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Caros professores

Nós membros da Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade do Estado de 
Goiás – REPEC, constituída por professores da Universidade Federal 
de Goiás – UFG, da Universidade Estadual de Goiás – UEG e Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, alunos de graduação e pós-
graduação dessas universidades e professores de Geografia da Rede Estadual de 
Goiás, apresentamos a vocês esse material de uso escolar. Sua primeira edição 
foi publicada anteriormente, e agora estamos apresentando essa nova edição, 
revisada e atualizada. 

A ideia de investir nossos esforços na construção desse material, no formato de 
fascículos didáticos, surgiu da nossa aposta na fecundidade de um relacionamento 
mais estreito e colaborativo entre professores da universidade e da escola. 
Entendemos, aliás, que essa relação de integração deve fazer parte das políticas 
e metas mais amplas das instituições envolvidas e dos projetos pedagógicos dos 
cursos de formação de professores e das escolas. 

A equipe se propôs a elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região 
Metropolitana de Goiânia e sobre Goiás acreditando ser esse um caminho para 
aprimorar o trabalho docente com a Geografia Escolar e para estreitar os vínculos 
entre os professores da escola e os professores da universidade. Um princípio 
orientador desses fascículos é o de que se a cidade é o lugar da vida cotidiana de 
professores e alunos, ela deve ser uma referência espacial importante na formação 
escolar e cidadã, especialmente no ensino de Geografia, que está voltado para a 
formação do pensamento geográfico. 

Estabelecemos como eixo principal desse trabalho a Região Metropolitana 
de Goiânia e, a partir daí, foram produzidos alguns fascículos com temáticas 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Os temas são 
abordados de modo a possibilitar a construção de conhecimentos dos alunos, 
com atividades problematizadoras voltadas para seu cotidiano, para seu lugar 
de vivência mais imediato, ao mesmo tempo em que procura fornecer dados, 
informações e conhecimentos mais sistematizado sobre essa Região. 

Esperamos que façam bom proveito desse material nas aulas de Geografia; que ele 
possa contribuir com o seu trabalho, sendo incluído ao longo do ano, juntamente 
com outros materiais e atividades já planejados e que propicie boas reflexões e 
boas análises sobre o espaço urbano da grande Goiânia.
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Caro aluno

É com imensa satisfação que nós apresentamos a você essa coleção de 
fascículos que traz importantes conhecimentos, informações e atividades 
para que construa seus próprios conhecimentos sobre Goiás, Goiânia e sua 

Região Metropolitana. 

Cada fascículo dessa coleção aborda uma temática diferente, sendo apresentada 
em vários capítulos interdependentes. Esses capítulos estão organizados em 
cinco partes distintas, porém, complementares entre si, denominadas: Converse 
Comigo, Traços e Retratos, Mergulhando no Tema, O que foi que eu aprendi 
mesmo? Antenado com a realidade. 

Na primeira parte de cada capítulo você será convidado a conversar sobre o 
tema abordado e receberá as primeiras informações sobre ele. Na seção Traços e 
Retratos você começará a interagir com o assunto produzindo textos e desenhos 
sobre a sua realidade. No item Mergulhando no Tema será nossa vez de apresentar 
mais informações de maneira que você amplie seus conhecimentos sobre o tema 
tratado no capítulo. Na seção O que foi que eu aprendi mesmo?, você encontrará 
um resumo de tudo o que foi estudado. No final, para mostrar que está antenado 
à realidade, o desafio é relacionar ao seu dia-a-dia aquilo que você aprendeu em 
cada capítulo. 

Esse fascículo tem o objetivo de contribuir com o ensino de Geografia, 
especificamente com os conteúdos sobre o urbano, oferecendo material escolar 
que tem como base o cotidiano do aluno nas cidades de Goiás e, especialmente, na 
Região Metropolitana de Goiânia. Espera-se que ele ajude o professor a orientá-
los a compreender sua cidade e, com isso, elaborar seus próprios conceitos, além 
de desenvolver um pensamento geográfico referente a esse espaço. O fascículo 
está organizado em três capítulos. 

Esperamos que após o estudo dos conteúdos presentes em cada capítulo você 
seja capaz de compreender o tema abordado no fascículo. Então, mãos à obra e  
bom trabalho!
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O ESPAÇO URBANO 
E A REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA

1
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Quando você ouve falar em cidade, o que você pensa? Quais as primeiras 
imagens que aparecem em sua lembrança relacionadas a essa palavra? 
Observe as Figuras 1, 2, 3 e 4 e veja se alguma tem a ver com o que você 
pensou. Observando essas imagens, você já deve ter constatado que a 
cidade é bastante complexa. Ela pode ser compreendida enquanto uma 
aglomeração de pessoas e objetos, e seu arranjo interno é construído a 
partir da organização da vida e daquilo que é produzido no lugar. 

Figura 1 – Avenida 24 de Outubro, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.

Figura 3 – Cidade de Jataí/GO
Fonte: RECCI, 2019.

Figura 2 – Avenida Goiás, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2007.

Converse
comigo!

Figura 3 – Cidade de Trindade/GO
Fonte: RECCI, 2019.
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Utilizando como referência o estudo da cidade, a partir de sua dinâmica 
interna, é necessário compreender quais são os elementos básicos que a 
constituem: a produção, a circulação e a moradia. 

A PRODUÇÃO  da cidade diz respeito à maneira como ocorre o 
desenvolvimento da vida das pessoas, às várias atividades que as pessoas 
desenvolvem em seu dia-a-dia, ou seja, em seu cotidiano. Refere-se 
também à produção econômica, isto é, àquelas atividades diretamente 
produtivas, como as indústrias, o comércio e a prestação de serviços.

A CIRCULAÇÃO  diz respeito ao deslocamento, ao trânsito, ao 
transporte das pessoas e daquilo que elas produzem (informações e 
mercadorias). É necessário que haja uma circulação de pessoas e objetos 
para que a vida na cidade possa ocorrer. 

Os fluxos e fixos na Geografia

Milton Santos (1926-2001) foi um importante geógrafo brasileiro que 
dentre muitas teorias e conceitos desenvolveu a ideia de fixos e fluxos. 
Os fixos correspondem a todo elemento (ruas, postes, etc.) anexado no 
espaço, enquanto que os fluxos correspondem à circulação (movimento) 
de pessoas, informação, dinheiro, dentre outros.

Exemplos de fixos e fluxos:

Fixos Fluxos

Rodovias Transito de veículos

Moradias (casas, prédios, etc.) Circulação diária dos moradores

Hospitais, postos de saúdes, UPAs Movimentação de pacientes e profissionais da saúde

Torres de telecomunicações Fluxos de informações

A MORADIA  refere-se às diferentes habitações, no mesmo tempo e espaço 
(cidade), cuja apropriação explica-se pela capacidade de se pagar por elas e 
pelos equipamentos e serviços coletivos disponíveis em suas imediações. É 
nesse sentido que se percebe nas cidades diferentes tipos de moradia. 

Em cidades goianas, por exemplo, podem ser observadas casas de 
madeira, localizadas principalmente próximas às áreas de risco, casas 
feitas de placas de concreto, bem como casas de alvenaria (tijolos), o tipo 
de construção mais comum. 
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As diferenças não estão apenas nas tipologias das casas, mas também nas 
dos prédios e apartamentos, que podem se distinguir por aspectos como 
a conservação, o tamanho, o tipo de acabamento. Tudo isso é resultado do 
acelerado e desordenado crescimento horizontal e vertical da cidade, pelo 
fato de as pessoas terem acesso diferenciado à riqueza. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 7º, o salário mínimo do 
trabalhador deve ser suficiente para sua sobrevivência, o que pressupõe o 
direito à moradia, ou seja, a garantia desse direito é responsabilidade do 
Estado. No entanto, é necessário, também, lutar pelo direito de habitar, que 
é mais do que morar. Significa ter o direito de morar bem, de freqüentar 
a cidade, de ter acesso aos seus bens. Sabe-se que essa é uma realidade 
vivida desigualmente no espaço urbano, pois, afinal, a consolidação da 
sociedade moderna tem promovido uma grande segregação espacial. 

No processo histórico de construção das cidades, nas ruas e nos bairros 
que circundam o núcleo central, por exemplo, instalaram-se edificações 
amplas, de alto padrão de construção, gerando os benefícios de acesso e 
localização para a população ali residente. Nas periferias, diferentemente, 
instalam-se, de modo disperso e fragmentado, as moradias dos pobres 
sem a mínima infra-estrutura. Na atualidade, vive-se outra dinâmica na 
produção da cidade com a construção de residências luxuosas, também, 
nas periferias, respondendo às demandas diferenciadas pelo alto poder 
aquisitivo de uma parte da população.

Utilizando como referência o entendimento da dinâmica interna da cidade, a partir 
dos elementos produção, circulação e moradia, converse com seus colegas e com seu 
professor utilizando o seguinte roteiro:

•  Por que estudar a cidade?

•  Quais são as atividades que você realiza cotidianamente na cidade em que reside? 
Como elas podem ser classificadas, usando os elementos da dinâmica interna?

•  Você conhece a cidade onde mora? Você circula pela malha urbana de sua cidade?

•  Você se lembra de algum lugar que tenha vontade de conhecer em sua cidade e ainda 
não conhece? Relate para os seus colegas e professor por que ainda não o conheceu.

•  Você observa na sua cidade diferenças na condição de morar e habitar? Explique. 
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Tracos
e retratos!

Após a conversa, iniciada na página anterior, você vai estudar alguns aspectos 
da dinâmica interna de Goiânia e de sua Região Metropolitana. Goiânia, 
como muitas outras cidades brasileiras, tem crescido aceleradamente nas 
últimas décadas, devido ao aumento de população que se desloca de outras 
cidades, estados, áreas rurais para sua área urbana. Esse deslocamento 
ocorre de duas formas, o primeiro deles com o deslocamento do campo 
para a cidade e o segundo de uma cidade para outra.

A saída da população do campo para a cidade ocorreu, primeiramente, 
na Europa, no século XX. No Brasil, esse processo culminou na década 
de 1940 e 1970, quando a população residente nas cidades tornou-se mais 
numerosa que a rural. A partir daí ocorreu um aumento significativo 
da taxa de urbanização da população brasileira. As principais causas do 
elevado índice de pessoas vivendo em cidades foi a expansão da pecuária 
e da agroindústria (essas atividades usam modernas tecnologias, 
que dispensam o emprego de mão de obra braçal em larga escala), 
a concentração da propriedade rural, o difícil acesso à terra, a atração 
exercida pela cidade sobre a população rural, o próprio crescimento 
vegetativo da população urbana, etc.

Após os anos de 1980, predomina no Brasil a saída da população das 
pequenas para as grandes cidades. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010), aproximadamente 85% da população 
brasileira vive na área urbana. Essa também é a realidade dos municípios 
que compõem a Região Metropolitana de Goiânia e dos maiores municípios 
do estado de Goiás, conforme pode ser observado nas tabelas a seguir:
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Tabela 1 – População da Região Metropolitana de Goiânia, 2000 e 2010.

