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Resumo: esta pesquisa tem por objetivo analisar como têm sido formados os professores de 

Geografia do interior de Goiás, tendo em vista as demandas de alunos-jovens com uma 

cultura específica, com referentes do global e do local. Em particular, busca-se diagnosticar o 

processo de instalação e de “invasão” dos cursos de formação de professores de Geografia da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), nas 

cidades do interior de Goiás, e sua interferência na cultura local (articulada com o global) por 

meio da formação dos alunos-jovens; traçar o perfil dos alunos-jovens que ingressam nos 

cursos de Licenciatura em Geografia da UEG e da UFG; identificar as práticas espaciais 

cotidianas dos alunos-jovens estabelecidas no e com lugar (como plano do vivido) e sua 

interferência no processo formativo desses sujeitos e vice-versa; apontar necessidades e 

possibilidades de incluir, no currículo formal e no currículo praticado dos cursos de 

licenciatura em Geografia, elementos do lugar de vivência (numa correlação com o global) 

dos alunos-jovens para fomentar uma formação profissional significativa e de qualidade. Para 

tanto, foi realizada a coleta de informações em tempos-espaços distintos e com alunos-jovens 

diferentes, recorrendo-se a diversas técnicas de investigação: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, questionário, narrativas, grupos de discussão e entrevistas. A pesquisa é de 

natureza qualitativa, mas não deixa de utilizar dados quantitativos, pois graças a abundância 

de informações coletadas, houve a necessidade de, em alguns momentos, sintetizá-las em 

quadros e codificá-las em números (brutos, porcentagens), que são apresentados sob a forma 

de tabelas e gráficos. No que se refere à dimensão teórico-metodológica da pesquisa, ela 

fundamenta-se na dialética e no aporte vigotskiano como princípio básico para a análise e 

interpretação dos resultados. Ao longo da pesquisa, procurou-se demonstrar que um dos 

caminhos possíveis para potencializar a formação inicial de professores de Geografia e para 

torná-la significativa para os alunos em formação é incluir a cultura geográfica dos alunos-

jovens como eixo comum às disciplinas de todo o curso, como mediação dos conceitos e 

conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Educação Superior. Formação de professores de Geografia. Cultura 

geográfica. Lugar. Alunos-jovens. 
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Resumen: esta pesquisa tiene por objetivo analizar cómo han sido formados los profesores de 

Geografía del interior del estado de Goiás, considerando las demandas de alumnos-jóvenes 

con una cultura específica, con referencias de lo global y lo local. En particular, se busca 

diagnosticar el proceso de instalación y de “invasión” de los cursos de formación de 

profesores de Geografía de la UEG y de la UFG, en las ciudades del interior de Goiás, y su 

interferencia en la cultura local (articulada con lo global) por medio de la formación de los 

alumnos-jóvenes; trazar el perfil de los alumnos-jóvenes que ingresan a los cursos de 

Licenciatura en Geografía de la Universidad del Estado de Goiás (UEG) y de la Universidad 

Federal de Goiás (UFG); identificar las prácticas espaciales cotidianas de los alumnos-jóvenes 

establecidas en el lugar y con el lugar (como plano de lo vivido) y su interferencia en el 

proceso formativo de esos sujetos y vice-versa; apuntar necesidades y posibilidades de incluir, 

en el currículum formal y en el currículum practicado de los cursos de licenciatura en 

Geografía, elementos del lugar de vivencia (una correlación con lo global) de los alumnos-

jóvenes para fomentar una formación profesional significativa y de calidad. Por eso, fue 

realizada la recolección de informaciones en tiempos-espacios distintos y con alumnos 

jóvenes-diferentes, recurriéndose a diversas técnicas de investigación: pesquisa bibliográfica, 

investigación documental, cuestionario, narrativas, grupos de discusión y entrevistas. La 

investigación es de naturaleza cualitativa, pero no sin el uso de datos cuantitativos, ya que 

gracias a abundancia  de informaciones recolectadas, había la necesidad de, en algunos 

momentos, sintetizarlas en cuadros y codificarlas en números (brutos, porcentajes), que son 

presentados bajo la forma de tablas y gráficos. En lo que se refiere a la dimensión teórico-

metodológica de la investigación, esta se fundamenta en la dialéctica y se apoya en el aporte 

vigotskiano como principio básico para el análisis e interpretación de los resultados. A lo 

largo de la investigación, se procuró demostrar que uno de los caminos posibles para 

potencializar la formación inicial de profesores de Geografía y para tornarla significativa para 

los alumnos en formación es incluir la cultura geográfica de los alumnos-jóvenes como eje 

común a las disciplinas de todo el curso, como mediación de los conceptos y los contenidos 

geográficos trabajados en la sala de aula. 

