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RESUMO

Na geografia humanística a categoria lugar corresponde à totalidade social. Neste estudo é utilizada para
reflexão problematizada dos fenômenos sociais e da organização espacial a partir do dialogo entre as
correntes dialéticas e a humanística. O lugar é o elo entre espaço-homem-tempo, o global/regional e base
para aliar teoria/prática na produção do conhecimento científico e político pedagógico. É o lócus da
concretização e materialização dos fenômenos sócioespaciais, é nele que os sujeitos sociais históricos se
reconhecem, se identificam, dão sentido e significado ao movimento contraditório, desigual e combinado
da sociedade e da vida. Na Colônia Treze a ação dos agentes modeladores do espaço é analisada com base
em mapas mentais e dados estatísticos, utilizando categorias como: Estado, cooperativismo, políticas
públicas, ruralidade e urbanização, visando à transformação cultural e sócioespacial.
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ABSTRACT

In humanistic geography the category of place corresponds to the social totality. This study is meant to
reflect the problematic phenomena of the social and spatial organization right from the dialogue between
humanistic and dialectic basis. The place is the bond between man-space-time, the global / regional and
basis to combine theory / practice in the production of scientific knowledge and political teaching. It is the
locus of implementation and realization of the socio-spatial phenomena upon where the social historical
subjects are recognize, identify, by sensing and by achieving meaning towards the contradictory
movement, which is uneven and combined to society and life. In Colônia Treze the action of spatial
modeling agents was analyzed based on maps of mindset and statistical data, applying categories such as:
state, cooperative, public policies, rural and urbanization, while focusing on the socio-spatial and the
cultural transformation.

Key-words: Place, Geography, Colônia Treze.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa tem como base de discussão a análise dos elementos que interferem na
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dinâmica sócioespacial da Colônia Treze, localizada no município sergipano de Lagarto, visando contribuir,
a partir do conhecimento da sua organização sócioespacial, para a aproximação do processo de
ensino-aprendizagem na geografia escolar, com base na realidade vivida e significativa das pessoas que
residem no lugar.

A Colônia Treze, na condição de Povoado, vive sob a égide ideologicamente depreciativa sobre a qual se
moldou a lógica da organização social e das relações sociais de produção no cenário histórico brasileiro. No
Brasil as áreas rurais, os povoados rurais, foram relegadas a um plano secundário, na lógica do processo
de urbanização e de industrialização. Plano secundário e subordinado aos interesses e ditames do capital.

Neste sentido, e seguido essa mesma linha de pensamento, a vida das pessoas comuns, das pessoas
simples, apesar da sua importância na condição de força de trabalho, na exploração da sua força de
trabalho para manter o movimento e a dinâmica do capital, essas pessoas são relegadas a invisibilidade
(MARTINS, 2003; MAX-NEEF, 1998), recebendo denominações genéricas e depreciativas. As pessoas que
residem nos povoados rurais, não são consideradas geradoras e produtoras de uma cultura e de
conhecimento significativo o suficiente para serem reconhecidos e utilizados como componente
dinamizador do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para tornar os conteúdos escolares mais
expressivos e cheios de vida.

Alia-se a visão ideológica da superioridade hierárquica da cidade (lócus primaz da contradição capitalista e
de reprodução do capital), à superioridade também das pessoas, entre os sujeitos sociais que vivem e
residem nas cidades, sobre aqueles que vivem e se reproduzem no rural. Tem-se a segregação social
combinada à segregação espacial.

A presente pesquisa foi desenvolvida visando aproximar teoria/prática ao eleger o lugar como a categoria
que revela a vida dos sujeitos sociais anônimos genericamente denominados de camponeses (com peso
histórico relevante e incontestável), lavradores, rurais, pobres, matutos...

