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O artigo apresenta a caracterização do corpo adolescente e sua problemática com a inserção do fator 

gravidez nesta fase. Como metodologia foi utilizada uma revisão bibliográfica e referências em artigos de 

jornais e/ou revistas para fundamentação teórica, no plano prático foi elaborado entrevistas informais, 

direcionando algumas questões sobre o comportamento biopsiquicossocial das jovens. 

O corpo é alvo de estudo de diversas áreas do conhecimento como a medicina, psicologia, antropologia, 

sociologia. Na demografia o estudo do corpo ganha importância por ele ser um elemento empírico, 

estabelecendo relação com as demais categorias demográficas. Neste trabalho pode-se perceber uma 

relação intrínseca com o fenômeno da migração. Durante as “conversas” descobrimos que os pais das 

jovens eram migrantes advindos da Bahia - Feira da Mata, com exceção de uma que apresentava origem 

no Pará-Marabá, apresentando assim, relação de parentesco entre si. 

As instituições disputam a todo o momento o controle do corpo adolescente, sendo evidente através do 

mercado que o faz produto ou religião que o santifica. 

O corpo como entidade biopsiquicossocial se manifesta na sociedade adquirindo diferentes corporeidades. 

A adolescente grávida por está inserida neste contexto é tomada por conflitos que influenciam na imagem 

pessoal com as mudanças físicas que ocorrem em seu corpo. As transformações corporais são 

apresentadas par e passo com as questões emocionais, e sua análise separada fica comprometida já que as 

mudanças físicas fica no imaginário do ser, atuando como signo na afirmação pessoal em seu espaço de 

convívio 

O lado emocional nessa fase é caracterizado por conflitos que aparecem, quando da descoberta do mundo 

pelo adolescente. Esses conflitos iniciam-se a partir das instituições que pregam certas normas como 

verdades a serem seguidas. Neste ponto, o adolescente se vê no meio de um dilema; afloram sua rebeldia 

contra as estruturas sociais dominantes, que limitam sua liberdade, anulando suas possibilidades. 

A gravidez  adolescente, caracteriza-se por modificações psicológicas, o corpo da gestante tem que se 

adaptar às alterações naturais da adolescência e aos elementos característicos da gestação. Durante esse 

período a jovem passa por conflitos que afetam sua imagem pessoal, que tem um valor psíquico e 



emocional, sobretudo nesta fase, quando a aparência  física  é um fator importante para a afirmação social. 

Essas transformações levam à gestante adolescente insegurança, que podem apresentar sentimentos de 

medo, rejeição, preocupação. 

Por outro lado quando a adolescente possui uma base familiar e apoio do parceiro, mesmo que a gravidez 

não tenha sido planejada, a gestante é tomada por sentimento de alegria. 

Mesmo com as transformações sociais que ocorreram no final do século passado e inicio deste século 

XXI, as questões que se referem à gravidez adolescente apontam para as camadas mais desfavorecidas da 

sociedade. 

As evidências para a iniciação sexual precoce apontam para o baixo nível sócio econômico e baixa 

instrução. As fontes de informações referentes à sexualidade podem apresentar distorções quanto ao seu 

real significado, favorecendo para uma futura gravidez indesejada. As mudanças nos valores morais da 

sociedade moderna contribuem para o aumento do número de gestantes adolescentes. Os estímulos 

sexuais dos meios de comunicação alcançam com maior intensidade as parcelas que possuem menos 

informação ou educação sexual. Evidentemente, as classes sociais com menor poder aquisitivo são as que 

apresentam mais adolescentes em gestação. 

Quando se tem diálogo na família, as informações referentes ao sexo são melhores compreendidas pelo 

jovem, despertando uma consciência de prevenção contra a gravidez ou doenças sexualmente 

transmissíveis, com isso favorecem o uso de métodos contraceptivos. 

Diante disso, buscamos entender o fenômeno gravidez na adolescência observando as particularidades do 

bairro Jardim Guanabara II, em Goiânia-GO.  

O bairro Jardim Guanabara II situado na região norte de Goiânia é um típico bairro de periferia, 

apresentando problemáticas sociais como qualquer outro bairro na mesma situação. A população 

representativa desse bairro é predominantemente de migrantes oriundos das regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, que procuram oportunidades para melhorar sua qualidade de vida, assim quando chegam a Goiânia 

são obrigados a procurar abrigos em áreas normalmente de invasões. 

 O fenômeno gravidez na adolescência no bairro estudado está ligado diretamente a fatores sociais, como 

pobreza e falta de assistência governamental. Quando voltamos nosso olhar em relação à corporeidade, 

vemos que ali ocorre uma reprodução das relações sociais presentes naquele espaço, pois as ações das 

jovens revelam sua conformidade diante da precária condição de vida, não revelam preocupação com a 

situação financeira. Percebemos que a vida caminha buscando a sobrevivência, que não existem degraus 

para chegar aos sonhos, que dois reais fazem à alegria quando se dá para comprar duas garrafas de pinga.  

A conformidade em relação a condição atual, em geral, da sociedade demonstra o nível de necessidade de 

apoio das partes que detêm o poder para com as esferas sociais mais deficitárias. Nesse ponto, as 

condições que os governantes dão, a essas pessoas, não seria a política mais adequada. O governo 



patrocina assistencialismos, ao invés de construir possibilidades de o cidadão exercer sua humanidade 

através da sua força de trabalho, demonstrando dignidade em sua vida, através da produção. Essa forma de 

inclusão poderia mudar a consciência do indivíduo, no que se refere a sua posição psiquicossocial. 
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Resumo 

O texto tem por objetivo mostrar o novo sentido que a obra de arte tem adquirido na paisagem 

urbana contemporânea a partir da cidade de Barcelona, através dos espaços levantados pelo 

grupo de pesquisa, pretende-se analisar o papel da obra de arte nesses espaços públicos que 

compreendem praças, parques e espaços intersticiais. O espaço público é um lugar expressivo, 

dinâmico e que, em Barcelona desde a década de 1980, vem sofrendo revitalizações tornando-

o representativo e, devido à tendência contemporânea, mais lúdico que funcionalista, onde há 

um trabalho de profissionais da arquitetura compartilhado com artistas plásticos, paisagistas e 

usuários, concebendo experiências estéticas e criando novas paisagens. 

Palavras-chaves: paisagem urbana; arte; espaço público, cidade contemporânea. 

 

 

Trabalho 

Toda e qualquer cultura possui uma razão, ou seja, uma lógica intrínseca que a define e que 

possibilita o surgimento de novos domínios, ligando os homens a sua temporalidade. Essa 

lógica definida por Ana Cristina Gomes dos Santos e Vicente Del Rio (1998) como lógica de 

época ou lógica cultural, faz com que a sociedade se estruture e aja dentro das condições do 

seu tempo, aquilo que produz interesses, idéias e tendências, estabelecendo condutas capazes 

de apontar os períodos de intervenção de grupos sociais motivados por processos culturais 

que os impulsionam. Essa condição é o que fundamenta o presente estudo, observar a obra de 

arte em relação à paisagem urbana como fenômeno representativo e estético dos movimentos 

sócio-culturais contemporâneos. 

Segundo Jorge Bassani (2003) a cidade, tal qual a arte, é inteligível na medida em que 

estabelece relações com a história da sociedade e sua cultura material, sendo sempre 

processos de representações, processos lingüísticos. Tendo em vista o acima exposto, 

considera-se o objeto artístico como um dos elementos que revelam a historicidade da 

paisagem na qual está inserido. 
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As obras de arte locadas em espaços abertos é uma tendência contemporânea que fora dos 

espaços convencionais das galerias e dos museus, podem ganhar dupla interpretação, ora de 

objeto concebido enquanto arte, freqüentando o espaço urbano, ora como objeto que compõe 

a paisagem, sendo parte integrante dela.  

Isso esta presente em vários espaços públicos contemporâneos e, em especial, nos “novos” 

espaços urbanos que surgiram com a revitalização de Barcelona nas últimas décadas, uma 

cidade que se renova ao londo da história, desde o plano de Idelfons Cerdá no século XIX até 

os dias atuais, a cidade está sempre repensando em seus espaços sem comprometer a essência 

de sua estrutura histórica e mantendo seu caráter renovador. Segundo Jan Gehl e Lars Gemzoe 

(2002), a arquitetura unida à escultura tiveram um papel essencial no desenho e na imagem 

dos “novos” espaços públicos desta cidade. 

 

“Novos parques e praças foram criados sobre o tema: levar os museus às ruas. Cada novo 

espaço público passou a ostentar uma obra de arte de um artista de prestígio internacional. As 

características exclusivas de cada praça eram, deste modo, enfatizadas pelo seu próprio 

desenho, assim como pelas únicas obras de arte, dando a cada bairro uma plataforma pública 

para qualquer ocasião. 

Quase todos novos projetos envolveram a cooperação entre artistas e arquitetos. Um exemplo 

de escultura como parte integrante do projeto dá-se na Plaça de la Palmera, onde os muros 

curvos de Richard Serra dividem duas naturezas da praça. Outro exemplo está em Vila Júlia, 

onde o grande farol é o foco da praça. ”(GEHL;GEMZOE, 2002, p.29) 

  

Sob a ótica de Josep Maria Montaner, a relação de arte e arquitetura é evidenciada na década 

de quarenta no manifesto “Nove pontos sobre monumentalidade” de Sigfried Giedion, Josep 

Lluís Sert e Fernad  Léger em 1943 e mais tarde sendo tema central do VI CIAM em 1947. A 

busca da nova monumentalidade e da expressão da arte moderna na cidade contemporânea 

eclode a partir dos anos sessenta ocorrendo uma mudança qualitativa drástica, e como 

exemplo mais recente desta mudança tem-se a cidade de Barcelona. 

 

“Durante o século XIX e princípio do XX predominava uma idéia tradicional e comemorativa 

da arte pública na cidade: figuras e estátuas eqüestres que possuíam valor simbólico e político. 

A partir desses anos foram instaladas obras de arte de vanguarda que, de uma modo geral, 

foram bem assimiladas pela comunidade. Primeiro, foram peças de Picasso, Calder, Henry 

Moore, Jean Dubuffet e, mais tarde, de Tony Smith, Richard Serra, Claes Oldenburg, Isamu 

Noguchi e outros. Desta maneira, a caixa fechada do museu tradicional se dissolve. Este 

processo ocorre nas últimas décadas, em conseqüência do suporte das administrações e da 
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instalação de obras de arte no espaço público, começando por capitais norte-americanas como 

Filadélfia e mais tarde Chicago e Nova Iorque, ou citando exemplos mais recentes, como de 

Kassel Groingen, Barcelona ou San Sebastian-Espanha” (MONTANER, 1998, p.154) 

 

A Barcelona da “nova urbanidade” de Oriol Bohigas do inicio da década de 1980, tem a 

intenção de entender a forma da cidade desde os elementos urbanos, como uma verdadeira 

arquitetura e não a partir do funcionalismo das atribuições de uso. 

Segundo Eline Caixeta a modificação da paisagem urbana de Barcelona dar-se-ia através do 

abandono de um modelo de planejamento quantitativo que tinha por base a subordinação dos 

aspectos morfológicos de desenho, aos instrumentos e técnicas de controle urbanístico da 

forma urbana. Assim, o modelo de planejamento global deu lugar à escolha de um repertório 

de ações pontuais, em diferentes escalas, que obedeceu a uma análise criteriosa e bem 

definida da estrutura da cidade. As intervenções ocorridas na área central e na periferia 

visavam o coletivo fazendo parte de uma estratégia de valorização e recuperação da 

identidade catalã, através de um projeto cultural que integrou folclore, literatura, artes 

plásticas e cenografia à revitalização do lugar urbano. 

Nota-se que a exemplo de Barcelona, os espaços funcionalistas passaram a incorporar 

significados e leituras associadas a visões mais lúdicas da cidade, uma atitude que segundo 

Eline Caixeta, resgata de certo modo o caráter de animação típico da cidade tradicional. 

 Dentro do universo artístico, o presente estudo enfoca os elementos escultóricos no espaço 

aberto. A escultura representa muito bem e assume a dinâmica da cidade contemporânea 

quando locada em lugares estratégicos. Na cidade de Barcelona encontra-se a obra artística 

em três situações distintas: como elemento estruturador da paisagem, exemplos da Plaça de la 

Palmera e do Parc de I’Estació del Nord; como elemento que apenas participa de determinado 

espaço, como o caso do Parc de la Creueta del Cloll e Parc Diagonal Mar e como obras que 

locadas em espaços intersticiais se transformam em pontos focais, como as esculturas Mistos 

e Dime, Dime, Querido. 

No parque da I’Estació del Nord (1988), evidencia-se o surgimento da obra de arte como 

elemento de máxima expressão, onde a escultura de Barvely Papper não está simplesmente 

locada no parque, mas sim definido sua forma e sua topografia. O usuário, ao experimentar a 

variedade de imagens da paisagem ao observá-la em ângulos diferentes, se relaciona com o 

contexto induzido pelo conjunto das peças escultóricas, transformando constantemente o 

lugar, configurando novas e inesperadas composições daquela realidade. Pode-se dizer que a 
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reabilitação desta área a caracterizou como espaço lúdico, onde o parque é a escultura e a 

escultura é o parque. 

No parque Diagonal Mar (2002), as esculturas são de grande importância artística para o 

entorno e para o projeto do parque, mas diferentemente do parque da I’Estació del Nord, as 

obras de arte apenas definem o lugar assim como outros elementos do parque. O conjunto 

escultórico, a própria água e os equipamentos do parque compõem um “modo lúdico-

construtivo” que recria e dá sentido ao lugar inserido. Esso tipologia não desvaloriza a obra e 

nem mesmo o projeto são apenas concepções diferentes tendo cada uma sua importância.  

Mistos (1992), de Claes Oldenburg e Claes Van Bruggen é uma escultura que por estar em 

um espaço intersticial ganha um expressivo poder de representatividade urbana. A 

implantação, as cores, a própria forma e a escala monumental são características muito 

marcantes e muito bem articuladas, percebe-se que seria impossível passar pela a avenida 

onde a escultura se encontra e não percebê-la, assumindo definitivamente uma função de 

ponto focal artístico. O objeto artístico nesse contexto é autônomo e se implanta pontuando o 

lugar inserido. 

A arte na cidade contemporânea tem uma função fundamental, que segundo Josep Maria 

Montaner, é de colaborar para que esses símbolos, vestígios e lembranças sejam revelados e 

enfatizados. 

Desta maneira, a partir dos espaços até então levantados juntamente com o grupo de pesquisa, 

busca-se entender os vários tipos de espaços públicos existentes, como cada um se comporta 

no contexto e no desenho da cidade, como eles estão inseridos e como foram trabalhados. A 

metodologia da pesquisa se pautou em levantamentos de espaços públicos (praças, parques, 

vias e orla marítima) da cidade de Barcelona, que estão inseridos dentro do contexto da 

contemporaneidade, através de materiais, imagens, dados técnicos e textos críticos coletados 

chegando a mais de 82 espaços levantados e mapeados, além de uma revisão bibliográfica que 

contribuirá para compreensão das intervenções ocorridas em Barcelona com esse caráter 

tendo em vista a criação de novos espaço urbanos e uma renovação da paisagem da cidade. 
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Resumo 

O presente texto atribui ao planejamento urbano um papel de crítica que o coloca como lugar de 

atores e autorias enquanto construtores da forma metrópole. Desse modo, o planejamento urbano 

estaria mais aliado a um plus de teorização do que a formas de gestão do espaço urbano. As 

referências em que embasam as reflexões aqui contidas são Flávio Villaça, com o texto “Uma 

contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil”, e Boaventura de Sousa Santos, 

com o livro “Pela mão de Alice: o social e o político na pós modernidade”. Tais referências 

nortearão a reflexão sobre as formas de intervenção no espaço urbano como mero exercício de 

escrita, dando à forma da metrópole a característica de um hiper objeto, o objeto que não se deixa 

apreender apenas na sua forma material, mas se vale da construção de sentidos para ressignificar, 

e, ao mesmo tempo indagar o espaço como ontológico. 

Palavras-chave: Metrópole, planejamento urbano, morfologia urbana. 

 

 

O planejamento como escrita  

 A metropolização no Brasil registra uma rejeição concomitante aos paradigmas teóricos 

tradicionais do planejamento urbano, tomados como referência de intervenção urbana, ou seja, 

construção de infra-estruturas urbanas, moradias e outros equipamentos. Os novos padrões 

teóricos aprofundam grandemente a distância entre teorias e ações do Estado, fundindo-se ação e 

teoria, eliminando a ação do mediador. A construção da metrópole então tomará a forma de um 

hiper objeto urbano.  

 Nesse contexto, a figura do narrador é parte essencial na forma final da cidade. Quanto 

a sua forma metrópole, portanto, hiper objetificada, não importa apenas as suas formas materiais, 

mas também o que sobre elas se diz. Em suas narrativas sobre o urbano, atores e autores 

constituir-se-ão parte essencial de uma metamorfologia.  
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 Por exemplo, ao criticar, a concepção corbuseana do espaço, Lefevbre  acaba 

construindo uma reificação do próprio texto, corporificando neste, uma rejeição da ação sobre o 

espaço físico. Dessa forma, Lefvbre toma a teoria como narrativa, ao aproximar o que é 

considerado subsídio de planejamento urbano como único sentido puramente pelo exercício da 

escrita. 

 Dessa forma, abordagens lefevbrianas e similares, realizam um “planejamento urbano 

crítico”, contribuindo em grande medida para a auto-realização da teoria, realizando um caminho 

letrado como que “pela mão de Alice” (SOUSA SANTOS 2005:18-19). Imiscuindo texto e 

matéria, palavra e espaço, os críticos do planejamento urbano contribuem de modo incisivo para 

que a história da metropolização seja também a história da construção de uma hiper-realidade, em 

que a própria teoria é tomada como ação. A teoria, por fim, torna-se uma ação em si mesma. 

 Trata-se de esforço de superação da dependência da força física e maquinal. Já não 

importa mais a casa como unidade mínima de habitação, a máquina de morar, ou acidade 

distribuída em zonas funcionais. A construção do hiper objeto urbano associa estratégias de 

agentes produtores do espaço (metropolitano) por meio da escrita de sentidos, que marca o ritmo 

da mudança e da duração das formas da cidade (sua morfologia).  

 Tal é o contexto em que a realidade é também produzida pelo plus de teorização . E 

esse plus de escritas surge como uma das estratégias de produção do espaço metropolitano na 

medida em que distanciam até à exaustão da nulidade, teoria e ação. É nesse sentido, que os 

estudos críticos urbanos vão deixar um rastro de escrita que pode ser medido da menor à maior 

complexidade, em trechos de tempo em que a medida do tempo (história) poderá aferir, da hiper-

realidade ao hipertexto, a morfologia metropolitana que transmuta-se de minimamente complexa 

à máxima perplexidade (SOUSA SANTOS 2005). 

 

A metrópole não se deixa congelar  

 Usar a escrita para demonstrar sistemas que se encontram em constante mutação, 

significa congelá-los na forma teórica, instaurar a perplexidade na metropolização, que não se 

deixa representar, senão, pela metáfora da metamorfose. A metrópole não se deixa congelar 

sequer por idéias corporificadas em idéias-ação. 

 A forma teórica congelada, no contexto da metropolização, sugere uma 

metamorfologia, sugere que em busca do domínio das novas interfaces tecnológicas, o homem 



metropolitano deve ter habilidades que o permitam constantemente atualizar-se, para que descarte 

o obsoleto e não tenha receio de se “apropriar das interfaces que ampliam sua inteligência” 

(FRANCO 1997:14). 

 Ao registrar as não-permanências de sucessivas teorias pensadas, Mark Gottdiener 

(1993) em A produção do espaço urbano, de certa forma já adianta o que será mais bem dito por 

Deleuze e Guattari, Pierre Levy, Paul Virilio et al, que chamam a atenção para as mudanças 

estruturantes de um mundo em que o domínio das novas interfaces tecnológicas torna-se a cada 

dia essencial.  

 A esse respeito, Clovis Ultramari fala em seu livro O fim das utopias urbanas, acerca da 

“impossibilidade de se impor idéias desejosas de universalidade e de hegemonia, mas cujo teor 

não consegue permanecer imutável no tempo e no espaço” (ULTRAMARI 2005:13).  

            A apropriação do que Pierre Levy chama de “Tecnologias da inteligência”, o que ocorre 

durante o processo de metropolização, parece aprofundar ainda mais, tanto em carne quanto em 

pedra
1
, o distanciamento entre teoria e ação. Tal distanciamento configuraria uma nova escalada 

de rejeição que havia sido iniciado com a negação aos paradigmas tradicionais de planejamento 

urbano. Com isso o fosso entre planejamento e projeto se configura de forma crescente e 

permanente.         

            Ao falar sobre o fracasso do planejamento convencional, Marcelo Lopes de Sousa faz 

coro com Henry Lefevbre ao atacarem ao quase achincalhamento, as noções modernistas de Le 

Corbusier sobre as possibilidades então modernas de se intervir no espaço urbano. É claro que 

ambos constituem uma preciosa participação na seara dos estudos metropolitanos, verticalizam 

para uma compreensão complexa do objeto, mas nem de longe conseguem evitar a perplexidade 

conseqüente do ritmo, velocidade e movimento tão facilmente visíveis nas metrópoles 

metamorfoseantes. 

            A metropolização, portanto, traz à tona a evidencia de um objeto mutante. Esse objeto não 

se deixa congelar.  Como um espelho do que é em realidade, o volume do que se escreve e pensa 

sobre o urbano constituem mosaicos e rizomas, inapreensíveis sequer pelas mais hábeis pesquisas 

científicas, pois “nos fragmentos, as peças se articulam como em caleidoscópio, formando um 

quadro sempre cambiante, que ganha sentido exatamente pelo movimento” (CARLOS 2001: 50). 

                                                 
1
 
Referência ao livro de Richard Sennet “Carne e Pedra”, em que o autor reconstitui historicamente a indiferença, a ausência de  contato e a perda de sentido desde 

aGrécia antiga até a Nova York multicultural contemporânea.
 



            Assim, o presente texto é um admitir que o máximo que podemos fazer hoje, para o 

entendimento da metrópole e metropolização é “apenas uma contribuição para esse trabalho 

coletivo” como o fez Flávio Villaça ao publicar “Uma contribuição para a história do 

planejamento urbano no Brasil”, in O processo de urbanização no Brasil (DEÁK & SCHIFFER 

Orgs. 1999). Cientes de que o máximo que análises de processos históricos poderão subsumir 

seja uma vez mais teorizar sobre que se torna complexo. 

            E uma vez mais teorizar, endossaria talvez, que um mínimo de perplexidade presente no 

objeto urbano enquanto forma histórica, ainda seja um máximo de complexidade desse objeto 

urbano na sua forma teórica. Objetivando contribuir, portanto, com um máximo do mínimo, 

buscamos a menor distância entre a história e a teoria das/nas formas do espaço. 