Municípios da RMG População  
Total (hab)

População  
Urbana (hab)

População  
Rural (hab)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Abadia de Goiás 4.971 6.876 3.096 5.081 1.875 1.795

Aparecida de Goiânia 336.392 455.657 335.547 455.193 845 464 

Aragoiânia 6.424 8.365 4.262 5.528 2.162 2.837 

Bela Vista de Goiás 19.210 24.554 12.278 17.955 6.932 6.599 

Bonfinópolis 5.353 7.536 4.908 7.021 445 515 

Brazabrantes 2.772 3.232 1.723 2.170 1.049 1.062 

Caldazinha 2.859 3.325 1.194 1.918 1.665 1.407 

Caturaí 4.330 4.686 3.117 3.664 1.213 1.022 

Goianápolis 10.671 10.695 9.805 9.691 866 1.004 

Goiânia 1.093.007 1.302.001 1.085.806 1.297.076 7.201 4.925 

 Goianira 18.719 34.060 18.064 33.451 655 609 

Guapó 13.863 13.976 9.916 11.333 3.947 2.643 

Hidrolândia 13.086 17.398 7.836 10.470 5.250 6.928 

Inhumas 43.897 48.246 39.976 45.103 3.921 3.143 

 Nerópolis 18.578 24.210 17.253 23.229 1.325 981 

 Nova Veneza 6.414 8.129 5.354 7.026 1.060 1.103 

Santa Bárbara de Goiás 4.963 5.751 4.233 5.206 730 545 

Santo Antônio de Goiás 3.106 4.703 2.564 4.271 542 432 

Senador Canedo 53.105 84.443 50.442 84.111 2.663 332 

Terezópolis de Goiás 5.083 6.561 3.616 5.677 1.467 884 

 Trindade 81.457 104.488 78.199 100.106 3.258 4.382 

Total: 21 municípios 1.748.260 2.178.892 1.699.189 2.135.280 49.071 43.612

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB. Acesso 
em: http://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=219. Acesso em 04 set. 2020.
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Tabela 2 – População de alguns municípios goianos, 2000 e 2010.

Municípios Goianos População  
Total (hab)

População  
Urbana (hab)

População  
Rural (hab)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Águas Lindas de Goiás 105.746 159.378 105.583 159.138 163 240 

Anápolis 288.085 334.613 280.164 328.755 7.921 5.858 

Catalão 64.347 86.647 57.606 81.064 6.741 5.583 

Formosa 78.651 100.085 69.285 92.023 9.366 8.062 

Itumbiara 81.430 92.883 77.123 88.942 4.307 3.941 

Jataí 75.451 88.006 68.821 81.010 6.630 6.996 

Luziânia 141.082 174.531 130.165 162.807 10.917 11.724 

Niquelândia 38.573 42.361 26.578 33.343 11.995 9.018 

Porangatu 39.593 42.355 33.423 35.731 6.170 6.624 

Rio Verde 116.552 176.424 106.079 163.540 10.473 12.884 

Total: 10 municípios 1.029.510 1.297.283 954.827 1.226.353 74.683 70.930

Fonte: IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IMB – Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos -http://
www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=219. Acesso em 04/09/2020.

As cidades surgem e se modificam ao longo do tempo. Elas são 
resultado da história dos povos e se constituem com o desenvolvimento 
das sociedades. Conhecer a história das cidades também é importante 
para saber o porquê e por quais modificações ela passou, pois elas nem 
sempre foram do jeito que são agora. Essas modificações vão marcando 
a paisagem urbana. Você conhece a história da sua cidade? Sabia que, 
ao observador a paisagem de sua cidade, você pode identificar alguns 
aspectos dessa história?

A paisagem urbana é o conjunto de formas do um espaço, constituída 
de elementos humanos e naturais. É a partir dela que se percebe a 
transformação da cidade pela ação dos seus habitantes. A paisagem 
também é subjetiva, pois pode ser percebida por meio dos objetos e suas 
disposições, analisadas a partir dos sentidos e pelas ações dos cidadãos e 
seus movimentos.



14 ESPAÇO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Agora pense na paisagem ao seu redor. O que você vê? Lembre-se que 
paisagem não é formada apenas por elementos físicos como a vegetação, 
a hidrografia, o relevo, ou por aquilo que é bonito. Pense também nos 
elementos que estão presentes nesta paisagem e que você não vê (cheiros, 
sons, idéias, sentimentos, história). Você já tentou perceber o significado e 
o sentido desses elementos da paisagem?

Observe na Figura 4, apresentada a seguir, e procure imaginar como era 
esse lugar no passado, considerando elementos como o relevo, a vegetação 
e a população. Discuta com o seu professor e os colegas sobre suas idéias.

Conheça agora um pouco mais sobre alguns dos municípios da nossa 
Região Metropolitana. Você deve conhecer ou já ter ouvido falar em 
Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Esses são exemplos 
dos municípios mais populosos que integram a Região.

Aparecida de Goiânia localiza-se ao sul da capital, é um município que 
possui diversos bairros interligados com Goiânia, embora tenha criado suas 
centralidades próprias, muitas vezes, articuladas com o desenvolvimento 
urbano da capital. O centro antigo de Aparecida ainda guarda aspectos 
interioranos, diferentemente dos bairros que fazem limites com os setores 
da porção sul de Goiânia. Nesses bairros foram surgindo importantes 
centros e eixos de atividades econômicas, a exemplo da Avenida Rio Verde, 

Figura 4 – Urbanização, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2008.
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onde encontram-se o Buriti Shopping, concessionárias de automóveis, 
grandes lojas comerciais, além do setor imobiliário intenso, perceptível 
nas edificações verticais. (Figura 5)

O município de Aparecida é mais antigo do que Goiânia e possui problemas 
de diversas ordens. O transporte, o emprego, a saúde, a moradia, o lazer 
etc. são alguns dos desafios a serem superados pelo Município.

Trindade, por sua vez, localiza-se a 18 km a oeste do município de 
Goiânia. Ela surgiu de um pequeno núcleo de oração com o achado de 
um medalhão de barro contendo a Santíssima Trindade coroando Nossa 
Senhora. Essa medalha foi encontrada por um casal sertanejo que passou 
a cultuar esse símbolo. Por isso, o nome do município é destacado, visto 
que é conhecido por seu caráter religioso, representado, principalmente, 
pela festa do Divino Pai Eterno. Por causa de seu caráter religioso, a cidade 
recebe, nos finais de semana, centenas de romeiros de vários lugares do 
Brasil. Durante a Festa do Divino Pai Eterno, que acontece entre os meses 
de junho e julho, esse fluxo de romeiros é ainda maior, como pode ser 
observado na Figura 6.

Figura 6 – Festa do Divino Pai Eterno em Trindade/GO
Fonte: O Popular, 06/07/2009.

Figura 5 – Aparecida de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de Campo Repec, 2008.

Com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre o seu município, faça uma pesquisa 
na internet, jornais, revistas etc, a partir das seguintes questões:

• Quais são as principais atividades comerciais desse município?

• Quais são as principais atividades de lazer? 

• Quais são as características culturais dessa cidade?
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Outro município muito presente no imaginário da população goianiense, 
por sua proximidade com Goiânia, sendo, por isso, muitas vezes 
até confundido com um bairro da capital, é o município de Senador 
Canedo. Seu processo de formação teve início na década de 1930, com a 
implantação da Estrada de Ferro Centro-Oeste. Esse município apresentou 
maior desenvolvimento a partir da década de 1980, encontrando-se hoje 
praticamente conurbado (unido) com o município de Goiânia. 

Em Senador Canedo (Figura 7), localizado 
a leste do município de Goiânia, o comércio 
local é pouco significativo, encontrando-
se ainda dependente da capital. Possui 
importantes equipamentos de caráter 
econômico/regional, como um terminal de 
distribuição de combustível, uma estação 
ferroviária, e há a previsão da construção 
da Ferrovia Norte-Sul. Senador Canedo, 
como os demais municípios da Região 
Metropolitana, possui uma forte relação 
com a capital, pois é onde a população 
busca trabalho, lazer, saúde, educação. Está configurado, assim, como um 
município em que sua população, muitas vezes, sai de casa pela manhã, 
retornando apenas à noite.

Ao abordar as cidades que compõem a Região Metropolitana de Goiânia 
não se pode deixar de falar do município de Goiânia, pois, além de ser 
a capital de Goiás, é uma das cidades mais dinâmicas dessa região. 
Até a década de 1930, a capital de Goiás era Vila Boa de Goiás, que foi 
uma cidade importante para o desenvolvimento do Estado. Uma das 
justificativas oficiais para a transferência da capital apoiava-se na sua 
desfavorável localização geográfica. Entretanto o principal motivo foi 
de ordem política visando à descentralização do poder das oligarquias 

Sabendo que o município de Senador Canedo possui um terminal de distribuição de 
combustível e uma estação ferroviária, pesquise na internet informações sobre esses equi-
pamentos de caráter econômico/regional destacando sua importância para o município.

Figura 7 – Praça da Matriz de Senador Canedo/GO
Fonte: Trabalho de Campo Repec, 2009.
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goianas e para melhor atender às demandas de acordo com a política 
desenvolvimentista da época.

A mudança da capital do estado só se transformou em realidade a partir 
de 1930, quando o governo da nação passou para as mãos de Getúlio 
Vargas e o estado de Goiás para o controle de Pedro Ludovico Teixeira. 
Naquele momento, a eclosão de um movimento nacionalista e integrador, 
denominado Marcha para o Oeste, foi de extrema importância para a 
mudança da capital.

Goiânia, que foi planejada para abrigar cerca de 50.000 habitantes, tem 
hoje 1.302.001, IBGE (2010). Não se pode esqueçer que esse número muda a 
todo momento devido às alterações nas taxas de natalidade e mortalidade 
e à influência do processo migratório. 

O número de habitantes da região metropolitana de Goiânia teve um 
crescimento  de 60,7% nos últimos 28 anos, fato que pode ser observado 
no gráfico a seguir.

Observe nas Figuras 8 e 9, na página 16, as mudanças ocorridas, ao 
longo do tempo, em uma das principais avenidas na cidade de Goiânia: 
a Avenida Goiás. Atualmente (2019/2020), ela está passando por nova 
mudança, em razão da implantação do Sistema de Transporte Coletivo, 
chamado BRT – Bus Rapid Transit.

CRESCIMENTO POPULACIONAL EM GOIÂNIA (1991 A 2020)

Fonte: IBGE (*senso demográfico – habitantes residentes; **estimativa), org. por  SOARES, J.A.P 2020.
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• Com base na observação das imagens, escreva no seu caderno as principais modifi-
cações contidas nas duas figuras.

• Converse com uma pessoa que conhece a cidade há mais tempo e procure saber 
como era a região de Goiânia antigamente. Lembre-se de perguntar de que época 
são os fatos que ela está narrando. 

• E você e sua família? O que tem a dizer sobre as mudanças ocorridas no lugar onde 
você mora? Faça uma comparação com o que vocês vivem hoje e as lembranças que 
vocês têm, utilizando fotos antigas de que vocês disponibilizam.

Figura 8 – Avenida Goiás, 1940
Fonte: Acervo Repec.

Figura 9 – Avenida Goiás, 2007
Fonte: Trabalho de campo em Goiânia, Repec, 2007.
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Mergulhando
no tema!