Eleger o lugar como categoria de análise e a Colônia Treze o recorte espacial nos reveste de um duplo
desafio. O primeiro refere-se à categoria lugar que pode ser simplesmente compreendida e utilizada
apenas como localização, um ponto no mapa, uma simples referencia a uma dada localidade na superfície
da terra, sem sequer se referir ao seu conteúdo, como a compreendemos direcionada para a interseção da
vida dos indivíduos, grupos sociais, no seu espaço e lugar, espaço e lugar dos homens (TUAN, 1983;
1991), o lugar como a representação e expressão da geografia existencial (SAMUELS, 1981). O segundo
desafio refere-se ao recorte empírico, uma vez que os dados estatísticos oficiais referem-se à escala
municipal. Entender e estudar Povoado Rural significa verticalizar o estudo e adentrar nas Secretarias
Municipais para filtrar e produzir os dados referentes àquela dada localidade. O estudo por si só, já se
reveste de contribuição, uma vez que não se produz ainda dados específicos na escala do Povoado Rural, o
que pode enriquecer ainda mais o sofrido fazer pedagógico dos professores inseridos na rede municipal
rural de ensino, dada a escassez de informações muitas das quais extremamente relevantes para dar um
novo significado ao fazer pedagógico e elevar a autoestima da comunidade estudantil.

Assim o levantamento de dados sobre a Colônia Treze cobre uma lacuna ao tempo em que as entrevistas
realizadas entre moradores das velhas e novas gerações abrem a possibilidade para utilizar a memoria, os
mapas mentais como recurso pedagógico e instrumento de resgate da história, da identidade do lugar, e
do papel dos sujeitos sociais históricos que produzem cultura e espaço do seu jeito. A utilização da
memória do sujeito se reveste de um significado ímpar, uma vez que independem de faixa etária, posição
e condição de classe, de gênero, uma vez que o homem é em essência um ser existencial que vive e
produz todo o tempo significados.

Desta maneira a memoria dos moradores das gerações passadas pode dialogar com as das novas
gerações. Desse encontro, nasce o encantamento, desabrocha um novo olhar sobre si, sobre o outro,
sobre a história, sobre o lugar. É pelo conhecimento que a escola e o fazer pedagógico assumem um papel
singular na construção de novas e significativas realidades, produzidas pelos sujeitos sociais históricos que
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vivem o dia a dia da comunidade, da escola, da sociedade.

Partimos do princípio de que a geografia é o estudo da Terra como o lar das pessoas (TUAN, 1991, p.89).
Para tanto o contato direto com as pessoas que vivem na comunidade, suscita a busca pela interpretação
do lugar expresso na descrição de mapas mentais, como materialização do resgate da memória.
Procura-se analisar, como os indivíduos percebem o lugar – suas relações, seus sentimentos, seus
significado. Qual o sentido do lugar para essas pessoas e como o fazer cultural pode contribuir para
revalorizar a prática pedagógica e elevar a autoestima da comunidade ao se reconhecerem como sujeitos
sociais históricos, indivíduos e grupos que produzem espaço, produzem cultura, seu espaço, sua cultura
em interface e diálogo com o regional e global, numa interconexão que coloca o lugar como categoria
primaz para o entendimento da ciência geográfica e do refazer-se pedagógico.

2. USO DE MAPAS MENTAIS: PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA A PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE O LUGAR.

Para Nogueira, (in Pontuschka e Oliveira, 2004, p.129), os mapas mentais são representações construídas
inicialmente tomando por base a percepção dos lugares vividos, experimentados, portanto partem de uma
dada realidade. Nesse sentido, na Colônia Treze, tal direcionamento condicionou a representação das
novas percepções das pessoas da comunidade surgidas com a convivência entre as velhas atividades
rurais e as novas que se articulam com os equipamentos urbanos, o que materializa uma nova paisagem,
um território que passa por novos arranjos espaciais, implicando em novas relações sociais e de produção,
com a entrada em cena de outros agentes modeladores do espaço, como por exemplo, os promotores
imobiliários.

Ao trabalhar as mudanças a partir da análise do lugar foi possível entender como o espaço é percebido
pelo grupo social da comunidade estudada, as transformações que ocorrem no espaço, pela ação do
homem, principalmente, com a expansão urbana, a construção de Conjuntos Habitacionais oriundos do
PAR (Programa de Arrendamento Residencial) do Governo Federal, dão novas formas aos objetos
geográficos e com isso, cria-se uma atmosfera social de mudanças no comportamento e hábitos da
população. Desse modo, a paisagem até então rural, passa por alterações e até mesmo é substituída por
novas.

