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RESUMO 

Este tem por objetivo destacar a importância do uso de fotografias em estudos geográficos e a preservação de acervos de imagens 

antigas. Apresentando, como exemplo, uma análise da expansão agrícola nos municípios de Jataí e Serranópolis, no estado de 

Goiás/Brasil. Para isso foram recolhidos dados de área plantada e produção agrícola nos dois municípios; realização de pesquisa a 

campo nos museus históricos desses municípios para recolhas de fotografias e notícias em jornais e revistas antigos. Em seguida foi 

feito uma análise dos dados agrícolas correlacionados com as imagens em notícias de jornais e revistas antigos. Os resultados 

mostraram como as fotografias, sejam individuais ou em noticiários, podem ajudar a entender os processos de mudanças em 

atividades agrícolas. Além, de mostrar a importância da conservação e do uso de fotografias para estudos geográficos.  

 

Palavras chave:    Imagens Antigas; Estudos Geográficos, Passado e Presente. 

1. INTRODUÇÃO 

 
Um dos métodos cruciais em Geografia é a 

observação, a descrição, e análises de documentos ou o 
uso de imagens representativas quer sejam desenhos 
descritivos in lócus, croquis, mapas, fotografias ou 
imagens de satélite para a explicação de fatos e 
fenômenos do meio social e natural. Contudo, o uso de 
imagens, seja ela de qualquer tipo é relevante nos 
estudos de fatos e fenômenos da atualidade, mas  torna-
se ainda mais importante quando o pesquisador cruza as 
imagens antigas com imagens atuais, em conjunto com 
dados e informações, para entender o processo histórico. 
É o exercício de olhar o passado para entender o 
presente de uma dada realidade.  

Dito isso, este estudo faz parte dos resultados 
parciais da pesquisa tese de doutoramento da autora e 
tem por objetivo destacar a importância do uso e 
preservação dos acervos de fotografias antigas para a  
Geografia. A ideia deste estudo partiu da necessidade de 
complementar dados e informações da pesquisa para a  
tese e com isso entender os fenômenos e fatos ocorridos 
tanto no presente, bem como no passado. Assim, 
decidiu-se analisar os processos de mudanças em 
atividades agrícolas como a área plantada e a produção 
entre os anos de 1995 e 2014 nos municípios de Jataí e 
Serranópolis, no estado de Goiás/Brasil.  

Os dados agrícolas foram obtidos no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, o qual 
disponibilizou dados e informações no que se refere aos 
tipos de cultivos, área plantada e produção agrícola. As 
imagens como fotografias antigas foram obtidas a partir 
de pesquisa a campo nos museus históricos dos 
municípios de Jataí e Serranópolis, no estado de Goiás/
Brasil. Foram analisados jornais e revistas publicados 
entre os anos de 1975 e 2014, onde foi possível 
organizar um banco de dados com 506 fotografias e 
notícias referentes a diferentes fatos ou fenômenos 

ligados a Natureza ou informações socioeconômicas. 
Neste contexto, este trabalho apresenta uma breve 
reflexão a respeito do uso de imagens em estudos ao 
longo da história da Geografia e de que forma tem 
contribuindo; análises sobre a semelhança entre as 
imagens antigas e atuais com a expansão agrícola nos 
municípios de Jataí e Serranópolis, no estado de Goiás/
Brasil. 

 
2. O USO DE IMAGENS AO LONGO DA 

HISTÓRIA DA GEOGRAFIA 

 
Historicamente, a observação e descrição foram, e 

ainda é, um dos métodos de estudos geográficos. Assim, 
o uso de imagens representativas do objeto de estudo 
tem sido cada vez mais utilizado, e melhorado.  Do 
ponto de vista histórico, a descrição era o método 
utilizado pelos gregos para traçar feições da diversidade 
da Terra, mas, lhes faltavam conhecimentos mais 
específicos sobre relevo, solos e vegetação (Claval, 
2006). Já na Idade Média, a sua representação era tida 

sob forma de pinturas daquilo que os olhos conseguiam 
visualizar. Alexander Von Humbort, Paul Vidal de La 
Blache, Max Sorre, Jean Tricart, Elisée Reclus, dentre 
tantos outros, valorizaram a descrição do que se 
observavam para apresentar lugares sob forma de 
paisagem.  