Você sabia que não podemos considerar cidade, espaço urbano e município 
como sendo a mesma coisa? 

Pense a cidade como sendo a forma, o concreto, os arranjos que resultam 
das relações sociais produzindo espaço. O espaço urbano, por sua vez, 
pode ser entendido como a dinâmica das pessoas que dá sentido e vida à 
cidade, ou seja, as relações sociais produzindo espaço. Contudo, é válido 
ressaltar que não se pode fazer uma separação absoluta entre espaço 
urbano e cidade, pois um se concretiza no outro. 

Já o município é o núcleo político-administrativo, que tem uma delimitação 
formal. É, hierarquicamente, a menor unidade territorial dentro da 
estrutura de um país, estando abaixo das unidades federativas (Estados). 
Portanto, trata-se de uma definição administrativa. 

O município, então, diz respeito ao conjunto das áreas urbanas e rurais 
pertencentes ao controle de uma cidade, a qual é a sede da administração 
municipal. Por esse motivo, os termos cidade e município são utilizados 
como sinônimos, embora não seja o correto, já que também o rural faz 
parte do município. Observe na Figura 10, página seguinte, a área urbana 
e rural do município de Goiânia.

Ao longo do tempo, percebem-se as modificações que ocorrem nas cidades, 
representadas pela expansão urbana, que é a área de seu crescimento. 
O arranjo espacial da cidade exige ajustes. Por isso planeja-se o seu uso 
e ocupação. É o zoneamento urbano que define os bairros residenciais, 
industriais e comerciais, como forma de equilibrar a cidade, evitando 
o crescimento desordenado. Todavia, a realidade urbana é complexa e 
contraditória, palco do jogo de forças políticas e econômicas, onde nem 
sempre a legislação é respeitada.  

O Plano Diretor de Goiânia tem sido um instrumento básico para 
o ordenamento urbano. Foi oficializado pela Lei Complementar 
nº 171 de 29 de maio de 2007. Veja o que está escrito logo no início  
deste documento: 
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Figura 10 – Mapa da área urbana e área rural do Município de Goiânia
Fonte: SEPLAM. Prefeitura de Goiânia, 2002. Escala 1:50.000.

MAPA DA ÁREA URBANA E RURAL DE GOIÂNIA (2002)
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Na atualidade, esse plano diretor está sendo revisto e deverá ter seu 
texto aprovado pela Câmara Municipal. A estratégia de planejamento 
definida por esse Plano Diretor é de um modelo espacial que divide a 
área do município em macro zonas, definidas como frações do território 
demarcadas segundo critérios de ordem físico-ambiental. É uma 
forma de regionalização como aquelas que um dia dividiram o planeta 
em continentes, o Brasil em regiões do IBGE, o estado de Goiás em 
microrregiões, estas em municípios, e a cidade de Goiânia, em várias 
regiões administrativas. (Figura 10)

Você já percebeu que Goiânia e alguns municípios de seu entorno estão 
sendo chamados de Região Metropolitana. Uma Região Metropolitana 
refere-se a uma área densamente urbanizada, constituída de municípios 
independentes em sua vinculação administrativa, que fazem parte 
de uma comunidade socioeconômica, cuja interdependência gera 
a necessidade de coordenação e realização de serviços de interesse 
comum. No Brasil, compete aos Estados instituir leis para a criação das 
regiões metropolitanas.

A Região Metropolitana de Goiânia foi criada em 1999, pela Lei 
Complementar nº 27 de 30 de dezembro de 1999. Veja nas figuras a seguir 
a representação cartográfica dessa região. (Figura 11)

Art. 2º –  A Política Urbana do Município de Goiânia sustentar-se-á nos princípios da 
igualdade, oportunidade, transformação e qualidade, tendo por objetivo o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo à popu-
lação a requalificação do território do Município e uma cidade mais justa e sustentável.
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Figura 11 – Mapa da Região Metropolitana de Goiânia (2019) 
Fonte: IBGE, Municípios, 20017. GOIÁS. Lei Complementar nº 149, 15/5/2019.

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (2019)
URBANIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
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A partir do mapa e da tabela apresentados anteriormente, resolva as questões:

a) Coloque, de forma crescente, as áreas dos municípios que compõem a Região Metro-
politana de Goiânia.

b)  Agora, ordene, de forma decrescente, os municípios da Região Metropolitana de 
Goiânia de acordo com a quantidade de habitantes de cada um.

c)  Os maiores municípios em tamanho têm as maiores populações?

d)  Escolha dois municípios e divida sua área pelo número de habitantes de cada muni-
cípio e assim você descobrirá a Densidade Demográfica de cada um.

e)  Qual munícipio tem a menor densidade demográfica?

f)  Qual munícipio tem a maior densidade demográfica?

Tabela  3 –  Dados gerais sobre a Região Metropolitana de Goiânia.

Municípios da RMG Área (km2) População (hab)

Abadia de Goiás 146 4.971

Aparecida de Goiânia 288 336.392

Aragoiânia 219 6.424

Bela Vista 1.277 19.210

Goianápolis 162 10.671

Goiânia 739 1.093.007

Goianira 200 18.719

Guapó 517 13.863

Hidrolândia 944 13.086

Nerópolis 204 18.578

Santo Antônio de Goiás 133 3.106

Senador Canedo 245 53.105

Trindade 713 81.457

Total 5.787 1.672.589

Fonte: SEPIN – Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação / SEPLAN / Governo de Goiás – www.seplan.
go.gov.br/sepin/perfilweb/estatistica_bde.asp Acesso em: 19/11/2009.
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Esses dados iniciais sobre Goiânia e seu Plano Diretor indicam que são 
muitos os desafios para a gestão das cidades brasileiras e de seus problemas 
internos, tais como: a falta de acesso a moradias adequadas, a precariedade 
do transporte público, déficit em saúde e educação, desemprego, e outros.

Nas Figuras 12 e 13, pode-se perceber um dos problemas urbanos rela-
cionados à moradia, tanto no que se refere à sua precariedade, quanto à 
ausência de regularidade fundiária.

Goiânia passou por um processo de acelerado crescimento populacional 
nas últimas décadas. Este fato gerou, entre muitos outros, um impacto 
negativo no uso e ocupação do solo, que foi acontecendo de forma de-
sordenada. Isto significa que não se atentou ao planejamento urbano da 
cidade e muitos espaços têm sido ocupados com altas densidades, com 
atividades impróprias, de forma descontrolada e insustentável. Outros 
problemas, também, têm sido promovidos pelas constantes especulações 
imobiliárias que no centro da cidade promove a destruição do patrimônio 
histórico, e nas bordas da malha urbana cria a segregação social. 

Você já deve ter ouvido falar em qualidade de vida, o que na cidade significa 
ter condições adequadas de moradia, transporte, lazer etc. As pessoas nas 
diversas partes do mundo, estando em espaços urbanos ou rurais, desejam 
essa qualidade de vida. Mas os gestores das cidades, de maneira geral, 
têm priorizado em sua gestão as demandas econômicas não oferecendo à 
maior parte da população condições de moradia adequadas para a vida 
urbana de qualidade. Essa população, com isso, enfrenta cotidianamente 
problemas relacionados ao trânsito e ao transportes, saúde, emprego, 
educação e outros.

Figura 12 – Área de posse na Vila Coronel Cosme, 
Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de Campo Repec, 2009.

Figura 13 – Área de posse na Vila Coronel Cosme, 
Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.
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1. Pensando nos contrastes existentes no espaço urbano da sua cidade e identificando 
os aspectos que caracterizam as duas paisagens nas figuras 14 e 15, reflita sobre o 
acesso aos serviços essenciais e as desigualdades dos tipos de moradia.

2. Faça um trabalho de campo no bairro onde você mora, observe e descreva os tipos 
de moradias, o tamanho das casas, o número de casas no lote e converse com alguns 
moradores sobre o número de pessoas que residem em cada casa. Agora. apresente 
este levantamento discutindo com seus colegas e seu professor.

3. Pesquise sobre o patrimônio arquitetônico histórico de Goiânia: descubra a que estilo 
pertence e quais os edifícios de maior destaque. 

Andando pela cidade, você deve ter observado que a concentração das 
pessoas nos espaços é diferente. O espaço urbano se amplia em função 
do número de pessoas e das inúmeras atividades que elas desenvolvem. 
Também, é possível observar que os lugares têm condições desiguais: 
enquanto em alguns lugares predominam casas e edificações de luxo, em 
outros, são visíveis as casas simples com acabamento precário. 

Essa desigualdade pode ser observada nas diferentes paisagens das 
duas cidades retratadas nas Figuras 14 e 15, a seguir, resultando grandes 
contrastes no espaço urbano.

Figura 14 – Conjunto Morada Nova, Senador Canedo/GO
Fonte: Acervo Gece, 2019.

Figura 15 – Parque Vaca Brava, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.
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Você conseguiu perceber que a cidade é um espaço extremamente dinâmico e formado 
por um conjunto de ações exercidas por pessoas que chegaram a esse espaço antes de 
nós. Você também pode perceber que a paisagem urbana é uma primeira aproximação 
que se tem da cidade percebida, vivida através do corpo que usa a cidade e se relaciona 
com ela. 

Percebeu também que o espaço urbano sofre modificações significativas ao longo do 
tempo e que ele expressa as escolhas da sociedade que ali vive. Estas escolhas são 
influenciadas pelo modo de pensar e viver a cidade que se desenvolveu ao longo dos 
anos – e que vão sendo transmitidos de geração em geração – e, também, pelas influên-
cias de outros povos e lugares, que cada vez mais são compartilhadas pelos novos meios 
de comunicação, pela migração e pelos deslocamentos entre cidades.

A cidade é, predominantemente, o lugar da vida cotidiana. A sua relação com outros lugares 
revela que o mundo é globalizado e que muitas coisas originadas em outro lugar, distante 
de nós, são assimiladas por seus habitantes. As tecnologias (especialmente as telecomu-
nicações e os transportes) têm colocado todos em contato, “padronizando” os gostos e as 
vontades das pessoas no mundo inteiro. Talvez no seu cotidiano você nem tenha refletido 
acerca disso, no entanto, o espaço urbano expressa essa dinâmica, especialmente em 
uma cidade como Goiânia, vibrante e cheia de atividades. 

Para que a vida nas cidades tenha possibilidade de ocorrer, é preciso que as pessoas 
possam circular por sua malha viária, participando de sua produção. Isso é um elemento 
de dinâmica muito importante, levando os governantes a elaborarem documentos que 
garantam essa circulação e ordenem o seu crescimento. O Plano Diretor de Goiânia é 
exemplo de documento que regula o desenvolvimento da cidade.

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??