A globalização trouxe uma interligação econômica e política que aproximou as informações entre os vários
cantos do mundo. Diante disso, se passou a discutir o fato de está havendo ou não uma homogeneização
cultural, no que diz respeito aos princípios norteadores da sociedade de consumo. Um discurso que se
utiliza da mundialização das relações sociais, permeadas de novos valores culturais, as quais são
incrustados pela perspectiva ideológica, de haver uma mesma linha de se pensar e agir no espaço.

Mas o avanço capitalista ao invés de homogeneizar o mundo, num mesmo nível de desenvolvimento,
acentuou ainda mais as desigualdades sociais, por ser um sistema desigual, contraditório e combinado.
Nesse sentido, as relações estabelecidas no lugar, antes tão isoladas e intrínsecas ao grupo social,
continuam existindo e resistindo, mesmo com a entrada de novos valores. Fato contrário do que se
pensava com a lógica da globalização[3] que se apresentava como criadora de uma nova cultura, a do
capital homogeneizante mundial.

Desse modo, o lugar cada vez mais se constitui numa articulação entre o local e o mundial. Assim, como
salienta CARLOS (2007, p.14), o lugar guarda em si e não fora dele o seu significado e as dimensões do
movimento da vida, possível de ser apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo. O lugar se
produz na articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a especificidade histórica do
particular.

Com as mudanças materializadas na paisagem e, consequentemente, com o crescimento dos lugares
expresso no processo de urbanização, permeados pelas práticas de desenvolvimento, no lugar ancora-se
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um novo caráter de acessibilidade às informações. Mas sem deixar de expressar as relações estabelecidas
no local, pois é no lugar que os ditames globais se materializam.

Neste sentido a pesquisa em tela, apresenta cunho qualitativo e quantitativo, numa interface das relações
estabelecidas no lugar ao longo do processo histórico da formação da referida Colônia Agrícola. A etapa
qualitativa deu-se com a realização de contatos com membros da comunidade a fim de desenvolver a
técnica da construção do mapa mental. O mapa mental é elaborado pelo entrevistado a partir do resgate
da sua memoria sobre a sua vivencia no lugar. É o próprio sujeito social entrevistado que realiza seu
próprio percurso e destaca os fatos, momentos e situações que estão vivas na sua memoria, como os
acontecimentos que expressam o sentido, significado e sentimento que se tem sobre o lugar, em períodos
passados e presente. O mapa mental apresenta a percepção do sujeito social histórico sobre o lugar.

Destacamos trechos do mapa mental de duas entrevistadas. No primeiro mapa mental destacamos a
memoria de J. A. O. Esta senhora possui 88 anos e descreve a Colônia desde seu surgimento, a
demarcação dos lotes agrícolas e a articulação com a Cooperativa até os dias atuais. Segundo Dona J. A.
O:

“as terras do Treze foi dividida com as pessoas que vinha de outros lugares e foi
feita a cooperativa e todo mundo ficava sócio. Nois plantava e vendia pra
cooperativa e ela era muito rica e todo mundo tinha dinheiro pra plantar e quando
casava tinha dinheiro pra fazer sua casa. O Treze tinha poucas casas e até 1970 a
estrada era de barro e quando queria ir pra Aracaju só tinha um carro que ia de
manhazinha cedo e voltava de tardinha. E a pra ir pra feira em Lagarto (distância
de 13 Km) nois ia de pé ou quem tinha carroça ia de carroça. Aqui só tinha casa
aqui acolá, mais hoje o Treze cresceu e as pessoas tem de estudar porque a roça
não dá mais”. (J. A. O. 2013)

No resgate da memória dona J.A.O, tem-se o destaque dos elementos que imprimiam as características do
lugar, apresenta o estilo de vida das pessoas e como as mesmas apresentavam condição econômica
equitativa. Observa-se como a vida das pessoas estava relacionada à atividade agrícola e como essa
atividade mediada pela venda da produção à cooperativa supria as necessidades da vida cotidiana e na
própria reprodução da vida, pois havia “dinheiro para construir a casa”. As dificuldades relacionadas à
escassez de transportes para o deslocamento dos moradores do Povoado à capital ou a sede do Município.
No entanto, a vida das pessoas estava assegurada com a atividade agrícola e o seu retorno financeiro,
situação que aparentemente não exigia escolaridade dos colonos nem dos seus filhos. “... o Treze cresceu
e as pessoas tem de estudar porque a roça não dá mais” (J.A.O), essa é a leitura do que é para essa
entrevista o Treze hoje, ambiente que não permite mais a vida e reprodução social dos sujeitos a partir
exclusivamente da atividade agrícola, o que implica na necessidade de escolaridade.