 

Palabras clave: Educación Superior. Formación de profesores de Geografía. Cultura 

geográfica. Alumnos-jóvenes. 
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Summary: this research aims to examine how they have been trained teachers of Geography 

in Goiás, in view of the demands of young students with a culture - specific, referring to the 

global and the local. In particular, it seeks to diagnose the installation process and the 

"invasion" of training courses for teachers of Geography State University of Goiás (UEG) and 

the Federal University of Goiás (UFG), in the interior of Goiás, and their influence on local 

culture (articulated with the global) by through the formation of student youth; profiling of 

students - young entrants in undergraduate degree in Geography UEG and UFG; identify the 

spatial practices of everyday students - young and established in place (such as plan living) 

and the interference in the formation of these subjects and vice versa; pointing needs and 

possibilities to include in the formal curriculum and the curriculum of the courses of practiced 

degree in Geography, elements of the place of living (in correlation with overall) of student 

youth to promote professional training meaningful and quality. Therefore, we collected 

information on time - space distinct and different students - young, resorting to various 

research techniques: literature , documentary research, questionnaire, narratives, focus groups 

and interviews. The research is qualitative in nature, but not without using quantitative data, 

because thanks to plenty of information collected, there was a need in some instances, 

synthesizing them into frames and encode them into numbers (gross percentages), which are 

presented in the form of tables and graphs. As regards the size of the theoretical and 

methodological research, it is based on the dialectic and vigotskyan contribution as a basic 

principle for the analysis and interpretation of results. Throughout this study, we sought to 

demonstrate that one of the possible ways to enhance the initial training of teachers of 

geography and to make it meaningful for students in training is to include the geographical 

culture of students as young - axis common to all disciplines the course, such as mediation of 

concepts and geographic content worked in class. 

 

Keywords: Higher Education. Training teachers of Geography. Geographical culture. Place. 

Students – Young. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O interesse por esta pesquisa surgiu dos estudos realizados no Núcleo de Pesquisa 

sobre Educação e Cidade (NUPEC)
1
. Entre os vários temas abordados e discutidos pelo grupo 

nas reuniões, um deles tratou do jovem. Nos debates foram destacadas questões de diversas 

ordens, como: ser jovem no mundo contemporâneo; as culturas juvenis; as práticas espaciais 

cotidianas desses sujeitos; as posições que ocupam na sociedade; suas demandas de 

sobrevivência; o acesso ao consumo; os projetos de vida; dentre outros. 

Com isso, começaram a se descortinar muitos outros assuntos que não se 

apresentavam como preocupação sobre o jovem, vistos como possibilidades de pesquisa na 

Geografia, tais como a juventude rural e a presença de alunos-jovens na universidade. Nesse 

contexto, teve-se, então, a atenção despertada para buscar uma melhor compreensão de como 

os alunos-jovens se relacionam com a universidade, com o curso de formação de professores 

e, em específico, com o saber geográfico. 

Essa opção foi motivada justamente porque a trajetória de uma pesquisa não se 

separa da trajetória de vida do pesquisador. Sendo assim, é importante situar-me no processo. 

Em novembro de 1994, aos quinze anos de idade, prestei o vestibular para o curso de 

Licenciatura em Geografia na Faculdade de Educação Ciências e Letras de Morrinhos 

(FECLEM), hoje Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Unidade Universitária de 

Morrinhos.
2
 No entanto, esse não era o curso que eu queria fazer.  

Desejando cursar Psicologia ou Medicina, fui obrigada, pelas circunstâncias da 

vida, cursar Geografia. O ano do meu vestibular foi também o ano que meu pai faleceu. 