Figura 16 – Cruzamento das Avenidas T-63 e 85, Setor Bueno, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.
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Antenado
com a realidade

A partir da Constituição Federal de 1988, hou-
ve descentralização das competências dos mu-
nicípios para legislar e colocar em prática suas 
ações de organizar o espaço da cidade e ordenar 
a vida municipal. Passou a ser obrigatório, para 
os municípios brasileiros com mais de 20 mil ha-
bitantes, a elaboração de um Plano Diretor. No 
caso do município de Goiânia, o Plano Diretor 
que regulamenta o funcionamento da cidade, 
foi instituído pela Lei nº 171 de 29 de maio de 
2007. Após 10 anos de implantação, em 2017, 
iniciou-se um processo de revisão desse Plano, 
que ainda não está finalizado. Esse instrumento 
legal tem a finalidade de ordenar as novas cons-
truções, o trânsito, as localizações, especialmen-
te das indústrias e grandes eixos viários, os ser-
viços públicos a serem oferecidos à população 
e o crescimento da cidade. Você sabia que para 
elaboração dessa lei é necessária a participação 
de todos? 

Existem documentos elaborados, fiscalizados e 
regulamentados pelos três poderes nas esferas 
de governo federal, estadual e municipal como o 
Estatuto da Cidade, o Código Municipal de Meio 
Ambiente, o Código de Obras do Município, o Có-
digo de Posturas, a Lei Orgânica do Município. 
Todos estes códigos constituem conjuntos de 
leis que determinam como será ocupado o es-
paço urbano e também o rural. 

INFORME-SE SOBRE ESSES DOCUMENTOS 
ACESSANDO OS SEGUINTES SITES:

IBGE

http://www.ibge.gov.br/

IBGE/Cidades

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.
htm

Plano Diretor de Goiânia

http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/ 
plano_diretor_do_municipio_de_goiania_2007.
pdf

Conselho das Cidades

http://www.cidades.gov.br/
conselho-das-cidades

Legislação Municipal sobre  
o Meio Ambiente

http://www.goiania.go.gov.br/index1.htm

Código de Obras do Município

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_ci-
vil/leis1.htm

Código de Posturas

http://www.goiania.go.gov.br/index1.htm

Lei Orgânica do Município

http://www.goiania.go.gov.br/download/legisla-
cao/leiorganicamunicipio.htm
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O TRANSPORTE COLETIVO 
NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA

2
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Converse
comigo!

Nesta seção, você estudará o transporte coletivo da Região Metropolitana 
de Goiânia. Sabe-se que a cidade deve ser entendida pela sua forma e pelo 
sistema de transportes por meio do qual as pessoas se locomovem dentro 
dela. Ele é um aspecto importante para o entendimento e o estudo dessa 
dinâmica da cidade. 

O transporte é uma necessidade essencial à vida do cidadão, pois é o que 
sustenta seu deslocamento para o trabalho, para as compras, para a escola, 
e para o lazer. Enfim, este é um dos aspectos fundamentais que garantem 
o funcionamento da cidade. 

Na Região Metropolitana de Goiânia, o deslocamento das pessoas 
ocorre, essencialmente, por motocicletas, carros particulares, mototáxis, 
transportes alternativos, City bus, City bus 2.0 (na região central) e por 
ônibus coletivos. Os últimos compõem o sistema de transporte coletivo 
da região e atendem a um número maior de pessoas. 

Não se pode esquecer que o transporte coletivo também é vital para as 
empresas que os detém, pois para o seu funcionamento com lucro elas 
precisam que os ônibus sejam utilizados por grande quantidade de 
pessoas. Essa realidade gera uma situação conhecida por todos: poucos 
ônibus por linha; ônibus superlotados; longa espera dos passageiros para 
pegar ônibus nos terminais. Sabe-se que quem mais utiliza esse tipo de 
transporte são as pessoas de menor poder aquisitivo e sua utilização é, 
preferencialmente, para o trabalho. Para confirmar essa informação basta 
observar que, nos finais de semana, a quantidade de ônibus diminui 
consideravelmente, e os mesmos trafegam com número menor de pessoas 
do que durante a semana.

O sistema de transporte coletivo de Goiânia atualmente conta com o 
aplicativo para celulares que informa sobre o transporte público da 
região. Porém, estudos desenvolvidos por especialistas nas áreas de 
Transportes apontam que a falta de informações para os passageiros 
sobre os horários e os itinerários das linhas de ônibus, bem como as 
deficiências de manutenção das vias e dos terminais, são pontos que 
pesam negativamente na avaliação da qualidade do serviço de transporte 
coletivo oferecido na região.



ESPAÇO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 31

Você ou alguém de sua família utiliza transporte coletivo? Como é o 
transporte coletivo da sua cidade? Você considera que a Figura 1 expressa 
uma realidade desse transporte na Região Metropolitana de Goiânia?

O transporte coletivo, nessa região, apesar de imprescindível para o 
deslocamento de grande parte da população, há muito tempo é um dos 
principais problemas para as pessoas que nela vivem. A população e os 
meios de comunicação tem denunciado esses problemas no sistema de 
transporte, no entanto, os órgãos competentes anunciam que esse sistema 
em Goiânia é um dos melhores do país. 

E você, o que pensa sobre esse assunto? Você já vivenciou alguma 
situação que permita uma avaliação do sistema? Relate essa situação 
para a sua turma. 

Figura 1 – Tira em quadrinhos do Kateca
Fonte: O popular 06 ago. 2009.
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Na realidade, falar do sistema de transporte coletivo de uma cidade é 
mais complexo do que se imagina. Deve-se levar em conta a qualidade do 
sistema, a acessibilidade aos diversos lugares da cidade e o direito de ir 
e vir. Esses serão alguns dos aspectos abordados, a seguir, para que você 
entenda melhor esse tema. 

Um primeiro aspecto a abordar é o modo como o usuário pode pagar e 
utilizar o transporte coletivo. Para isso, o sistema disponibiliza um cartão, 
para substituir o pagamento em dinheiro. O Sitpass, mencionado na charge 
anterior como o “bilhete” para entrada nos ônibus, entrou em desuso e 
em seu lugar está sendo utilizado o cartão fácil (Figura 2). A solicitação 
da primeira via desse cartão para o usuário é gratuita, sendo necessário 
que ele forneça alguns dados pessoais como CPF e seu nome. Em caso 
de perda, roubo ou furto, é cobrada uma taxa para sua reimpressão, cujo 
valor a ser cobrado é estipulado por quantidade de viagens. Os usuários 
do transporte público podem solicitar esse cartão nos mais de 1700 pontos 
de vendas distribuídos pela cidade ou nos terminais de ônibus. Caso eles 
ainda não tenham o cartão, é possível pagar o valor da passagem para o 
motorista no ato da viagem. 

Outro aspecto a ser destacado diz respeito às informações quanto ao 
Sistema. Atualmente, existem aplicativos que contribuem para otimizar o 
tempo do passageiro. Um dos aplicativos mais conhecidos e utilizados em 
Goiânia é o Serviço de Informação metropolitana – SIMRMTC (Figura 
3) disponível no site https://rmtcgoiania.com.br/, Google Play e Apple 
Store. Nesse aplicativo é possível consultar os horários em tempo real dos 
ônibus nos pontos e terminais da cidade.

Figura 2 – Imagens do Cartão do Estudante utilizado no sistema de transporte  
da Região Metropolitana de Goiânia/GO

Fonte: Acervo GECE.
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Ao observar as figuras anteriores é possível perceber nos últimos anos 
muitos avanços tecnológicos referentes ao uso do transporte público, 
como o cartão recarregável, novos aplicativos que permitem ao usuário 
ver horários e rotas. Porém, você acha que o transporte público de Goiânia 
oferece conforto e dignidade aos cidadãos?

Outro aspecto ainda a considerar são as linhas de ônibus oferecidas 
para o usuário. Como você pode perceber na tabela a seguir, o sistema 
de transporte coletivo de Goiânia é organizado em 7 tipos de linhas 
de ônibus. 

Figura 3 – interface do aplicativo SIMRMTC
Fonte: Acervo GECE.
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Esses tipos de linha estão assim distribuídos:  

• 3 tipos que são caracterizados pela possibilidade de integração com 
outras linhas sem pagar outra passagem (linhas 2, 3 e 4 da tabela); 

• 2 tipos que não fazem parte do sistema de integração, ou seja, para 
utilizar outra linha é necessário pagar outra passagem (linha 1 e 5 da 
tabela);

• 1 tipo expresso que se conecta ao sistema de integração, mas funciona 
em determinado período do dia (linha 6 da tabela); 

• 1 tipo de linha direta que conecta os sistemas de integração sem fazer 
parada ao longo do trajeto (linha 7 da tabela).

Tipos de 
linhas Função Exemplos

Tipo 01 Linhas que ligam Goiânia a outras 
cidades da Região Metropolitana

A linha que liga o terminal Padre Pelágio 
à cidade de Goianira (013)

Tipo 02 Linhas que fazem conexão entre os 
bairros por meio dos terminais

Itatiaia ao terminal Praça da Bíblia

Tipo 03
Linhas alimentadoras que conectam os 
bairros periféricos aos eixos de integração, 
sem ônus para o cliente

Itanhangá ao Balneário Meia Ponte

Tipo 04

Linhas circulares que fazem trajetos 
em circulos, geralmente uma que faz 
o trajeto no sentido horário e outra no 
anti-horário

Linhas 400 e 401 que circulam a porção 
central de Goiânia, ligando a Praça A à 
Praça da Bíblia

Tipo 05

Linhas diretas que vão de um ponto 
ao outro sem passar pelo sistema de 
integração e terminais de ônibus.

Algumas linhas que ligam o Campus 
Samambaia da Universidade Federal de 
Goiás a outros bairros: Campus – Centro, 
Campus – Marista.

Tipo 06

Linhas expressas que ligam bairros e 
terminais que funcionam em horários 
específicos no dia. Geralmente em 
horários com maior fluxo de passageiros.

Linha 601 que liga o Bairro Tiradentes, 
em Aparecida de Goiânia, ao centro de 
Goiânia.

Tipo 07
Linhas diretas que ligam os terminais 
sem a realização de nenhuma parada ao 
longo do trajeto.

Linha 614 que liga o Terminal Goiânia 
Viva ao Terminal Bandeiras.
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Junte-se a outros colegas da sala, selecione figuras de jornais, revistas usadas ou da 
internet e monte um painel retratando como você vê o transporte coletivo de sua cidade 
nos seguintes aspectos:

• Condições dos terminais de ônibus (conservação, limpeza, conforto etc);

• Condições dos ônibus (conservação, limpeza, conforto, acesso para portadores de 
necessidades especiais etc);

• Apresente outras condições que você queira retratar.

Tracos
e retratos!

Se o transporte é um dos principais problemas para as pessoas que vivem 
na Região Metropolitana de Goiânia, ele pode ser maior ainda para os 
moradores que residem em bairros mais distantes do centro de Goiânia 
e para os moradores de outras cidades da Região Metropolitana. Você 
conhece a organização do transporte coletivo dessa região? 

A tabela anterior retrata a configuração atual do sistema de transpor-
te coletivo e linhas dessa região. Entretanto, esse sistema é dinâmico 
e é alterado constantemente, acompanhando a expansão e a dinâmi-
ca da própria cidade e da sua região. Essas alterações podem ser feitas 
nas rotas dos ônibus, na expansão do número de linhas e nos termi-
nais de ônibus. Um exemplo disso pode ser visto na reforma do Termi-
nal Cruzeiro do Sul, gerenciada por uma administração privada, com 
o intuito de proporcionar melhorias aos usuários do transporte público  
(Figura 4).

