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RESUMO 

 

A paisagem não é uma cena inóspita de representações sociais, pelo contrário, ela é 

produto e produtora da realidade cotidiana vivida pelos povos. Dessa forma, o presente 

trabalho tem por objetivo discutir a relação das transformações da paisagem associada à 

desigualdade e a organização sócio-espacial do centro da cidade de Várzea da Palma – 

Norte de Minas Gerais. Para alcançar o objetivo a metodologia utilizada consistiu em 

revisão bibliográfica, entrevista com questionário semi-estruturado a quinze moradores 

da área central e aquisição de registros fotográficos. O processo de ocupação do solo 

urbano ocorreu de forma desigual no tempo e no espaço, desse modo, em meio a 

comércios, residências e estruturas do passado, é possível encontrar habitações em 

situação de precariedade de recursos e abandono, criando as paisagens da desigualdade. 

Devido à ocupação desordenada e desigual dos espaços que são mal planejados, 

constituindo-se em reflexos de uma problemática, não mais somente econômica, mas de 

preservação do meio ambiente das cidades, surgem então cenas de desagrado e descaso 

político-social. Assim, a paisagem não é unicamente imagens esteticamente 

privilegiadas, mas também um modo de escancarar as desigualdades condicionadas no 

espaço. 

 

Palavras – Chave: Paisagem, Transformação, desigualdade, sócio-espacial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Ao iniciar este trabalho convém ressaltar que a paisagem investigada é aquela 

construída socialmente no espaço. Desse modo, a paisagem não é uma cena inóspita de 

representações sociais, pelo contrário, ela é produto e produtora da realidade cotidiana vivida 

pelos povos. Assim os anseios da população são transmitidos para as cenas criadas nos espaços, 

dando a eles a mobilidade, configurado as paisagens de acordo com cada necessidade, 

prioridade ou influencia da sociedade. 
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 Nesta abordagem, a paisagem adquire dinamismo assim como a sociedade que o é 

envolta. A rigidez das estruturas não são prioritariamente os detalhes compreendidos pelo 

estudo dessa categoria geográfica, que não é única em sua análise. As formas de transformação 

por se processarem desigualmente no espaço podem gerar cenas de desagrado e destituídas de 

uma estética embelezadora, da mesma forma, a dinamicidade da paisagem exigirá uma 

apreensão da história, do crescimento, do cotidiano e da distribuição da população e dos 

recursos socioeconômicos.  

 Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo discutir a relação das transformações 

da paisagem associada à desigualdade e organização sócio-espacial do centro da cidade de 

Várzea da Palma – Norte de Minas Gerais. A metodologia utilizada consistiu em revisão 

bibliográfica, questionário semi-estruturado aplicado a quinze moradores da área central e 

registro fotográfico. 

 Abarcando a essa discussão da transformação da paisagem é fato de que ela é 

dinamicamente mutável, refletindo em suas formas para os olhares atentos, os anseios, 

os desejos e utopias, as necessidades reais ou alienadas pelo processo de crescimento 

econômico e as mazelas sociais da população. 

 Neste sentido o trabalho esta estruturado em dois momentos, de modo que no 

primeiro há uma caracterização da área de estudo, contendo dados estatísticos e um 

breve relato da história do município em questão estudado e no segundo momento 

discorre acerca da relação da organização sócio-espacial e as transformações na 

paisagem, que se tornam retrato da desigualdade na distribuição de recursos 

socioeconômicos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 O município de Várzea da Palma (Mapa 1) está localizado na mesorregião Norte 

de Minas Gerais, nas coordenadas geográficas, latitude 17º 59‟ 80” ao sul da linha do 

Equador e longitude 44º 73‟ 08” a oeste de Greenwich, apresentando uma população de 

35.809 habitantes e ocupando uma área territorial de 2.220 Km², (IBGE, 2010). O 

município limita-se com Lassance (Sul), Pirapora e Buritizeiro (Oeste), Jequitai e 

Francisco Dumont (Leste) e Lagoa dos Patos (Norte).  