Imatura e sem condições financeiras, optei por fazer um dos cursos que essa instituição 

oferecia, por dois motivos: primeiro, pela proximidade de minha residência; segundo, por ser 

gratuita.  Já a razão da escolha do curso, esta foi influenciada por três fatores: (1) pela 

                                                             
1 O NUPEC é um grupo composto por professores formadores da UFG, alunos da licenciatura, do mestrado e do 

doutorado em Geografia, que discutem e investigam questões sobre Educação e Cidade. Esse grupo foi criado no 

âmbito do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica do Instituto de Estudos Socioambientais 

da Universidade Federal de Goiás, sendo coordenado pela Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti. 
2 Os professores que se formaram até 1998, em sua grande maioria, têm seus diplomas chancelados pela 

Faculdade de Educação Ciências e Letras de Morrinhos – FECLEM. Entretanto, em 1999, foi criada, pelo 

governo de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), uma universidade multicampi, com a unificação de 
várias faculdades isoladas estaduais distribuídas pelo interior do Estado. Essa instituição nasceu no contexto de 

significativas reformas para a educação superior e no bojo de um acirrado processo de expansão das Instituições 

de Educação Superior (IES). O credenciamento da UEG se deu por meio do Decreto nº. 5.560 de 01/03/2002 do 

Governador do Estado, com efeito retroativo a 16 de abril de 1999. Assim, a partir da data de sua criação, os 

diplomas passaram a ser chancelados pela UEG, mesmo aqueles que até então não haviam sido emitidos.  
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inexistência do curso pretendido; (2) por ser a melhor opção que tinha no momento; (3) por 

ser o mais concorrido, o que me levou a acreditar que Geografia era o melhor curso que havia 

na instituição.  

Minha expectativa era a de ter um diploma que pudesse me garantir o acesso a 

melhores oportunidades profissionais, para além das atividades laborais que realizei/realizava 

como: doméstica, auxiliar de escritório e vendedora em loja. Não necessariamente pensava 

em ser professora.  

Em 1999, concluí o curso. Foi quando percebi que a posse do diploma não me 

assegurava de forma automática a entrada num emprego de nível correspondente ao diploma. 

Faltava-me experiência para conseguir um trabalho na rede particular ou na rede pública de 

ensino, como professora substituta. Além disso, havia anos que não se realizava concurso 

público para professor, tanto na rede municipal quanto na estadual. 

Com a dificuldade de inserção profissional, decidi continuar o percurso 

acadêmico. Queria fazer pós-graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu (mestrado 

e doutorado), mas em Morrinhos não existia. Assim, trilhei outros percursos profissionais até 

que, em 2002, retomei os estudos. Matriculei-me na especialização sobre Ensino de Geografia 

e Meio Ambiente na UEG, curso que concluí em 2003. Nesse mesmo ano, passei a fazer parte 

do quadro de professores da UEG, mais especificamente do curso de Licenciatura em 

Geografia. Em 2007, entrei no mestrado em Geografia do Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), curso que concluí em 

2009.   

Desde que assumi a docência tenho observado que a UEG-Morrinhos, mais 

especificamente o curso de Geografia, a cada ano tem recebido um contingente de estudantes 

cada vez mais jovens. Ao buscar compreender os fatores que têm contribuído para a entrada 

de alunos muito jovens na universidade, constatou-se que isso se deve em razão das políticas 

de correção de fluxo nos ensinos Fundamental e Médio,
3
 diminuindo consideravelmente o 

número de reprovações nesses níveis de ensino; do processo de ampliação do acesso ao 

Ensino Superior, calcado na democratização, expansão e interiorização das Instituições de 

Educação Superior (IES) pelo país; e da expansão de matrículas no Ensino Superior público, 

aumentando consideravelmente o número de vagas nas universidades públicas e privadas.  

                                                             
3 Segundo o Censo Escolar 2010, esse movimento que considera o comportamento de rendimento escolar, 

denominado fluxo escolar pelos especialistas, tem levado alunos cada vez mais jovens a serem aprovados e, 

consequentemente, promovidos às séries subsequentes. Ou seja, aumenta-se o número de alunos habilitados a 

ingressar nas próximas etapas de escolarização (BRASIL, 2010b). 
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Mas até que ponto esse processo contribuiu para uma redefinição do Ensino 

Superior no Brasil e, especificamente, em Goiás? Em que medida essa expansão, ao ser 

concretizada numa realidade local (no caso aqui tratado as cidades do interior de Goiás), 

mantém correspondência com os desafios, as necessidades e perspectivas que perpassam pela 

formação de professores em nível nacional/global? Essa expansão tem ampliado o acesso aos 

cursos de formação de professores? Como se configura essa realidade em Goiás? Essa 

expansão do acesso tem sido acompanhada por uma formação de qualidade? O que seria 

necessário considerar/ter como referência para que essa correlação quantidade de 

acesso/interiorização do ensino superior-licenciaturas/qualidade de formação se efetive? 