A reportagem a seguir trata da mudança no sistema de transporte entre 
Goiânia e Goianira, referindo-se à Rodovia duplicada (GO-070) (Figura 5) 
que liga essas duas cidades da Região Metropolitana de Goiânia.
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Figura 5 – GO-070 que liga Goianira à Goiânia
Fonte: Trabalho de Campo REPEC, 2009.

METROBUS DECIDE TIRAR SENADOR CANEDO, GOIANIRA 
E TRINDADE DA ROTA DO EIXO ANHANGUERA

A Metrobus, responsável por operar o Eixo Anhanguera, que corta a Região Metropoli-
tana da Goiânia de norte a sul, decidiu parar de atender às cidades de Senador Canedo, 
Goianira e Trindade. A empresa disse que informou à Companhia Metropolitana do 
Transporte Coletivo (CMTC) a respeito e que essa mudança será gradual e “não trará 
nenhum prejuízo à população”. 

A comunicação foi feita no último dia 30 de maio. A CMTC disse, por meio de nota, que 
“entendeu que este assunto não é da sua competência”, mas que, a partir de terça-feira 
(18), a Metrobus começou a se reunir com as empresas que devem assumir o serviço 
nas três cidades e, em cerca de 15 dias, deve apresentar à CMTC “um cronograma para 
o retorno às operações originais”.

Figura 4 – Terminal Cruzeiro do Sul em Aparecida de 
Goiânia, 2009
Fonte: Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br>.  
Acesso em: 09 de julho de 2009.
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Na configuração atual do sistema de transporte coletivo vale destacar que 
o Eixo Anhanguera é o principal articulador, promovendo a integração 
Leste-Oeste da Região Metropolitana de Goiânia. O segundo eixo mais 
importante é o Eixo Norte-Sul – Há ainda nesse trecho um projeto em 
execução de um Bus Rapid Transit (BRT) que ligará todo esse eixo.  
O projeto teve início no ano de 2015 e ainda não foi finalizado. A Figura 
6 ilustra esse eixo de transporte.

Conforme a empresa, cerca de 200 mil pessoas usam o Eixão nessas três cidades. Os 
ônibus passaram a atender essa região em 2014. Até Trindade, o trajeto é feito pela 
GO-060. Os ônibus saem do Padre Pelágio e vão até o terminal da cidade. 

Para Goianira, o percurso é feito pela GO-070 até a rodoviária municipal. Já o atendi-
mento a Senador Canedo sai do Terminal do Novo Mundo e vai até o terminal do muni-
cípio, passando pela GO-403.

A companhia disse que os passageiros continuarão a pagar o mesmo valor na passagem 
e que o serviço não vai deixar de existir, mas deve passar a ser feito por outras empresas. 

Com a mudança, o Eixão passará a transitar entre os pontos Novo Mundo e Padre Pelágio.

De acordo com a Metrobus, a empresa precisou tomar essa decisão porque, em 2014, 
quando passou a atender essas cidades da Região Metropolitana, a linha “passou de 
13,8 km para mais de 70 km”, portanto aumentaram “as despesas, especialmente com 
pessoal, combustível, peças e pneus”. 

A companhia promete ainda que, deixando de atender Senador Canedo, Trindade e 
Goianira, conseguirá oferecer mais ônibus no trecho “original”, passando em intervalos 
de dois minutos ou menos nos horários de pico.

Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/20/metrobus-decide-parar-de-atender-senador-canedo-goianira-e-
trindade.ghtml. Acesso em 11/09/2020.
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Com o auxílio dos mapas das Figuras 6 e 7, identifique e escreva no seu caderno:

1. Quais são os terminais de ônibus de Goiânia que articulam o sistema de transporte 
do Eixo Leste-Oeste?

2. Quais são os terminais de ônibus de Goiânia e de Aparecida de Goiânia que articulam 
o Eixo Norte-Sul?

3. Qual o nome da linha de ônibus que você mais utiliza? Ela faz parte de um desses 
eixos de transporte?

Figura 6 – Eixos de transporte de Goiânia – GO, 2009
Fonte: Imagem da Internet. Disponível em: <http://maps.google.com.br/>. Acessado em: 30/11/2009.

Como você percebeu, o sistema de transporte coletivo possui uma 
organização. Para se deslocar de um lugar para outro, deve-se conhecer 
esse sistema para se chegar a um destino com maior facilidade.  
Na Figura 7, temos o mapa das vias de acesso e terminais de ônibus 
em Goiânia. Esses são os principais pontos de integração do sistema 
de transporte.
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Figura 7 – Mapa das vias de acesso e terminais de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia, 2020
Fonte: ARAÚJO, M. J. 2008, p. 31 (Adaptado). Google Maps Brasil. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/. Acesso em: jan. 2020. 

MAPA DAS VIAS DE ACESSO E TERMINAIS DE ÔNIBUS DA RMG (2020)
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Figura 8 – Vias de acesso à Roma Antiga
Fonte: Pereira, Santos e Carvalho (1993, p. 11).

Mergulhando
no tema!

Diante do que foi retratado sobre as formas de se locomover 
pelos diversos lugares da cidade, você está convidado a analisar 
a relação que se estabelece entre trânsito e transporte. 

O transporte refere-se à forma pela qual as pessoas e as mercadorias 
circulam de um lugar para o outro. Entretanto, essa circulação depende, 
além de outros fatores, do trânsito. O trânsito refere-se, portanto, ao 
movimento conjunto de pedestres e veículos. Tanto o transporte quanto 
o trânsito acontecem numa estrutura viária formada por rodovias, 
avenidas e ruas.

Ao observar os mapas das Figuras 8 e 9, é possível perceber que a disposição 
das principais vias de transporte dessas duas localidades convergem, 
predominantemente, para a Cidade de Roma (Figura 8) e para a Cidade 
de Goiânia (Figura 9). A geografia do sistema de transporte no Império 
Romano fez surgir o velho ditado: “Todos os caminhos levam à Roma”.
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Figura 9 – Vias de acesso à Região Metropolitana de Goiânia, 2019
Fonte: IBGE, Municípios, 2017. GOIÁS. Lei Complementar nº 149, 15/5/2019.

MAPA DAS VIAS DE ACESSO DA RMG (2019)
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Compare as figuras 7 e 8, páginas 37 e 38, e analise se é possível empregar para a Região 
Metropolitana de Goiânia o ditado: “todos os caminhos levam à Goiânia”. Escreva no seu 
caderno a sua opinião sobre esse “ditado popular” para a cidade de Goiânia. 

Figura 10 – Congestionamento na Avenida Araguaia, 
Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.

Figura 11 – Congestionamento na Avenida Goiás, 
Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.

Goiânia pode ser considerada o município central da Região Metropolitana. 
Nessa cidade, estão os setores centrais para onde converge uma grande 
quantidade de pessoas e veículos e nos quais o trânsito é muito intenso. 
Essa intensidade está relacionada a diversos fatores. Dentre eles, destaca-
se o fato de o nosso sistema de transporte ser constituído, essencialmente, 
por carros particulares, por ônibus e motocicletas. Os carros, geralmente, 
são os meios de transporte das pessoas de melhor poder aquisitivo. 
Os ônibus, por sua vez, constituem o sistema de transporte utilizado 
pelas pessoas mais pobres. O acumúlo de veículos, especialmente de 
carros particulares, contribui para o congestionamento do trânsito. Os 
congestionamentos provocam, por sua vez, sérios  problemas ambientais 
como poluição do ar e poluição sonora, além das perdas de tempo e 
energia das pessoas, que provocam estresse e outros problemas de saúde.

Pode-se dizer, então, que há uma clara relação entre o sistema de transporte 
e o trânsito de nossa cidade, conforme se verifica nas Figuras 10 e 11. Se 
o sistema de transporte não for eficiente, ele pode atrapalhar o trânsito 
na cidade. Por isso, são necessários investimentos financeiros do poder 
público e das empresas de transporte coletivo para melhorar as condições 
de ir e vir das pessoas pela cidade. 
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Para refletir um pouco mais sobre o sistema de trânsito e o de transporte, realize as 
seguintes atividades:

1. Você usa algum ônibus do sistema de transporte coletivo regularmente?

2. No seu ir e vir pela cidade você passa por algum lugar onde ocorre congestionamento?

3. Faça uma entrevista com duas pessoas da sua família ou com dois vizinhos verifi-
cando se no trajeto que eles realizam de casa para o trabalho há algum percurso 
onde ocorre congestionamento (engarrafamento) no trânsito. 

Sugestão de roteiro para entrevista:
1. No seu deslocamento de casa para o trabalho você enfrenta algum conges-

tionamento no trânsito? Se a resposta for sim, pergunte: 
2. Quais os nomes das ruas onde ocorrem os congestionamentos? Qual o 

bairro?
3. Quais são os dias e horários de maior congestionamento?

4. Relate junto com seus colegas as respostas dadas pelas pessoas que cada um entre-
vistou e verifique quais são as vias mais congestionadas, os dias e os horários. 

5. Em seu caderno, preencha o quadro a seguir registrando essas informações sobre os 
congestionamentos na sua cidade ou na Região Metropolitana de Goiânia. Converse 
com seu professor sobre as instruções de educação de trânsito.

Nome das vias mais 
congestionadas

Bairro onde se
localiza a via

Cidade onde  
se localiza a via

Dia da semana e 
horários de maior 
congestionamento
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Nesse levantamento, você e seus colegas podem ter detectado áreas de 
congestionamentos em vias que, necessariamente, não estão na região 
central de Goiânia. Isso ocorre porque a Região Metropolitana de Goiânia 
possui diversas áreas centrais. Ou seja, diversas centralidades.

Essas áreas são centrais porque nelas estão localizados importantes 
serviços urbanos: comércios, bancos, escolas, faculdades, hospitais, 
shopping centers etc, contribuindo para que elas recebam um maior fluxo 
de pessoas e de veículos. Verifica-se que, além do centro original, existem 
novas centralidades, como no entorno da Avenida T-63 no Setor Bueno 
– em Goiânia; das Avenidas Rio Verde e Liberdade em Aparecida de 
Goiânia, que podem ser vistas nas Figuras 12, 13 e 14.

Voltando a abordar o transporte coletivo, é necessário destacar que ele 
exerce um papel essencial no cotidiano das pessoas e nos seus modos de 
vida. Ele integra os diversos lugares da cidade, promove a mobilidade e a 

acessibilidade da maior parte 
das pessoas ao trabalho, ao 
lazer, ao consumo, etc. É esse 
sistema que permite uma 
estreita relação entre a cidade 
e seus cidadãos. 

Figura 12 – Avenida T-63 Setor Bueno em Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.

Figura 13 – Avenida Rio Verde em Aparecida de  
Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.

Foto 14 – Avenida Liberdade no Setor Garavelo,  
Aparecida de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2009.
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Sugestão de roteiro para a entrevista:

1.  A que horas você começa a trabalhar?

2.  A que horas você vai para o trabalho?

3.  Qual o tempo gasto dentro do ônibus até seu trabalho? 

4.  Quanto tempo gasta para retornar do trabalho?

5.  Qual o tempo de espera no ponto de ônibus?

6.  Qual linha você utiliza?

7.  Qual o trajeto percorrido por ela?

Entretanto, para cumprir esse papel, ele deve primar pela qualidade no 
atendimento ao cidadão. Essa qualidade depende do tempo gasto nos 
percursos, do conforto do sistema, da segurança de ir e vir, do valor das 
tarifas e do tipo de atendimento que o usuário recebe.