 Segundo Pereira (2004) a mesorregião Norte de Minas Gerais se divide em sete 

microrregiões, estas abrangendo os municípios integrantes delas, sendo Bocaiúva, Grão 

Mongol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Dentre estas, destaque 



para Montes Claros como o centro urbano mais influente. O município de Várzea da 

Palma é integrante da microrregião de Pirapora. 

 

 
Mapa 1: Localização do município de Várzea da Palma no Norte de Minas Gerais. 

 

 O município possui um Produto Interno Bruto – PIB per capita a preços 

correntes de R$ 17.047,07 reais (IBGE, 2008), sendo que o setor de maior 

representatividade econômica em Várzea da Palma são as indústrias, gerando ampla 

empregabilidade para a região. A história desta localidade inicia-se com o povoamento 

e o aglomerado tipicamente rural, entretanto, essa realidade sofre alterações, devido ao 

município fazer parte da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE houve uma influencia na economia da região com o incentivo ao 

desenvolvimento regional, que influiu na industrialização e urbanização. 

 Várzea da Palma segundo o IBGE (2010) possui um total de população vivendo 

na área urbana de 31.313 habitantes e 4.496 pessoas residindo na área rural. Pautando 

nas características físico-geográficas, segundo Silva (2007) o município enquadra-se no 

bioma cerrado, com clima tropical, sendo que possui características geoclimáticas e 

socioeconômicas que se assemelham com o Nordeste brasileiro, por isso está inserido 

na área de atuação da SUDENE. 



 

PAISAGEM E ORGANIZAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: DESIGUALDADE 

 

 A paisagem é a imagem criada da ação em escala espaço-temporal. Desse modo, 

o social representa essas maneiras de se organizar de acordo com as necessidades, fato 

que ocorre associado à conjuntura econômica, política e cultural. No que tange as 

questões econômicas é próprio das cidades criarem espaços especializados ou detentores 

de grande concentração comercial e da fluidez do capital. 

 Esses espaços, por concentrarem o mercado de capital, acabam por segregar a 

sociedade de acordo com seus interesses. Tornando áreas tipicamente residenciais em 

ruas de comerciantes, condicionando a população, paulatinamente, à construírem outros 

espaços destinados à habitação. 

 Contudo, devido a esse modo de segregar pessoas e mercadorias a paisagem é 

criada e/ou reconstruída o tempo todo. Fato que, se relacionado ao processo de exclusão 

social, percebe-se novos cenários criados em meio a locais de classes mais abastadas. 

Nas cidades, bairros pacatos e antes foco da população de alta classe social, abre espaço 

para a instauração de caracteres de falta de condições adequadas de vida. Assim criam-

se disparidades entre os grupos abastados socialmente e os povos excluídos devido à 

desigualdade social. 

 Relacionado à abordagem da relação natureza e sociedade também se cria 

disparidades, de modo que fogem das visitas as belas imagens, esteticamente bem 

elaboradas. Neste contexto, assim como a cena desigual da disposição econômica sobre 

o espaço, há a ruptura das condições favoráveis a sobrevivência, como a consciência 

sobre a importância de cuidar e manter limpo o local habitado. 

 Devido à ocupação desordenada e desigual dos espaços que são mal planejados, 

constituindo-se em reflexos de uma problemática, não mais somente econômica, mas de 

preservação do meio ambiente das cidades, surgem então cenas de desagrado e descaso 

político-social. Assim, a paisagem não é unicamente imagens esteticamente 

privilegiadas, mas também um modo de escancarar as feiúras condicionadas no espaço. 

Para Luchiari (2001, p. 18), “Saltam aos olhos as paisagens destituídas de beleza e as 

paisagens-símbolo de um risco socioambiental iminente (...)”. 