 

Espaços híbridos, hiper espaços 

Num mundo profundamente transformado por avanços tecnológicos, urbanizado, a 

preocupação em relacionar a reflexão sobre a natureza textual do planejamento urbano e seu 

“lugar de fala” de atores e atores que constituem e instituem a metrópole, pode ser melhor 

ilustrada em determinadas realidades híbridas que dão forma ao entendimento do hiper objeto 

urbano.  

Em tais realidades hibridas, os textos ou narrativas surgem como possibilidades 

concomitantes de processos identitários em tempo real, hora historicizantes, hora ahistóricos, 

porém, sempre socializantes. Nesse sentido, o paradoxo entre complexidade a complexidade do  

hiper objeto e a perplexidade que o plus de teorização acerca da cidade, parece caracterizar o 

viver citadino, espacial e metropolitano em uma “era do texto”. 

Por outro lado, a construção dessa hiper-realidade nos obriga a pensarmos espaço e 

espacialidade conjuntamente, encarando as próprias relações sociais em sua complexidade 

econômica, política, “sua dimensão cultural e (inter) subjetiva enquanto lugar e, também, a sua 

vinculação com o “espaço físico” originário e pré-social”, como diz Marcelo Souza , um 

lefevbriano. Sousa acredita que no mundo globalizado e prevalentemente urbanizado, já não é 

possível pensar somente o espaço de forma isolada, mas as “questões urbanas
2
”  (SOUSA 2000: 

28). 
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“A expressão questão urbana tornou-se internacionalmente popular a partir da publicação da obra homônima de Manuel Castells, em 1972” ( SOUZA 

2000:41). 



Buscando identificar lugares para que possamos visualizar melhor essa reflexão sobre a 

natureza textual do  hiper objeto,  podemos considerar três tipos meta-urbanos: 1) Lugares 

relacionados a planejamentos e projetos; 2) lugares considerados históricos ou a ele relacionados; 

3) lugares de fronteira, ou espaços de conurbação, além dos já apontados por diversos autores
3
. 

São a partir de tais lugares, que os críticos do planejamento urbano ou outros textos constituem 

“lugares de fala” que constituem e instituem a metrópole. Imiscuindo texto e matéria tais lugares 

compõem realidades híbridas que dão forma ao entendimento do hiper objeto urbano. 

 Constituindo uma cidade-texto, que é pura teoria, pela via da crítica ao planejamento 

urbano, por um lado, aprofundam a distância entre teoria e ação, por outro, instituem a hiper-

realidade na forma-metrópole. Para Georges Balandier, há uma “coisa viva recombinada”, 

 Em uma civilização onde as fronteiras entre o natural e o artificial se tornam confusas, 

onde as proibiçõescategóricas desaparecidas não asseguram mais sua defesa, o mundo do ser vivo 

abre-se todo à exploração científica e à expansão técnica que empreende sua conquista, traçando 

caminhos para saídas ainda pouco conhecidas (BALANDIER 1999:92). 

 Conforme observa Joan Fujimura, o afrontamento entre diferenças textuais, finda por 

amalgamar posições muito distintas e argumentos associados a posições muito diferentes 

(FUJIMURA 2004). É a esse amálgama textual que Otília Arantes denomina “animação sem 

frase”: “Assistimos hoje em dia a uma verdadeira avalanche discursiva e projetual que tomou de 

assalto não apenas a imaginação dos teóricos, mas o que ainda teimamos em chamar de 

intervenção urbana” (ARANTES 2001: 135).  

 Uma descendência prolífica de Dédalo, diria ainda Balandier (idem, pág. 82). 

Imiscuindo texto e matéria, palavra e espaço os críticos do planejamento urbano contribuem de 

modo incisivo para que a história da metropolização seja também a história da construção da 

hiper-realidade. E podemos registrar que as narrativas de atores e autores desenham semelhanças 

e diferenças entre campos que se defrontam, e é desse embate que podemos registrar imagens 

dessa espécie de metamorfologia contida na hiper-realidade da metrópole em sua forma texto. 

 

 

 

                                                 
3 “Espaços liminares” (ZUKIN 1996: 205-206); “não-lugares” (AUGÉ 1994); “entre-lugares” (BHABHA 2003); “espaços genéricos” (KOOLHAAS 2006); “super 

espaços” (JAMESON 2002); “arquitetura da persuasão” (VENTURI,;BROWN  e IZENOUR), et all.
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PAISAGEM E TERRITÓRIO EM HEITORAÍ-GO: CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES 

 

Denis Castilho
1
 

Eguimar Felício Chaveiro
2
 

 

Resumo 

Estudar os fenômenos a partir da Paisagem é um passo importante nos estudos 

geográficos. Elementos como forma, tamanho, cores, variações, movimento aparente, 

etc., constituem o primeiro impacto da investigação. A aparência do real está 

diretamente vinculada à subjetividade, ao ângulo do olhar, às maneiras de perceber. O 

significado da paisagem, portanto, está intimamente vinculado à dimensão senso-

perceptível de quem observa. Assim, ler a paisagem é diferente de simplesmente vê-la 

ou percebê-la. Nesse sentido, podemos considerar a “Paisagem” enquanto importante 

momento de análise (plano conceitual); enquanto dimensão de um espaço (plano real) e 

enquanto dimensão perceptível ligada à subjetividade (plano abstrato). Então, elencar 

aspectos da Paisagem em Heitoraí constitui o primeiro passo de nossa análise. Esta 

cidade nos apresentará enquanto pequena: é a paisagem de Heitoraí. Já, analisar as 

atividades desenvolvidas, entender a função exercida pela cidade num sistema urbano 

(posição), compreender sua dinâmica socioespacial, etc., constituem aspectos do 

território em Heitoraí, agora uma cidade local. Essa e a proposta de discussão. 

Palavras-chave: Paisagem, território, cidade pequena, cidade local e Heitorai-GO. 

 

 

Introdução 

A importância de considerar as singularidades em contextos conjunturais está no fato do 

espaço geográfico ser indivisível. Somente as “teorias ultrapassadas” consideram o 

espaço fragmentado, dividido. Nesse sentido, para compreendermos o espaço em 

Heitoraí a partir das categorias Paisagem e Território, é preciso considerar as atuais 

formas de organização do território goiano. E, para interpretar essa organização se faz 

necessário considerar o processo de modernização que ocorreu neste Estado. Nesse 

sentido, no primeiro momento deste artigo levantamos uma discussão sobre o processo 
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de modernização do território goiano. No segundo momento, abordamos a paisagem e o 

território de Heitoraí, e no terceiro, as considerações finais.  

Por vias de determinações de publicação, não apresentaremos neste artigo, imagens, 

figuras e tabelas. Isso prejudica a didática das discussões, já que restringimos ao 

formato textual. As imagens e tabelas estão no painel, apresentado neste evento – 

Cidade e Educação. Por isso, pedimos a compreensão do leitor. Vamos então, ao que 

interessa. 

 

O processo de modernização do território goiano 

Esta tarefa não é fácil: dizer em poucas linhas o processo de modernização do território 

goiano. Mas, já que nossa proposta diz respeito à uma análise de Heitoraí a partir de sua 

expressão na paisagem e de sua dimensão territorial, há que, no mínimo tecermos 

considerações sobre o território de sua inserção, que é o goiano. 

A industrialização que ocorreu em Goiás, mesmo que concentrada no campo, acabou 

por caracterizar a modernização deste território. Ou seja, a matriz espacial em Goiás é a 

modernização (Mendonça, 2001). 

Em relação às transformações, a década marco em Goiás é 1970. Segundo Arrais (2004) 

é nessa década que “a população das cidades começou a superar a população residente 

no campo” (p. 18). A mudança na base econômica primária, incentivos estatais para a 

modernização da agricultura, a fim de promover o aproveitamento racional do cerrado 

associado aos investimentos estatais em infra-estrutura, proporcionaram grande 

crescimento econômico nos anos 70 e 80. Com uma tecnologia baseada, principalmente 

na mecanização da produção agrícola, inicia-se o processo de modernização e Goiás se 

insere na economia nacional e internacional. Deus (2002) afirma que a partir desses 

processos Goiás “Consolida-se como moderna área de produção agroindustrial” (p. 

177). 

Porém, configurou-se um território diferenciado. A modernização se deu principalmente 

na parte central e sul de Goiás, onde a população é maior. As demais regiões, como 

norte e noroeste, permaneceram com um desenvolvimento econômico abaixo da média 

goiana e com uma população menor. 

Pelo fato das indústrias transformadoras continuarem, principalmente, na região sudeste 

do Brasil, a modernização goiana é considerada como conservadora. Ademais, mesmo 

adaptando seu território frente aos fluxos da globalização, Goiás continua com traços 

“primitivos”, mas isso não impediu que a hegemonia fosse da modernização, pois 



ocorreu de fato a transformação do território pela globalização ou, nos termos de 

Chaveiro (2004), a urbanização do sertão. A partir dessas considerações, é possível 

entender o porquê da grande relação que grande parte das cidades goianas mantém com 

o campo. 

Com uma expressiva urbanização, este território revela muitas cidades, dentre elas as 

cidades que numa primeira impressão nos aparece como pequenas. Arrais (2004)  

classifica cidades com menos de 10 mil habitantes como sendo “pequenos municípios”. 

Segundo o autor “dos 246 municípios goianos, 65,71% têm população menor ou igual a 

10.000 habitantes, concentrando 14,66% da população total de Goiás. São 158 pequenos 

municípios”. Heitoraí está incluída nesta classificação quantitativa. Ela tem em sua 

paisagem uma expressão de cidade pequena. Mas, como é sua dinâmica socioespacial? 

Ela, como a grande maioria das cidades goianas, tem forte relação com seu espaço 

rural? Afinal de contas, o que a leitura territorial, além da paisagística, podem nos 

revelar de Heitoraí? Vejamos os dois passos. 

 

Paisagem em Heitoraí 

A Paisagem é um momento importante no processo de investigação dos fenômenos. Ela 

é a expressão aparente do espaço. Como método, é o primeiro passo, o primeiro impacto 

nos sentidos do pesquisador/investigador. Segundo Alves et al (2004), um dos pontos de 

partida da análise geográfica pode ser a ”Paisagem”. Santos (1988) argumenta que: 

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta 

pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não 

é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, 

sons, etc. (p. 61). 

 

Então, há a Paisagem como materialidade concreta, ou seja, a expressão aparente do 

espaço. Mas ela também é uma manifestação da dimensão perceptível da dinâmica 

socioespacial, onde há uma relação dialética entre sujeito e objeto (ALVES et. Al., 

2004). Nesse sentido, podemos considerar a “Paisagem” enquanto importante momento 

de análise geográfica (plano conceitual); enquanto dimensão de um espaço (plano real) 

e enquanto dimensão perceptível ligada à subjetividade (plano abstrato) (Castilho, 

2005). 



O que dizer de uma cidade (Heitoraí) com 3.711 habitantes? (Seplan, 2006). Óbvio que 

os números, sozinhos, não dizem muito de uma dada realidade. Mas, o que a paisagem 

de Heitoraí apresenta, ou melhor, o que dela temos à dizer? Essa cidade, que dista 123 

km de Goiânia, num primeiro momento da investigação nos apresenta como pequena: é 

a paisagem de Heitoraí. Esta afirmação é possível a partir das unidades forma, tamanho, 

cores, etc. Neste artigo não mostraremos fotos ou tabelas, até mesmo pelas 

determinações de publicação. Mas, através do painel (forma de apresentação deste 

artigo no evento Cidade e Educação), algumas figuras, imagens e tabelas auxiliarão o 

nosso discurso. Mas continuando... 

Além do tamanho, elementos como a carroça, o pé de manga em grandes quintais 

indicam a forte relação com o campo e a presença de elementos da tradição. Aqui 

podemos citar a tranqüilidade, o sossego, o habito de sentar em frente à casa nos finais 

da tarde... São elementos e condições das tradições goianas. O pouco movimento, 

explicado pela pouca circulação de capital; a inexistência de grandes edificações; a 

praça e o pit-dog e logo adiante a Igreja católica (antiga capela); mercados com 

produtos básicos – açougue, frutaria, padaria, etc.; são fáceis de serem encontrados. 

Esses são alguns elementos fáceis de serem notados na paisagem de Heitoraí e em 

muitas cidades goianas. As configurações territoriais dessa cidade, como por exemplo, a 

centralidade econômica que ela ocupa em relação ao seu espaço imediato, caracteriza a 

paisagem. Ou seja, nossa análise sobre a paisagem de Heitoraí nada mais é que, uma 

análise da manifestação aparente resultante da dinâmica território em Heitoraí. Por isso, 

vejamos essa dinâmica. 

 

Elementos territoriais em heitoraí 

A dinâmica socioespacial de Heitoraí, tanto em nível municipal, regional, estadual, e 

assim por diante, é territorial. Nesse sentido, partiremos do pressuposto que o território 

é uma categoria para se pensar o espaço; através dele que buscamos concretizar o estudo 

socioespacial.  De acordo com Machado (1997), a questão fundamental na Geografia,  

 

[...] é a de saber como se organiza uma sociedade na relação com o espaço, o 

que pressupõe examinar minuciosamente fatores materiais e não materiais. 

Nesses termos, analisar concretamente o território significa entende-lo como 

um produto da história da sociedade, e que, portanto, está em constante 

modificação. Ele é o resultado de um processo de apropriação de um grupo 

social e do quadro de funcionamento da sociedade, comportando, assim, ao 



mesmo tempo, uma dimensão material e cultural dadas historicamente (p. 

27, grifo nosso). 

 

A autora chama a atenção para a importância do estudo territorial na Geografia. E 

acrescenta que, para o aprimoramento da análise contemporânea, “é necessário 

considerar não apenas as grandes transformações em termos mundiais dadas pelo 

desenvolvimento das redes técnicas, mas também o novo funcionamento do território 

que ocorre em níveis locais” (MACHADO, 1997,p. 27). Ou seja, como afirmou Santos 

(1996), são nos lugares que a globalização se concretiza. Sem acontecer de fato no 

espaço, a globalização não tem sentido, se torna uma coisa abstrata.  

Melo (2005), comenta que “o mundo globalizado dá outro sentido ao território, 

modifica o seu conteúdo, estabelece nele diferentes formas” (2005, p. 144). Por 

conseguinte, as novas técnicas possibilitam maior rapidez, o tempo se torna mais rápido. 

O resultado do processo de (re)significação do território pela globalização é que tudo 

que existe  entra em contado com o mundo, os pontos isolados se ligam ao planeta 

(CARLOS, 1996). 

Para ir além da paisagem de Heitoraí, é preciso analisar sua dinâmica socioespacial, o 

território. Interessante é que tal dinâmica, que é o território, é também material; se 

expressa em formas, em aparências. Neste caso é a paisagem do território. Estamos nos 

referindo à uma imbricação real – território-paisagem –, ou seja, o espaço tem 

dinâmicas/relações (o território), que se expressa em formas, cores/aparências (a 

paisagem). Nesse sentido, é por isso que, em termos territoriais, afirmamos que Heitoraí 

é uma Cidade Local. Aqui estamos partindo do critério função. E se tal cidade exerce 

uma função econômica somente em seu entorno imediato (o próprio município), 

consideramo-la como cidade “local”. 

Esse termo foi proposto por Santos (1979). Segundo este autor cidade local corresponde 

a “aglomeração capaz de responder às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de 

toda uma população, função esta que implica uma vida de relações” (p. 71). No 

contexto atual de globalização, algumas perguntas são levantadas na proposta do estudo 

territorial em Heitoraí: qual é a lógica territorial imposta? Como Heitoraí se coloca 

nessa lógica e de que forma os códigos, os símbolos, as mercadorias existem nessa 

cidade? Como os sujeitos se constroem no espaço da cidade local em Goiás? 

Heitoraí tem uma organização espacial que nos faz entendê-la como cidade local no 



território goiano. Mas, o que está por traz dessa organização? Noutros termos: de que 

forma o espaço é produzido, o qual resulta numa dada organização? 

Responder essas perguntas não é tarefa rápida, merece um debate detalhado. Mas, para 

iniciarmos, vamos levantar algumas considerações. Em conseqüência do fenômeno da 

globalização, uma lógica imposta, é a do mercado. Desse modo, Heitoraí ocupa uma 

posição inferior no sistema de consumo e de produção. Isto ocorre devido a pouca 

quantidade de consumidores.  

Pelo fato de Heitoraí situar entre duas cidades maiores – Itaberaí e Itapuranga -, as 

necessidades de bens e serviços não satisfeitas localmente serão buscadas nessas 

cidades. Este fato explica o caráter local de Heitoraí. Aqui estamos falando de Posição, 

já que o acesso as duas cidades é fácil. Conseqüência disso - como já afirmamos ao 

tratar da paisagem -, é a pouca dinâmica de capital, que articula um ritmo lento.  

O emprego é limitado. Além do trabalho rural e das funções da Unição (educação, 

saúde, administração, aposentadorias, bolsas, etc), que aplica renda no município 

através dos salários, há um comercio relativamente pequeno, que, consequentemente 

absorve um número pequeno de empregados. Por isso, muitos jovens migram para 

Goiânia, outras cidades e até mesmo para o exterior. Isso concorre para uma 

estabilização do número de habitantes e até mesmo uma diminuição.  

A relação histórica com o campo explica, em Heitoraí, uma estrutura de poder 

representada no fazendeiro. Com costumes centrados na tradição, essa estrutura é, 

portanto, machista e patrimonialista. Então, no sistema eleitoreiro, mantém de certa 

forma, o voto de cabresto. São características parecidas com o coronelismo, porém (re) 

significado (Campos, 1994). Alguns elementos da “tradição goiana”, como o que 

mostramos, ainda existe facilmente em Heitoraí. Ela possui esses traços, que lembram a 

antiga vida no campo, mas é inserida num tempo diferente, que é o da lógica moderna. 

Por isso, símbolos como celular, internet, tv à cabo, a lógica do mercado, a forte relação 

econômica com cidades vizinhas e Goiânia,  etc., se imbricam à alguns elementos já 

deteriorados na metrópole ou mesmo nas cidades regionais. Assim, configura-se em 

Heitoraí um espaço peculiar.  

 

Considerações finais 

As considerações aqui levantadas são preliminares. Por isso, e até mesmo pelas poucas 

linhas, não esgotamos o assunto, pelo contrário. 



A nossa proposta de leitura de Heitoraí, diz respeito, primordialmente, às atividades 

desenvolvidas, a imbricação modernização / tradição, a função exercida por essa cidade 

em seu entorno (posição). Diz respeito à sua organização socioespacial que é o resultado 

de uma dinâmica. Portanto, ficam aqui as propostas e inicio do debate. O fizemos de 

forma simples através da paisagem e do território, o que não impede outros vieses para 

leitura de outras cidades. 
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O que não está em algum lugar não existe, já asseverava Aristóteles. Entretanto, mais do que 

meramente ser o locus, ou seja, localização das coisas, ações, instituições, pessoas, objetos 

etc. o espaço é ele próprio um elemento inextrincável da sociedade. Milton Santos ao iniciar 

as formulações do que ficou conhecido no pensamento geográfico como “paradigma sócio-

espacial”, introduz a idéia de Formação Sócio – Espacial, ou seja, não há sociedade a-

espacial, fora do espaço. 

É nesta perspectiva que ele cunha em “Por Uma Geografia Nova” a idéia de espaço como 

“instância da sociedade” (Santos, 1978). Tal como a economia, política, cultura, axiologia 

etc., também o espaço é uma estrutura social, imanente e ontológica à sociedade. Esta 

perspectiva tem o mérito de reconhecer a materialidade do espaço, de iniciar as reflexões 

sobre sua historicidade, sobre o conteúdo histórico do espaço social. Representou um avanço 

na compreensão da sociedade, pois trouxe à baila uma discussão que era mais ou menos 

negligenciada. Contribuiu também para uma nova leitura do espaço. 

É claro que ele não retirou esta perspectiva do nada, somente de sua mente inventiva, mas 

insere-se numa tradição de pensadores que já vinham incluindo na crítica social a análise do 

espaço. Cito, no âmbito da ciência geográfica, a emergência do pensamento de Pierre George 

e Bernard Kayser, nos anos de 1950, com a idéia de “Geografia Ativa”. A crítica produzida no 

final da década de 1960 e na de 1970 nos Estados Unidos, onde o pensamento de Wilian 

Bunge, Richard Peet e David Harvey se destacam; na França, o pensamento de Yves Lacoste 

etc. Em outras áreas, a crítica ao urbanismo produzida pela Internacional Situacionista, a idéia 

de espaço socialmente construído presente em Henri Lefebvre, a análise do espaço urbano 



feita porá Manuel Castells etc. São provas de que seu pensamento segue uma trajetória que a 

história lhe coloca.  

Em todo caso importa-nos a idéia de espaço como sendo uma produção social, uma 

condicionante da produção e reprodução social, como imanente à sociedade e também como 

tendo uma ontologia própria. Estas características nos permitem indicar elementos para a 

compreensão da sociedade vista sob a ótica geográfica, ou seja, da sua territorialização ou 

materialização espacial. Nesta perspectiva, indagamos: como se materializou territorialmente 

o fordismo? Quais os princípios e as implicações de sua espacialização? 

 Utilizaremos aqui a terminologia empregada por Viana (2003) em sua análise dos estágios ou 

das fases pelas quais passou o modo de produção capitalista. Ele denomina regime de 

acumulação cada uma destas fases. Um regime de acumulação é uma forma assumida pelo 

estado, pelo processo de valorização e pelas relações internacionais. A combinação destes 

elementos caracteriza distintas fases do modo de produção. O fordismo é uma delas. 

Entretanto, para ele, a expressão “fordismo” não reflete de maneira adequada a realidade que 

busca explicar, pois refere-se somente ao processo de valorização, ficando os dois outros 

elementos componentes do regime de acumulação negligenciados. Para resolver este 

problema, o autor propõe o termo “regime de acumulação intensivo-extensivo”, superando as 

deficiências da expressão “fordismo”.  

O regime de acumulação intensivo-extensivo é, desta maneira, baseado, fundamentalmente, 

mas não unicamente, na extração de mais valia relativa nos países de capitalismo avançado e 

mais valia absoluta nos países de capitalismo subordinado. A forma assumida pelo estado é 

conhecida na literatura como keinesiana, de bem-estar-social ou integracionista, é 

fundamentada na idéia de seguridade social dos trabalhadores, regulação intensiva dos 

mecanismos econômicos, formando o corporativismo característico deste período, ou seja, a 

tríade: ESTADO – SINDICATO – CORPORAÇÃO. As relações internacionais são 

denominadas pelo autor de oligopolismo internacional. É o período da instalação das relações 

de produção capitalistas em quase todos os territórios do mundo. 