Deste registro tem-se a configuração política e ideológica de um momento histórico não muito distante no
Brasil, de que o agricultor não precisava se escolarizar. Escolarização era sinônimo de urbanização. Tal
fato se traduz na existência das escolas rurais isoladas e nos investimentos escassos para a escolarização
nas áreas rurais na atualidade.

A seguir apresentamos trechos do registro obtido da estudante E. O. S de 19 anos. A mesma discorre
sobre o processo histórico do lugar, mas também ressalta os problemas sociais que estão nas pautas de
discussões dos movimentos populares na atualidade. Assim a estudante E.O.S se expressa:

“o primeiro destaque da Colônia Treze ocorreu durante o auge da Coopertreze que
por muitos anos impulsionou a economia e o desenvolvimento da região. Mesmo
com a decadência da Cooperativa o povoado continua a crescer, porém com
atividades agrarias independentes e a criação de pequenos comércios. No decorrer
dos anos, o espaço que antes era completamente rural foi tomando ares urbanos à
medida que o comercio foi crescendo e se fortalecendo e com a criação de
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pequenas fábricas. Essa nova situação foi motivo para que os próprios moradores
da Colônia Treze permanecessem no seu lugar e pudessem sobreviver do trabalho
de diversas áreas presentes. Mesmo carente de mudanças de infraestrutura, no
sistema de gestão pública – na saúde, na educação, segurança, entre outros – este
é um bom lugar para si viver”.

Nota-se que a estudante conhece a realidade do lugar e o destaque e importância da Cooperativa para a
configuração sócioespacial da Colônia Treze. Ao relatar as mudanças ressalta que as mesmas são
importantes como elementos motivadores para a permanência das pessoas no lugar e o seu crescimento
vegetativo. Assim é pertinente compreender como as duas falas interagem e de um lado o crescimento do
lugar implica na percepção de Dona J.A.O a necessidade de escolarização para que as pessoas estejam
aptas a conviverem e produzirem o espaço de acordo com a nova dinâmica, dinâmica essa que como
apresenta E.O.S se materializa na dinamização do comércio e setores de serviços, o que permite a
manutenção da população. Assim o novo não é apresentado como componente de depreciação do lugar,
mas, como resultado do próprio movimento e dinâmica da realidade.

Diante da contribuição dos relatos das entrevistadas percebemos que a terra surge como principal aporte a
vida na região e ela passa a perder seu valor de uso a partir do surgimento de costumes e materiais
urbanos na área, afetando a estrutura existente, ocorrendo mudança na função e uso da terra, de espaço
de produção agrícola para lugar de instalação de imóveis urbanos. O lugar muda através de prerrogativas
muitas das vezes adversas a sua realidade, internalizando hábitos e situações externas aos costumes
locais.

O uso da terra apresenta novos valores e significados diante da urbanização, principalmente com a
elaboração do projeto de criação da área de expansão urbana do Município de Lagarto abrangendo parte
do Povoado da Colônia Treze em processo de votação pelo Legislativo. Um tema de suma importância para
as discussões geográficas na escola, o que não tem ocorrido, no sentido de despertar nos
indivíduos/alunos a ação/participação enquanto sujeito partícipe da dinâmica social.

Trazer para a escola os assuntos do cotidiano ainda é um desafio diante do cumprimento de uma
programação que privilegia os conteúdos dos livros didáticos. É preciso vencer as barreiras e despertar
novos olhares diante dos acontecimentos sociais, seja a nível local ou global. As manifestações da
população nas ruas no Brasil – movimentos populares nas ruas – “Vem Prá rua”, “Tarifa Zero”, traz à tona
discussões que permeiam prerrogativas relacionadas à posição dos indivíduos diante dos fatos,
despertando para qual significado e repercussão estas manifestações populares se reproduzem na Colônia
Treze.

