, todo capitulo é usado para o estudo da
Industrialização, intitulado como “Industrialização do Espaço Brasileiro”, remete a um capítulo
grande com um total de vinte e cinco (25) páginas. O capítulo inicia-se com um pequeno texto e
alguns mapas referentes ao espaço brasileiro antes da industrialização, este texto vem acompanhado
de pequenos mapas, contudo, não especifica que este espaço já estava formado e constituído por
povos com seus hábitos, costumes e valores próprios. Ilustra-se três mapas referentes aos séculos
XVII, XVIII e XX a produção agrícola referente a cada século citado, porém, são mapas
desvinculados da discussão, como também, são mapas pequenos o que impede a visualização e à
compreensão do aluno.

Uma crítica construtiva em relação à abordagem histórica que o livro adota é que se deveria ter
relacionado o processo de apropriação do espaço brasileiro pelos portugueses a partir dos
documentos oficiais da coroa portuguesa (Bula Intercoetera, Tratado de Tordesilhas e Carta de Pero
Vaz de Caminha). Essa lacuna no texto pode gerar interpretações equivocadas para os leitores, pois
para que seja possível compreender a formação territorial brasileira é necessário uma leitura histórica
das relações sociais que estão por detrás da produção do espaço.

Os autores discutem o “processo de industrialização brasileiro”, definindo-o como Primeira fase: “O
surto de 1808 a 1914”, a saturação dos mercados consumidores dos países desenvolvidos e a rápida
obsolescência das máquinas industriais dessas empresas impostas pela Terceira Revolução
Tecnológica, são elencadas como os principais fatores que desencadearam o “surto”. Entretanto, esta
palavra “surto” é mal colocada, ainda que, nos parágrafos posteriores o autor utiliza desta expressão
fazendo juízo de valor considerando-a como pequeno “surto”. Os autores abordam que o grande
número de indústrias trouxe consigo alguns problemas, tais quais: “saturação no transporte público,
falta de saneamento básico, falta de mão-de-obra qualificada, o que provocou a descentralização das
indústrias para outras regiões”.
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Outra crítica que evidencia é a instalação do café como propulsor da indústria, todavia, não afirma
sobre essa produção no Brasil, em que aparece como se estivesse surgido do nada, ou seja, sem
explicações. Nesta parte, tem-se uma imagem com uma legenda importante ao mostrar a chegada dos
imigrantes europeus para trabalhar na indústria têxtil, porém, no texto não foi salientado o conteúdo.
Sugere-se que ao trabalhar em sala de aula esse livro, seria importantes tais questionamentos: o
porquê de se trabalhar na indústria têxtil? Porque esta exploração?

Outro fato, é que o autor apresenta o surgimento das favelas apenas relacionando com os fatores que
impulsionaram o surgimento desta, entretanto, não apresenta os aspectos culturais, os valores dos
moradores deste lugar, a subjetividade dos indivíduos, como também os motivos desta ocupação
devido à falta de interesse do poder público para esta parcela da população. Apresenta apenas um
quadro abordando qual o sinônimo da palavra, o que reflete a exclusão, mas o conteúdo deixa a
desejar.

“A segunda fase: 1914 a 1955, a fase nacionalista” assim definido pelo autor, inicia-se com a crise de
1929 associada ao fim do ciclo do café, este capítulo apresenta os fatores que impulsionaram a
Segunda Revolução Industrial, sem abordar sobre o conteúdo, este tópico é carente de imagens,
apresentando apenas uma imagem retratando as obras da construção da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) em 1945, e um quadro conceitual relacionado com a siderurgia. A “terceira fase:
1956 a 1990, o desenvolvimento acelerado, neste período houve um grande crescimento industrial
decorrente de investimentos estrangeiros, as transnacionais e as multinacionais. Tem início então, a
tríplice aliança, a base industrial brasileira.

Em alguns pontos, o autor é coerente as temáticas abordadas, alguns outros temas são abordados
superficialmente. Os principais temas abordados pelo autor neste capítulo são: a divisão
internacional do trabalho, os bens de produção, o neoliberalismo, a reorganização espacial das
industrias no país, entre outros. Destacam-se a abordagem do capitalismo, a divisão internacional do
trabalho e os bens de produção, como também, as fases da revolução industrial e os reflexos que a
industrialização causou no país. O livro possui mapas em evidencia, gráficos, imagens e tabelas,
porém são pouco discutidos, os mapas são pequenos. Há no conteúdo muitos quadros conceituais que
por sua vez atrapalha o entendimento do aluno, são quadros grandes o que toma bastante espaço da
folha.