Aqui já começaram a se apresentar facetas da dimensão espacial do regime de acumulação 

intensivo-extensivo. Representa já uma diferenciação, do ponto de vista das relações 



internacionais ou da divisão internacional do trabalho (DIT). No período colonial e também 

no neo-colonialismo a DIT caracterizava-se por um rígido controle por parte das metrópoles 

do tipo de produção e desenvolvimento tecnológico das colônias. Era terminantemente 

proibido às colônias qualquer desenvolvimento de manufaturas em seus territórios. A 

colonização inglesa na Índia exemplifica bem este processo. Quando os ingleses aportaram 

em território indiano, já havia um certo desenvolvimento nas cidades de uma manufatura 

nativa. A coroa inglesa tratou imediatamente de destruí-las, subordinando sua colônia, em 

termos de abastecimento de produtos manufaturados, às manufaturas vindas da Inglaterra 

(Bernardo, 2000). Com a crise dos sistemas neo-coloniais e o estabelecimento das relações 

oligopolistas internacionais, os territórios subordinados começaram a receber dos países 

imperialistas além de grandes investimentos em seus territórios, também a instalação de 

empresas multinacionais. Deste modo, as ex-colônias e ex-neo-colônias começaram a 

produzir produtos industrializados no interior de seus territórios.  

Devido ao corporativismo fundamentado na tríade SINDICATO – ESTADO – 

CORPORAÇÃO e para ampliar mercados, bem como encontrar mecanismo para fugir à 

tendência declinante da taxa de lucro, os capitais privados dos países de capitalismo avançado 

exportaram parte de seu capital produtivo para os países de capitalismo subordinado, 

estabelecendo uma divisão territorial do trabalho, na qual a forma de predominância de 

extração de mais-valor determina lugares prioritários da produção. Esta DIT ou divisão 

territorial do trabalho configurou relações no âmbito internacional mais ou menos novas ou 

pelo menos diferentes. Entretanto, até aqui demonstramos como o regime de acumulação 

intensivo-extensivo procurou se distribuir espacialmente. Resta demonstrar como produziu 

espaços diferenciados, sendo estes espaços condicionantes desta distribuição. 

(Lipietz, 1996) demonstra como neste regime de acumulação a formatação espacial se dá. Nos 

países de capitalismo avançado (fordismo central) ocorreu um intenso processo de êxodo 

rural. Entretanto, isto não representou um maior crescimento das metrópoles em detrimento 

das cidades médias e pequenas. Ao contrário, em países como Estados Unidos e França, por 

exemplo, a organização fordista da rede urbana implicou na criação de ramos industriais inter-

regionais cuja materialização no espaço foi o reforço da criação de áreas de concepção e 



gestão da produção. Nesta concepção, as cidades médias assumem papel importante como 

locus de territorialização do aparato produtivo e as metrópoles assumem a responsabilidade da 

gestão e concepção da produção. Deste modo, o produto foi a industrialização e conseqüente 

urbanização das cidades médias. 

Já nos países de capitalismo subordinado (fordismo periférico) fenômeno diferente se passa. 

Também o êxodo rural é uma característica marcante. Porém, o destino dos migrantes não são 

as cidades médias, mas sim as metrópoles. A penetração de capital produtivo dos países de 

capitalismo avançado nos de capitalismo subordinado é a maneira encontrada de valorizar o 

capital, buscando contornar a tendência declinante da taxa de lucro. Este processo implicou na 

criação das famosas empresas multinacionais. Estas corporações se instalaram 

predominantemente em áreas cujas condições necessárias à produção já estavam instaladas. 

As metrópoles foram seu palco. Assim,  

(...) nos países do Sul, onde desenvolveu um “fordismo periférico” fundado sobre 

salários muito baixos, a megapolização (isto é, o crescimento explosivo de uma ou 

duas metrópoles por país) tornou-se regra geral. Os camponeses, os mestiços ou 

indígenas, fugindo do campo, precipitaram-se em direção às capitais regionais e de lá 

em direção ao grande centro urbano do país, aquele onde o mercado de trabalho era 

mais ativo. Por outro lado, as empresas nacionais ou estrangeiras, em busca de mão 

de obra abundante e barata, foram instalar-se nas megalópoles, convalidando assim a 

estratégia dos migrantes. Daí a explosão urbana da Cidade do México, de São Paulo, 

de Bombaim, do Cairo, de Jacarta ou de Bangcoc. (Lipietz, 1996, p. 4) 

As categorias lefebvreanas de indutor e induzido (Lefebvre, 2001) são-nos bastante úteis para 

compreender tal processo. O indutor é a industrialização, o induzido a urbanização. Ou seja, à 

medida que a lógica da indústria vai se impondo, começa a gerar modificações espaciais, que 

na leitura de Lefebvre é a urbanização. A constituição de realidades urbanas marca a 

paisagem e os modos de vida da sociedade industrial. A cidade industrial é seu produto. 

Entretanto, esta cidade industrial não se estabelece somente em áreas onde haja a 

predominância da produção industrial em termos de ocupação de mão de obra, mas sim à 

criação da lógica industrial ou capitalista de organizar e produzir o espaço urbano. 



Assim, para concluirmos, a forma assumida pelas cidades inserem-se numa dada estrutura e 

desempenham uma determinada função. Forma, estrutura e função (Lefebvre, 2001) são 

também categorias que nos auxiliam a olhar o mundo e compreendê-lo a partir de sua 

dimensão espacial. Comparativamente, os “fordismo periférico” e “central” assumiram 

formas e funções espaciais diferenciadas dentro da estrutura capitalista. 
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Resumo 

A pesquisa propõe o uso de maquetes no processo de ensino-aprendizagem de Geografia 

como um importante recurso de apoio didático-pedagógico, na medida em que a maquete 

facilita a percepção do espaço através da visão em três dimensões. O principal objetivo é 

conscientizar os professores sobre a importância deste recurso metodológico no ensino de 

cartografia, que por sua vez auxilia na compreensão do espaço geográfico pelo aluno; além de 

dar suporte teórico metodológico e técnico para a utilização de maquetes em sala de aula. 

Entende-se que são muitas as situações sócio-espaciais que podem ser abordadas mediante a 

elaboração de maquetes. Considera-se relevante a temática áreas de risco especificamente do 

município de Goiânia por ser a cidade sede dos sujeitos da pesquisa. A metodologia 

referendada pela pesquisa é qualitativa, na medida em que pesquisador e situação/sujeito têm 

contato direto; em que a descrição e a subjetividade dos dados percebidos pelos sujeitos são 

relevantes; há a valorização do processo e não somente do produto. Já foi realizada a revisão 

bibliográfica mediante a elaboração de texto base sobre ensino de Geografia, áreas de risco, 

cartografia, maquetes, levantamento da carta de risco de Goiânia e visitas técnicas nos órgãos 

de planejamento. Posteriormente ocorrerá regência de aulas experimentais em uma escola 

utilizando a elaboração e interpretação de maquetes com a finalidade de legitimar na prática 

as reflexões feitas. As atividades resultarão em relatório final e subsídio para realização de 

cursos de extensão para professores com vistas à elaboração e análise de maquetes. 
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O ensino de Geografia comumente não desperta o interesse do aluno. Esse 

problema se agrava quando focaliza-se alguns conteúdos, em específico a cartografia, onde 

existe uma grande dificuldade entre os professores em abordá-la em sala de aula. Para o 

aluno conhecer o espaço geográfico e seus efeitos nas práticas sociais são necessários mais 

que uma observação e descrição dos diferentes lugares, é preciso exercitar os processos 

mentais de análises e de sínteses da totalidade do espaço geográfico conduzindo  à 

compreensão dos seus significados sociais. 

               Existem várias maneiras de se ler e analisar o espaço, assim propõe-se ao ensino de 

cartografia a utilização de maquetes como recurso didático. 



               Entende-se que são muitas as situações sócio-espaciais que podem ser abordadas, 

neste trabalho, as áreas de risco de Goiânia configuram-se enquanto temática principal. Este 

tema faz parte da realidade de muitos alunos e infelizmente são restritos os apoios didático-

pedagógicos disponibilizados. 

               Uma pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos e Apoio ao Professor de Geografia 

IESA/UFG sobre a análise que os professores realizavam do espaço urbano goiano 

demonstrou a  preocupação dos docentes quanto ao espaço urbano  direcionando a 

compreensão dos motivos pelos quais há  a ocupação de áreas de risco. Portanto, existe a 

necessidade de contribuir com os saberes docentes para análise e compreensão da temática 

área de risco. Este tema auxilia a refletir sobre os principais problemas urbanos como 

moradia, crescimento desordenado, políticas públicas, planejamento, desigualdade social, 

exclusão, etc. 

Neste contexto algumas reflexões tornam-se relevantes: Como despertar o aluno 

para a compreensão do espaço geográfico e os seus significados sociais? Porque é importante 

o uso dos recursos de apoio didático-pedagógico no processo de ensino-aprendizagem?Quais 

as principais dificuldades encontradas pelos professores para o uso de maquetes?Como 

auxiliar esses profissionais para que através da interação professor/aluno/cotidiano se 

obtenha maior êxito no processo de ensino-aprendizagem? 

   O objetivo desta pesquisa é contribuir com o processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia no ensino fundamental do município de Goiânia através da análise de áreas de 

risco de Goiânia mediante o uso de maquetes. Já os objetivos específicos são: identificar as 

áreas de risco de Goiânia; identificar os principais problemas físico-sociais das áreas de risco 

de Goiânia; identificar as técnicas cartográficas  e materiais de elaboração necessários para a 

construção da maquete; eleger uma das áreas de risco de Goiânia, identificar uma escola 

localizada próxima a esta área e apresentar aos professores o projeto, a proposta 

metodológica e convidá-los juntamente aos alunos a participarem de sua elaboração e 

análise. 

         A metodologia referendada pela pesquisa é qualitativa, na medida em que pesquisador e 

situação/sujeito têm contato direto. O processo entendido aqui resulta numa  interação entre 

investigadores e sujeitos que se influenciam, embora, ambos tenham uma visão de mundo 

particular. 

             Os procedimentos metodológicos da pesquisa são: revisão bibliográfica com os 

principais temas do projeto , a saber: cartografia, área de risco, metodologia de ensino e 

recursos didáticos pedagógicos; visita aos órgãos de planejamento para realizar levantamento 



dos materiais cartográficos referentes às áreas de risco de Goiânia; construção de texto-base 

com as principais noções cartográficas necessárias para confecção de uma maquete (escalas 

vertical e horizontal, curva de nível, exagero, etc) e sobre área de risco de Goiânia; relacionar 

os materiais necessários para a confecção da maquete; escolha e visita da área a ser 

trabalhada  e da escola; a construção da maquete: com ênfase nas noções  cartográficas e as 

características que identificam uma área de risco; realizar relatório final; apresentar o 

resultado do presente trabalho em eventos relativos à área da educação e da Geografia. 

Esta pesquisa encontra-se em andamento. Realizaram-se as seguintes etapas: revisão 

bibliográfica referente aos temas abordados na pesquisa com o objetivo de dar suporte 

teórico e metodológico para o desenvolvimento do projeto;  visita técnica ao órgão de 

planejamento de Goiânia (SEPLAN) com o intuito de buscar informações sobre áreas de 

risco do município. Foi feita a opção pelas áreas inseridas nos fundos de vales, 

especificamente no trecho do Córrego Cascavel situado na Região de Campinas, por  serem 

lugares impróprios para ocupação, suscetíveis a inundações devido à impermeabilização  das 

vertentes, ravinamentos, boçorocas, etc. Escolheu-se a carta com  a escala mais adequada 

para representação em maquetes. Posteriormente será realizada uma oficina para as alunas 

que estão desenvolvendo o  projeto e alunos do curso de graduação para confecção da 

mesma. Esta oficina será ministrada pela orientadora da presente pesquisa e contará com uma 

carga horária de 4horas/aula. Após estas etapas ocorrerá uma visita de campo na escola 

eleita, explanação do projeto aos sujeitos da pesquisa, regência de aula experimental com 

elaboração e interpretação de maquete para legitimar na prática as reflexões feitas. E por 

último, descrição, reflexão e avaliação das aulas e de todo o processo de trabalho, resultando 

em relatório final que irá contribuir com a prática docente e o ensino de Geografia. 
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O processo de formação das cidades independentemente de serem planejadas ou não, tiveram 

como elemento indispensável os recursos hídricos. Não importa se na Antiguidade ou nos 

dias atuais, o tempo e o espaço geográfico, a água sempre terá sua relevância. A cidade de 

Goiânia, da mesma forma, para ser a nova capital do Estado de Goiás, teve como requisito 

essencial, ao seu planejamento, à rica rede hidrográfica. Medidas governamentais adotadas 

para solucionar impactos negativos no meio, não levam em conta a importância de um 

planejamento e a necessidade de evidenciar a educação voltada para a prática social. Com 

intuito de compreender o cotidiano urbano, mediante as contribuições da Geografia escolar e 

da Geografia científica, tendo como subsídios essas categorias de análise geográfica. É nesta 

perspectiva que este trabalho faz um estudo do meio, a sub-bacia do córrego Cascavel, 

mediante parcerias realizadas entre o ensino de Geografia e os órgãos gestores da cidade. 

Esta experiência prática possibilitou um trabalho de Geo-educação, envolvendo a SEMMA, 

os alunos da 5ª série da Escola Municipal Jarbas Jayme e o ensino de Geografia, com o 

objetivo de discutir a problemática ambiental da cidade de Goiânia tendo como foco 

principal à questão da água.  

Palavras-Chave: Cidade, Gestão Urbana, Geografia Escolar. 

 

 

A água sempre esteve presente no início de formação das cidades, mesmo quando não 

planejadas, o que evidencia que ela é um fator indispensável a todo tipo de vida.  A água teve 

sua importância desde os primórdios. Na Antiguidade, por exemplo, os primeiros 

agrupamentos ocorrem às margens dos cursos d‟água. A água sempre foi considerada um 

recurso primordial à vida das cidades, por ser fundamental a sobrevivência do ser humano. 

Embora não houvesse discussão, isto é, planejamento técnico da forma como existe hoje para 

a “construção” de uma determinada cidade os primeiros agrupamentos humanos surgiram às 

margens dos rios. 



  

Portanto, tanto o arranjo espacial do início desses povoados, como os meios urbanos da 

atualidade revelam que a água é o fator principal para o início das cidades, por ser 

indispensável à sobrevivência humana.  

Ainda na história antiga viu-se a relevância das águas do Rio Nilo para o povo egípcio. 

GARCIA (1998, p.36) argumenta, a esse respeito, que: 

Se as águas falassem a língua dos homens, as águas do Rio Nilo seguramente 

contariam a história do Egito. Solitário e, quase sempre, sereno, o Rio Nilo tem sido, 

ao longo dos tempos, uma presença marcante e indispensável na vida dos homens 

que, desde a Antiguidade, vivem no Egito. 

O Rio Nilo cortando o Egito no sentido sul-norte, com suas cheias transbordavam e traziam 

sedimentos férteis, que deixados ao longo de sua planície fertilizava o solo proporcionando 

uma agricultura farta, constituindo-se numa “dádiva dos deuses”, pois evidenciava a 

possibilidade de vida daquele povo. 

Ainda na Antiguidade, na região hoje conhecida como Oriente Médio, povoações davam 

início a agrupamentos as margens dos rios Tigres e Eufrates. 

Apresenta-se então, alguns elementos históricos que auxiliam a entender quais os aspectos do 

espaço geográfico foram utilizados como referência para realizar a transferência da capital do 

Estado de Goiás para Goiânia. 

Um dos discursos daqueles que eram favoráveis à construção de uma nova capital, apoiava-se 

na localização geográfica da antiga capital, ao evidenciar que esta se constituía em um 

problema para servir de centro administrativo para o Estado. Soma-se a este aspecto, a 

insalubridade de seu clima, além de fatores ideológicos e políticos materializados nas disputas 

oligárquicas locais. Esses fatores ideológicos e políticos, não serão foco desse trabalho, a 

ênfase será dada à questão da importância d‟água para a construção da  cidade de Goiânia.   

Pedro Ludovico justificou, ainda, necessidade de uma nova capital, que estivesse localizada 

em uma bacia hidrográfica com abundância de água, além de outros elementos. PALACIN 

(1976, p.30), destaca uma das perspectivas em que a água aparece no discurso: 

O requisitório contra Goiás já nos é bem conhecido: o clima e as péssimas condições 

higiênicas – sem água, sem esgotos, sem espaço vital – luz e força caríssimas, as 

mais caras de toda a nação, péssimas comunicações. Uma cidade sem vida própria, 

parasita vivendo às custas do Estado. O problema da falta de água e a escassez de 

esgotos eram de difícil solução, pois o que o município conseguia arrecadar era 

insuficiente para realizar obras de captação da água bacia do Rio Urú e canalizar os 

esgotos. Assim Pedro Ludovico argumentava que a cidade de Goiás era sem vida 

própria, parasita vivendo à custa do Estado.  



  

Nesta mesma linha de pensamento, contra a cidade de Goiás como capital, evidenciam-se 

argumentos, quanto ao clima, à proliferação de doenças, ao relevo acidentado, a falta de água 

entre outros, como explicitado por MAGALHÃES (1995 apud PALACIN, 2001, p.32). 

Quanto à insalubridade, não conheço, entre todos os lugares por onde tenho 

viajado (e não são poucos), um onde se reúnam tantas moléstias graves. Quase 

se pode assegurar que não existe aqui um homem são. Quanto às condições 

comerciais. os meios de transportes são imperfeitos, a situação da cidade, 

encravada entre serras, faz com que sejam péssimas e de difícil trânsito as 

estradas que aqui chegam. Em uma palavra Goiás não só reúne as condições 

necessárias para uma capital, como ainda muitas para ser abandonada.  

Ao buscar elementos para compreender o planejamento da nova capital de Goiás, tanto 

documentos históricos antigos como os atuais, colocam a abundância de água como ponto 

central das discussões.  

O Plano de Desenvolvimento de Goiânia (PDG, 1991), explicita que o progresso de Goiás só 

viria com a construção de uma nova capital, cujo lugar deveria ter como requisito à 

proximidade da estrada de ferro, a abundância de água e a topografia adequada. Elementos 

estes que comungam a favor de Goiânia como a nova capital de Goiás.  

Ao longo dos anos houve um crescimento populacional acelerado, e com isso ocupações em 

locais inadequados como as áreas de risco, devido à falta de políticas públicas que 

financiassem habitações para a população de baixo poder aquisitivo. Esta situação gerou os 

impactos ambientais para a cidade de Goiânia, que passaram a existir em função do próprio 

crescimento desordenado, pois não estavam previstos no planejamento inicial da cidade.  

Assim o professor de Geografia pode partir do empírico, considerando o conhecimento do 

aluno, a respeito desses impactos ambientais. Como foi dito anteriormente as categorias de 

análise geográficas existem independente da escola, porém é na escola o lugar privilegiado, 

para os avanços, o que significa que deve haver uma ampliação do conhecimento. Segundo 

Cavalcanti (2003) “é pertinente que se reflita sobre os modos de propiciar no ensino um 

„encontro‟ efetivo entre o conhecimento cientifico e o conhecimento escolar para que o 

processo de conhecimento tenha avanços”. 

Nos dizeres de Cavalcanti (2003, p.129), “A escola tem a função de „trazer‟ o cotidiano para 

seu interior com o intuito de fazer uma reflexão sobre ele a partir de uma confrontação com o 

conhecimento cientifico”.  

No processo de construção do conhecimento geográfico, a observação, a descrição, a 

comparação, a investigação, a interpretação, a análise são instrumentos que facilitam a 

compreensão da relação sociedade-meio. 



  

Constata-se que há uma infinidade de problemas físico-ambientais na cidade, se essa situação 

faz parte do cotidiano do aluno por que não aprender em sala de aula a lidar com eles, 

procurando a compreensão da relação sociedade-natureza de maneira a fornecer subsídios para 

a prática.  

O estudo do meio foi realizado no dia 26 de outubro 2005, com uma turma de 5ª série do 

ensino fundamental, sob orientação das professoras de Geografia e Ciências Naturais, a 

estagiária do curso de Geografia e a equipe da SEMMA. Esta atividade será relatada e 

discutida de forma breve. 

Na nascente houve uma abordagem mais direcionada para a questão da água e sua importância 

para as cidades. Fato que merece ser destacado é que a professora realizou a 

interdisciplinaridade entre a Geografia e a História, mesmo sem ter conhecimento a respeito os 

objetivos propostos pr este trabalho, levou os alunos à reflexão sobre a importância das águas 

para as cidades, como fonte indispensável à vida. 

E ainda com o mesmo foco de discussão, indagou a turma a respeito das origens das cidades. 

Perguntou: onde surgiram as primeiras cidades? Uma aluna (Louise), respondeu – “próximo 

aos rios”.  

Conclui-se que esse estudo do meio possibilitou o rompimento da muralha de isolamento que 

normalmente vivem as escolas distanciadas da realidade da cidade, isso foi percebido através 

do comportamento dos estudantes, que se mostraram entusiasmados e com muito interesse 

pelos assuntos discutidos durante todo o percurso.  

Nas aulas, após a atividade prática, a professora de Geografia retomou as discussões sobre a 

água e a importância para as cidades. O tema motivou a realização de atividades 

complementares para fixação do conteúdo debatido às margens do córrego Cascavel. 

Este trabalho discutiu alguns problemas ambientais da cidade de Goiânia, decorrentes 

principalmente de ações antrópicas inadequadas referentes à rede hidrográfica, que levam a 

desastres no meio urbano, em que, na maioria das vezes, a própria população é a vítima. 

A falta de políticas públicas voltadas para a educação ambiental e o planejamento urbano 

participativo dos órgãos, que visem ações conjuntas entre as escolas, e o ensino de Geografia, 

com o intuito de minorar esses problemas, resultou nesta pesquisa, “A escola e o ensino de 

Geografia como parceiros na gestão urbana”.  

Conclui-se que de maneira geral os órgãos, as escolas, e o ensino de Geografia, mencionados 

neste trabalho, estão distanciados, não convergem para um mesmo fim, trabalhando de forma 

isolada. Assim, percebeu-se que há uma divisão de atribuições, uma separação entre os que 



  

planejam a cidade, aqueles que estudam a cidade e os que vivem a cidade com os seus 

problemas. 

O que ocorre em nossa sociedade é a falta do hábito de participação da população, e um nível 

de gestão que não se preocupa em realizar trabalhos em conjunto. Não há interesses em 

construir pactos sociais, através de trocas de experiências, colaboração mútua, o que 

certamente poderia mudar a realidade do meio. 

Entretanto, sobre a possibilidade de parcerias, trocas de experiências, trabalho em conjunto, 

enfim, uma gestão democrática da cidade a legislação prevê a participação social de forma 

legal nos assuntos da cidade. 

Embora, existam instrumentos legais que prevê a participação da população nos assuntos da 

cidade, ainda assim os gestores continuam trabalhando de forma isolada. O papel do ensino, 

de forma geral é criar mecanismos didáticos para que o estudante lute pela abertura dos 

espaços, através da prática da cidadania. 

Educar para a vida social e participativa nos assuntos da cidade foi um dos focos deste 

trabalho, assim discutiu-se, ainda que de forma breve, o papel do ensino de Geografia no 

processo de transformação do espaço natural em espaço geográfico, a cidade. Com ênfase no 

ensino de Geografia como ferramenta importantíssima e indispensável, no processo de 

reconhecimento dos problemas urbanos, não apenas enumerando como também apontando 

soluções para evitá-los.  