 Assim sendo, em diversos casos as disparidades econômicas estão associadas às 

problemáticas ambientais e relacionadas à qualidade de vida. Desse modo, se nas 

cidades a paisagem tem como principal motor de suas transformações a ação humana, a 



sociedade condiciona e é condicionada a moldar tal paisagem. Nesse contexto, que a 

heterogeneidade como os processos sociais se reproduzem faz com que se tenham 

diferentes cenários em um mesmo espaço, devido à desigualdade dos fatores políticos e 

econômicos. “A paisagem ganha novas cores e matizes, novos elementos, é reproduzida 

de acordo com as „necessidades humanas‟” (CARLOS, 2008, p. 49). 

 O processo de ocupação do solo urbano ocorreu de forma desigual no tempo e 

no espaço, desse modo, existem alguns locais desiguais nas cidades, como, por 

exemplo, pessoas vivendo em condições desfavoráveis em meio a comércios e a 

população mais abastada. Outro fator é a conjuntura rural que se percebe em muitas 

cidades, como a concomitante relação dos meios de apropriação espacial do campo 

ainda presente nas vias mais urbanizadas. 

 Contudo, o espaço urbano revela nas suas paisagens o processo desigual que o 

conduziu a tal forma, funcionalidade e estrutura. Para Carlos (2008, p. 50), “(...) a 

produção do espaço urbano fundamenta-se num processo desigual; logo, o espaço 

deverá, necessariamente, refletir contradições”.  

 Os espaços das cidades acabam por ser desigualmente ocupados, ocasionando 

áreas de contrastes variados. A distribuição econômica e das políticas de apropriação do 

solo urbano, em muitos casos é divergente, pois varia de acordo com cada localidade 

dentro da mesma cidade. Nas áreas de constante (re) ordenamento de acordo com as 

estruturas políticas e econômicas, como áreas centrais que são foco das atividades 

comerciarias e dos consumidores, há uma transformação da paisagem. 

 Nos centros citadinos há uma maior preocupação para com o incentivo da 

modernidade e adequação à globalização, direcionando as políticas para tais locais e 

margeando os demais recursos para os bairros ao seu entorno. Assim, têm-se paisagens 

de contrastes variados em uma mesma cidade, percebe-se, visivelmente, o desigual 

processo de urbanização, principalmente nos municípios Norte – Mineiros, região onde 

localiza-se o município dessa pesquisa, Várzea da Palma
1
. Ao caminhar pelas ruas 

pode-se perceber o quão desigual se distribuiu o processo de urbanização pela cidade. 

 É importante salientar que tal cidade por mais que esteja inserida em um 

processo de urbanização, mesmo que desigual, ainda contém em suas paisagens as 

                                                 
1
 Sobre a urbanização no norte de Minas, ver: PEREIRA, Anete Marília. A urbanização no sertão Norte - 

Mineiro: Algumas reflexões. In: PEREIRA, Anete Marília e ALMEIDA, Maria Ivete Soares de. (org.). 

Leituras geográficas sobre o Norte de Minas Gerais. Montes Claros: Ed. UNIMONTES, 2004. p. 11-

32.  



características rurais. Desse modo, é comum encontrar em meio às áreas de comércio a 

população com valores e formas de trabalho tipicamente rurais, como, por exemplo, a 

utilização da carroça como meio de transporte. 

 A paisagem como já mencionado é uma mescla do passado e o presente, 

deixando brechas para a intromissão do futuro. Neste contexto, o rural considerado 

como um modo de vida dos antepassados ou de áreas distantes dos centros comerciais, 

preserva na cidade as cenas observadas no passado, como cavalos transitando nas ruas 

de grande tráfego de veículos motorizados. O urbano ainda não ocupou por completo 

este município e mesmo nas áreas citadinas em que tal processo teve maior êxito, não 

ocorreu de modo a abranger a todos. 