A Industrialização discutida no livro: Geografia- Conexões, Parte I (Sociedade e Espaço) Terra,
(2010), inicia-se no capítulo 02 intitulado: A formação da economia global, é bem ilustrada, possui
mapas, tabelas, gráficos, imagens com o objetivo de facilitar o entendimento do conteúdo, possui
alguns questionamentos referentes ao assunto abordado como também endereços eletrônicos para a
pesquisa complementar.

Este capítulo é subdividido em três seções. Cada seção tem como suporte didático, a apresentação de
seus objetivos e, também, dos termos e conceitos que serão salientados. Avaliamos essa
característica como positiva, pois antes do aluno iniciar a leitura, já estará ciente do que o autor
pretende abordar.

Na seção 2.1, intitulada: “Colonialismo e integração mundial” contém um texto coerente com a
realidade, pois é explicado historicamente, o porquê dos países colonizados pelos europeus terem o
seu processo de industrialização tardiamente; além disso, há a imagem sobre a exploração dos povos
nativos da América na qual está relacionada com o texto.

Outro ponto positivo é que o autor não ignora o fato de que já havia sociedade antes dos portugueses
colonizarem o Brasil, assim como, não é negado que já havia um território estabelecido pelos povos
autóctones. Sendo assim, os alunos poderão compreender que o espaço é socialmente produzido.

Na seção 2.2 encontra-se um texto e imagem relacionados aos “ciclos de inovação tecnológica da
economia industrial”, entretanto o recorte feito sobre isso, pode gerar interpretações equivocadas,
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pois dá a atender que algumas tecnologias e fontes de energia não foram mais utilizadas depois que
foram “descobertas” outras maneiras de produzir.

O tema Primeira Revolução Industrial está restrito apenas a uma lauda, entretanto, a ilustração
utilizada pelo autor foi bem empregada para que se possa compreender a diferença da manufatura e
da maquinofatura (técnica que passou a ser amplamente difundida nesse processo).

A Segunda Revolução Industrial foi negligenciada enquanto conteúdo programático do livro, pois,
além de um pequeno texto explicando-a, não há outros recursos para compreendê-la.

Antes de adentrar ao conteúdo referente à Terceira Revolução Industrial, o autor achou relevante
explicar alguns acontecimentos históricos que desencadearam esse processo, mostrando-se assim,
atencioso à influência histórica na produção humana.

A terceira e última seção, feita pelos autores do livro, denominada: a Terceira Revolução Industrial e
a globalização contemporânea está explicada e ilustrada. Ao retratar a Revolução Informacional, o
autor utiliza 4 páginas, a qual está composta por textos e 1 imagem.

Entretanto, o autor utiliza um pequeno mapa para evidenciar a concentração de transnacionais no
mundo. Outro erro aparente é a ausência de explicação acerca do porquê de alguns países deterem
um maior número de empresas multinacionais do que outros. Notamos que essa abordagem tem
pouco a contribuir para o entendimento do espaço geográfico enquanto produto da sociedade.

Este segundo livro analisado não inclui a industrialização brasileira, apenas apresenta um panorama
geral acerca de algumas influências históricas da industrialização em escala global.

4. Considerações finais

O desenvolvimento do presente artigo permitiu a compreensão sobre a Organização do espaço, a
produção do espaço, industrialização, bem como, a abordagem de industrialização nos livros
didáticos do ensino médio.

Contribuiu substancialmente para pesquisas sobre a abordagem do tema industrialização nos livros
didáticos, o que evidenciou equívocos nos mapas, nas figuras, tabela, gráficos e imagens, o que na
maioria estão desvinculados com os textos. Os mapas, em particular, são pequenos, incoerentes, com
muitas informações desassociadas do texto, o que impossibilita a compreensão do aluno.

Possibilitou a construção de uma análise crítica nos livros didáticos, bem como, no conhecimento de
conceitos para entender como se deu a formação do território e quais consequências se teve a partir
da apropriação territorial, que por sua vez, na análise que fizemos sobre o livro, os autores
evidenciam a favelização, mas não argumentam os problemas advindo desta, nem remete os valores
dos moradores, a subjetividade deles, nem tão pouco o desinteresse do poder público sobre essa
parcela de indivíduos.

Ampliou o conhecimento sobre a expansão da produção industrial e os impactos profundos no que se
refere a esse processo, seja nas esferas sociais e econômicas, bem como, compreender como a
atividade industrial expandiu e contribuiu na produção do espaço brasileiro.

O presente estudo expõe que a sociedade é caracterizada a partir do trabalho, sendo o único elemento
para a produção do capital, ou seja, o capitalismo utilizou do espaço como acumulação, assim como,
compreender que a produção e reprodução espacial são formas que o capitalismo cria a partir relação
sociedade-natureza.
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De acordo com os tópicos apresentados pode-se concluir que a industrialização se caracteriza como o
predomínio da atividade industrial, o que marcou a expansão econômica, que por sua vez contribuiu
para a urbanização.
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