Com o desenvolvimento tecnológico as formas de 
registros de imagens foram sendo cada vez mais 
aprimoradas, tal como a fotografia.  Atualmente é 
possível obter imagens de satélites de alta resolução, 
bem como fotografias aéreas ou terrestres que ajudam 
no desenvolvimento de pesquisas em diferentes campos 
de atuação da Geografia, como menciona  Como relata  
Humbert (1979). O autor destaca a relevância das 
fotografias aéreas e sua empregabilidade em estudos 
relacionados temas urbanos, rurais e industriais. 
Humbert (1979) elucida que  dedicou muito tempo 
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evento ou fenômeno natural. A seguir é apresentado a 
título de exemplo, como o uso de fotografias antigas e 
atuais podem ajudar a entender o processo de expansão 
agrícola a  sua relação com os  dados de área plantada e 
produção nos municípios de Jataí e Serranópolis, no 
estado de Goiás/Brasil.  

   
3. A ANALOGIA ENTRE IMAGENS 

ANTIGAS E ATUAIS COM A EXPANSÃO 

AGRÍCOLA 
 
- Localização e caracterização da área de estudo: 

Em termos de localização e caracterização geral, 
os municípios de Jataí e Serranópolis pertencem ao 
estado de Goiás no Brasil (Figura 1).  

sobrevoando e fotografando diferentes paisagens, o que 
lhe possibilitou organizar um acervo fotográfico  que  é 
possível rever quando necessário. Isso permite uma 
análise com maior acurácia do qualquer outro tipo de 
documento referente ao objeto de estudo, pois é o que 
os olhos veem na fotografia. Segundo ele, o registro 
fotográfico guarda uma memória e a partir disso 
podemos acompanhar os processos de mudanças e os 
novos arranjos.  

Perante o  exposto, a preservação das fotografias 
individuais é importante, porém, mais importante ainda 
é a preservação de documentos como jornais e revistas 
onde a  publicação de fotografias é acompanhada de 
informações em forma de notícias importantes, que 
podem ajudar na compreensão de um determinado fato, 

Figura 1 - Mapa de Localização da área de estudo, os municípios de Jataí e Serranópolis, no estado de Goiás/Brasil.  

1995 e 2014.  A partir da década de 70 do Século XX 

iniciou-se um processo de expansão agrícola na região 
dos municípios de Jataí e Serranópolis. A década de 90, 
do Século XX pode ser considerada o auge dessa 
expansão que teve como estímulos os incentivos do 
governo brasileiro e da modernização agrícola como é 
mostrado na Figura 2 A e B; e o destaque da produção 
de milho no ano de 1989 (Figura 2 B).   

Antes da expansão e modernização agrícola, 
predominavam nos municípios de Jataí e Serranópolis as 
atividades de pecuária e cultivos agrícolas de 
subsistência. No entanto, com a expansão agrícola, as 
espécies cultivadas, como arroz e feijão, aos poucos 
foram sendo substituídas por monoculturas para 
exportação. Por exemplo, a soja, o sorgo, o milho, e mais 
recentemente a cana-de-açúcar, como mostra a Figura 3. 

Conforme dados do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (2016) o município de Jataí 
possui área 625 territorial de 7.174,228 km² e população 
estimada em 97.077 habitantes. Entretanto, o município 
de Serranópolis possui área territorial um pouco menor, 
sendo 5.526,723 km² e população estimada em 8.236 
habitantes. Esses dois municípios fazem parte de uma 
região agrícola que, juntamente com outros municípios 
vizinhos, representam uma das principais participações 
na produção agrícola do Brasil.  