 Nas áreas centrais onde há predomínio das características urbanas, percebe-se 

ainda modos do campo e a desigualdade na distribuição dos recursos de cunho 

socioeconômico. Em meio a comércios, residências e estruturas do passado, é possível 

encontrar habitações em situação de precariedade de recursos e abandono, criando as 

paisagens da desigualdade. 

 De acordo com a noção de desigualdade instaurada nas cenas criadas nas 

paisagens, outro fato importante, refere-se ao espaço urbano, já que este não é 

unicamente o lugar da modernidade. Nesse contexto, não foi o rural que invadiu o 

urbano e nem tampouco o contrário, este entrelaçamento de características do campo 

com a cidade é um processo no qual o município passa, até que paulatinamente as 

inovações encontrem seu espaço em meio aos fundamentos rurais. 

  A população que reside em áreas distantes das cidades, em muitos casos acaba 

ficando margeadas do processo de urbanização, sofrendo o descaso social e político. 

Com a concentração da movimentação financeira nas áreas centrais e dos recursos para 

melhorias dos serviços, criam-se espaços da exclusão social, tais espaços que favorecem 

a uma baixa qualidade de vida da população ali residente. 

 A desigualdade aqui abordada refere-se à ausência de recursos socioeconômicos, 

como alguns moradores vivendo em habitações de precárias condições de vida. Nesse 

contexto, a figura 1 demonstra a situação de algumas residências na área central da 

cidade, que possuem características de um local abandonado, entretanto, ali residem 

pessoas em meio a escombros, lixos entulhados e o crescimento desordenado de mato.  

 Desse modo, torna-se nítido que em meio ao espaço central, foco mais 

concentrado de características urbanas, ainda é possível encontrar locais onde o urbano 

deixa expresso o desigual processo de formação, gerando espaços sem urbanidade. A 



paisagem torna-se, assim, um modo de mostrar como o processo de organização sócio-

espacial pode construir locais onde a desigualdade é contrastante.  

 Na figura abaixo é possível notar que na esquina em frente aos destroços de uma 

casa abandonada, onde moram pessoas, encontra-se uma das construções que faz parte 

da história da cidade de Várzea da Palma. Esta construção é conhecida e mencionada 

pela população da entrevista como “Sarobá”
2
, local onde no passado funcionava um 

boteco que era frequentado por mulheres que se prostituiam
3
, também conhecidas como 

“mulheres da vida”, atualmente este lugar foi fechado e não mais funciona.  

 Pautando no contexto da paisagem, a forma e a estrutura deste local permanecem 

a mesma, porém a funcionalidade se alterou bastante, para agrado dos moradores 

várzeapalmense que tinham essa zona boemia como o espaço reflexo da desigualdade. 

Nesse contexto, a desigualdade ainda deixou suas marcas na paisagem, com espaços de 

precárias condições de vida como a moradia expressa na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Construído em meados do século XX e fechado o funcionamento nos fins do mesmo século. 

3
 Segundo material fornecido pela Casa da Cultura e memorial iconográfico, histórico e arquivístico Luiz 

de Paula. 



 

 

Figura 1: O contraste de habitações precárias no centro de Várzea da Palma, 2011. 

Fonte: CARNEIRO, Kelly A. S.  

 

 Contudo, de modo a compreender como a população percebe a desigualdade 

ocorrida na área central de Várzea da Palma, realizou-se uma entrevista direcionada ao 

campo total abrangedor dos entrevistados dessa pesquisa, ou seja, 15 pessoas. 

Entretanto neste artigo, considerará os comentários e os dados quantitativos da 

entrevista com os moradores da área central. 

 Desse modo, 93 % dos entrevistados relataram que há uma desigualdade social 

em seu bairro, sendo que os outros 7 % alegam não saberem e nenhum morador 



entrevistado descreveu não perceber a desigualdade. Assim, para os habitantes da área 

central existe uma diferença de condições sociais na localidade onde residem. 