A população da Colônia Treze, também realizou manifestações nas principais ruas do povoado, para
reivindicar melhores condições de vida – saneamento básico, torre de telefonia celular, diminuição dos
valores das taxas de iluminação pública. Estas e outras questões entram na pauta das discussões do dia a
dia e estão diretamente relacionadas aos estudos geográficos, podendo, assim, serem debatidos nas salas
de aula.

Dessa forma, a relevância das discussões relacionadas ao lugar faz suscitar a reflexão sobre saberes
geográficos de que o indivíduo ou grupo social é portador, fazendo desse saber ponto de partida para o
processo de ensino e aprendizagem. Assim, MACIA e KATUTA (2005) enfatiza que é preciso ter como meta
uma educação direcionada para a construção da autonomia intelectual, com ampliação do espaço público
de debate. Neste sentido, dentro dos estudos geográficos é imprescindível a conciliação entre os saberes
geográficos construídos cotidianamente e os produzidos no âmbito acadêmico-científico dentro fora da sala
de aula.

A pesquisa qualitativa se pautou também na literatura específica como suporte teórico para entender a
categoria geográfica lugar, sua articulação com o mundo e como as pessoas criam suas percepções acerca
do mundo. Dessa forma, detectamos três fases na Colônia Treze: o processo de colonização, o auge com o
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cooperativismo, e o esfacelamento da terra agrícola na atualidade, como resultado do processo de
mudança no uso do solo e na obtenção da renda da terra. Tais fases contribuíram e contribuem para a
dinâmica das relações estabelecidas no lugar, através da configuração de novos e velhos hábitos,
costumes, valores e tradições.

A Coleta de dados estatísticos foi realizada no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); no
SIAB/PSF (Sistema de Informações da Atenção Básica do Programa de Saúde da Família); na SEMAR/SRH
(Secretaria de Recursos Hídricos); e na Coopertreze (Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze), onde
foram selecionados registros de fotografias antigas que permitiram a comparação visual entre os objetos
geográficos antigos, com os objetos recentes. Como resultado nos trabalhos de campo, foram realizados
registros fotográficos da área de estudo nos anos de 2009 a 2013, os quais permitem visualizar
comparativamente as mudanças na paisagem do Povoado.

3 COLÔNIA TREZE – LAGARTO/SE: MARCO PARA A ANÁLISE GEOGRÁFICA DO LUGAR.

Localizada no Município de Lagarto, na porção centro-sul do Estado de Sergipe, o Povoado Colônia Treze
se constitui, desde a sua origem em marco referencial levando em consideração três distintos aspectos: o
primeiro relacionado à percepção do que se convencionou como espaço rural; o segundo pela atuação
direta do estado na implantação e consolidação do referido povoado e o terceiro pelo fato das suas
atividades econômicas estarem vinculadas a ação da COOPERTREZE, uma experiência singular no Estado
de Sergipe.

Diante desse contexto, a Colônia Treze, criada nos idos dos anos de 1950 é resultado da combinação da
ação do Estado pelo viés da política de colonização – política de reestruturação fundiária, articulada em
seguida, com a política de modernização da agricultura[4] sergipana. Modernização essa entendida como
processo de produção de cultivos monocultores destinados ao mercado externo e interno.

Assim, a história do Povoado Colônia Treze, alia a conjunção de interesses do Estado e do Mercado,
coligada com a criação da COOPERTREZE como entidade jurídica mediadora entre os colonos, o Estado e o
mercado.

A Colônia Treze se encontra inserida na porção do Município responsável pela produção dos cultivos
agrícolas. Essa realidade, no entanto, encontra-se em fase de alteração. O Estado altera sua política de
atuação na área, agora direcionada para a instalação de conjuntos habitacionais na Colônia Treze,
destinadas à população de baixa renda, a partir do PAR (Programa de Arrendamento Residencial).

Desta ação do Estado resulta a nova configuração da renda da terra no Povoado, pois a renda da terra
para fins urbanos se sobressai à renda da terra advinda das atividades agropecuárias. Combinada com
esta questão, os colonos vivem ainda, na atualidade, uma nova experiência, pois com a desativação da
COOPERTREZE, eles deixam de ter o suporte dos seus dois principais pilares: o Estado e a Cooperativa.