Diante desta realidade, a Geografia é uma ciência que se ocupa da interação entre as ciências 

naturais e humanas, capaz de fornecer subsídios para o entendimento da problemática urbana, 

e levando a uma reflexão a respeito da prática da cidadania.  

Isso significa que cabe ao professor de Geografia, selecionar, definir e organizar os conteúdos 

considerando a realidade do aluno, neste caso o cotidiano da cidade, de modo a buscar 

utilidade prática do que é ensinado em sala. Conclui-se que o professor deve formar atitudes 

críticas em relação aos assuntos estudados, estabelecendo objetivos, para que alcance uma 

efetiva utilização prática da teoria estudada em sala. 

Apesar de esta investigação ter sido restrita, e o tempo não ser suficiente para um estudo mais 

amplo tanto quantitativamente como qualitativamente, a reflexão que fica é a necessidade de 

continuidade dessa pesquisa, e que o resultado chegue até a escola e os gestores, não para 

mostrar a deficiência dos mesmos, mas, principalmente com intuito de visar uma mudança de 

comportamento, que repercuta na vida da cidade de Goiânia. 

Por outro lado, ao analisar o estudo de caso no qual envolveu a Escola Municipal Jarbas 

Jaime, o ensino de Geografia e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, numa prática de 



  

parceria que teve como ponto central o estudo dos assuntos da cidade relacionados à água foi 

positiva, embora tenha ocorrido de forma restrita na sub-bacia do córrego Cascavel, foi tida 

como proveitosa por todos os participantes. 

É importante ressaltar a avaliação da aprendizagem dos alunos em relação a este trabalho, que 

foi feita mediante a participação no campo, em virtude de discussões, os questionamentos, 

exposição de opinião e o comportamento dos alunos. 

Ficou perceptível que o estudo do meio foi um momento proveitoso para os alunos, que 

tiveram principalmente a oportunidade de conhecer uma nascente, o que se notou através da 

fisionomia deles, mediante expressões de admiração em relação à paisagem que até então era 

conhecida apenas através dos livros, revistas, jornais, imagens de televisão e outros. Num 

dado momento um aluno expressou da seguinte maneira em relação à paisagem que embora 

degradada, tinha alguns aspectos de beleza: “Que show!”. 

Assim a professora da sala concluiu que aquele momento ficaria na memória deles para 

sempre, o que certamente produzirá bons frutos. 

É importante ressaltar que esta monografia foi realizada apoiando-se em alguns autores que 

escreveram a respeito desta temática, e que muito contribuíram para realização deste trabalho, 

servindo como subsídio para a reflexão a respeito dos assuntos da cidade de Goiânia, 

principalmente relacionados à questão da água, por ser indispensável à sobrevivência humana. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola a construção de conhecimento. 

Campinas-SP: Papirus, 2003. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e prática de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002. 

GARCIA, Leônidas F. Estudos de história. Goiânia: Ed. UFG, 1998. 

GOIÂNIA. Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – PDIG 2000. 

PALACÍN, Luiz. Fundação de Goiânia e desenvolvimento de Goiás. Goiânia: Oriente, 

1976. 

PALACÍN, Luiz. História de Goiás (1722-1972). Goiânia: Ed UCG, 2001.  



 1 

ÁGUA E REDE HIDROGRÁFICA URBANA EM ESTUDOS ACADÊMICOS E 

DOCUMENTOS OFICIAIS DE GOIÂNIA. 

 

CAVALCANTI, Lana de Souza 
1
 

RABELO, Kamila Santos de Paula 
2
.  

 

 

 Podemos notar a importância do tema ao ter acesso ao projeto do plano direto da cidade de 

Goiânia que demonstra preocupação com o tema Água e rede hidrográfica da área urbana da 

cidade. Segundo o mesmo num cenário desejado para o município de Goiânia deve haver 

disponibilidade de água com boa qualidade para o abastecimento público, com diminuição de 

índices de poluição; melhoria das condições ambientais das drenagens que cortam a malha 

urbana, tornando-as menos poluídas e degradadas; incentivo ao aumento dos índices de 

cobertura de vegetação nativa favorecendo a recarga do lençol freático e eliminando e/ou 

minimizando os pontos críticos de alagamentos; implementação de uma gestão dos resíduos 

sólidos (domésticos, hospitalares, industrial e entulhos da construção civil), ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário, fiscalização dos pontos nas galerias pluviais e nos córregos 

que drenam a malha urbana; incentivo e articulação do controle das atividades de exploração 

mineral para construção civil, das atividades agroindustriais, desenvolvidas no município, 

objetivando amenizar os índices de poluição e degradação ambiental no município;  

A compreensão do ambiente urbano envolve as relações dinâmicas entre os elementos 

naturais e sociais, que implicam na produção cultural, tecnológica, processos históricos e a 

transformação do meio natural. Essa dinâmica entre os elementos naturais e sociais, quando 

intensificadas acarretam alterações no ambiente (Cavalcanti, 2002). Essas alterações no 

ambiente urbano da cidade de Goiânia e em sua região metropolitana são explicitadas no 

Documento final da I Conferência Estadual de Goiás do Meio Ambiente (2005). Dentre as 

alterações destaca-se o manejo inadequado da drenagem urbana, com ocupações nas margens 

dos cursos d’água, e a impermeabilização do solo que leva a ocorrência de enchentes. 

Outro problema relacionado a drenagem urbana de Goiânia é evidente nos lagos da cidade, 

que na verdade são represas em alguns cursos d’água que são cartões postais da cidade como: 

o Vaca Brava, o Bosque dos Buritis e o Lago das rosas, que estão sofrendo sérios problemas 

ambientais. 

O documento final da I Conferência Estadual de Goiás do Meio Ambiente (2005) é adepto da 

concepção de que para solucionar os problemas ambientais urbanos é necessário investir em 

educação por meio do ensino formal e informal, alfabetização de adultos, programas de gestão 

e capacitação em meio ambiente. 

http://www.ufgvirtual.ufg.br/conpeex/conpeex2005/PROLICEN_modelo.htm#_edn1#_edn1
http://www.ufgvirtual.ufg.br/conpeex/conpeex2005/PROLICEN_modelo.htm#_edn1#_edn1
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Sobre esse assunto, Cavalcanti (2002) destaca que a superação de determinados problemas do 

cidadão com seu ambiente urbano depende de uma alteração do processo de estruturação 

interna na cidade, de mudança de comportamentos sociais e culturais, mas também de 

mudanças nas percepções ambientais desse cidadão; sendo assim, é necessário salientar a 

importância dos materiais informativos e de pesquisa para a prática escolar e preparo de aulas 

no Ensino Fundamental. Portanto, é importante desenvolver estudos que possam contribuir 

para o desenvolvimento de atividades de ensino de Geografia na escola, especificamente 

sobre a temática Água e Rede Hidrográfica.   

 

 

Objetivos 

 Objetivo Geral 

Levantar e analisar o material sobre a temática Água e Rede Hidrográfica urbana de Goiânia. 

 

Objetivos específicos 

● Levantar o material sobre a temática Água e Rede Hidrográfica urbana de Goiânia nos 

seguintes órgãos: IESA (Instituto de Estudos Sócio-Ambientais) da UFG, SEMMA 

(Secretaria Municipal do Meio Ambiente), SME (Secretaria Municipal de Educação). 

● Analisar o material coletado, de modo a viabilizar projetos específicos com o tema Água e 

Rede Hidrográfica urbana de Goiânia no ensino da Geografia. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa é do tipo qualitativa, que se caracteriza 

pelo entre pesquisador e a situação e/ou sujeitos envolvidos na pesquisa; pela valorização da 

descrição dos dados coletados e do significado que os sujeitos envolvidos na pesquisa 

atribuem a determinados objetivos e/ou fenômenos; pelo fato de o pesquisador valorizar o 

processo e não somente o produto (LUDKE e ANDRÉ, 1968). 

O trabalho segue as seguintes etapas: 

●Revisão e estudo bibliográfico em obras que tratam da temática ensino de Geografia, 

aspectos físicos. 

●Levantamento de material sobre Água e Rede Hidrográfica urbana, junto ao IESA, SEMMA 

e SME.  

●Analise dos materiais levantados. 
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●Disponibilizar o material para professores de Geografia da Rede Municipal de Goiânia de 

modo a auxiliar o ensino da temática Água e Rede Hidrográfica urbana de Goiânia. 

   

 

Resultados preliminares 

 

Seguindo a proposta foi coletado material junto aos seguintes órgãos: IESA, SEMMA SME.  

No IESA houve o levantamento na secretaria do curso, de dissertações defendidas no 

mestrado em Geografia IESA-UFG de 1997 à 2005. Esta relação mostrou que durante este 

período foram defendidas 96 dissertações. A análise dessas dissertações se deu através do 

titulo e de resumos disponibilizados junto ao sit do observatório geo Goiás. Dentre essas 

dissertações foram encontradas três que de acordo com o titulo poderia se relacionar com o 

tema proposto. Sendo elas: 

●Espaço urbano e modos de vida: um estudo de caso sobre lazer e modos de vida em Goiânia 

/ Márcia Eliane Ramos, defendida em 1998. Trabalho este que trata da relação entre a 

dinâmica do espaço urbano de Goiânia e os modos de vida próprios dos mesmos. Em dado 

momento do trabalho a autora fala das atividades de lazer no lago das rosas;  

●A idéia de natureza na prática cotidiana / Eliana Marta Barbosa de Morais, defendida em 

2000. Busca em seu trabalho demonstrar a relação existente no conceito de natureza adotado 

na academia e o conceito concebido pela população a partir do seu local de moradia. Ressalta 

a ocupação de áreas de risco e cita o caso setores de que compõem  a sub-bacia hidrográfica 

do córrego Palmito. De acordo com a autora a diferente ocupação do espaço, da morfologia 

do relevo, da relação estabelecida com o lugar de moradia, em detrimento das condições 

socioeconômicas e culturais, a população pode ter uma idéia distinta de natureza: de 

virtuosidade e hostilidade.       

●Avaliação do potencial de risco de contaminação por agrotóxicos das águas superficiais da 

micro bacia do ribeirão João Leite / Ariston Alves Afonso, defendida em 2004. Tendo como 

objetivo de estudo a atividade econômica, e o aproveitamento da água para várias finalidades, 

dentre eles é destacado a irrigação e o abastecimento de algumas comunidades urbanas. Com 

o cruzamento dos dados coletados foi possível obter a carta de riscos da contaminação das 

águas superficiais, da sub-bacia do córrego Macaquinhos afluente do João Leite, esta carta 

trás os focos de contaminação, ou seja, localidades de alto potencial de agrotóxicos.            

O material levantado junto a SEMMA, diz respeito a legislação de recursos hídricos, e a 

organização do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte-COBAMP.  
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Na SME não foi disponibilizado nenhum material referente a tema água e rede hidrográfica 

urbana de Goiânia.  

Tanto no IESA, quanto nos órgãos SEMMA e SME, foi encontrado um pequeno numero de 

material relacionado a água e rede hidrográfica urbana de Goiânia, e esse numero é menor 

ainda se tratando especificamente da rede urbana.  

O trabalho ainda se encontra na fase de procura de material relacionado a esses temas no 

IESA e os órgãos SEMMA e SME, e tem a expectativa de que o material encontrado sirva 

para auxiliar professores da rede municipal de ensino de Goiânia.  
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Resumo 

 

O trabalho apresenta considerações sobre as concepções de cultura, cultura urbana e 

cultura escolar. A opção por esta temática está vinculada à minha participação como 

bolsista na pesquisa: Lugar e Cultura Urbana: um estudo comparativo de saberes de 

professores de Geografia no Brasil – O caso da rede estadual de ensino de Goiânia, 

cadastrada na UCG. Para desenvolvê-lo buscou-se, inicialmente, na produção do 

pensamento geográfico, algumas reflexões diretamente relacionadas com o estudo da 

cultura com a intenção de construir o referencial teórico para interpretação dos dados 

coletados.  Até o momento, este trabalho constitui um resultado parcial da pesquisa na 

qual estou inserida, de acordo com a classificação dos questionários aplicados aos 

professores sujeitos da pesquisa. Acerca do trabalho realizado até o presente momento, 

pode-se dizer que, embora de forma incipiente, a concepção de cultura urbana se faz 

presente na prática de ensino de Geografia.   

 

Palavras-chave: Cultura, Cultura Urbana e Geografia Escolar. 

 

 

Apresentação 

Este estudo está vinculado a uma pesquisa sobre saberes de professores de 

Geografia da rede estadual de ensino de Goiânia e aborda a temática Cultura Urbana e 

Geografia Escolar. O objetivo é caracterizar elementos da cultura urbana presentes na 

prática educativa dos professores de Geografia e traçar um perfil dos professores de 

Geografia da rede Estadual de Goiânia, destacando elementos de sua formação e de suas 

atividades profissionais.   

Para desenvolver essa tarefa, foi realizada uma revisão bibliografia sobre as 

concepções de cultura, cultura urbana e cultura escolar, uma vez que esses conceitos 

constituem o suporte teórico que embasa a análise e interpretação dos dados da 

pesquisa.  Para isso, foram utilizadas as contribuições de alguns geógrafos que têm se 

destacado no campo das discussões teórico-metodológicas, tanto da ciência quanto do 

                                                         
1
 Este texto é resultado parcial da pesquisa: 

2
 Bolsista de Iniciação Científica e Graduando em Geografia da UCG. 

3  
Orientadora e professora na UCG. 

 



 2 

ensino da Geografia brasileira, como Corrêa (2003), Rosendahl (2003), Cavalcanti 

(2005), Callai (2003), entre outros. Com base nas contribuições desses autores, o texto 

foi organizado em quatro partes. A primeira apresenta considerações sobre a concepção 

de cultura, a segunda explicita o que se compreende por cultura urbana, a terceira a 

cultura escolar e a quarta trata o tema Geografia Escolar, na qual serão analisados os 

dados coletados por meio de questionários aplicados em quarenta escolas da Rede 

Estadual de Ensino de Goiânia, aos professores sujeitos da pesquisa.  

 

Considerações sobre a concepção de Cultura  

É sabido que a abordagem Cultural é um importante subcampo da Geografia, 

trabalhada há um século na Europa. No entanto, como observa Corrêa; Rosendahl 

(2003a) essa abordagem é muito pouco difundida no Brasil, ainda que a 

heterogeneidade e diversidade social e natural de nosso país indicam um fértil campo de 

pesquisas nessa área. 

 Como explicam Corrêa; Rosendahl (2003a), o desinteresse de um significativo 

número de geógrafos pela abordagem cultural se explica, por um lado, pela força da 

tradição empirisista que, ao postular a leitura objetiva da realidade, a neutralidade 

científica e o método único, relegou a segundo plano a dimensão subjetiva da cultura. 

Por outro lado, o desenvolvimento da perspectiva crítica fundamentada no materialismo 

histórico dialético “mal assimilado” negligenciou a cultura, concebendo-a como senso 

comum. 

Foi mais precisamente nos EUA que a abordagem Cultural ganhou plena 

identidade, através de Carl Sauer e a Escola de Berkeley. Segundo Duncan (1980), 

citado por Corrêa (2003a), Sauer concebeu a cultura como uma entidade supra-orgânica, 

com suas próprias leis, pairando sobre os indivíduos, considerados como mensageiros 

da cultura, sem autonomia.   

A concepção de cultura adotada por Sauer e seus discípulos foi alvo de inúmeras 

críticas, pelo fato de conceberem a cultura como algo exterior aos indivíduos de um 

dado grupo social. De acordo com Duncan, citado por Corrêa; Rosendahl (2003a, p. 

11),  

Nesta visão de cultura não havia conflitos, predominando o consenso e a 

homogeneidade cultural. Nesta perspectiva os processos de mudança se 

realizariam a partir de forças externas, por intermédio do processo de difusão 

de inovações e não em função de contradições.  
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Até a década de 1940, os geógrafos valorizavam apenas a dimensão material da 

cultura (artefatos, técnicas, utensílios, habitat e instrumentos de trabalho), não 

acompanhavam a evolução dos estudos antropológicos que já davam destaque à cultura 

mental, aos aspectos psicológicos das sociedades. Conforme Claval (1995), no decorrer 

desse período, os geógrafos valorizaram quatro temas associados ao estudo das relações 

entre sociedade e natureza, quais sejam: a análise das técnicas, os instrumentos de 

trabalho, a paisagem cultural e os gêneros de vida. Os três primeiros estão relacionados 

a aspectos materiais da cultura, e o último a aspectos não materiais. No artigo A 

Geografia cultural: o Estado da Arte, (1999), esse autor argumenta que a pouca 

atenção dada pelos geógrafos culturais aos aspectos subjetivos das relações entre 

espaço e cultura foi um dos motivos que levou ao seu arrefecimento no decurso dos 

anos que seguiram. 

Na década de 1970, começa a adquirir expressividade, o interesse de 

recuperação da abordagem cultural na geografia. A cultura, em função das 

transformações sócio políticas e econômicas da realidade, não podia ser mais 

compreendida apenas com base nos seus conteúdos materiais. Desde então, admitiu-se 

que a cultura está intimamente ligada ao sistema de representações e de valores que 

atribuem significados e constróem identidades. Segundo Corrêa; Rosendahl (2003a, 

p.13) nesse contexto, a cultura passou a ser concebida como [...] “um reflexo, uma 

mediação e uma condição social. Não tem poder explicativo, ao contrário, necessita ser 

explicada”.  

O processo de renovação e revalorização do conceito de cultura ocorreu com 

base em diversas influências como a tradição saueriana e o legado vidaliano, o 

materialismo histórico dialético, a fenomenologia, as filosofias do significado, e um 

estreito relacionamento com as humanidades.  

A renovação desenvolvida no âmbito da Geografia Cultural rompe com alguns 

conceitos de cultura. Essa área da Geografia analisa-os agora com maior riqueza de 

detalhes e mais clareza sobre o assunto e dá vazão aos símbolos, aos significados, à 

subjetividade. Nessa perspectiva, Cosgrove; Jackson (2003, p.141) destacam a seguinte 

definição de cultura de Stuart Hall: “[...] a cultura é o meio pelo qual as pessoas 

transformam o fenômeno cotidiano do mundo material num mundo de símbolos 

significativos, ao qual dão sentidos e alteram valores.” 
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Nesse contexto, o conceito de cultura vai adquirindo novas amplitudes, pois 

atravessou caminhos que propiciaram seu amadurecimento. Incorporam-se a tal 

conceito “novas” definições e contribuições e ficam claro os aspectos multiculturais da 

sociedade em termos de tempo e espaço. Ainda segundo Cosgrove e Jackson (2003, 

p.141), 

 [...] os estudos culturais contemporâneos nos ensinaram a reconhecer, acima 

de tudo, que as culturas são contestadas politicamente. A visão unitária da 

Cultura dá lugar a pluralidade de culturas, cada uma com suas especificidades 

de tempo e lugar. A cultura pode sempre ser representada como uma 

construção social e politicamente contestada. Além disso, em termos de 

espaço, a geografia das formas culturais é muito mais do que mero reflexo 

passivo das forças históricas que a moldaram; a estrutura espacial é parte 

ativa da constituição histórica das formas culturais.   

 

Com base nas contribuições dos autores abordados neste texto, acreditamos que 

a cultura em sua amplitude tem uma vasta pluralidade de sentidos e conceitos, a cultura 

é o contexto no qual a sociedade está inserida, de acordo com os acontecimentos sociais 

e seu relativo comportamento. A cultura não é apenas um resultado material da 

sociedade, e sim parte ativa, construtora de todo um contexto histórico, espacial e 

temporal. 

A idéia de que a cultura é apenas um resultado da ação humana sobre o espaço já 

está defasada. A noção de cultura já perpassa esse conceito restrito, adquirindo uma 

concepção mais complexa e completa, na qual ela ganha, entre outras características, 

subjetividade e pluralidade. 

 

Cultura Urbana  

No inicio da década de 1970, a dimensão cultural do urbano passou a ter seu 

valor entre os geógrafos, devido às transformações na sociedade, cada vez mais 

urbanizada e multicultural. Assim, pode-se dizer que a cultura e o urbano são termos 

fortemente relacionados, pois a cidade e o processo de urbanização são elementos 

fundamentais para que haja condições culturais de análise da vida em sociedade. A nova 

concepção de cultura teve significativa repercussão nos estudos relativos à cidade. Nas 

palavras de Corrêa (2003b, p.167),  

 

o urbano pode ser analisado segundo diversas dimensões que se 

interpenetram. A dimensão cultural é uma delas e por seu intermédio amplia-

se a compreensão da sociedade em termos econômicos, sociais e políticos, 

assim como se tornam inelegíveis as espacialidades e temporalidades 

expressas na cidade, na rede urbana e no processo de urbanização. 
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A cidade, analisada como um lugar desempenha um papel único na vida das 

pessoas que a habitam, pois ali elas terão laços, principalmente culturais, no que diz 

respeito ao modo de vida, ao modo de fazer as coisas, de se relacionar com a natureza e 

com o espaço vivido, e se toda essa relação não existir esse lugar não terá significado 

para o indivíduo. A esse respeito, Claval (1999), citado por Corrêa (2003b), faz a 

seguinte ponderação:  

 

A cultura é um dado fundamental na compreensão dos lugares. Ela permite 

perceber “os laços que os indivíduos tecem entre si, sobre a maneira como 

instituem a sociedade, como a organizam e como a identificam ao território 

no qual vivem ou com o qual sonham”.  

 

Na mesma linha, complementando esse entendimento, Callai (2003, p. 123) 

observa:  

As maneiras como os grupos exploram o espaço, como estabelecem as 

relações com o ambiente têm muito a ver com a sua cultura. Conhecê-la, 

portanto, pode ser significativo para compreender o lugar, e entender por que 

as coisas acontecem do modo que estão acontecendo. 

 

Daí o interesse em compreender a escola como lugar de manifestação de cultura 

e a maneira pela qual a cultura do professor interfere em sua prática cotidiana. 

A todo instante, a cultura se expressa na cidade, de formas variadas, pois a 

cidade é um lugar muito rico para a manifestação cultural, por exemplo, cada bairro tem 

sua cultura, devido ao lugar que ocupa na sociedade, devido às condições de infra-

estrutura existentes naquela região, ao padrão de vida das pessoas e da convivência. 

Para exemplificar esta realidade, podemos levar em consideração a cultura dos 

pichadores, dos clubers, dos punks, grupos que possuem diferentes culturas, mas que se 

relacionam nos seus bairros, dentro da sala de aula, havendo assim uma interação 

cultural. 

 

Cultura Escolar  

A escola é um lugar de encontro de saberes produzidos por culturas urbanas, 

rurais e aqueles construídos ao longo da história da humanidade. A cultura se faz 

presente nos diversos ambientes escolares como, por exemplo, na sala de aula, no 

recreio. Nesse sentido, podemos falar da cultura da escola, da cultura dos alunos, da 

cultura dos professores etc. Segundo Cavalcanti (2003, p. 72), a Geografia Escolar é 
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uma das mediações através das quais esse encontro e confronto se dão. A Geografia 

Escolar [...] é, no espaço escolar, um lugar de culturas. 