 As justificativas dos citadinos para relatarem que há desigualdade social em seu 

bairro estão presentes no quadro 1 juntamente com o gráfico 1 que quantifica os 

resultados. O fato que mais descreveram como sendo visível a desigualdade refere-se às 

questões de organização sócio-espacial e a lógica de acessibilidade a um equilíbrio 

social, além de fortemente comentarem sobre a precariedade de algumas habitações, as 

quais tornam notórias as transformações desiguais na paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 

Percepção da desigualdade social pelos moradores da área central de Várzea da Palma. 



 

Questão 
 

 

Respostas 

 Entrevistado 1 

 
 
 

Você acredita que haja desigualdade 

social no seu bairro, ela mudou a 

paisagem dele? 

 
 

 
“Sim, há pessoas vivendo nas ruas e casas 

abandonadas, isso muda a paisagem do 

bairro.” 

 
Entrevistado 2 

 
“Sim, há pessoas vivendo em casas de 

pouco conforto e precárias, a paisagem 

fica desigual, pois passa a ter diferença 

nas construções e acesso.” 

 

Porcentagem das respostas Entrevistado 3 

 
GRÁFICO 1 

 

 

 
“Hoje para se dizer que a desigualdade 

social não existe, podemos avaliar todos 

os dias e em qualquer lugar, e ela existe. 

Com certeza, as questões de desigualdade 

social ainda irá mudar toda e qualquer 

paisagem.” 

 
 

Entrevistado 4 

 
 
“Sim, porque fez com que ele ficasse com 

mais problemas de violência e 

discriminação.” 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

Org.: CARNEIRO, Kelly A. S. 

 

 Sendo assim, a desigualdade social é um dos modos perversos de transformação 

da paisagem, fato acentuado em áreas onde há contraste, como comércios, casas, locais 

próximos com desenvolvimento tecnológico e cenas de precariedades humanas 

mescladas nessa paisagem. Pautando na resposta de um entrevistado quando relata sobre 

as transformações da paisagem da área central de Várzea da Palma percebe-se a relação 

que ele faz entre o crescimento econômico e a desigualdade na abrangência do mesmo, 

“Houve transformações negativas na paisagem, na minha opinião, o progresso não 

acompanhou o desenvolvimento” (Entrevistado). 

 Contudo, a desigualdade social acarreta e é acarretada pela qualidade de vida dos 

habitantes, ao passo que a saúde da população é uma relação destes para com o seu 



meio. Neste contexto, a transformação de modo degradante da paisagem pode conduzir 

a uma baixa qualidade de vida dos citadinos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As transformações da paisagem por ser uma concomitância de anseios e 

necessidades sociais são reflexos de variáveis de desigualdades sociais e problemáticas 

relacionadas a distribuição de recursos. Como pode perceber o espaço do centro de 

Várzea da Palma não possui um cenário unificado de caracteres iguais, há espaços onde 

a desigualdade no modo de ocupação demonstra a divergência socioeconômica que 

resulta nos contrastes internos da paisagem. 

 Abordando a essa temática houve um descaso social em relação à imagem 

criada, de modo, que é possível perceber crescimento econômico na mesma localidade 

onde há a precariedade do direito humano, quando se refere a uma moradia que 

favoreça o desenvolvimento de uma boa qualidade de vida. A paisagem se tornou um 

reflexo das problemáticas geradas espaço-temporalmente em áreas de grande fluxo 

populacional, econômico e principalmente de maior representatividade, quando 

referindo ao contexto urbanizado da cidade, ou seja, é notória a desigualdade no centro 

da área pesquisada. 

Nesse sentido, a configuração da paisagem da cidade de Várzea da Palma é 

produzida e (re) produzida de acordo com os momentos e necessidades vividos pela 

população, seja sendo retrato da desigualdade ou expressão de um crescimento 

econômico e tecnológico.  
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