A colônia Treze possui atualmente 8.975 habitantes, comporta 9,5% da população do Município de
Lagarto, composta de 94.862 habitantes (IBGE, 2010). Comparando a população do Treze, observa-se que
ela é maior do que a população de 19 municípios sergipanos como exposto na Tabela 01.

Tabela 01 – Comparação entre a População do Povoado Colônia Treze e a População de 19
Municípios Sergipanos – 2011.

Ordem Município/ localidade População
01 Colônia Treze 8.975
02 Pedrinhas 8.833
03 Pirambu 8.369
04 Siriri 8.004
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05 Brejo Grande 7.742
06 Muribeca 7.344
07 Santana do São Francisco 7.038
08 Pinhão 5.973
09 Cedro de São João 5.633
10 Feira Nova 5.324
11 Itabi 4.972
12 Divina Pastora 4.326
13 Canhoba 3.956
14 Cumbe 3.813
15 Santa Rosa de Lima 3.749
16 São Miguel do Aleixo 3.698
17 São Francisco 3.393
18 Pedra Mole 2.974
19 Telha 2.957
20 Amparo do São Francisco 2.275

Fonte de dados: SIAB/DAB/DATASUS e IBGE, 2010.

Elaborado por José Edson Oliveira Siqueira, abril 2013.

É pertinente destacar que o movimento no/do lugar – Colônia Treze - acompanha as problemáticas e
situações em nível regional, nacional e, muitas vezes global, pois a lógica da globalização e da
mundialização das relações se firmam no local. A conjunção entre a dinâmica local e mundial se
materializam no cotidiano dos grupos sociais, de forma a fazer do lugar parte do todo e este todo como
um conjunto indissociável de lugares.

Percebe-se que ao estudar a geografia a partir da categoria lugar emerge a concretização da essência
desta ciência, enquanto análise do espaço e, consequentemente, das relações sociais. E a Colônia Treze
congrega este espaço da vida em movimento, articulado entre os costumes locais e elementos externos –
Estado, projeto de colonização, cooperativismo, programas de arrendamento residencial, urbanização,
entre outros.

Nos últimos anos a percepção do lugar por parte dos colonos parece adquirir novo olhar, outro sentido.
Isso considerando que desde o surgimento da Colônia Treze, a Coopertreze esteve “guiando” os limiares
da vida da comunidade. Pode-se considerar que a percepção desse lugar se dava, segundo LISBOA (1998,
p.100), pela participação e cooperação das pessoas, num sentimento de pertencimento ao lugar. O lugar
concebido no sentido do espaço das decisões, o lugar da tomada de decisões, ou seja, o lugar como o
ambiente carregado de subjetividade, de símbolos, sentidos e significados. O lugar centrado na lógica do
sistema cooperativista.

Os anos que se seguem a década de 2010, é marcado pela desativação da COOPERTREZE. O arranjo
social, antes coletivo, se mostra fragmentado, em processo de transição para a formação de uma nova
ordem, a do rural-urbano, pois a elaboração de um projeto para transformação do Treze em área de
expansão urbana do Município de Lagarto, desperta novos olhares e uma nova percepção acerca do lugar,
se tornando fator preponderante nas discussões da geografia, enquanto ciência de análise e reflexão sobre
o espaço e a organização sócioespacial.

4 A CATEGORIA LUGAR NA GEOGRAFIA E SEUS EMBATES NO COTIDIANO DA SALA DE AULA.
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Segundo SANTOS (1986), para ser universal basta falar de sua aldeia, de seu lugar. Com o
desenvolvimento do meio técnico científico informacional, nossa relação com o mundo antes local-local,
hoje se torna local-global, pois a era da informação nos coloca diante de um mundo próximo, onde nos
relacionamos com o mesmo por inteiro. O lugar, nesse caso, surge como elo entre o indivíduo e o mundo.

Entender a geografia a partir do lugar se configura como realidade ainda distante das salas de aula.
Discorrer para o aluno sobre uma geografia que faz parte do seu meio social também se encontra distante
da realidade do livro didático. Cabe ao professor, em meio às dificuldades do dia a dia, com escassez de
material didático, principalmente em povoados onde a atenção das políticas públicas se dá de forma
precária, seja promotor de mudanças a partir das potencialidades locais e/ou das ferramentas disponíveis
no lugar. Dessa forma deve-se levar em conta a importância de se entender a ciência geográfica a partir
do lugar, dos embates cotidianos, do vivido/experimentado no dia a dia. O que se apresenta como global
se materializa e se vivifica na localização, na fragmentação – no lugar.