 Na Cultura Escolar, os agentes de ensino, no caso professores e alunos, 

possuem um papel ímpar, pois são portadores de um conjunto de crenças, valores e 

vivências bem diferenciados. São pessoas de distintos meios sociais, que se encontram 

na escola, misturando todas as características culturais na construção de saberes. Nas 

palavras de Cavalcanti (2003, p. 75), 

 

a escola não é uma agência homogênea, pois que nela convivem valores, 

conhecimentos, modos de pensar e linguagens que trazem a marca da 

diversidade. Essa heterogeneidade permite o encontro – de diferentes práticas 

e pensamentos – e o confronto de saberes, o confronto do verbalismo com o 

simbolismo, do real congelado com o próprio real, do formalismo com o 

informal, o universal e o racional com o particular. É nessa heterogeneidade 

da cultura da escola que está a possibilidade de o professor operar no sentido 

de sua reconstrução, no sentido de potencializar seu papel de intermediação.  

 

A escola, o professor, o alunos são sem dúvida construtores de cultura, pois 

fazem parte do território cultural da humanidade e possuem no ambiente escolar uma 

oportunidade única de fazer cultura, pois conforme Forquin, citado por Cavalcanti 

(2003, p.167), a escola é um mundo social, com características de vida próprias, com 

seus próprios ritmos, ritos, linguagem, imaginário, com “[...] seus modos próprios de 

regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos”. 

Foi possível constatar tais fenômenos na Rede Estadual de ensino de Goiânia, 

por meio da pesquisa realizada. Professores e alunos compartilham de uma mesma 

cultura dentro da escola, o que gera um certo transtorno, pois alunos e professores vão 

para a escola com características culturais vinculadas ao seu bairro, à sua família, até 

porque, em cada indivíduo existem diferenças culturais de diversas naturezas e dentro 

da escola essas divergências são problemáticas, visto que geram conflitos de 

comportamento, de aprendizado e interesse. Daí a importância de trabalhar a 

valorização das diferenças culturais na escola. 

É com base nessas concepções que serão analisados os dados empíricos 

coletados por intermédio da aplicação de questionários aos professores sujeitos da 

pesquisa. A análise tentará compreender como os elementos da cultura urbana desses 

professores são trabalhados no ensino de Geografia e qual a relação desses elementos 

com a cultura urbana dentro da sala de aula diante dos alunos. 
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Geografia Escolar 

Com base nas considerações apresentadas até o momento, analisaremos os 

questionários respondidos por 40 professores de Geografia da Rede Estadual de Ensino 

de Goiânia, veremos como os elementos da cultura, cultura urbana e da cultura escolar 

se fazem presentes na prática educativa do professor de Geografia, particularmente no 

trabalho com conteúdos vinculados ao tema da cidade. Para tanto, optamos por agrupar 

as questões relacionadas ao tema da cidade em dois eixos complementares. O primeiro 

refere-se à concepção de cidade e o segundo à forma pela qual se dá a relação conteúdo 

método no ensino da cidade, os quais passaremos a discutir.   

 

Concepção de Cidade  

Para compor o eixo que se refere à concepção de cidade, foram selecionadas as 

seguintes questões do questionário: O que é cidade? Você faz leituras de trabalhos sobre 

Goiânia e as utiliza em suas aulas? Quais? Como as utiliza?. Comparando as respostas 

dessas questões foi possível ampliar a análise e a compreensão dos fundamentos 

teóricos que se referenciam à prática dos professores pesquisados.  

Assim, visando apreender a concepção de cidade que norteia a prática dos 

professores de geografia, utilizamos como referência para a análise dos dados as 

abordagens teórico-metodológicas mais significativas do pensamento geográfico, 

comumente conhecidas como Geografia tradicional, Geografia crítica e a Geografia 

humanista-Cultural, conforme explicita o quadro 1, que segue em anexo.  

Corrêa (2003b, p.167), ao comentar sobre as principais tendências que nortearam 

e norteiam a produção do conhecimento geográfico, registra que na perspectiva 

tradicional, o estudo da cidade, [...] quando vinculado a uma visão positivista, analisa as 

formas e as funções urbanas, consideradas, sobretudo de um ponto de vista morfológico 

e funcional, numa perspectiva econômico-espacial. Sendo assim, priorizou muito mais o 

estudo da morfologia urbana e o sítio das cidades do que as questões relacionadas à 

cultura e a qualidade de vida das sociedades urbanas.  

Nesse sentido, os dados indicam que 55% dos professores sujeitos da pesquisa, 

concebem a cidade de acordo com os pressupostos da Geografia Tradicional. Isso pode 

ser confirmado por meio das seguintes respostas, apresentadas à questão “o que é 

cidade?”: 

É a zona urbana, onde se localiza o maior fluxo de comércio, diferenciando 

da zona rural. 

[...] a estrutura física onde as pessoas vivem. 
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[...] o local onde se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. 

 Local com mais de 20 mil habitantes. 

É a evolução da Polis, dos Burgos, é um aglomerado de pessoas. 

 

Não foi possível perceber nesses dados referência à dimensão cultural no estudo 

da cidade. No entanto, importa destacar que, conforme registrado anteriormente, uma 

das preocupações de geógrafos tradicionais como Sauer, La Blache, entre outros era 

estabelecer a relação natureza-cultura, ainda que concebessem a cultura apenas na 

dimensão supra-orgânica. Nesse sentido, os dados evidenciam uma visão empobrecida 

da abordagem tradicional, amputando por completo o papel da cultura no contexto da 

cidade.  

Uma outra constatação foi a de que os professores concebem a cidade em sua 

dimensão física, apenas como localização, portanto, destituída de significado social e 

desprovida de aspectos culturais presentes em sua larga heterogeneidade. Os professores 

não perceberam o quão rico é o local da cidade para se estudar a cultura, principalmente 

nos elementos do cotidiano, no ambiente onde mora, trabalha, estuda e desfruta de lazer. 

Porém, é válido ressaltarmos, que talvez os professores não perceberam isso por não 

terem leitura de que a cidade está relacionada à cultura.   

Diferentemente do enfoque Tradicional, na abordagem Crítica, desenvolvida 

sobretudo a partir da década de 1970, o estudo da cidade passa a ser referenciado por 

uma leitura do espaço geográfico que busca compreender a produção e a apropriação do 

espaço urbano, intermediada pela condição de classe dos indivíduos. Essa abordagem 

representou um grande avanço no questionamento das cidades como lugar de injustiças 

sociais. Por meio dela, tornou-se evidente que as formas de segregação e os conflitos 

sócio-espaciais que dela resultam, expressas no modo de morar, seja pelo tipo de 

edificação das moradias, seja pela caracterização dos bairros, acabem revelando-se na 

paisagem e na estrutura social, isto é, na maneira como as classes sociais se relacionam 

e definem sua dominação- subordinação.  

Em relação à abordagem Crítica, os dados evidenciam que apenas 7,5% dos 

professores entrevistados vinculam-se à concepção de Geografia Crítica, conforme 

quadro 1, anexo. Na análise dos questionários, esse enfoque pôde se apreendido por 

meio da compreensão da cidade como:  

 

É a expressão visível de contradições sociais. A cidade é a paisagem humana 

ideal para se observar as desigualdades sociais.   
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Cidade é a possibilidade de realização do homem em sociedade. A cidade 

acaba sendo na realidade, a lógica de um sistema de criação do capitalismo, 

do lucro. 

 

Já, no que se refere à abordagem Humanista e Cultural, a cidade é concebida 

segundo Berque (1998) citado por Corrêa (2003b), como matriz cultural ou, no dizer de 

Duncan (1990) citado por Corrêa (2003b), como um texto no qual se lêem à sociedade e 

suas múltiplas interpretações da paisagem urbana. Nessa perspectiva, atenção especial é 

dada ao significado da cidade para os indivíduos, aos aspectos subjetivos, à maneira de 

viver, de sentir a paisagem, à sua percepção, às representações simbólicas 

desempenhadas pelo espaço no cotidiano e na vida daqueles que o habitam, tais como o 

significado de morar em uma determinada rua, bairro e as relações de identidade que se 

estabelecem entre o morador e o seu lugar, as experiências nele vivenciadas.  

A abordagem Humanista-cultural apenas foi identificada, de forma genérica, em 

um questionário no qual o professor explicita o seu entendimento da cidade como um 

“Lugar de convivência”.   

Ainda em relação aos dados, é importante registrar que um número significativo 

de respostas não possui uma clareza de direcionamento sobre o que foi definido como 

cidade, resultando num total de 11 professores, o que corresponde a um percentual de 

27,5%. 

Mesmo que os professores sujeitos da pesquisa não tenham trabalhado a cidade 

como manifestação de cultura, ela sem dúvida o é, pois os laços existentes na cidade são 

basicamente culturais, no que se refere ao modo de vida, em como são realizadas as 

coisas, na maneira como o homem trata a natureza, em relação aos laços que os 

indivíduos tecem entre si, até porque, cada sociedade tem suas próprias características 

de acordo com a cultura geral de onde vive, no caso a cidade. Como argumenta Callai 

(2003, p.123), 

 

[...] as maneiras como os grupos exploram o espaço, como estabelecem as 

relações com o ambiente têm muito a ver com a sua cultura, afirma também 

que reconhecer a cultura local significa perceber a história do lugar, as 

origens das pessoas que ali vivem e as verdades e valores que pautam as 

relações entre elas.  

 

Com efeito, a análise dos dados a cerca da concepção de cidade apresenta 

resultados preocupantes, pois são poucos os professores que possuem uma visão crítica 

sobre a cidade, ou mesmo aqueles que possuem uma visão humanista-cultural. Entre os 
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40 professores, apenas 10% se englobam nestas duas perspectivas, o que demonstra um 

conhecimento deficiente sobre a temática cidade, onde não lhe são atribuídas 

características concretas e necessárias numa perspectiva atual, conforme quadro 1, 

anexo. 

Visando ampliar o perfil dos professores, indagamos a respeito do tipo de leitura 

que eles realizam sobre a cidade, particularmente, a cidade de Goiânia. Afinal, é 

fundamental que os professores façam leituras de trabalhos que abordem temas sobre 

Goiânia, para assim poder utilizá-los em suas aulas de Geografia Urbana. Pesquisamos 

primeiramente se os professores fazem ou não leituras sobre a temática abordada. Os 

dados indicam que 60% dos professores fazem leituras e 27,5% não fazem nenhum tipo 

de leitura sobre Goiânia. Dentre estas leituras simplificamos entre leituras de jornais e 

leituras de livros. Os dados revelam que 25,9% dos professores têm o costume ler livros 

e 37% de lerem jornais. Há ainda as respostas que não puderam ser avaliadas por falta 

de clareza, as quais constituem 37% . 

Sobre essa temática, é importante ressaltarmos que os professores entrevistados 

não destacaram em suas respostas leituras sobre livros atuais de Geografia, com exceção 

da obra Geografia Contemporânea de Goiás, do autor Tadeu Arrais, citada por um dos 

professores. Na verdade, eles não deixam claro quais leituras realizam, apenas relatam 

se costumam ler livros ou jornais.  

Com base no que foi exposto, pode-se inferir que a maior parte dos professores 

não possui uma concepção de cidade calcada nos aspectos culturais. Em sua maioria, os 

professores entrevistados possuem uma idéia de cidade pautada nos princípios da 

geografia tradicional. Consequentemente, são relegados a um plano secundário suas 

principais características, particularmente no que diz respeito aos elementos 

multiculturais e conflituosos do meio urbano, onde referências como tempo e espaço 

são fundamentais para a constituição da cidade.  

É incontestável a importância dos elementos culturais para ensinar geografia. 

Uma ciência que estuda a ação do homem sobre o espaço geográfico tem muito a dizer 

sobre os aspectos culturais. Estudar o homem sem estudar sua cultura ou mesmo estudar 

os lugares, sejam eles quais forem, sem analisar a cultura na qual estão envolvidos, é 

impossível já que a cultura está integrada ao lugar que a produz.  

 

Conteúdo/Método 
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É recorrente, no meio educacional, a idéia de que o conteúdo de ensino vai 

muito além do conhecimento referente a cada matéria contida no currículo, não que esta 

idéia esteja errada. Dar conteúdo é sim transmitir matéria, mas como salienta Libâneo 

(1985, p.127) “[...] no ensino há sempre três elementos: a matéria, o professor, o aluno.” 

O erro se encontra na forma como o professor trata esses elementos, como se fossem 

mecânicos, não percebendo a dinamicidade entre eles, então, o ensino acaba se tornando 

estático, engessado, de modo que o professor dá a matéria, os alunos escutam e 

reproduzem o que foi transmitido. 

Esse entendimento sobre o conteúdo é muito limitado, pois o concebe como algo 

determinado, moldado, não dando aos alunos a chance de desenvolverem uma atividade 

mental capaz de direcionar suas capacidades e habilidades em prol de um conhecimento 

consciente.  

O eixo conteúdo/método apresentará uma análise da compreensão dos 

professores sobre a maneira pela qual postulam a articulação conteúdos e métodos. 

Trata também dos procedimentos utilizados para trabalhar o conteúdo da cidade. Para 

isso, tomamos como referência as seguintes questões relacionadas ao conteúdo, à 

metodologia de ensino e aos procedimentos: Como você trabalha o tema da cidade no 

ensino de geografia? Você faz referência às transformações ocorridas ao longo do 

tempo na paisagem? Você associa os lugares que você e seus alunos freqüentam com o 

ensino sobre a cidade? Que materiais você utiliza para preparar as aulas de Geografia 

Urbana (recursos didáticos, fontes bibliográficas, documentos, mapas)? Quais são as 

atividades que você sugere com mais freqüência para o ensino sobre a cidade?  

Ao que se refere em como o tema da cidade é trabalhado no ensino de 

Geografia, destacamos dois aspectos importantes sobre essa temática, com a intenção de 

verificar se o professor trabalha apenas o conteúdo da cidade, em si, da forma que é 

apresentado no livro didático, ou se trabalha o conteúdo da cidade, tendo em vista 

desenvolver capacidades cognitivas, habilidades, hábitos e atitude crítica reflexiva 

necessária à formação da cidadania. A partir desse entendimento, foi organizado o 

quadro 2, que segue anexo. 

Percebe-se, por meio do quadro 2, que 35% dos professores entrevistados 

trabalham o tema da cidade somente baseados no conteúdo, fato que evidencia a 

realização de uma prática de ensino orientada por uma concepção pedagógica 

tradicional. Percebe-se também que a maior parte dos professores, 42,5%, se preocupa 
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em realizar uma análise crítica e reflexiva. Importa registrar também que não foi 

possível compreender 10% das respostas por falta de clareza. 

Conforme Libâneo (1985, p.23), na perspectiva tradicional, 

 

[...] os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais 

acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades. As 

matérias de estudo visam preparar os alunos para a vida, são determinadas 

pela sociedade e ordenadas na legislação. Os conteúdos são separados da 

experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, 

razão pela qual a pedagogia tradicional é criticada como enciclopédica.  

 

Também é bastante significativo o número de professores que ao demonstrarem 

preocupação em estabelecer a relação entre conteúdo e método evidenciam uma filiação 

a uma postura crítica. Segundo essa concepção Libâneo (1985, p.40) salienta que  

 

[...] ao situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no aluno em 

extremos opostos é quase negar a relação pedagógica porque não há um 

aluno, ou grupo de alunos, aprendendo sozinho, nem um professor ensinando 

para as paredes. Há um confronto do aluno entre sua cultura e a herança 

cultural da humanidade, entre seu modo de viver e os modelos sociais 

desejáveis para um projeto novo de sociedade. E há um professor que 

intervém, não para se opor aos desejos e necessidades ou à liberdade e 

autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e criar 

outras, para ganhar autonomia, para ajudá-lo no seu esforço de distinguir a 

verdade do erro, para ajudá-lo a compreender as realidades sociais e sua 

própria experiência.   

 

Nessa mesma linha, Cavalcanti (2005, p.14) acrescenta que 

 

[...] os conteúdos são instrumentos e a escolha desses instrumentos vai 

depender de sua utilidade para os alunos. Então, o objetivo é o de formar 

raciocínio espacial; formar esses raciocínios é mais que localizar; é entender 

as determinações e implicações das localizações, e isso requer referências 

teórico-conceituais. 

 

 Uma outra questão analisada diz respeito às modificações que ocorrem ao longo 

do tempo na paisagem e como isso é trabalhado em sala de aula no ensino sobre o 

espaço urbano. 

É fundamental que o professor tenha a clareza da importância de que, ao 

trabalhar o espaço urbano, devem ser feitas referências sobre as modificações ocorridas 

ao longo do tempo na paisagem, para que assim os alunos possam compreender a ação 

do homem sobre o meio e o significado das transformações ocorridas na paisagem, que 

muitas vezes estão ligadas a aspectos meramente econômicos, destituídos das 
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necessidades sociais e ambientais. Nos questionários aplicados, 87,5% dos professores 

disseram que fazem tal referência e 12,5% não responderam. 

Os dados revelam um resultado satisfatório, no que diz respeito ao interesse dos 

professores em relacionar as mudanças da paisagem em função do tempo, sendo esta 

uma questão muito rica para trabalhar com os alunos. Temos como exemplo as 

modificações que vêm ocorrendo no cerrado, região que vem sofrendo graves alterações 

em sua paisagem, o que resulta em mudanças ambientais, sociais, culturais e 

econômicas, pois com a modificação da paisagem do cerrado nós perdemos a imensa 

“farmácia” natural de que ele dispõe, o seu rico “mercado” alimentício e ainda as raízes 

culturais acabam sendo alteradas para adaptação em um outro espaço.   

Outro elemento abordado na pesquisa refere-se à associação dos lugares 

freqüentados por alunos e professores com o conteúdo sobre a cidade. 

Neste sentido, torna-se fundamental pesquisarmos se os professores associam ou 

não os lugares que eles e seus alunos freqüentam com o ensino sobre a cidade. A partir 

desse questionamento foi possível constatarmos que 87,5% dos professores preocupam-

se em fazer esta relação, 2,5% que não a fazem e 10% não responderam a questão. 

É satisfatório percebermos a realização desta associação nos resultados de nossa 

pesquisa, pois, ao relacionar os lugares freqüentados com o ensino sobre a cidade, o 

professor está facilitando a aprendizagem de seus alunos e proporcionando-lhes uma 

visão além da sala de aula, fazendo assim uma junção entre a teoria e a prática. Neste 

sentido, segundo Cavalcanti (2005, p.81): 

 
[...] a paisagem problematizada através de uma observação direta do lugar de 

vivência do aluno ou de uma observação indireta de uma paisagem 

representada pode fornecer elementos importantes para a construção de 

conhecimentos referentes ao espaço nela expressos. 

 

Abordando agora aspectos referentes aos procedimentos adotados pelos 

professores para ministrar suas aulas, faremos referência ao quadro 3, exposto no final 

do trabalho. O quadro refere-se às principais atividades desenvolvidas pelos professores 

sujeitos da pesquisa para realizarem o ensino sobre a cidade. Elegemos as principais 

atividades de acordo com a preferência dos professores, ou seja, selecionamos as 

atividades que mais se destacaram em suas respostas, de acordo com a análise dos 

questionários, foi possível organizá-las e discuti-las. 

 De acordo com as respostas constatamos que 10,6% dos professores 

desenvolvem com seus alunos excursões, visitas, trabalhos de campo, 19,1% sugerem 
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observações, 4,3% realizam trabalhos de grupos, 19,1% sugerem pesquisas, 12,8% 

enfatizam na construção de mapas, maquetes, gráficos e 10,6% desenvolvem outros 

tipos de atividades. 

Assim, fica clara a predileção dos professores pelas atividades de pesquisa e 

observação, o que é muito importante para a constituição do raciocínio crítico e 

reflexivo dos alunos, pois ao pesquisarem e observarem estão construindo 

conhecimentos, além de teóricos, também, práticos. De acordo com Cavalcanti (2005, 

p.81), 

[...] a observação da paisagem é um procedimento no ensino a ser estimulado 

pelo professor em vários momentos, mas, ao iniciar um estudo novo, a 

observação é fundamental para produzir motivações, a partir da 

problematização do tema e da realidade observada. 

 

  O mesmo critério utilizado para organizar o quadro 3 foi utilizado para 

elaboração do quadro 4, que segue  anexo, ele se refere aos materiais utilizados pelos 

professores para prepararem as aulas sobre o conteúdo da cidade.   

Os dados indicam que textos (35,4%), mapas (30,4%), figuras e imagens 

(25,3%) são os materiais mais utilizados pelos professores. Essa preferência é 

explicitada de forma clara em suas respostas:  

 
Recortes de revistas, jornais, mapas, livros, etc. 

Fitas de vídeo, mapas e recortes de jornais. 

Livro didático adotado, transparências, mapas, revistas, jornais, vídeos. 

 

Os materiais adotados pelos professores são bastante condizentes com as aulas 

de Geografia Urbana, pelo fato de serem bem ilustrativos e direcionados a uma 

atividade mais prática de visualização, dando aos alunos a possibilidade de criar, recriar 

e ampliar sua concepção de mundo. Nessa perspectiva, Cavalcanti (2005, p.96) afirma 

que: 

 

[...] o trabalho com as diferentes formas de representação gráfica comuns na 

linguagem geográfica deve ser tomado como um procedimento de grande 

relevância nos estudos da Geografia, em seus vários momentos. É um 

procedimento que se orienta para uma das metas gerais da Geografia no 

ensino, que é a habilidade de orientação, de localização e de representação 

dos alunos e de aspectos da realidade sócio-espacial por eles estudada. 
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Considerações Finais 

A partir da construção deste trabalho foi possível perceber que a cultura se insere 

nas práticas dos professores de Geografia de forma incipiente. Nesse sentido, os 

questionários apontam o vínculo entre essas práticas e a perspectiva tradicional da 

cultura. Em outras palavras, para uma prática fundamentada numa compreensão da 

cultura como algo externo, que independe da sociedade que a produz. 

Conseqüentemente, no estudo da cidade, as formas culturais restringem-se à dimensão 

morfológica, numa perspectiva econômico-espacial.  

Um número bastante reduzido de respostas apontou para o entendimento da 

cidade como percussora de culturas, um local capaz de formar cidadãos. Nessa 

perspectiva, concebem a cidade como um lugar rico para discutir seus infinitos aspectos 

culturais, embutidos nas casas, nos bairros, nas escolas, nas religiões, nas praças e ruas, 

nos modos de vida que necessitam ser explicados.  

Não foi possível perceber a preocupação dos professores em trabalhar a cidade 

como espaço inter-cultural e de construção de múltiplos saberes. O que os impossibilita 

de fazer uma leitura dos saberes que se expressam nas múltiplas espacialidades urbanas 

e constituem um leque de oportunidades conceituais e práticas que ela engloba.   

A pesquisa também mostra a dificuldade dos professores em compreender a 

cidade como um território de múltiplas histórias e culturas e, por isso, de incontáveis 

possibilidades educativas.  