Como você avalia o tempo que as pessoas do seu bairro gastam para os 
deslocamentos diários para o trabalho e para a escola? Qual é o intervalo 
de tempo entre um ônibus e outro na linha que essas pessoas utilizam? 
Converse com o seu professor e com os colegas e veja a opinião deles 
sobre essa situação.

Faça uma entrevista com os seus familiares e com os vizinhos para saber 
o que eles pensam sobre o tempo gasto com o transporte coletivo. Depois 
discuta com seus colegas.

Com os dados da entrevista, junte-se com outros colegas e, em grupo, veja 
qual foi o tempo máximo e o tempo mínimo de deslocamentos realizados 
pelas pessoas. Apresentem esses resultados aos colegas da sala, analisando 
se os tempos de deslocamentos das pessoas entrevistadas garantem a elas 
boas condições de deslocamento para o trabalho, e qual é a relação do 
tempo de deslocamento com a qualidade do transporte coletivo de sua 
cidade. Sabe-se que as pessoas que gastam muito tempo nessa mobilidade 
poderiam utilizar parte desse tempo para o lazer, para reunir-se com a 
família ou com os amigos, para descansar etc.

Faça agora uma pesquisa sobre os sistemas de transporte coletivo de 
outras cidades (Buenos Aires na Argentina e Curitiba – PR, por exemplo) 
e procure compará-los com o sistema da Região Metropolitana de Goiânia 



ESPAÇO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA46

ou de sua cidade, verificando se elas apresentam solução para que o 
deslocamento das pessoas seja mais rápido.

Em continuidade à discussão sobre a qualidade do transporte coletivo, 
como é o conforto do sistema, o atendimento aos passageiros e a segurança 
em sua cidade?

Sabe-se que condições tais como ônibus lotado, ponto de ônibus sem 
cobertura, terminais sem condições de uso, filas e empurrões no embarque 
(Figura 15), roubos nos terminais etc., afetam significativamente a 
qualidade do transporte coletivo. Essas têm sido as reclamações constantes 
do usuário.

Figura 15 – Fila no embarque no Terminal da Praça A, Goiânia/GO, 2005
Fonte: RECCI, 2019.

1. Para você, essas reclamações procedem? 

2. Pegue o painel que você e seus colegas construíram no início da seção e compare 
com os problemas mencionados anteriormente. Escreva no seu caderno o que há em 
comum e o que há de diferente com o seu painel. 

3. Agora, com os mesmos colegas, montem outro painel com as condições que vocês 
consideram ideais para um transporte coletivo de boa qualidade (o painel pode ser 
montado com figuras ou com desenhos). Apresentem esses painéis aos demais cole-
gas da escola.
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Continuando com a discussão sobre a qualidade do transporte coletivo da 
Região Metropolitana de Goiânia, serão apresentados, agora, elementos 
sobre a relação entre as tarifas, a qualidade do sistema e o direito de ir e 
vir. Como você avalia a tarifa do transporte coletivo nessa região? Você a 
considera onerosa no orçamento familiar?

Atualmente, o usuário paga R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) 
por uma passagem em boa parte da Região Metropolitana. Entretanto, 
existem várias tarifas nesse sistema de transporte coletivo. Uma tarifa 
é o vale transporte, que é pago pelo empregador como subsídio ao seu 
empregado, descontando 6% sobre o seu salário mensal. Outra, é o passe-
livre estudantil, cujo cartão é recarregado mensalmente pelo governo. 
O valor cobrado é integral da tarifa. O estudante tem limite de duas 
passagens por dia e o valor recebido é de acordo com o seu uso. Outro 
valor tarifário é a de passagem integrada que permite ao usuário utilizar 
dois ou mais ônibus, num intervalo de tempo determinado, desde que 
participe do sistema integrado. Outra tarifa é a do Eixo Anhanguera, que 
sofre alterações em seu valor de acordo com a forma de pagamento. Com 
o cartão próprio da metrobus, o usuário paga 50% do valor integral da 
passagem, se ela for adquirida no momento do embarque em dinheiro, o 
valor será cobrado de maneira integral. 

Usuários que já fazem uso de outros cartões como passe-livre estudantil, 
passe-criança etc não podem fazer o cartão metrobus. Existem também 
as opções de Citybus, pelo qual o usuário paga R$8,60 por viagem 
com direito a uma integração feita em até 2 horas após a cobrança e 
o citybus 2.0 que funciona via aplicativo, ambos os serviços operados 
pela empresa HP transporte. 

Os idosos são isentos do pagamento do transporte coletivo. Outro preço 
de passagem de ônibus coletivo é para as linhas que ligam um município 
a outro município da Região Metropolitana de Goiânia. Nessas, há um 
acréscimo à tarifa normal, dependendo da cidade.

Qual valor mensal gasto com ônibus pelos usuários? Converse com 
os seus familiares sobre esse valor: veja se ele é alto, se compromete o 
orçamento da família. Com base nessas informações, faça uma redação 
sobre o valor do transporte coletivo e a qualidade de vida do cidadão na 
Região Metropolitana de Goiânia.
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Foi visto que diversos fatores influenciam a qualidade do transporte 
coletivo e que muitos problemas dificultam o seu direito de ir e vir pela 
sua cidade ou pela cidade vizinha. Você verá, agora, como o seu direito 
de cidadão de freqüentar os espaços públicos de sua cidade pode ser 
impedido, também, pela falta de transporte coletivo.

O transporte coletivo e o uso da cidade

Há uma estreita relação entre o transporte coletivo e as condições de 
uso da cidade pelos cidadãos. Essa relação baseia-se nas características 
e organização do transporte coletivo, como foi visto anteriormente, e 
também nas necessidades práticas espaciais das pessoas de frequentar 
determinados lugares da cidade e nas reais condições de realizá-lo. O 
transporte coletivo é primordial para os cidadãos, uma vez que exerce 
forte influência nos deslocamentos e, portanto, em suas práticas espaciais.

O transporte coletivo é um dos principais serviços urbanos responsáveis 
pela sociabilidade e pela acessibilidade aos lugares existentes na 
cidade. Ele se configura como principal meio de transporte para uma 
parcela significativa da população se deslocar para trabalhar, passear, 
ir à escola etc. 

Em Goiânia, o uso da cidade é feito em grande parte pelo transporte 
coletivo, o que torna imprescindível um sistema de trânsito e de transporte 
eficiente, funcional e seguro. Alguns lugares são acessíveis à maioria da 
população, pois existem linhas de ônibus que ligam diversas partes da 
cidade a esses lugares. É o caso do Lago das Rosas, do Zoológico, da Praça 
Cívica, do Bosque dos Buritis, de diversos Centros Comerciais do tipo: 
Shopping Flamboyant, Buriti Shopping, Feira Hippie etc. Ver a Figura 16 que 
mostra um desses lugares.

Figura 16 – Feira Hippie
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2007 e 2009.
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Realize agora as seguintes atividades respondendo-as em seu caderno:

1. Você conhece alguns dos lugares anteriormente citados?

2. Quais são as dificuldades e as facilidades em visitá-los?

Como foi dito, existem lugares da nossa cidade que são acessíveis a uma 
boa parte da população, enquanto outros são inacessíveis à maioria. Como 
exemplo temos o Paço Municipal (Figura 17), Parque Ecológico Altamiro 
Pacheco (Figura 18) e o Centro Cultural Oscar Niemeyer (Figura 19) 
etc. Como foi dito, existem lugares da nossa cidade que são acessíveis a 
uma boa parte da população, enquanto alguns lugares também foram 
inaugurados e só depois de alguns anos passaram a ter acesso por 
meio do transporte coletivo. Outros ainda são inacessíveis à maioria da 
população. É o caso do Parque Ecológico Altamiro de Moura, exemplo 
de lugar público da REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA onde 
boa parte da população dificilmente tem acesso. Esses são exemplos de 
lugares públicos da REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA para o 
qual boa parte da população dificilmente tem acesso. Considerando o 
atual sistema de transporte coletivo, não há disponibilidade de linhas de 
ônibus que facilitem a acessibilidade a esses lugares.

Figura 17 – Paço Municipal, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2007 e 2009.

Figura 19 – Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia/GO
Fonte: Acervo Gece, 2019.

Figura 18 – Parque Estadual Altamiro de Moura 
Pacheco, RMG
Fonte: Trabalho de campo Repec, 2007 e 2009.
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Com base nessas informações sobre os lugares de difícil acesso, faça um grupo com os 
colegas e responda no seu caderno:

1. Vocês conhecem alguns desses lugares citados? Comente a sua experiência ao 
visitá-lo.

2. Identifiquem pelo menos 3 outros lugares da Região Metropolitana de Goiânia, ou de 
sua cidade, de difícil acesso.

3. Com base nessas dificuldades, escreva uma carta para o prefeito de sua cidade 
falando desses problemas e dê algumas sugestões para sua melhoria. 

4. Peça à Diretora da Escola para enviar as cartas ao prefeito da sua cidade.

5. Você acha que a qualidade do transporte coletivo oferecido na grande Goiânia e os 
crescentes pontos de congestionamentos interferem no direito constitucional de ir e 
vir do cidadão? Discutir e justificar a resposta.

Você viu que o transporte coletivo é um serviço urbano essencial para o deslocamento das 
pessoas pela cidade. Verificou, também, que a falta de condições de acesso aos lugares e 
o desconforto do sistema de transporte retiram das pessoas o seu direito como cidadão. 
Em Goiânia, diversos espaços públicos não possuem boa acessibilidade para a popu-
lação ou porque está distante e não possui linhas regulares, ou porque os ônibus não 
circulam à noite. Outro fator de dificuldade no acesso aos lugares públicos da cidade 
diz respeito à má qualidade do transporte. Ônibus lotado, passagens caras, esperas 
longas nos pontos e o atendimento aos usuários, são aspectos impróprios para a vida 
com qualidade cidadã. Foi visto ainda que para os deslocamentos com mais praticidade, 
temos que conhecer os tipos de linha e seus itinerários pela cidade.
Não promover o acesso aos lugares da nossa cidade é impedir os cidadãos de exerce-
rem sua cidadania. Muitas vezes, as políticas para o transporte coletivo na Região Metro-
politana de Goiânia promovem melhor acessibilidade das populações às áreas centrais, 
restringindo, assim, a mobilidade espacial das pessoas nas áreas periféricas da cidade. 

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??
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Antenado
com a realidade

Você percebeu o quanto o transporte coletivo é 
fundamental para o ir e vir pelos diversos lugares 
da cidade e para o exercício da cidadania. Procu-
re sempre se manter informado sobre o funcio-
namento e a qualidade do sistema de transporte 
coletivo de sua cidade e da Região Metropolitana 
de Goiânia, bem como dos seus direitos enquan-
to estudante e cidadão. 