O entendimento das espacialidades produzidas pelos seres humanos implica o
estabelecimento da tensão dialética entre as diferentes dimensões do real (o
singular, o particular e o geral), eis o movimento do pensamento, não raro,
negado nos processos de ensino e aprendizagem que ora estancam no singular e
no particular ora no plano da generalidade. (MACIA e KATUTA, 2005, p. 130)

Destaca SANTOS (2006) que o lugar é a sua maneira, com suas características, o mundo, e que todos os
lugares são virtualmente o mundo. Cada local apreende os fatos e acontecimentos globais de sua forma,
resguardando as características locacionais já tão sedimentadas. Assim, as características pertinentes a
cada local, este em comunhão com o mundo, o torna exponencialmente diferente dos demais.

O desafio que se coloca é entender como as relações estabelecidas no local sofrem impactos dos fatos
globais para o entendimento da dinâmica do lugar. É nessa hora que um trabalho de pesquisa bem
elaborado, estruturado para a busca de dados e observação dos fatos deve ser construído. E na sala de
aula é possível conciliar teoria e prática, o geral e o particular, compreendendo, assim, a disciplina
geografia a partir da própria experiência de vida do aluno.

É importante esclarecer ainda nosso entendimento de que, a aprendizagem
voltada à autonomia intelectual discente pode ocorrer quando se prioriza o
movimento dialético do pensamento que parte do singular e do particular para
chegar ao plano do geral para, sucessiva e infinitamente, ao singular e ao
particular retornar. (MACIA e KATUTA, 2005, p. 131)

Pesquisar sobre a organização sócioespacial da Colônia Treze possibilita exemplificar, de forma real, como
se pode conciliar teoria e prática, a teoria e o experimentado/vivido – o cotidiano. Para tanto produzimos
um quadro comparativo-relacional o qual permite visualizar, problematizar e periodizar as políticas
públicas as quais permitiram desde o primeiro assentamento das pessoas, vinculando-as a atividade
agrícola e ao ente jurídico que possibilitou aos colonos o suporte para a mediação entre a produção e o
movimento do capital – circulação, distribuição e consumo.

O Quadro 01 expõe também os momentos que se desdobram até a presente data, a partir da mudança na
direção das políticas públicas na localidade, antes relacionada à produção agrícola, agora para a instalação
de conjuntos habitacionais, mudança essa combinada com a desativação da COOPERTREZE, o que implica
na reorientação dos colonos sem seus dois principais pilares: o Estado e a Cooperativa.

Esta situação propiciou a entrada da especulação imobiliária, com a atuação de novos agentes os quais
lutam para transformar a terra agrícola em terra urbana, o que aliado ainda à idade dos colonos e a
migração dos mais jovens para atividades urbanas, pode facilitar, dentre outros fatores, para que a
Colônia Treze de hoje, seja Município Sergipano amanhã.
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Quadro 01 – Quadro Comparativo-Relacional entre Políticas Públicas, os Recortes Temporais e
as Características e Impactos Local. Colônia Treze 1950-1990.

ACONTECIMENTO/

FATOR (PERÍODO)
CARACTERÍSTICAS IMPACTO LOCAL

POLÍTICA DE
COLONIZAÇÃO

(Década de 1950)

O arranjo espacial era montado com
base na estrutura fundiária. A terra era
o principal meio de trabalho –
utilizado para o desenvolvimento das
potencialidades agrícolas local.
Pretendia-se assentar colonos como
forma de acalmar os ânimos dos
movimentos camponeses.

A área da Colônia Treze, antes
inóspita, passa a ser ocupada por
lotes agrícolas, cuja produção
estava baseada no cultivo do fumo
e de gêneros agrícolas de
subsistência. Prevalecia à vida
campestre do trato com a terra e o
coletivismo entre os colonos.

COOPERATIVISMO

(Década de 1960)

Sistema cooperativista estruturado
para promover o desenvolvimento
agrário. A agricultura era base e
suporte para o desenvolvimento local.
Tinha como premissa incluir a
pequena produção camponesa na
lógica de circulação do mercado.