A análise dos questionários deixa claro que, por um lado, os professores não 

estão pensando e compreendendo a cidade como lugar de práticas sociais e culturais 

necessárias à construção da cidadania. Por outro, evidencia que a maneira pela qual 

postulam a articulação conteúdos e métodos aponta para uma postura crítica e reflexiva. 

A exemplo disso, 87,5% dos professores, ao trabalharem o espaço urbano, fazem 

referência às modificações que ocorrem ao longo do tempo na paisagem, 87,5% 

associam os lugares que eles e seus alunos freqüentam com o ensino sobre a cidade e 

ainda a preferência dos professores em termos de atividades sugeridas se voltam 

praticamente para a observação e a pesquisa, fatores que envolvem uma perspectiva 

crítica. Deixamos em aberto esta questão de contradições com o propósito de trabalhá-la 

mais profundamente no decorrer da pesquisa, que ainda não foi concluída, com o intuito 

de investigarmos o porquê das contradições praticadas por estes professores em sua 

prática de ensino.  
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ANEXO 

 

                     Quadro 1 

Concepção de cidade 

Tendências Professores Porcentagem 

Tradicional 22 55% 

Crítica 3 7,5% 

Humanista-Cultural  1 2,5% 

Não Identificada 11 27,5% 

Não Respondeu 3 7,5% 

Total 40 100% 

                      Fonte: dados de Campo, 2006 

 

 

                    Quadro 2 

Tema da cidade no ensino de Geografia 

Tendências Professores Porcentagem 

Conteúdos 14 35% 

Crítica/Reflexão 17 42,5% 

Não Identificada 4 10% 

Não Respondeu 5 12,5% 

Total 40 100% 

                    Fonte: dados de Campo, 2006 

 

 

 

 

       Quadro 3 

As atividades sugeridas com mais freqüência pelos professores sujeitos da 

pesquisa para o ensino sobre a cidade 

Tipos de Atividades Quantidade/Atividades Porcentagem 

Excursões/Visitas/trabalho 

de campo 
        5 10,6% 

Observação         9 19,1% 

Dramatização         0 0% 

Trabalho de Grupo         2 4,3% 

Pesquisa         9 19,1% 

Construção de 

mapas(maquetes/gráficos) 
        6 12,8% 

Outros         5 10,6% 

Não identificada         6 12,8% 

Não respondeu         5 10,6% 

Total        47 100% 

        Fonte: dados de Campo, 2006 
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                   Quadro 4 

Referência aos materiais utilizados nas aulas sobre a 

cidade 

Tipos de Materiais 
Quantidade/ 

Materiais 
      Porcentagem 

Mapas 24 30,4% 

Textos 28 35,4% 

Figuras/imagens 20 25,3% 

Outras 0 0% 

Não Identificada 2 2,6% 

Não Respondeu 5 6,3% 

Total            79 100% 

                   Fonte: dados de Campo, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lugar e cultura urbana: um estudo do problema do transporte e do trânsito no espaço 

urbano de Goiânia como tema do ensino de Geografia na Rede Municipal 

 

Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos-UFG/IESA-PIBIC 

          Rangel Gomes Godinho - UFG/IESA-PIVIC 

          Lana de Souza Cavalcanti – UFG/IESA -orientadora 

 

 

Caracterização do Problema  

 

Este projeto apresenta uma proposta de pesquisa sobre as possibilidades de tratamento 

didático do tema/problema do transporte e do trânsito em Goiânia como conteúdo do ensino 

de Geografia nas escolas da Rede Municipal, mediante: o conhecimento das percepções dos 

professores sobre esta temática; o levantamento de material sobre o assunto no IESA 

(Instituto de Estudos Sócio-Ambientais) da UFG e nas Agências que administram o 

transporte urbano de Goiânia, como CMTC (Companhia Metropolitana de Transporte 

Coletivo), SMT (Superintendência Municipal de Transporte); e a confecção de materiais 

didáticos.  Esta proposta é parte integrante do estudo sobre professores de Geografia do 

ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia, que visa analisar os saberes desses 

professores sobre lugar e cultura urbana e a potencialidade da pesquisa geográfica para 

contribuir com a prática docente. 

O lugar da experiência imediata dos alunos, como por exemplo, a cidade de Goiânia e as 

práticas espaciais nessa cidade, têm sido indicadas como referência constante para 

encaminhar as atividades de ensino de Geografia, segundo vários autores, que discutem o 

ensino de Geografia como é o caso de Castrogiovanni (1999 e 2000), Callai (2003) e 

Cavalcanti (1998, 2000 e 2002), na perspectiva de que o estudante construa seu 

conhecimento a partir da sua interação com a realidade mediada por instrumentos 

simbólicos, na qual o papel do ensino é favorecer a reformulação dos conceitos originários 

do cotidiano em conceitos científicos. 

A cidade, com efeito, é o mais significativo dos lugares para os alunos, portanto é um 

conteúdo significativo para ser estudado. De acordo com Cavalcanti (2000) a cidade pode 



ser compreendida enquanto educadora
1
 através de duas linhas de investigação: (1) cidade, 

cidadania e cultura urbana e (2) cidade, cidadania e ensino de geografia. Ainda segundo a 

autora, o objetivo da segunda linha é o de investigar as possibilidades de a Geografia 

contribuir para formação de cidadãos participativos em sua cidade, através de confrontos de 

conhecimentos de/na cidade construírem conhecimentos geográficos sobre ela. 

A cidade considerada nesta pesquisa é Goiânia, fundada em 1933, como parte de uma 

política nacional de interiorização e de modernização do território brasileiro, e é conhecida 

por ser uma cidade planejada e moderna.  Embora planejada, sua dinâmica têm sido a de 

uma expansão intensa e seguindo uma lógica de segregação e de exclusão, resultando em 

um espaço complexo, com problemas estruturais de oferta de serviços básicos e de 

habitação para a população majoritária; com graves problemas ambientais; intensa 

verticalização, periferização e segregação urbana.  A cidade conta hoje com uma população 

superior a um milhão de habitantes e com uma densidade demográfica de aproximadamente 

1.100 hab./km2. 

Segundo Cavalcanti alguns conceitos são relevantes para estudar o espaço urbano de 

Goiânia como: modernidade planejamento, intensa urbanização, expansão urbana e 

verticalização; processos de metropolização; processos intensos de segregação e de 

valorização do solo urbano, múltiplas centralidades; concentração da dinâmica comercial e 

de serviços do Estado e da Região.  Para ampliar o estudo a autora sugere a inclusão dos 

problemas pertinentes a este espaço como: a expansão sem controle de sua malha urbana, a 

especulação imobiliária e a valorização de áreas com a expulsão da população mais carente 

para periferia; a explosão de condomínios fechados de alto padrão em determinadas áreas 

da periferia; a seletividade da oferta de serviços e equipamentos urbanos; intensa poluição 

dos rios; formação de grandes erosões urbanas; manutenção insuficiente de áreas verdes e 

parques da periferia, carência de áreas públicas de lazer, sobretudo na periferia; serviços de 

transporte público deficiente; pequena integração entre os municípios da área metropolitana 

e necessidade de uma efetiva gestão metropolitana. 

De acordo com esta análise o problema do transporte e do trânsito é relevante para o estudo 

deste espaço. Para confirmar essa relevância podem-se tomar como referência os dados 

                                                 
1 “A cidade é educadora: ela educa forma valores, comportamentos, ela informa com sua espacialidade, com seus sinais, 
com suas imagens, com sua escrita. [...] é um conteúdo a ser aprendido por seus habitantes. No entanto as possibilidades 

de leituras mais abrangentes da cidade dependem de uma formação cidadã”. (CAVALCANTI, 2001:23). 



levantados nas entrevistas com professores da Rede Municipal de Ensino (Bezerra, 2005). 

Pelos dados verifica-se que o transporte e o trânsito estão entre os principais problemas 

urbanos em Goiânia, sendo que esse foi um tema/problema apontado por 27,9% dos 

entrevistados. Isso permite inferir que para os professores o deslocamento cotidiano no 

espaço intra-urbano constitui-se num fator de extrema importância ao se analisar uma 

cidade e também é um tema relevante a ser ensinado pela Geografia no Ensino 

Fundamental. 

Nesse sentido é importante investir no conhecimento sobre o tratamento didático dado ao 

tema/problema do transporte e do trânsito e fazer alguns questionamentos: como o tema é 

trabalhado na escola? A Universidade tem produzido conhecimento sobre o assunto? Como 

as agências administrativas tratam esta temática? Como pode ser viabilizado a aproximação 

entre as informações obtidas nas agências administrativas,  o conhecimento produzido na 

Universidade e a realização das aulas de Geografia. 

Na expectativa de responder a estes questionamentos e que se propõe a realização deste 

sub-projeto de pesquisa e elucida os objetivos a seguir.  

 

 

Metodologia e Estratégia de Ação  

A pesquisa será desenvolvida com base em metodologia do tipo qualitativa priorizando os 

dados a partir da visão dos sujeitos, com ênfase no contexto sócio-cultural dos professores e 

sem desprezar o contexto global.  

Etapas: 

1- Levantamento e estudo bibliográfico em obras que tratam da temática do ensino 

de Geografia, ensino de cidade, transporte e trânsito urbanos, confecção de material 

didático. 

2- Participação do grupo de estudos do Laboratório de Ensino de Geografia do 

IESA, discutindo textos definidos pelo grupo articulados ao projeto a qual essa proposta de 

pesquisa está inserida. 

3-Realização de entrevistas com professores de Geografia da rede Municipal de 

Goiânia enfocando suas percepções sobre o transporte e o trânsito e seu tratamento no 

ensino. 



4-Observação de aulas do ciclo I e II na Escola Municipal Benedita da Silva Luiza 

5- Levantamento de material de pesquisa geográfica referente a temática tratada no 

IESA e nas Agência administrativas do município de Goiânia. 

5- Análise das entrevistas e dos dados documentais. 

6-Confecção de material didático.  

           7-Redação dos relatórios parcial e final. 

 

 

Resultados Esperados e Obtidos até o Momento 

A pesquisa que esta sendo realizada se justifica mediante a importância do saber geográfico 

e das práticas de ensino em Geografia na formação dos indivíduos.  

Entende-se que o conhecimento das formas pelas quais os professores adquirem suas fontes 

de pesquisa e as desenvolve permitirá um estudo mais apurado sobre concepções de 

Geografia urbana. 

Este subprojeto está vinculado à pesquisa desenvolvida pela professora Lana de Souza 

Cavalcanti intitulada como “Lugar e Cultura Urbana: Um Estudo de Saberes de Professores 

de Geografia no Brasil: O Caso de Goiânia”. 

Espera-se, com essa pesquisa divulgar o material da pesquisa geográfica do IESA, bem 

como demonstrar a utilidade dessa produção para o ensino apreender os meios e métodos 

pelos quais os professores possam desenvolver pesquisa em geografia urbana e como esses 

vários elementos da cultura urbana podem ser trabalhados em sala de aula.  

Com isso, será possível levantar aspectos relevantes para o trabalho docente dos 

professores de Geografia. Caso sejam verificados problemas quanto à abordagem dessa 

temática o transporte e o transito em sala de aula e em relação ao que está sendo produzido 

na ciência geográfica, os resultados poderão auxiliar os professores a reformularem seus 

conceitos sobre os conteúdos didáticos a fim de contribuir para a melhoria das práticas de 

ensino em Geografia nas escolas. Pretende-se também a elaboração de publicações e 

apresentações dos resultados em congressos e simpósios, aprofundando o debate referente 

às práticas de ensino e sua importância social. 

Até o momento elegemos as escolas com as quais iremos trabalhar, entre elas está a Escola 

Municipal Benedita da Silva Luiza, onde ocorrerão às observações das aulas e o 



levantamento bibliográfico da escola que ocorrera no próximo semestre letivo. Estamos 

também no processo de revisão bibliográfica, em que foram realizadas leituras e 

interpretações das monografias de mestrado, além da leitura de alguns livros que tratam 

sobre o tema do projeto. Foi programado também junto ao SMT o processo de 

levantamento de material sobre o transito de Goiânia, além da participação do grupo de 

estudos sobre  o ensino de cidade que acontece semanalmente no LEPEG. 
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PERCEPÇÃO E SABERES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA SOBRE A 

CIDADE DE GOIÂNIA 

 

BOLSISTA: Nickerson Douglas Ferreira de Souza. 

ORIENTADORA: Profa Dra. Beatriz Aparecida Zanatta. 

 

 

Introdução  

Este relatório apresenta resultados de uma pesquisa realizada com professores de 

Geografia da Rede Estadual de Ensino de Goiânia, que aborda questões pertinentes à 

percepção e os saberes que os professores de Geografia possuem sobre a cidade de Goiânia. 

Seus principais objetivos foram: 

 Demonstrar a importância da Geografia da Percepção para o estudo da cidade; 

 Identificar a(s) tendências pedagógico-didáticas que orientam a prática docente 

dos professores sujeitos da pesquisa no que se refere ao ensino da cidade;  

 Identificar os fatores que associam a percepção e saberes que os professores de 

Geografia possuem sobre a cidade; 

 Diagnosticar a percepção dos professores de Geografia sobre a cidade em que 

vivem. 

 Visando o alcance desses objetivos, buscamos no pensamento geográfico e nas 

concepções pedagógico-didáticas um suporte teórico para uma melhor compreensão acerca da 

percepção e saberes que os professores possuem acerca da cidade em que vive e trabalha 

como seus alunos. Partimos do pressuposto de que é importante conhecer esses sujeitos do 

processo de ensino e aprendizagem, para melhor compreendermos como se orientam em suas 

propostas de encaminhamento do trabalho docente. Por essa via entendemos ser possível 

estabelecer as bases para a compreensão de aspectos significativos da realidade e do ensino de 

Geografia, bem como elucidar algumas das questões mais centrais da pesquisa, quais sejam: 

Qual a concepção de Geografia subsidia a abordagem dos conteúdos relativos à cidade? Que 

concepção de educação orienta a prática dos professores de Geografia em sala de aula? Os 

professores de geografia são portadores de saberes geográficos sobre a cidade em que vivem? 

Como os professores de Geografia percebem a cidade em que vivem.  

Esses e outros questionamentos levaram a aprofundar o conhecimento acerca das 

questões relativas à percepção do espaço urbano. Nessa perspectiva, o estudo da percepção é 



de suma importância para os estudos geográficos, pois há um valor epistemológico muito 

grande sobre a questão da percepção para a compreensão do meio externo, ou melhor, da 

natureza e da sociedade. Como afirma Silva (2000, p. 7) “(...) o que é geográfico está diante 

de nossa percepção – aquilo que se “vê” – e possui um significado dado pela particularidade e 

pela forma: aquilo que se apresenta como um momento da existência de uma configuração do 

espaço e pelo movimento diferenciado e múltiplo neste”. Na mesma linha, Gomes (2004, p. 

322) referindo se a apreensão do espaço geográfico afirma:  

 

na geografia, a paisagem, a região e os lugares, a despeito de suas 

características físicas, apreendidas imediatamente, são, de fato, 

estruturados por uma rede simbólica complexa. Está rede e composta de 

valores, de representações, de imagens espaciais vividas e, para ser 

percebida, demanda um trabalho interpretação aprofundado. 

 

Com efeito, a percepção deve ser o ponto de partida para que os professores construam 

com seus alunos, numa relação dialética, a compreensão da realidade em que se encontram 

inserido. Isso pressupõe que o professor ao mediar o processo de construção do conhecimento 

com seus alunos desenvolva por meio da percepção dos alunos, habilidades, habitos, atitudes 

e valores, de respeito à natureza, ao outro às diferenças culturais, políticas, religiosas, tendo 

em vista o combate às desigualdades e injustiças sociais. 

A relevância desta pesquisa consiste em apontar encaminhamentos metodológicos que 

possibilitem ao professor de Geografia organizar atividades de ensino que contemplem a 

percepção e compreensão da cidade como um modo de vida, um lugar de vivência, de 

experiências, um espaço de vida cotidiana. Neste aspecto, sua contribuição em relação aos 

conhecimentos geográficos escolares consiste no desvendamento da metodologia de ensino 

utilizada pelos professores da Rede Estadual de ensino de Goiânia ao trabalhar os conteúdos 

relativos à cidade. Para tanto, partimos da compreensão da cidade como resultado da 

produção social e histórica que possui, em suas paisagens, marcas profundas que revelam 

diferentes tempos de produção dos espaços pelos grupos sociais. Em outras palavras, como 

um espaço que contém em si uma relação contraditória entre capital e cidade, capital e espaço 

urbano que se materializa nas práticas sociais. Com a realização desse estudo espera-se 

contribuir com os avanços do pensamento geográfico no que se refere aos conhecimentos 

escolares, com a compreensão de como é estudada a cidade e como se pode pensar nela como 

educadora. 



Materiais e Métodos 

 Para realizar o estudo, considerou-se como metodologia mais adequada a pesquisa de 

natureza qualitativa, conforme analisada por Menga e Ludki (1986) e Demo (1989) e André, 

entre outros, o que significa priorizar a busca de dados qualitativos na perspectiva dos sujeitos 

envolvidos, não ignorando, contudo os dados qualitativos. Assim, nesse tipo de pesquisa, tem 

por principal objetivo a busca de compreensão da realidade, a partir do ponto de vista dos 

sujeitos, de seus significados, que são inseridos, por sua vez, em contextos sócio-históricos 

determinados; e a busca da análise dessa realidade, com base em convicções teóricas 

abrangentes dos investigadores. Com isso, a temática investigada insere este estudo no quadro 

geral da pesquisa qualitativa. Para desenvolvê-la foi necessario coletar dados: teórico e 

empírico.  

 Para viabilizar as atividades da pesquisa foram definidos como procedimentos o 

questionário, as reuniões de grupo e a revisão bibliográfica, o que resultou na definição das 

seguintes etapas do trabalho: 

 

 Pesquisa bibliográfica referente ao assunto a ser discutido; 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no decorrer de todo o trabalho, devido ao 

constante acesso a novos materiais. Inicialmente as leituras foram feitas para organizar o 

entendimento do grupo sobre o tema em investigação. Posteriormente, foi feita uma pesquisa 

mais detalhada sobre os temas centrais desse estudo, seguida de uma pesquisa específica de 

leituras, importantes a cada plano de trabalho. 

 

 Questionário para traçar o perfil dos professores; 

Foram realizadas entrevistas sob a forma de questionários a 40 professores em 33 

Escolas da rede Estadual de Ensino de Goiânia.Os questionários utilizados para conhecer o 

perfil dos professores de Geografia da Rede Estadual de Ensino de Goiânia, foram aplicados 

de Setembro de 2005 a Maio de 2006. Assim, das questões aplicadas, foram selecionadas as 

seguintes questões:  

  

 Discussão e tratamento dos dados coletados; 

A análise dos dados foi feita por fases, a partir da tabulação dos questionários, cada 

orientando desenvolveu uma análise e tabulação de acordo com as questões que lhes fossem 

mais importantes para o desenvolver de cada projeto de pesquisa. Com isso, busquei nos 

questionários os dados referentes e inerentes às concepções de cidade que os professores de 



Geografia desenvolvem na sua prática em sala de aula, como percebem a cidade de Goiânia, 

pois como percebem a cidade na maioria das vezes é como estes trabalham a temática, quais 

os principais problemas da cidade de Goiânia mais pertinentes. A questões para melhor 

conhecer o perfil do professor sujeito da pesquisa foram as seguintes:  Como você trabalha o 

tema da cidade no ensino de Geografia?  Quais os objetivos ao ensinar Geografia Urbana? 

Como você avalia o espaço urbano de Goiânia? Quais os principais problemas urbanos em 

Goiânia? 

 

 Como foram tradados os dados 

No desenvolvimento dessas etapas da pesquisa, foram realizadas reuniões com a 

orientadora para discussão dos dados coletados. Assim, os dados foram agrupados segundo 

critérios pré-estabelicidas ao realizar as análises destes. Os criterios foram os seguintes para a 

eleboração da Tabela 1 e do Gráfico 1, seguindo as orientações das tendências geográficas 

denominadas: Tradicional (monografia urbana), Critica (segregação), e Humanista-Cultural 

(Lugar, vivido, experiênciado). A construção da Tabela 2 e do Gráfico 2, seguiu orientações 

segundo as concepções pedagógico-didáticas que orienta as práticas docentes em sala de aula:  

crítica (conscientização do aluno quanto ao espaço urbano), concepção não-crítica 

(conteudista, não faz referencia ao espaço vivido pelo aluno), e não-identificado (não 

enquadra em nenhumas das duas concepções anteriores. Para a construção da Tabela 3 e do 

Gráfico 3, utilizamos como referencias alguns aspectos teóricos que mais nos tem chamado 

atenção para os estudos urbanos: espaço segregado (violência, criminalidade), espaço como 

lugar (vivido, experiênciado), espaço planejado (falta de infra-estrutura), e outras onde as 

respostas são complexas. Para a construção da Tabela 4 e do Gráfico 4, utilizamos as 

orientações sobre os problemas urbanos de Goiânia: sócio-ambientais (degradação dos rios, 

das matas), infra-estrutura (falta de saneamento, de educação), Lazer (praça, cinemas, áreas de 

lazer), e outras (respostas que não se enquadraram em nenhuma das respostas pré-

estabelecidas anteriormente).  

 

 

 

 



DADOS COLETADOS 

 

Tabela 1.  

Concepção de cidade  

Concepções de Geografia Quantidade de professores 

Tradicional 22 

Crítica 3 

Humanística  1 

Não identificados 11 

Não respondeu 3 

Total 40 

Fonte: Dados de campo 2006  

 

Tabela 2. 

  Objetivos no ensino de Geografia Urbana  

Concepções  Quantidade de professores 

Crítica  14 

Não-crítica 17 

Não identificado 4 

Não respondeu 5 

Total 40 

Fonte: Dados de campo 2006 

 

Tabela 3. 

Percepção do espaço urbano de Goiânia. 

Tipos de percepção Quantidade de professores 

Espaço segregado 7 

Espaço como lugar 2 

Espaço planejado 17 

Outras  6 

Não responderam 8 

Total 40 

Fonte: Dados de campo 2006 



 

Tabela 4. 

Problemas urbanos em Goiânia 

Itens Quantidade de professores 

Sócio-ambientais 9 

Infra-estrutura 25 

Lazer 0 

Outros 2 

Não respondeu 4 

Total 40 

Fonte: Dados de campo 2006  

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentagem de professores quanto às  

concepções pedagógicas no ensino da Geografia 

Urbana
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Gráfico 1. Porcentagem de professores que 

responderam quanto às concepção de cidade
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Discussão e Conclusão 

Conforme revela o grafico 1 e a figura 1 mais da metade dos 40 professores 

pesquisados, ou seja, 22 professores ainda trabalham com os conteúdos sobre a cidade de 

forma Tradicional Os dados indicam que esses professores não têm buscado fazer uma análise 

sócio-espacial com seus alunos, nem trabalhar a questão da vivência, não fazem nenhuma 

consideração sobre a relação do homem com seu espaço social. Alguns dos professores 

definiram a cidade como:  

  

[...] local com mais de 20 mil habitantes; como um aglomerado de pessoas. 