Quando notar algum problema relacionado ao 
transporte coletivo, saiba que poderá fazer algu-
ma coisa. Veja algumas sugestões:

Junte-se com os demais colegas da escola, discu-
ta sobre os problemas;

Faça abaixo-assinado e envie à Câmara Munici-
pal ou ao prefeito;

Escreva cartas para os órgãos competentes e 
denuncie problemas aos meios de comunicação;

Incentive seus familiares e vizinhos a discutirem 
tais problemas nas Associações de Bairro;

Fique antenado com as informações disponíveis 
pelos órgãos competentes. Muitos serviços pú-
blicos possuem ouvidorias, que são as seções 
que recebem suas reclamações e providenciam 
as soluções cabíveis. Veja a relação de alguns 
órgãos municipais e estaduais que são respon-
sáveis pelos aspectos abordados nesse capítulo:

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO  
DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGR:

Órgão público estadual responsável pela fiscali-
zação e regulação dos serviços públicos delega-
dos ao Estado.

Site: http://www.agr.go.gov.br

Telefone da ouvidoria: 0800 7043200

SITPASS: é um órgão responsável por diversos 
serviços de transporte coletivo da Região Metro-
politana de Goiânia. Alguns serviços desse órgão 
são:

– Aquisição de passes;

– Cadastramento de estudantes;

– Cadastramento de idosos;

– Mapa das linhas de ônibus da Região Metro-
-politana de Goiânia;

Site: http://www.sitpass.com.br

METROBUSS: é uma das principais empresas 
de transporte coletivo de Goiânia. Esta empresa 
mantém uma central de atendimento telefônico 
para receber as reclamações e sugestões.

Site: http://www.metrobus.go.gov.br

Telefone da ouvidoria: 0800-646-66-55

www.rmtcgoiania.com.br.
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CONSUMO E CONSUMISMO
NA REGIÃO METROPOLITANA

DE GOIÂNIA

3
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Antes de começar nossa conversa, leia a letra da canção do grupo musical, 
“Titãs”, procurando compreender o significado da mensagem que os 
autores pretendem transmitir.

COMIDA

Bebida é água
Comida é pasto
Você tem sede de que?
Você tem fome de que?

A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte
A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé
A gente não quer só comida,
Bebida é água
Comida é pasto
Você tem sede de que?

Você tem fome de que?
A gente não quer só comer,
A gente quer a vida como a vida quer

A gente quer comer e quer fazer amor
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer pra aliviar a dor
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer inteiro e não pela metade.

Fonte: ANTUNES, Arnaldo; BRITO, Sérgio; FROMER, Marcelo

Agora, converse com seus colegas e com seu professor sobre o seu conteúdo, abor-
dando os seguintes aspectos:

• A música fala de bens necessários para se viver. Comente quais são esses bens cita-
dos nessa canção.

• Explique o que você entende pelo sentido do verso: “A gente não quer só comida!”

• De acordo com os autores, os problemas do ser humano são resolvidos simples-
mente com o dinheiro? Por quê?

• Pense no viver na sua cidade e discuta com seus colegas e professor sobre: “Você tem 
fome de quê?” e “Você tem sede de quê?”

•  Cite três bens necessários para a sua sobrevivência que não estão retratados na 
música.

Converse
comigo!
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Com essa discussão, damos continuidade aos estudos sobre o espaço 
urbano de Goiânia e de sua Região Metropolitana (RMG), com destaque 
para outra questão relevante, algumas maneiras de uso da cidade pelos 
seus moradores. Na cidade, as pessoas produzem, transitam, comunicam-
se, relacionam-se entre si. Nesse movimento, que é a dinâmica urbana, a 
sociedade cria e consome cultura, educação, mercadoria, lazer, moradia, 
tecnologia. Porém, nem todos fazem isso da mesma maneira, pois os 
diferentes grupos vivem a cidade de modo diverso. Assim, pode-se dizer 
que a forma de uso da cidade depende das condições econômicas, sociais 
e culturais de cada um e de cada grupo. 

Mas, todo ser humano, independentemente dessa diversidade, utiliza-se 
de bens materiais a exemplo de comida, água, moradia, roupas, para viver 
com dignidade. Além disso, ele também necessita de bens não materiais 
como alegria de viver, amor, prazer. O acesso a esses bens de consumo 
nem sempre é dificultado apenas por motivos socioeconômicos, mas 
também por várias outras limitações, como, por exemplo, pelo próprio 
desconhecimento dos lugares da cidade; pela ineficiência das vias e linhas 
de ônibus que ligam os diferentes lugares; e até mesmo pelas dificuldades 
de acesso e acessibilidade de seu uso, sejam a feiras, a parques, a creches, 
a escolas, a museus, a exposições, a teatros, a postos de saúde. Os bens 
imateriais pertencem ao foro íntimo individual, portanto, são subjetivos, 
embora a conquista material possa favorecer seu consumo.

Nesse sentido, as informações sobre a cidade são muito importantes 
para que as pessoas a conheçam, tenham consciência de seus deveres 
e direitos, participem das decisões políticas do lugar, utilizem 
adequadamente os espaços urbanos. Com essa compreensão, pode-se 
afirmar que na canção dos Titãs eles clamam pela cidadania por inteiro, 
e não a incompleta, limitada apenas à manutenção da sobrevivência 
das pessoas. Eles entoam uma defesa ao consumo necessário para a 
possibilidade de uma vida plena: “A gente não quer só comida, a gente 
quer comida, diversão e arte!” E como é essa possibilidade para o cidadão 
goiano, em sua cidade e na RMG?
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Os lugares da cidade se dispõem de maneira desigual, assim como as 
relações sociais, econômicas, de lazer ou culturais que ocorrem nesse 
espaço urbano, como você já viu no decorrer desse fascículo. É nessa 
perspectiva que se pode falar em uma sociedade de consumo, marcada 
pela relação entre as pessoas mediada pela mercadoria, determinando 
gostos, gestos, valores, comportamentos, modos de morar, maneiras de 
consumir. Nesse processo, a mídia (TV, jornal, revista, internet, rádio, 
redes sociais) vai assumindo um papel cada vez mais determinante 
fornecendo uma “ideologia do consumo”, em que o cidadão é visto 
apenas como consumidor no ato da compra, posto que, cada vez mais, o 
consumidor se nutre de desejos.

De maneira geral, entende-se por consumo o ato de consumir produtos, 
materiais e imateriais, informações, mercadorias. O consumismo por 
sua vez, é entendido como a paixão pelo consumo, o ímpeto por comprar 
em demasia. A partir de tais conceitos interprete a tira de quadrinhos 
da Figura 1.

Figura 1 – Charge Mariosan
Fonte: O Popular 17/09/2007.

Tracos
e retratos!
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1. Com base nas definições anteriores de consumo e consumismo, qual conceito a tira 
de quadrinhos aborda? Justifique a sua resposta.

2. Identifique a crítica presente na tira de quadrinhos (Figura 1) e faça uma reflexão 
sobre a mesma comparando-a com a realidade vivenciada por você e sua família.

3. A tira faz referência a uma prática atribuída comumente às mulheres – a prática de “ir 
à compras”. O que você pensa sobre isso? Você concorda com essa referência? Você 
acha que as mulheres vão mais “às compras” que os homens? 

Como apresentado na tira de quadrinhos, na sociedade moderna não 
há como fugir do consumo, da prática de consumo, seja na produção 
das necessidades básicas e não básicas materiais ou não materiais da 
vida cotidiana.

A experiência cotidiana das pessoas com o consumo pode ser resumida 
num contínuo desafio: resistir à atração do consumo que é estimulado 
constantemente pela propaganda, ou se submeter às tentações da compra 
facilitada pelas regras do mercado, pelo crédito etc.

No contexto da cidade, o cidadão muitas vezes é entendido enquanto 
consumidor, o que sugere que só é cidadão quem é consumidor. Sendo 
assim, aquele que não consome não pode ser cidadão, ou seja, não pode 
reclamar seus direitos. No entanto, é preciso esclarecer que o consumo 
é um dos ingredientes da cidadania. Ao consumir, o cidadão constrói 
sua cidadania, mas essa prática não pode ser apenas entendida do ponto 
de vista das necessidades individuais e supérfluas, pois ele representa a 
prática cotidiana da vida, em todas as suas dimensões sociais.

Como foi visto, é direito do cidadão consumir, usar, usufruir material e 
espiritualmente de sua cidade, de tudo que ela nos oferece, apreciar seus 
lugares, suas paisagens. É importante relacionar o consumo com a cidadania, 
pois a prática de consumo é uma das maneiras de vivenciar o direito às 
coisas que a sociedade tem produzido; o direito à inclusão social; o direito 
à participação da vida urbana em todos os seus aspectos, que incluem os 
sociais, políticos, educacionais, de lazer, saúde, e todos os demais. 

Para que a afirmação anterior fique mais clara, leia a tira do Katteca, 
Figura 2 e comente em sala de aula sua mensagem, refletindo sobre os 
direitos do cidadão. Relacione a tira de quadrinhos com algumas situações 
vivenciadas na sua cidade.
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Figura 2 – Tiras de quadrinhos do Katteca
Fonte: OLIVEIRA, J. L. B. O melhor do Katteca. Goiânia – GO, 2000. p. 108.

Faça em casa:

1. Observe em seu bairro, ou na cidade em que mora: Existem faixas de pedestres? 
Como as pessoas as utilizam? Você já vivenciou essa experiência de respeito ao 
cidadão?

2. Por meio de desenhos ou colagem de figuras, crie uma tira de quadrinhos, que 
demonstre algo que você aprendeu sobre o conteúdo estudado, com exemplos 
encontrados em sua cidade.

3. Na próxima aula,  após compartilhar as tiras, discuta em grupo os trabalhos elabora-
dos por você e seus colegas.
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Pode-se entender que a prática de consumo hoje é global, de massa 
e se insere numa lógica consumista do mercado capitalista. Diz-se 
global porque o comércio internacional e os transportes têm permitido 
a familiaridade cotidiana com artigos vindos de todos os lugares do 
mundo. É de massa porque o marketing e as propagandas estimulam 
tanto o consumo massificado de marcas, que são impostas como itens 
de primeira necessidade, como alguns de higiene, outros de vestuário 
e, também, refrigerantes, eletrônicos, brinquedos. No entanto, quando 
se analisa o padrão de consumo local pode-se identificar que nem tudo 
obedece ao padrão global; de imediato permanecem alguns produtos 
relacionados à cultura e aos costumes do lugar.

O pequi em Goiás, o tucupi no Pará, o azeite de dendê na Bahia e o feijão 
preto no Rio de Janeiro, são alguns exemplos típicos da culinária regional 
brasileira que determinam intenso consumo local, a despeito das inúmeras 
ofertas de outros produtos globais no mercado. Em Goiânia, podem ser 
evidenciados hábitos alimentares típicos na paisagem urbana, como é o 
caso das inúmeras pamonharias (tipo de lanchonete / restaurante que faz 
um prato típico chamado pamonha e outros derivados do milho verde) 
que estão presentes nos diferentes bairros da cidade. De qualquer modo, o 
consumo é importante quando exercido de forma autônoma e consciente, 
na busca de atitudes coerentes com valores sociais mais responsáveis e 
racionais, como a de se evitar o desperdício de alimentos, matérias primas, 
energia e mão de obra humana.
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Figuras 3 – Praça em Hidrolândia
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2009.