Com base no cooperativismo a
área torna-se cenário regional e
nacional. Produção agrícola local
voltada para o mercado. As
relações se firmam no comércio
realizado pela COOPERTREZE.

POLÍTICA DE
ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL

(Década de 1990)

Necessidade de captar novas áreas
para instalação de equipamentos
urbanos, e o processo de urbanização.
Desenvolvimento social a partir da
alocação de arranjos urbanos. A
carência residencial como aporte às
novas tendências das politicas
públicas locacionais.

A estrutura fundiária é alterada.
Cooperativa e o Estado deixam de
favorecer a produção agrícola.
Sítios são loteados. Surgem
conjuntos habitacionais (PAR) e
novos equipamentos urbanos:
conjuntos habitacionais, lojas,
supermercados, clínicas,
fabriquetas, entre outros.

Elaborado por José Edson Oliveira Siqueira, 2013.

Assim, percebemos como no passado, a terra era apresentada enquanto representação simbólica e
material do espaço agrário, e no presente, a perspectiva da Colônia Treze se tornar área de expansão
urbana do Município de Lagarto, como marco inicial para o seu processo de emancipação e vir a ser futura
cidade/Município, recriando contradições, conflitos, embates no ir e vir da organização sócioespacial e
produção no/do lugar.

5 CONCLUSÔES

Ao analisar o processo histórico da Colônia Treze, percebemos a existência de elementos centrais que
contribuíram para a implantação, organização e consolidação da referida Colônia. Estes expressos desde a
materialização de políticas nacionais de desenvolvimento agrário, as políticas de colonização e os sistemas
de cooperativas. Na atualidade, percebe-se que novos elementos – implantação de conjuntos
habitacionais, criação da área de expansão urbana - adentram a lógica de organização da comunidade
modificando as feições da área, o que traz implicações sociais, econômicas e culturais.
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O principal agente é o Estado que na atualidade age concomitantemente à extinção da Coopertreze
(Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze Ltda.). O lugar passa a adquirir novos contornos diante da
entrada de moldes urbanos na área, os quais se situam na direção na mudança de costumes e
comportamentos da população. A entrada de equipamentos urbanos – farmácias, supermercados, clínica
médica, ótica, entre outros – fazem parte de um processo além-fronteiras e insere o lugar na dinâmica
mundial, cujo cenário se dá com a expansão dos meios tecnológicos e da urbanização dos lugares.

O entendimento da dinâmica local e o resgate da memória são ações que serem despertadas nos
estudantes das distintas escolaridades e áreas do conhecimento, contribuem como componentes
importantes para os educandos se reconhecerem como sujeito social, agente na organização e produção
do espaço e particularmente do lugar de vida. É importante demonstrar como esses sujeitos sociais são
partes integrantes de um todo que se concretiza e se firma na ação cotidiana locacional, rompendo assim
com a inercia e esterilidade do saber produzido a partir da memorização de conteúdos destituídos de
significados.

Nesse sentido, o lugar, enquanto categoria geográfica pode ser entendido a partir do próprio local de
residência do indivíduo, como espaço vivido, experimentado no dia a dia. A dinâmica local faz parte de
uma articulação entre o específico e o geral de forma a inserir o lugar no global e o global no local, numa
geografia existencial (SAMUELS, 1981), numa relação dialética e dialógica de continuidades e
descontinuidades (TUAN, 1984).
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[3] Nesse trabalho o termo globalização refere-se às novas formas de desenvolvimento do capitalismo,
cujo objetivo principal é a captação de novas áreas para a expansão de produtos, obtendo-se, assim, o
lucro. A base para essa expansão dá-se através de novas tecnologias e a permanência das desigualdades
sociais.

[4] Com base em RODRIGUES e FERREIRA (2011), entende-se como modernização da agricultura o
processo de adequação de meios tecnológicos à produção agrícola, com o intuito de obter o máximo de
produtividade da terra. Só que a modernização da agricultura apresenta-se parcial e conservadora, pois
mantém as desigualdades na estrutura agraria brasileira e, é parcial por privilegiar apenas os grandes
produtores.
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