 

Gráfico 4. Porcentagens de problemas urbanos de 

Goiânia
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[...] construções, ruas, praças etc.  

 

[...] a estrutura física onde as pessoas vivem.  

 

A percepção de três professores apresenta características da abordagem crítica, a qual 

busca analisar a cidade pelas contradições sociais materializadas nas paisagens, pela 

organização social, política e econômica. Nesta perspectiva foram assim as definições de 

alguns professores: 

 

É a expressão visível de contradições sociais. A cidade é a paisagem humana ideal para 

se observar as desigualdades sociais.  

 

Grande concentração de pessoas e poderes político-administrativas responsáveis por 

projetos e execução de infra-estrutura.  

 

É uma organização social, política e econômica.  

 

  Com relação à Geografia humanística, somente um professor dá idéia de perceber a 

cidade sob este aspecto, apresentando nas suas análises alguns elementos humanizados 

presentes na paisagem, onde esta corrente busca priorizar a subjetividade, afetividade, 

simbologia, significado, valores entre outros. Assim a definição desse professor sobre a 

cidade é apenas como um “lugar de convivência”, dando idéia de afetividade. Onze das 

caracterizações sobre cidade, feitas pelos professores, não puderam ser identificadas em 

nenhuma das correntes geográficas em questão, pois apresentavam conteúdos não muito 

claros e às vezes confusos. Por fim, três professores não apresentaram nenhuma opinião sobre 

a questão “O que é cidade?”. 

Os dados apresentados no grafico e n a figura 2 indicam que ao analisar o espaço 

urbano de Goiânia, os professores de geografia da Rede Estadual de Ensino apenas têm uma 

percepção superficial da paisagem geográfica.  

Quanto à análise da cidade como espaço segregado, sete professores apenas 

perceberam a segregação sócio-espacial de Goiânia, fazendo referência à questão da 

criminalidade, da marginalização, da pobreza, da contradição do espaço, etc. Assim, num dos 

questionários, um dos professores percebeu o espaço urbano de Goiânia da seguinte maneira: 

“Como um espaço construído pela lógica de um grupo restrito, sem a participação política da 

sociedade. É um espaço de muita riqueza convivendo com a pobreza e muito contraditório. O 



espaço de Goiânia é mal dividido”. Outros dois professores passaram a perceberam o espaço 

urbano de Goiânia apenas como lugar, tratando-o como bem arborizado, com boa qualidade 

de vida, bem organizado, etc. 

 Quanto ao planejamento do espaço urbano de Goiânia, (dezessete) professores se 

referem à parte física da cidade. Onde muitas das questões foram relacionadas à falta ou não 

de infra-estrutura do espaço urbano. Assim, os professores que vêem o espaço urbano como 

mal planejado, têm uma idéia da falta de um planejamento como um todo, chegando a dizer 

que somente uma parcela da cidade é planejada. 

 Outras respostas, que foram dadas por seis professores, não se enquadraram em 

nenhum dos critérios pré-estabelecidos ou mesmo foram respostas vagas e incoerentes quanto 

ao assunto discutido.  Por fim, oito professores não responderam à questão, ou não souberam 

responder sobre o espaço urbano de Goiânia. 

 A tabela 3e a figura 3 mostram que vinte e três professores objetivaram o ensino de 

uma geografia crítica em relação aos estudos do espaço urbano da cidade de Goiânia, 

referenciando as questões de conscientização do aluno quanto à organização do espaço 

urbano, (vide tabela 2, em anexo). Segundo um dos professores, é importante que os alunos se 

tornem cidadãos criticamente ativos e com consciência sobre a importância de um 

desenvolvimento perfeito, sem danos ao meio ambiente e à qualidade de vida.  

Seis professores deram respostas não-críticas ao responderem sobre os objetivos 

esperados ao ensinar geografia urbana. Assim, esses professores podem ser considerados 

como conteudistas e meros reprodutores de livros didáticos, sem fazer nenhuma referência ao 

espaço vivenciado pelos alunos e por não procurar trabalhar numa perspectiva crítico-social. 

Algumas respostas foram classificadas como “não identificadas” por serem incompletas e 

pouco esclarecedoras, como diz o professor: “para abrir caminhos para a resolução dos 

problemas”. Dessa forma, pode-se indagar: quais problemas que se referem este professor? 

Outros cinco professores não responderam, totalizando quarenta questionários aplicados. 

Os professores deveriam trabalhar a cidade a partir da sua produção/reprodução do 

espaço geográfico partindo do lugar, pois o lugar refere-se ao vivido, concebido, 

experiênciado, o sentido, considerando em suas aulas os diversos alunos que são 

construtores do espaço geográfico, buscando conscientiza-los, para a realização plena da 

cidadania.   

Buscando analisar os problemas urbanos da cidade de Goiânia, a partir da Tabela 4, 

em anexo, para sua analise foi pré-estabelecido alguns aspectos que mais tem sido problemas 

das grandes metrópoles como: sócio-ambientais, infra-estrutura, lazer, e outros. Com isso a 



partir dos dados da Tabela 4. nos revela que para (nove) professores os problemas urbanos de 

Goiânia são sócio-ambientais. Tais problemas, segundo os professores, decorrem, sobretudo, 

da degradação do espaço urbano de Goiânia, da segregação social, dos cortiços, da habitação, 

da violência etc. Assim foram as respostas de alguns professores:  

“A segregação do espaço urbano, o favelamento, os cortiços e a exclusão social, 

internalização da vida urbana, ou seja, o habitante da cidade está se fechando cada vez 

mais em sua casa”.  

 

“Um dos problemas é a arborização, escoação das águas, meio de transporte precário 

com ônibus em péssimas condições, falta de uma política para melhorar o sistema de 

habitações”. 

 

Em relação à percepção dos problemas urbanos, 25 professores vêem os problemas de 

Goiânia decorrentes da falta de infra-estrutura, estando muito relacionados ao trânsito, à 

segurança, à falta de educação, etc. Assim pode ser constatado pela opinião de um professor 

que “o trânsito caótico, falta de rede de esgoto, arborização precária, violência, lixo 

acumulado nos lotes baldios, especulação imobiliária etc., são os maiores problemas hoje de 

Goiânia”. Nenhuma pessoa se referiu aos problemas da cidade sob o ponto de vista do lazer.  

 Dois professores deram outras respostas referentes aos problemas urbanos de Goiânia 

que não se enquadraram em nenhum dos critérios pré-estabelecidos, sendo respostas confusas. 

Finalmente, quatro professores não opinaram sobre o tema em questão.  

Com efeito a analise dos dados  evidencia que os professores de Geografia da Rede 

Estadual de Ensino de Goiânia possuem um conhecimento sobre a cidade que se baseiam 

na lógica do pensamento cotidiano, ou seja, é pouco relacionado às concepções teóricas 

que fundamentam os conceitos necessários à leitura do espaço urbano. Outras questões que 

podem ser observados através dos dados coletados são:  

 Falta de orientação na leitura do espaço urbano; 

 Predomínio da orientação tradicional nos estudos da cidade no ensino de Geografia;  

 Os professores trabalham a temática da cidade numa perspectiva desvinculada da 

realidade social dos alunos 
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE MEIO AMBIENTE: 

 UM ESTUDO COM EDUCANDOS DO PROJETO ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS-AJA, ALFAVILLE, GOIÂNIA, GO. 

 

Graduanda: Joselita Modesto Cordeiro 

Orientadora: Prof. Drª. : Sandra de Fátima Oliveira 

 

Resumo 

A presente pesquisa propõe investigar junto aos estudantes que participam do Projeto 

Municipal Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA) qual é a representação social de 

Meio Ambiente que eles têm e também contribuir para a construção do novo conceito 

de meio ambiente no processo de ensino/aprendizagem, tendo com instrumento a 

Educação Ambiental (E.A.). Esta pesquisa utilizará a Representação Social como 

modalidade teórica, usando como instrumentos a Entrevista com esses estudantes para 

ouvir o Relato da História de suas Vidas, bem como, a aplicação de Mapas Mentais (em 

sala de aula) para a analise da representação social que eles apresentam. Estes 

procedimentos técnicos serão executados em quatro momentos: 1º ouviremos (em sala 

de aula) o Relato da história de vida dos estudantes; 2º aplicaremos a técnica do Mapa 

Mental; 3º ministraremos aulas de E.A. utilizando como subsídio a história de vida dos 

estudantes; 4º repetiremos o Mapa Mental para aferição do processo cognitivo sobre 

meio ambiente.  Assim, este projeto nasceu da necessidade de entender as 

representações sociais de Meio Ambiente e também contribuir com o processo 

cognitivo destes estudantes, bem como, contribuir para a reflexão/ação das práticas de 

E.A.  
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Resumo 

Este estudo surgiu com a proposta de levantamento de material textual produzido, em âmbito 

nacional, que abarque questões referentes ao ensino de cidade. Com isso objetiva-se fazer 

uma análise sucinta sobre o tratamento que essa temática sofreu a partir dos anos de 1990. 

Entende-se aqui que o ensinar a cidade é algo complexo e merece atenção da geografia. Saber 

como o ensino de cidade vem sendo tratado pelos estudiosos do assunto e os caminhos por 

eles apontados para o aprendizado, se mostra um princípio norteador e necessário ao professor 

de geografia..O material coletado será catalogado em forma de fichas bibliográficas, que serão 

utilizadas nesta pesquisa e também contribuirá de forma significativa em pesquisas 

posteriores sobre a mesma temática. Os materiais a serem pesquisados, anais, revistas, livros, 

teses, dissertações e textos divulgados via Internet. Como forma de aproximação dos 

resultados obtidos nesta pesquisa e a realidade escolar, será confeccionado material didático 

pedagógico e aplicado em uma escola da rede pública previamente escolhida, Espera-se ao 

término desse trabalho contribuir com o processo ensino-aprendizagem dos conteúdos 

relacionados à cidade, com vistas à melhoria qualitativa no ensino básico. 

Palavras-chave: Ensino de cidade, geografia escolar, geografia urbana. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Orientadora. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG. ls.cavalcanti@uol.com.br  

2
 Bolsista do PET Geografia. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG. dainedionizio@yahoo.com.br 

3
 Bolsista do PET Geografia. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG. namoralcomigo@gmail.com  

4
 Bolsista do PET Geografia. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG. lorenageografia@yahoo.com.br  

5
 Bolsista do PET Geografia. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG. reuvia@yahoo.com.br  

mailto:ls.cavalcanti@uol.com.br
mailto:dainedionizio@yahoo.com.br
mailto:namoralcomigo@gmail.com
mailto:lorenageografia@yahoo.com.br
mailto:reuvia@yahoo.com.br


Justificativa / Base Teórica: 

A cidade é uma pluralidade tanto de formas quanto do uso que se faz delas e a interação que o 

homem estabelece na e com a cidade provém de uma vasta gama de conhecimentos. Sendo 

assim cabe ao pesquisador buscar entender a cidade em sua totalidade e propor novas formas 

de estudos sobre essa temática, na qual passa a ser relevante também o lado humano da 

cidade. 

 

 Fani (2001) ressalta a compreensão da cidade: 

 

“Na cidade, a separação homem-natureza, a atomização das relações e as 

desigualdades sociais se mostram de forma eloqüente. Mas ao analisa-as, torna-se 

importante o resgate das emoções e sentimentos; a reabilitação dos sentidos 

humanos que nos faz pensar a cidade para alem das formas. Isso nos faz analisar a 

cidade para além do homem premido por necessidades vitais (comer, beber, vestir, 

ter um teto para morar), esmagado por preocupações imediatas. A cidade é um 

modo de viver, pensar, mas também sentir. O modo de vida urbano produz idéias, 

comportamentos, valores, conhecimentos, formas de lazer, e também uma cultura.” 

 

 Ensinar a cidade nessa perspectiva é algo complexo e merece atenção da Geografia. 

Saber como o ensino de cidade vem sendo tratado pelos estudiosos do assunto e os caminhos 

por eles apontados para o aprendizado, mostra-se um princípio norteador e necessário ao 

professor de geografia. O professor enquanto um dos sujeitos do processo de ensino 

aprendizagem necessita de um largo arcabouço teórico que o permita intervir de forma 

consciente na realidade escolar e social como um todo e não apenas reproduzi-la.  

 Neste sentido, este estudo objetiva fazer um levantamento e análise do material 

bibliográfico sobre o ensino de cidade produzido em âmbito nacional, num recorte temporal 

de 1990 a 2006, que possibilite entender como essa temática tem sido colocada e que facilite 

o encaminhamento de proposições. 

 

Objetivos 

 Levantar e analisar o material sobre o ensino de cidade produzido no Brasil a partir de 

1990, incluindo livros, periódicos, anais e Internet. 

 Contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de cidade (em uma escola de 

Goiânia), através da exposição da pesquisa ao professor de geografia e confecção e 

aplicação de um material didático pedagógico. 



 Sintetizar o material coletado em forma de fichas bibliográficas e analisá-lo para 

publicação. 

 Confeccionar material didático-pedagógico e aplicá-lo em uma escola de Goiânia 

visando contribuir com o ensino de cidade. 

 

Metodologia 

 Levantamento bibliográfico sobre o ensino de cidades produzido no Brasil; 

 Produção de Fichas Bibliográficas sobre o material levantado, que será utilizada nesta 

pesquisa e também contribuirá de forma significativa em pesquisas posteriores sobre a 

mesma temática; 

 Síntese e análise do material levantado de forma a perceber a forma como essa 

temática esta sendo tratada no Brasil; 

 Escolha de uma escola da rede pública de Goiânia e de uma série para trabalhar com o 

material didático confeccionado; 

 

Conclusões 

 Por estar em fase de andamento a pesquisa em questão não possui respaldo suficiente 

para elaboração de conclusões. Porém, com a conclusão da fase de levantamento bibliográfico 

verificamos que existem poucas publicações a respeito do ensino de cidade.  

 Dentro desta perspectiva o trabalho incorpora seu objetivo posterior que é de 

confecção e aplicação de um material didático-pedagógico a ser produzido após a analise das 

fichas bibliográficas. 
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Resumo 

Esse trabalho foi estruturado com o intuito de compreender como ocorre o processo de 

ensino-aprendizagem, e quais contribuições podem ser dadas, no sentido de que ele ocorra da 

melhor forma possível. Assim, é abordado a relação entre a motivação e a aprendizagem dos 

estudantes e a forma como os professores, dentro de suas realidades profissionais e também 

pessoais, vêem essa relação. Num primeiro momento fez-se necessário a realização de uma 

breve revisão bibliográfica dos principais temas tratados, dentre eles a aprendizagem, a 

motivação e a identidade profissional do professor. A partir daí tornou-se necessária a 

abordagem do papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, como elo entre o indivíduo e o objeto de conhecimento. A teoria de Vygotsky é abordada 

quanto ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal do estudante, tentando explicar 

como a aprendizagem pode influenciar no desenvolvimento mental. Num segundo momento 

realizou-se uma caracterização do ambiente escolar, dos grupos de alunos e dos professores, 

tendo como referência as observações de aulas e as entrevistas com os professores, levando a 

uma análise das percepções dos professores de Geografia sobre a motivação dos alunos em 

aprender.  

Palavras-chaves: Motivação, Aprendizagem, ensino. 

 

 

Considerações iniciais 

A Geografia é uma das ciências responsáveis por formar professores e tem como um de seus 

principais objetivos, direcionar para que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico e 

autônomo, capaz de discernir sobre o verdadeiro sentido dos fatos. 

Nesse sentido, ao analisar o processo de ensino-aprendizagem, observa-se que uma das fontes 

da aprendizagem é a ação do próprio sujeito, ou seja, para que um indivíduo aprenda 

determinado conteúdo, faz-se necessário que ele esteja interessado em aprender. Quando se 

fala em interesse, está implícito uma série de fatores, dentre eles a questão da motivação. 



O papel da motivação na aprendizagem dos estudantes foi analisado a partir da perspectiva do 

professor. Assim, observou-se a importância dada pelo professor à necessidade de motivação 

do estudante, o modo como o professor vê essa motivação e também o modo como ele vê seu 

papel de professor na motivação do estudante. 

Portanto, quando se fala em motivação do estudante, dentro do processo de ensino-

aprendizagem, a relação entre professor e estudante deve ser o ponto de partida para se 

analisar o tipo de ensino que ocorre. O professor precisa estabelecer, então, uma relação de 

mediação semiótica. 

O objetivo deste trabalho consiste em compreender a percepção que os professores de 

Geografia de Escolas Municipais de Goiânia têm sobre a motivação dos estudantes e sua 

relação com o processo de aprendizagem. As categorias utilizadas são: mediação docente, 

motivação e aprendizagem.  

A realização deste trabalho surge da necessidade de compreensão da realidade do sistema 

educacional goiano, e mais especificamente da compreensão do ensino de Geografia que 

ocorre nas escolas públicas municipais de Goiânia. A constatação pessoal de que a maioria 

dos estudantes apesar de considerarem a Geografia escolar uma disciplina “fácil” não se 

sentem motivados em adquirir os conhecimentos provenientes dela, foi responsável pelo 

questionamento inicial. Esse questionamento levou à necessidade de se compreender como 

ocorre o processo de ensino-aprendizagem e a importância dada pelos professores à 

motivação dos estudantes em aprender. 

Para que se compreenda a concepção dos três professores, foi realizada uma entrevista de 

forma estruturada cuja análise segue abaixo: 

Os professores levantam a interferência da vida familiar dos alunos em seu cotidiano escolar, 

o modelo familiar sem planejamento, com as crianças sendo criadas pelos avós, só pela mãe, 

só pelo pai ou por outras pessoas, essa realidade pode levar a uma despreocupação com a vida 

escolar desses indivíduos, isso devido a diversos fatores, dentre eles a falta de tempo, a falta 

de responsabilidade e a falta de escolaridade.  

Quando se fala no interesse em aprender, está implícita a necessidade da motivação do 

estudante, e segundo a fala do professor P3, pode-se perceber na prática, quando o estudante 

está ou não motivado a aprender determinado assunto. Ao usar a palavra curiosidade ele 

levanta a necessidade de que os estudantes queiram saber ou mesmo colocar o que sabem 

(prática cotidiana) sobre os assuntos. Um exemplo desse tipo de atitude pôde ser constatado 

em uma das observações de aula feita: o tema tratado foi o transporte coletivo de Goiânia, a 

maioria dos estudantes tinha histórias para contar sobre acontecimentos ocorridos, visto que, o 



transporte coletivo faz parte do cotidiano da maioria desses indivíduos. Além do mais, eles 

também sabiam as características positivas e negativas de tal tema, o que facilitou o 

desenvolvimento da aula. 

O professor P1 também tem uma perspectiva positiva quanto ao interesse dos estudantes em 

aprender, mas salienta a necessidade de acesso a outras formas de comunicação, o que pode 

contribuir com o próprio desenvolvimento escolar. Já o professor P2 tem uma opinião 

bastante negativa sobre o interesse dos estudantes em aprender, mas concorda que o interesse 

varia de pessoa para pessoa e depende de muitas variáveis. 

Na questão relativa ao interesse dos alunos pelas aulas, os professores P1 e P3, concordam 

que seus alunos são em grande parte interessados pelas aulas. No entanto, o professor P1 

lembra que esse interesse é dificultado, no caso de sua escola, devido à infra-estrutura 

deficitária oferecida. Já o professor P3, indica a relação professor-aluno como uma das 

responsáveis pelo interesse dos estudantes pelas aulas, ou seja, os estudantes precisam 

“necessariamente” gostar do professor. Segundo ele “Nessas séries iniciais, o interesse do 

aluno depende muito do professor, pois a relação professor-aluno é importante, quando os 

alunos gostam do professor as aulas se tornam para eles mais agradáveis, sendo assim 

considero que eles são interessados nas aulas”. Nesse sentido, a relação professor-aluno é 

um fator motivacional. 

O professor P2 acredita que o interesse do estudante pode ser conseguido com a realização de 

atividades diferenciadas das que comumente ocorrem na escola, como por exemplo, trabalhos 

de campo. Para esse professor a motivação do estudante é que irá possibilitar o seu interesse 

em aprender. 

Os professores afirmaram que os estudantes ficam mais dispersos em momentos extremos, ou 

seja, quando já estão muito cansados, que é o caso das últimas aulas, quando são liberados 

para conversar, que é o caso do trabalho em grupo, quando o assunto é tratado por apenas 

uma pessoa e por um tempo muito prolongado, o que ocorre em algumas aulas expositivas e 

principalmente quando não se interessam pelo andamento da aula ou mesmo pela forma como 

o tema é tratado, no caso da aula de leitura, por exemplo. 

No que se refere às atitudes mais comuns dos estudantes em sala de aula, a atitude citada 

pelos três professores foi à conversa. O professor P3 justifica ser devido a pouca idade de seus 

alunos, mas no caso dos alunos dos professores P1 e P2, eles já estão em idades mais 

avançadas e mesmo assim a conversa é citada como uma das atitudes mais comuns. Cabe, 

então, uma reflexão relativa à importância da conversa em sala de aula e também sobre a 

qualidade e quantidade de conversa durante a aula. 



Que os estudantes sentem necessidade de conversar todos os professores sabem, mas nem 

sempre sabem como canalizar esta conversa para o seu lado positivo, ou seja, aproveitar esse 

interesse do aluno em beneficio do próprio aluno. Sabe-se que esta é uma proposta difícil de 

ser alcançada, mas que ao ser concretizada pode auxiliar em grande parte a aprendizagem dos 

indivíduos. Com relação ao professor P3, ele pode aproveitar as perguntas e os comentários 

dos estudantes para abordar assuntos relativos ao conteúdo e com isso conseguir a atenção dos 

alunos. 

Outra constatação que pode ser tirada das respostas é que em cada turma as atitudes são 

diferenciadas, o que reafirma a necessidade do professor estar atento a cada ambiente. A 

resposta dada pelo professor P3 demonstra bem essa diferenciação, segundo ele: “...os alunos 

das séries D e E respondem melhor às atividades mais tradicionais, já os alunos da F 

correspondem melhor a atividades mais diferenciadas. Do ponto de vista de comportamento 

os das D são mais agitados e mais carentes da presença do professor”. 

Surge, assim, a necessidade de uma reflexão acerca da participação positiva e diferenciada de 

algumas turmas, com certeza depende de uma série de fatores, tanto os inerentes ao processo 

de ensino-aprendizagem, quanto os referentes à história de vida dos estudantes. Esse tipo de 

situação leva à reafirmação da importância da motivação para o desenvolvimento do ensino. 

Observa-se que os três professores concordam que a grande contribuição que podem dar a 

seus alunos se refere ao conhecimento, ao entendimento da relação de seus cotidianos com os 

demais acontecimentos do mundo. 

O material pedagógico é um forte instrumento do professor no processo de ensino 

aprendizagem, tendo em vista as próprias respostas dadas pelos três professores em várias das 

questões dessa entrevista, pode-se perceber que a motivação do estudante depende, em grande 

parte, do que é utilizado para a realização de uma aula. 