Figura 4 – Parque Vaca Brava
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2007.

Mergulhando
no tema!

Nessa parte do capítulo, você conhecerá com mais profundidade 
aspectos da cidade, consumo-consumismo e cidadania. Para 
iniciar o assunto, observe os detalhes das Figuras 3 e 4 e converse 
com os (as) colegas sobre o consumo na cidade.

Você já pensou que o uso que se faz de alguma coisa é também a forma 
como se consome essa “coisa”? Ou seja, consomem-se os espaços da 
cidade e, também, na cidade, dentro dela, tudo o que ela nos oferece em 
lugares, produtos que se compra e também os espaços públicos, a cultura, 
a educação, o lazer, e tudo mais o que ela contém.

A praça é um lugar da cidade, que pode ser usada pelos cidadãos 
de várias maneiras. Tome-se, por exemplo, a Praça Universitária de 
Goiânia, nas imagens apresentadas nas Figuras 5 e 6. Essa praça pode 
ser utilizada para o encontro de pessoas, para vendas e compras na feira 
de domingo, para realizar pesquisas na biblioteca municipal, apreciar as 
obras de artes, participar de eventos. Nesse sentido, é possível consumir 
os equipamentos públicos que existem nesse lugar, ou seja, usufruir 
da praça, como também, consumir na praça os produtos ofertados no 
comércio ali realizado.
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Em diversos lugares da cidade privilegia-se o consumo, sendo que a 
própria cidade é passível de ser consumida, tanto individual quanto 
coletivamente. Tal prática é um direito do cidadão, mas isso não garante 
que todo consumidor tenha cidadania. Afinal, ele é apenas um dos aspectos 
da cidadania. Porque ser cidadão pressupõe, ainda, a capacidade de 
exercitar sua individualidade com dignidade, com respeito, com liberdade 
e, principalmente, com consciência de sua responsabilidade social e política 
para contribuir na construção de um espaço com e para o outro.

A própria moradia pode ser considerada também uma maneira de 
consumo do espaço urbano, que não se resume à propriedade particular 
da casa, se relaciona, também, à oportunidade de realização das práticas 
sociais dos cidadãos em diversos lugares. Podem ser citadas situações 
relacionadas a vários consumos ligados à arte, cultura, comércio, 
festividades, acesso às ruas, escolas, manifestações, lazer. 

Questões para reflexão:

1. Existem praças nas proximidades da casa em que você mora?

2.  Existem praças na proximidade do local em que você mora? Descreva

3.  O que um parque urbano significa para você?

4. Comente os diferentes usos de algumas praças da sua cidade.

Figuras 5 – Praça Universitária durante o dia
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2009.

Figura 6 – Praça Universitária durante a noite
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2009.
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Desse modo, a cidade permite o consumo de seus lugares, da oferta de 
produtos em seus diversos espaços. Contudo, para que uma cidade seja, 
de fato, consumida democrática e coletivamente, ou seja, para que seus 
moradores e usuários desfrutem de uma cidadania plena, é importante que 
eles tenham possibilidades de opções de lazer e atividades culturais diversas: 
cinema, teatro, apresentações artísticas, parques, praças, bem como serviços 
essenciais como educação, saúde, moradia. Esses são imprescindíveis para 
o cidadão e deve ser garantido pelo poder público. E, ainda, que tenham 
condições econômicas e garantia de segurança e respeito para optar entre 
as diversas localidades de comércio da cidade, como supermercados, feiras, 
centro comercial, lojas.

Em nossas cidades uma das formas de utilização das praças é para a 
realização de feiras. Essas podem ocorrer durante o dia, a tarde ou no 
período entre final da tarde e começo da noite. As feiras podem conter 
barracas com a venda de roupas, acessórios, sapatos, coisas para casa 
etc. Algumas contam com uma parte destinada à venda de alimentos, 
dispondo de uma grande variedade. Outro tipo de feira são as que 
acontecem, majoritariamente, na parte da manhã com a venda de frutas 
e verduras. Essas ocorrem em praças, ruas ou no chamado CEPAL, que 
são grandes galpões cobertos com infraestrutura de banheiros onde 
podem ser montadas as barracas dos feirantes. A realização de feiras 
em espaços públicos, como as praças, promove uma maior possibilidade 
para os moradores desfrutarem daquele espaço, bem como atribuir outras 
funções a ele.

Se a cidade pode ser definida como lugar de consumo por excelência, 
é necessário evitar cair no seu excesso: o consumo desenfreado, 
desnecessário, com excessos de produtos supérfluos – o consumismo. 
Este é um mal que atinge, praticamente, a todos, pois as vitrines oferecem 
inúmeros produtos para os variados gostos e condições econômicas, 
inclusive facilitando a forma de pagamento, ainda que a finalidade 
principal seja o aumento das vendas e lucros.

O consumo exacerbado de produtos desnecessários se liga diretamente 
ao desperdício de matérias-primas, aumento do acúmulo de lixo e, 
conseqüentemente, à agressão ambiental no campo e na cidade. Você já 
verificou, ao término de uma feira, como fica a situação do lugar? Analise 
as Figuras 7 e 8 que retratam o final de duas feiras livres e comente com 
a turma a sua observação. 
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Figura 7 – Feira na Cidade de Nerópolis/GO
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2009.

Figuras 8 – Final da Feira Hippie em Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo REPEC, 2009.

Figura 9 – Algumas feiras localizadas em praças de Goiânia
Fonte: Museu Antropológico / UFG. Setor de Geoprocessamento (Adaptado).

MAPA DAS FEIRAS LOCALIZADAS  
EM PRAÇAS DE GOIÂNIA
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1. Proposta de pesquisa sobre consumo.
 Com a ajuda do(a) professor(a) faça um levantamento de lugares públicos ou priva-

dos da sua cidade e elabore perguntas sobre o conhecimento, uso e acessibilidade 
desses lugares para serem respondidas por um número determinado de moradores.

2. Proposta de pesquisa sobre consumo e consumismo.

 Sob a orientação do(a) professor(a) elabore questões sobre a utilidade e necessidade 
de produtos adquiridos no comércio varejista. Escolha algum lugar de comércio para 
a visita de estudo e realize a entrevista com um número indicado de consumidores.

3. Análise dos resultados das pesquisas

 Após o término das pesquisas, os grupos deverão apresentar e discutir os resultados 
alcançados e produzir um texto comentando sobre o tema pesquisado e represen-
tando-o com imagens do assunto do trabalho.

Para relacionar esse conteúdo com a realidade da sua cidade, realize dois trabalhos de 
pesquisa, por grupos distintos de alunos. Os resultados das pesquisas deverão ser apre-
sentados e discutidos por todos os colegas da sala. Tente diversificar ao máximo os 
tipos de pessoas pesquisadas (grau de escolaridade, idade, nível econômico, sexo). Se 
for possível, documente a pesquisa com fotos permitidas, imagens de jornal, desenhos, 
encarte de propagandas.

Deve-se compreender que a cidade é um espaço público, uma obra coleti-
va, de coesão (união) comunitária, de encontros, de trocas e de mudanças. 
Nela, as pessoas se relacionam constituindo os lugares da cidade, com 
significados para a vida em comum. Contudo, o direito de conhecer e de 
usufruir lugares da cidade é acentuadamente determinado pelas condi-
ções socioeconômicas da população, pelo tempo disponível, pela acessi-
bilidade, pelas informações e pela formação de cada um. Nesse sentido, 
homens e mulheres do campo e da cidade necessitam (re)conquistar coti-
dianamente a cidadania e exercê-la constantemente, buscando ampliar a 
liberdade e a igualdade social em todos as instâncias e seus lugares. Por-
tanto, os agentes e instituições sociais (escola, igrejas, sindicatos, gover-
no, família) necessitam garantir esse conhecimento, proporcionando uma 
educação preocupada com a cidadania, com o direito de utilizar, viver e 
conviver no espaço urbano. 
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Nessa seção, você conheceu a cidade como um lugar especial de consumo. Viu que existe 
diferença entre consumo e consumismo. Aprendeu também que o consumo se caracteriza 
como uma necessidade para a sobrevivência do ser humano e que o consumismo significa 
desperdício, exagero e foco apenas em mercadorias disponíveis no mercado. Saber fazer 
essa distinção é importante para realizar o consumo responsável, com preocupação em 
praticar a vida, viver bem, conservar o ambiente e compartilhar o espaço em que vivemos. 
Além disso, não se deve avaliar as pessoas pelos bens materiais que elas apresentam 
ter (roupas caras, carro caro, casa bonita), mas apreciar as suas outras características, 
tais como: educação, honestidade, solidariedade, gentileza, carinho, lealdade, sinceridade, 
conhecimento. Esses e outros valores sociais possibilitam uma convivência mais respei-
tosa no consumo da cidade. Porque necessita-se usufruir pacífica e solidariamente os 
lugares da cidade, tais como: ruas e calçadas, estabelecimentos comerciais, áreas de lazer, 
locais de realização de eventos, patrimônios públicos etc.

Consumir é um direito do cidadão. Assim, o consumo é um dos aspectos da cidadania. 
Contudo, ser consumidor não é garantia de ser cidadão. 

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??

Depois desse estudo participativo, provavelmente, você estará preparado 
para a próxima atividade que será a revisão de sua aprendizagem sobre 
cidade, consumo, consumismo e cidadania.
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Quadro de consumo diário

Produto 
consumido

Padrão
(global ou 

local)

Grau de 
necessidade

(importante, pouco
importante, 
irrelevante)

Desperdício
(sim ou não)

Lixo produzido
(muito, pouco, 

nenhum)

Reaproveitamento
(sim, não, pode ser)

Após a realização desse exercício, faça as seguin-
tes atividades:

1. Interprete os dados registrados e discuta-os 
com os colegas e o professor.

2. Faça um texto mostrando o que existe de 
consumismo no seu cotidiano.

Com o auxílio dos sites relacionados a seguir 
você pode pesquisar um pouco mais sobre o 
consumo e seu direito enquanto cidadão.

- www.procon.gov.br

- www.portaldoconsumidor.com.br

- http://sununga.com.br/HDC/

Antenado
com a realidade

Você já sabe diferenciar consumo e consumismo 
e,  dentre os produtos de consumo, há aqueles 
que obedecem a um padrão global, como os 
equipamentos de informática, e aqueles que tem 
um padrão local, como os derivados de milho no 
estado de Goiás. Agora, utilizando o modelo do 
quadro abaixo, avalie durante 2 dias sua postura 
diante de seu consumo diário, anotando todos 
os produtos consumidos durante este período 
(sejam eles bens duráveis ou não duráveis, ma-

teriais e imateriais). Determine ainda o grau de 
necessidade em consumi-lo, assim como, o lixo 
e o desperdício produzidos no consumo desses 
produtos; se houve o reaproveitamento de algo; 
e se esse seu hábito de consumo é tipicamente 
local ou global. Para a realização dessa ativida-
de reproduza o quadro a seguir em seu cader-
no (um para cada dia). Acrescente o número de 
linhas necessárias e o preencha de acordo com 
o que se pede:
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