- Como as fotografias ajudam a entender a 

expansão agrícola nesses municípios: 

São vastos os temas geográficos que podem ser 
abordados a partir do uso de registro fotográficos. 
Entretanto, neste trabalho elegeu as atividades agrícolas 
como tema para essa abordagem, referente aos anos de 
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praticamente a mesma. 
Quanto à produção agrícola no município de Serra-

nópolis, observa-se na Figura 7 que, entre os anos de 
1995 e 2014, a produção de cana-de-açúcar praticamente 

triplicou. Porém, não houve muita diferença quando com-
parado com o município de Jataí, na Figura 5.  

Embora este estudo teve por objetivo analisar as 
fotografias antigas e atuais para entender os novos arranjos 
agrícolas tendo como apoio os dados de área plantada e 
produção, é preciso esclarecer que a expansão agrícola 
ocorreu principalmente no município de Jataí, onde a 
maioria das pastagens deu lugar aos cultivos agrícolas. No 
município de Serranópolis ainda predominam atividades 
pecuárias, embora nos últimos anos tenham aumentado 
discretamente as atividades agrícolas, predominando culti-
vos de milho, cana-de-açúcar e o eucalipto.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A utilização das fotografias antigas juntamente 

com as atuais, neste estudo, possibilitou compreender os 
dados de produção agrícola nos municípios de Jataí e 

A partir da figura 4 é possível observar a diferença 
de área plantada, por hectares por tipo de espécie de 
cultivo agrícola, entre os anos de 1995 a 2014 no muni-
cípio de Jataí. Os cultivos de soja apresenta maior repre-
sentatividade em área plantada, continuando a aumentar 
entre os anos de 1995 e 2014. 

Quando se refere à produção agrícola por espécies 
cultivadas, no município de Jataí, a Figura 5 mostra uma 
diferença entre área plantada por hectares e produção 
por toneladas. Verificando-se que, em termos de produ-
ção entre os anos de 1995 e 2014, houve aumento eleva-
do dos cultivos agrícolas. A cana-de-açúcar passou a ter 
maior representatividade na produção agrícola no ano 
de 2014.   

Ao comparar área plantada por hectares com pro-
dução por toneladas, percebe-se uma considerável dife-
rença, principalmente quando se compara as os cultivos 
de cana-de-açúcar e soja. Isso pode estar ligado à con-
centração da produtividade agrícola em pequenas áreas 
e também a maior capacidade de produção. Quanto ao 
município de Serranópolis, como mostra a Figura 6, a 
área plantada por hectare entre os anos de 1995 e 2014 é 

Figura 2 - A – O estímulo para a expansão agrícola no início da década de 90, do século XX; B – Notícia destacando o 
plantio do trigo entre as safras de sojas no município de Jataí; C – Colheita de milho no município de Jataí no ano de 
1989. FONTE: Revista Metas.  

Figura 3 - A - Lavoura de cana-de-açúcar  no município de Jataí; B -  Lavoura de milho no município de Serranópolis, no estado de 
Goiás/Brasil. Ano de 2016. 



602 

R. Alves, M. J. Roxo  

Significa registrar a história, a informação e até conceito 
sobre algo.  
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Serranópolis, pois os números são bem mais 
representativos quando acompanhados de imagens, pois 
mostra a realidade decodificada. Enfatizando-se, assim, a 
importância do uso de fotografias em estudos geográficos. 
Além, da importância da conservação do acervo de 
fotografias sejam elas individuais ou publicadas em 
noticiários de jornais e revistas, pois nem sempre é fácil 
encontrar fotografias antigas de um determinado que 
podem ajudar a entender o processo histórico de um 
determinado fato ou fenômeno. Assim, o registro de uma 
imagem vai além de assinalar um fato, ou fenômeno. 

Figura 4 - Área plantada com lavouras temporárias  no município de Jataí, no estado de Goiás/Brasil nos anos de 1995 e 2014. 

Figura 5 - Produção agrícola com lavouras temporárias  no município de Jataí, no estado de Goiás/Brasil nos anos de 1995 e 2014. 

Figura 6 - Área plantada com lavouras temporárias  no município de Serranópolis, no estado de Goiás/Brasil nos anos de 1995 e 2014. 

Figura 7 - Produção agrícola com lavouras temporárias  no município de Serranópolis, no estado de Goiás/Brasil nos anos de 1995 e 2014. 