Falta uma maior participação do poder público com relação aos materiais pedagógicos 

destinados às escolas, o que dificulta o desempenho do professor e também dos estudantes. 

Mas, o que pode ser percebido é que apesar das dificuldades os professores participantes da 

pesquisa se preocupam e tentam buscar outros materiais pedagógicos. O que pode ser 

observado principalmente a partir das respostas dos professores P2 e P3. 

No que se refere ao número de alunos por sala de aula, os três professores concordam que o 

excesso pode prejudicar enormemente o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a 

atuação do professor em salas de aula com muitos alunos fica bastante dificultada, sendo 

muito complicado para o professor se preocupar com a individualidade de seus alunos, ou 

mesmo ouvir o que eles têm a dizer durante a aula. 



Quanto ao planejamento das aulas, um dos pontos positivos do ciclo é a determinação de dia e 

horário próprios para a realização do planejamento de aulas. Nas falas dos professores P2 e 

P3, o planejamento é indispensável, já o professor P1 o considera importante, mas não o único 

responsável para que o professor realize um bom trabalho, para isso é necessário também que 

o professor tenha tido uma boa formação inicial e se preocupe com a sua formação 

continuada. 

O professor P1 e o professor P3 concordam que a motivação tem uma grande importância 

dentro do processo de ensino-aprendizagem, o problema é que nem sempre ela está inserida 

dentro desse processo, isso por vários motivos, tanto pessoais, quanto institucionais. Quanto 

ao professor P2, sua resposta demonstra que ele está decepcionado com a forma como o 

sistema educacional está caminhando e com o desinteresse dos familiares. 

Quanto aos alunos serem motivados ou não, as respostas confirmam as questões anteriores, 

visto que os professores P1 e P3, que na maior parte das questões deram respostas 

preocupadas com a motivação dos alunos para que ocorra a aprendizagem, consideram que 

seus alunos são motivados, pelo menos na maior parte do tempo.  

Em contrapartida, o professor P2 ao considerar que seus alunos, em geral, não são motivados, 

também confirma suas respostas e demonstra novamente a sua decepção com o sistema 

educacional. 

A expectativa que fica é a de que sejam realizados mais trabalhos que se preocupem com o 

processo de ensino-aprendizagem, e mais especificamente com as contribuições que a 

motivação pode dar para a aprendizagem dos estudantes. Visto que, a opinião da maioria dos 

professores participantes da pesquisa confirma as proposições apresentadas no primeiro 

capítulo deste trabalho, pode-se concluir que o interesse dos alunos em aprender se deve à 

motivação. 

 

Considerações finais 

Ao longo deste trabalho buscou-se evidenciar a contribuição que a motivação pode dar ao 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a concepção dos professores de Geografia 

sobre o papel da motivação na aprendizagem dos estudantes. 

O presente trabalho procurou realizar uma revisão bibliográfica acerca de temas 

aprendizagem e motivação. São levantados alguns dos problemas do sistema educacional 

brasileiro, e o papel do professor na superação dessa realidade, o que demonstra que existem 

professores que favorecem a motivação no processo de ensino-aprendizagem. Para que 

ocorresse um melhor entendimento do papel do professor na aprendizagem do estudante, 



abordou-se a teoria sócioconstrutivista e sua intervenção no ensino de Geografia, 

demonstrando a importância do professor como mediador entre estudante e conteúdos 

escolares. 

Foram abordadas também a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, bem 

como a sua teoria sobre a linguagem. Outro fator tratado é a formação dos professores, ou 

seja, a formação inicial do professor e a formação contínua. Tratou-se também da necessidade 

do professor refletir sobre sua própria ação e com isso refletir sobre a ação educativa. 

Outro intuito foi compreender a percepção que os professores de Geografia de três escolas 

municipais de Goiânia têm sobre a relação entre a motivação e a aprendizagem dos seus 

alunos. Assim, realizou-se inicialmente uma caracterização do ambiente escolar, dos grupos 

de estudantes e dos professores.  

Foi trabalhado também a motivação dos estudantes mediante análise das atividades didáticas 

realizadas em sala de aula, tendo em vista a observação de aulas e a realização da entrevista 

estruturada. 

Procurou-se salientar a relevância da motivação no processo de aprendizagem escolar. Assim, 

realizou-se a análise das teorias da motivação realizando-se uma inter-relação com as 

respostas dadas pelos professores na entrevista. 

Quanto aos motivos, concluiu-se que a atitude de motivar consiste em levar o indivíduo a ter 

interesse pelo conteúdo abordado, e o processo de aprendizagem do estudante deve ser 

contínuo.  

O que fica como contribuição do presente trabalho é que a vontade, o querer aprender e o 

prazer em conhecer são indiscutíveis, e fazem parte de uma teoria intrínseca ao ser humano, a 

chamada motivação. Por esse motivo devem ser objeto de estudo não só do ensino, mas de 

todos os campos do conhecimento. 
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Resumo 

A proposta deste trabalho é investigar os referenciais teóricos e metodológicos utilizados 

pelos (as) professores (as) de Geografia, da rede municipal de Goiânia, na prática da 

Educação Ambiental. A metodologia de pesquisa é natureza qualitativa. Na coleta de dados 

serão utilizados procedimentos tais como: questionário, entrevista e observação empírica. 

Segundo Cavalcanti (2002, p.45), “o tema da Educação Ambiental, no sentido de formação 

para a vida no ambiente, está cada vez mais presente nas formulações teóricas e nas 

indicações para o ensino de Geografia”. Faz-se premente, a necessidade de entender os 

fundamentos teóricos e metodológicos nos quais os (as) professores (as) de Geografia se 

baseiam em sua prática pedagógica no que diz respeito à Educação Ambiental. Compreende-

se, pois, que os paradigmas de interpretação da realidade interferem no trabalho pedagógico e 

afetam diretamente o que se pretende ensinar. A pesquisa encontra-se na fase de revisão 

bibliográfica; objetiva-se contribuir com o desenvolvimento de práticas expressivas em 

Educação Ambiental, acompanhadas de reflexões críticas (teóricas e políticas) que, possam 

acionar o valor educativo da Geografia. 

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Geografia, Transcidiplinaridade, Ensino. 

 

 

 

Considerações iniciais 

Este trabalho refere-se ao estudo dos fundamentos teóricos e metodológicos, nos quais 

professores de Geografia da Rede Municipal de Goiânia se baseiam no desenvolvimento de 

suas práticas pedagógicas voltadas para a Educação Ambiental – enquanto Tema Transversal. 

A proposta de realização desta pesquisa surgiu de uma inquietação pessoal ante as 

observações de práticas de Educação Ambiental adotadas em algumas escolas da rede 

municipal de ensino de Goiânia. Enquanto professora de Geografia da rede municipal de 



 

ensino alguns questionamentos vêm constituindo motivo de preocupação, a saber: qual é o 

papel da Educação, neste novo contexto de perplexidade, complexidade e mudanças em que 

vivemos? E mais: qual é o papel do professor de Geografia neste contexto histórico - social? 

Concorda-se com Medina (1999), que a Educação não pode permanecer alheia às novas 

condições do seu entorno as quais exigem dela respostas inovadoras e criativas nos sentido de 

formar efetivamente pessoas críticas, reflexivas e participativas. Para situar e entender a 

introdução da Educação Ambiental na Educação, num contexto geral de transformações 

sociais, econômicas e políticas, quais seriam os procedimentos caminhos e as tendências mais 

adequadas para desenvolver a Educação Ambiental, no ambiente escolar? Na tentativa de 

alcançar respostas para essas indagações, relativas à prática educativa ambiental desenvolvida 

pelos professores de Geografia, faz-se necessário analisar os referenciais teóricos e 

metodológicos no processo de ensino-aprendizagem por eles adotados. 

 

Objetivos 

Geral :  

Investigar os referenciais teóricos e metodológicos utilizados pelos (as) professores (as) de 

Geografia da rede municipal de Goiânia, na prática da Educação Ambiental. 

Específicos: 

 Traçar um perfil dos (as) professores (as) de Geografia de algumas escolas 

municipais de Goiânia, destacando elementos de sua formação, atividade profissional 

e percepção sobre seu o trabalho docente, dentro da perspectiva ambiental. 

 Observar a prática educativa dos professores de Geografia de cinco escolas 

localizadas na região Sul de Goiânia, do segundo e terceiro ciclos de 

desenvolvimento humano. 

 Identificar conteúdos geográficos e recursos didáticos utilizados por alguns 

professores de Geografia, com o intuito de saber se contemplam uma prática 

educativa ambiental crítica e emancipadora. 

 

Justificativa 

A necessidade de conhecer quais são os fundamentos teóricos e metodológicos em que os 

professores de Geografia se baseiam na prática pedagógica no que diz respeito à Educação 

Ambiental, faz-se cada vez mais urgente. Entende-se, desse modo, que os paradigmas de 

interpretação da realidade interferem no trabalho docente e afetam diretamente o que se 

pretende ensinar. Este estudo objetiva-se investigar as tendências que os educadores 



 

evidenciam desde sua formação acadêmica até sua prática pedagógica. Considerando-se essa 

abordagem significativa, sua assunção pelos professores (as) da disciplina em questão poderá 

funcionar como instrumento norteador de práticas pedagógicas conscientes, críticas e 

transformadores no ambiente escolar. 

Como admite Cândida (2003), precisa-se tomar consciência de que muitas práticas 

pedagógicas ainda encontram fundamentadas no velho paradigma da ciência sem vida, sem 

cor, sem cheiro e sem sabor, vez que sujeito e objeto se encontram separados. Desse modo, 

torna-se indispensável salientar a importância da contribuição de outras áreas do 

conhecimento na compreensão da realidade, o que além de aumentar a possibilidade de se 

pensarem os conteúdos geográficos de forma mais ampla, faculta a transdisciplinaridade. Para 

Medina (1999, p.25), [...] “ a Educação Ambiental é a incorporação de critérios sócio-

ambientais, ecológicos, éticos e estéticos nos objetivos didáticos da educação.” 

Ante o exposto concorda-se que sem um sistema conceitual teórico ou, pelo menos, um 

discurso conceitual organizado, não há como enfrentar e interpretar os fluxos de mudanças, 

tampouco acionar o valor educativo da Geografia, para que os estudantes possam situar-se no 

mundo, e acima de tudo, compreendê-lo. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, incluindo procedimentos de pesquisa do 

tipo questionário, entrevista e observação empírica. Esta pesquisa apresenta caráter social por 

ter como objeto de estudo, marcado pela especificidade e diferenciação, em buscar 

compreender e obter, por meio da metodologia científica, novos conhecimentos acerca da 

realidade teórica e metodológica do trabalho docente na perspectiva da Educação Ambiental. 

Este trabalho, que vem sendo desempenhado pelos professores de Geografia da rede pública 

municipal de Goiânia, está inserido na proposta de Ciclo de Formação Humana. 

 

Referências  

CAVALCANTI, L.S. Geografia e práticas de ensino.Goiânia: Alternativa, 2002. 

LOUREIRO, C.F.B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

LUDKE, M & ANDRÉ, M.E.D. A Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

MEDINA, N.M. Educação Ambiental: uma metodologia participativa de formação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  



 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez. 2000. 

SANTOS.FILHO, J.C. Pesquisa educacional: quantidade-qualidade. São Paulo, Cortez, 

2000. 

TOZONI-REIS.M.F.C. Educação Ambiental: Natureza, razão e história. Campinas, SP: 

Autores associados, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 

Anna Maria Kovacs Khaoule – UFG/UEG 
*
 

Antônio Carlos Pinheiro – UFG 
**

 

 

Resumo 

A proposta desse trabalho é investigar a formação de professores do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Porangatu com a 

utilização dos projetos de investigação e sua inserção como instrumento pedagógico na 

prática do ensino da Geografia. A metodologia da pesquisa é qualitativa do tipo pesquisa-

ação. A realização dos projetos de investigação do conteúdo escolar no cotidiano das aulas se 

constituirá de três etapas. A primeira etapa, em andamento desde março de 2006, consiste na 

preparação dos alunos estagiários, tem finalidade de ancorar sua formação numa concepção 

teórica de ensino, e também motivá-los a desenvolver esse projeto de pesquisa. A segunda 

etapa da pesquisa refere-se ao planejamento dos conteúdos e procedimentos que irão nortear 

os projetos de investigação e sua execução, seguida da realização de entrevistas semi-

estruturadas e espontâneas. A terceira etapa será constituída da organização e análise das 

atividades desenvolvidas pelos alunos durante o estágio nas escolas-campo, considerando a 

pesquisa na formação de professores. Esta etapa visa investigar a contribuição que os 

procedimentos de investigação oferecem como instrumento pedagógico na prática docente e 

na formação de professores.  

Palavras-chaves: Formação de professores de Geografia, Projetos de Investigação, Ensino da 

Geografia, Estágio. 
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A proposta desse trabalho é investigar a formação de professores do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Porangatu, 

utilizando projetos de investigação e sua inserção como instrumento pedagógico na prática do 

ensino de Geografia.  

A realização dos projetos de investigação efetivar-se-á do conteúdo escolar trabalhado no 

cotidiano das aulas. Inicialmente, o intuito é preparar os estagiários ancorando sua formação 

numa concepção teórica de ensino, e também motivá-los a participação na pesquisa. 

Posteriormente será encaminhado o planejamento dos conteúdos e dos procedimentos que 

irão nortear os projetos de investigação e sua execução. E finalmente a pesquisa se constituirá 

da organização e análise das atividades desenvolvidas pelos estagiários nas escolas-campo, 

visando averiguar a contribuição que os procedimentos de investigação oferecem como 

instrumento pedagógico na prática docente e na formação de professores.  

Nas últimas quatro ou cinco décadas houve uma grande evolução dos estudos no campo da 

educação. Constatou-se que são poucos os fenômenos nessa área que podem ser submetidos a 

um tipo de abordagem quantitativa. Em educação os acontecimentos ocorrem de maneira 

intricada, de difícil isolamento das variáveis envolvidas e mais difícil ainda é distinguir os 

responsáveis por um determinado resultado. Desde então, para responder ás questões 

propostas pelos atuais desafios da pesquisa educacional, surgem inúmeras propostas de 

abordagens em educação, com soluções metodológicas diferentes daqueles empregados 

tradicionalmente, e com uma outra postura, o pesquisador participa ativamente do objeto 

investigado. Entre as soluções metodológicas diferentes surge a pesquisa-ação. (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

Este trabalho almeja compor-se de natureza qualitativa, com base na observação direta e 

participante a partir de uma ação, ou seja, do tipo pesquisa-ação. Tem como objetivo inicial 

instigar a colaboração e participação dos estudantes estagiários do curso de Licenciatura em 

Geografia. Partindo da “injeção” de informações nas aulas da disciplina Prática de Ensino, 

para construção de uma concepção teórica de ensino, capacitando-os de uma dimensão 

conscientizadora, além de habilidades para desenvolver ações que serão projetadas 

previamente. Thiollent descreve que: 

A forma de raciocínio projetivo é diferente das formas de raciocínio explicativo, que 

são relacionadas com a observação de fatos. No caso da projeção, pressupõe-se que 

o pesquisador dispõe de um conhecimento prévio a partir do qual serão resolvidos os 

problemas de concepção do objeto de acordo com as regras ou critérios a serem 

concretizados na discussão com os usuários. Não é um método de obtenção de 



informação; nesse caso particular, é um método de „injeção‟ de informação na 

configuração do projeto (1992, p.75). 

No atual contexto da educação é necessário refletir sobre o como educar professores, tanto no 

âmbito do ensinar como do aprender. É indispensável pensar sobre que perspectiva de ensino 

e que práticas pedagógicas propõem desenvolver em quem está aprendendo a capacidade de 

aprender. Essa proposta tem como objetivo buscar caminhos, na formação de professores de 

Geografia, que conduzam a uma prática docente mais significativa, que possibilite uma 

formação de sujeitos pensantes e críticos, e que conceba a associabilidade entre teoria e 

prática por meio da construção de práticas educativas emancipatórias.  

Alcançar essa totalidade atribui-nos a necessidade de pensar numa Didática que tenha 

compromisso com a busca da qualidade cognitiva das aprendizagens, e que esteja integrada à 

aprendizagem do pensar (LIBÂNEO, 2004). 

Os procedimentos metodológicos que serão implantados derivam inicialmente de uma revisão 

teórica sobre Estágio e docência, a pesquisa como princípio educativo, a formação de 

professores de Geografia. No entanto, desde março de 2006, já está sendo desenvolvido um 

trabalho docente junto aos acadêmicos, na disciplina Prática de Ensino, que possibilita a 

construção das habilidades teóricas para o desenvolvimento dessa pesquisa. Posteriormente 

será realizado o planejamento e a sistematização, em parceria com os acadêmicos, dos 

conteúdos e procedimentos que irão nortear os projetos de investigação, em seguida será 

observada a execução dos projetos de investigação nas escolas-campo. Finalmente será feita 

uma análise das atividades de investigação desenvolvidas pelos estagiários nas escolas campo, 

tendo como base os depoimentos dos alunos e o desempenho das atividades, considerando a 

pesquisa na formação de professores.  

O desenvolvimento com projetos de investigação na escola permite que se alcancem os 

seguintes objetivos: 

 

A construção de conhecimentos pelo aluno (formação de uma atitude indagadora, 

capacidade de identificar problemas e de processar informações); a prática da busca 

de conhecimentos (em outras palavras o aprender a aprender); a pratica do trabalho 

coletivo (importante do ponto de vista afetivo e disciplinar, pois favorece a 

cooperação nos trabalhos, a divisão de tarefas e o respeito ao trabalho do outro; e do 

ponto de vista intelectual a socioconstrução potencializadora do desenvolvimento); a 

tomada de decisões sobre aspectos da realidade pesquisada e a habilidade da 

apresentação de resultados de investigação. (CAVALCANTI, 2005, p.88) 

 



A autora ainda descreve que os temas que a Geografia trabalha são adequados a atividades 

com projetos, porque são amplos e quando sistematizados são possíveis de ser representados. 

Apresenta os projetos como uma modalidade de ensino que deve ser empregada, pela sua 

finalidade formativa, através de suas diferentes fases. Destaca ainda a importância de se 

trabalhar com a pesquisa real.  O aspecto fundamental da pesquisa real pressupõe a 

problematização, uma maneira de envolver o grupo em torno de um problema o que difere de 

uma pesquisa convencional no ensino do tipo estudo dirigido, aquela cujo conteúdo o 

professor determina que seja “pesquisado” em casa. (CAVALCANTI, 2002; 2005). 

A proposta de uma educação com base na pesquisa, que incorpore a prática ao lado da teoria, 

e que ultrapasse os muros da academia e da sofisticação da instrumentação, é apresentada por 

Demo (2001; 2005a), como forma de desmitificar o que é pesquisa. Ele defende a pesquisa 

como uma atividade que deve estar presente no ensino, no cotidiano das aulas e ao mesmo 

tempo fazer que ela seja uma condição de domínio da realidade que nos cerca, e não acontecer 

em momentos especiais, reservada a gente especial.  

A abordagem da pesquisa como princípio educativo na concretização dos estágios sob a 

forma de projetos “pode estimular o desenvolvimento da reflexão pelo despertar de uma visão 

sensível e interpretativa do espaço escolar, percepção das dificuldades que a escola enfrenta, 

mas também as conquistas reveladas nas ações que ali se estabelecem” (PIMENTA; LIMA, 

2004, p.228). 

 

A pesquisa no estágio, como um método de formação de futuros professores, se 

traduz, de um lado na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análise 

dos contextos onde os estágios se realizam; por outro, e em especial, se traduz na 

possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador 

a partir das situações de estágio, elaborando projetos que permitam ao mesmo tempo 

compreender e problematizar as situações que observam. Esse estágio pressupõe 

outra abordagem diante do conhecimento, que passe a considerá-lo não mais como 

uma verdade capaz de explicar toda e qualquer situação observada, o que tem 

conduzido estagiários a dizer o que os professores devem fazer. Supõe que se 

busque novo conhecimento na relação entre explicações existentes  e os dados que a 

realidade impõe e que são percebidos na postura investigativa.” (PIMENTA; LIMA 

, 2004, p. 46). 

 

Os projetos de investigação têm como roteiro teórico-prático, desenvolver o enfoque 

propedêutico, que seria os estagiários desenvolverem junto aos alunos uma abordagem 

conceitual inicial, promovendo por meio da abstração o desenvolvimento do conhecimento 



teórico. Em seguida faz-se um questionamento reconstrutivo que consiste em levantar 

questões que irão direcionar a investigação (DEMO, 2005).  

Os alunos estagiários ao levantar as possíveis respostas para esses questionamentos com os 

alunos, elas se tornarão hipóteses, que poderão ser comprovadas ou não mediante 

investigação. Após o processo de investigação, os resultados que serão trazidos para a aula, 

permitirão a análise e comparação das hipóteses. Dessa forma a investigação proporcionará o 

desenvolvimento do pensamento teórico articulado ao conhecimento empírico e a 

compreensão do fenômeno da escala local para a global. 

Os projetos de investigação irão trabalhar com temas que tenham relação com a realidade 

local e com os conteúdos escolares. Dessa forma a categoria lugar será uma das categorias 

norteadoras dos conceitos a serem utilizados pelos estagiários. A utilização de outras 

categorias pode surgir de acordo com a demanda. As categorias geográficas que serão 

adotadas nesse trabalho vão aflorar também dos conteúdos escolares selecionados 

espontaneamente pelos estagiários. A repetição de algumas temáticas leva-nos ao 

entendimento que essas escolhas não são mera coincidência. Assim, os temas que norteiam o 

interesse os alunos fazem parte do contexto histórico e social do local em que vivem e serão 

relevantes na seleção das categorias.  

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é uma instituição distribuída por todo Estado de 

Goiás que abarca uma grande comunidade acadêmica, na sua maioria com Unidades isoladas. 

O fato de ter sido criada recentemente, associada a sua dimensão, impõe-lhe um papel 

importante na formação da sociedade goiana. Isso faz da UEG uma das instituições superiores 

de ensino responsáveis em prover o conhecimento do mundo a partir do lugar e daí contribuir 

para a transformação da realidade local por meio do ensino e da pesquisa. 

O conhecimento geográfico do mundo se dá pelo conhecimento do real. O conhecimento do 

real cria uma consciência lúcida do mundo, promove o pensamento de análise e síntese, um 

pensamento mais profundo, isso porque é um produto histórico e traz a idéia de totalidade. 

Na pedagogia contemporânea está presente a idéia de totalidade. Assim, ela se apropria de 

uma didática que conduz os alunos a aprender investigar. Isso não significa estudar os 

produtos culturais e científicos da humanidade, mas reproduzir o caminho investigativo 

percorrido para se chegar nesses produtos. (LIBÂNEO, 2004).  

Para os professores darem conta dessa perspectiva de trabalho pedagógico é necessário refletir 

sobre o trabalho do professor, ele encontra a equivalência, na edificação de um trabalho 

intelectual significativo. Somente dessa forma é possível exercer seu papel social.  
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