De certa forma, essas questões não têm se configurado como uma preocupação do 

universo acadêmico, em especial dos cursos de formação de professores em Geografia. 

Consulta realizada em teses e dissertações defendidas em 41 Programas de Pesquisa e Pós-

Graduação em Geografia no Brasil, reconhecidos/recomendados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2009, no período de 2005 a 2011, 

mostrou que não há pesquisas que buscam compreender o processo de expansão e 

interiorização do Ensino Superior no Brasil, tampouco se a ocorrência/efetivação desse 

movimento expansionista tem sido acompanhada de qualidade e qual é o público que as IES 

têm recebido nos últimos anos, isto é, quem são os alunos-jovens que estão matriculados nos 

cursos de licenciatura em Geografia, quais são suas principais características, seus 

determinantes.  

E no âmbito da universidade, quais debates têm sido feitos com relação à inserção 

de alunos-jovens nos cursos de formação de professores em geral? Essa também parece não 

ser uma preocupação das universidades que oferecem esses cursos, pois nos debates 

acadêmicos e/ou planejamentos pedagógicos as discussões não são orientadas com base na 

necessidade de se compreender quem são esses sujeitos, o que pensam, o que fazem, quais os 

seus anseios, dificuldades, necessidades, expectativas e frustrações com relação à formação 

profissional. Na maioria das vezes, elas giram em torno da imaturidade, da falta de 

compromisso com o processo formativo e da evasão desses alunos, discussões essas que, sem 

dúvida, são também importantes.  

Então, que lugar nós professores reservamos na universidade para pensar a 

heterogeneidade do público universitário? Temos nos preocupado em conhecer quem são 

esses sujeitos, que culturas juvenis estão presentes no meio acadêmico? Há um interesse dos 

professores em compreender como os jovens se relacionam com o saber acadêmico, saber 

esse que se organiza em torno das normas e da produção científica? 
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Cumpre dizer que minha preocupação com a presença de alunos-jovens na 

universidade advém do fato de que grande parte dos meus alunos vivencia os mesmos 

conflitos e questionamentos que vivi, quando da minha inserção como aluna no Ensino 

Superior. Por várias vezes, em momentos de conversas tidas com esses sujeitos, apareciam 

questões que se transformavam ao longo do processo de formação em objeto de 

reflexão/discussão, e que, de certa forma, fazem parte dos questionamentos que se propõem 

discutir nesta pesquisa.  

Nesse contexto, a presente pesquisa procura trazer à tona uma diversidade de 

questões para o caso específico do curso de Geografia: como formar o professor de Geografia 

relacionando elementos da cultura geográfica dos alunos-jovens com as especificidades 

teóricas da ciência geográfica? Como a experiência cotidiana de alunos-jovens carregada de 

sentidos, de histórias, de imagens e de representações geográficas e não-geográficas é 

considerada em sua formação profissional? Até que ponto os cursos de formação de 

professores de Geografia levam em conta os interesses, as atitudes e as necessidades 

individuais e sociais dos alunos-jovens na sua formação inicial? Em que medida o lugar de 

vivência dos jovens, como ponto de articulação entre o global em constituição e o local como 

especificidade concreta, tem sido considerado como referência da abordagem dos conteúdos 

que são trabalhados nas diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura em Geografia? 

Sendo esses os questionamentos que inspiram a tese, esta pesquisa se orienta em 

torno de duas questões principais, quais sejam: até que ponto as práticas espaciais locais 

definem a cultura dos alunos-jovens e o quanto isso interfere/é considerado na sua formação 

inicial? Como formar o professor de Geografia com a qualidade requerida para uma prática 

docente voltada ao exercício da cidadania na sociedade do século XXI?  

Assim, esta pesquisa tem por objetivo analisar como têm sido formados os 

professores de Geografia do interior de Goiás, tendo em vista as demandas de alunos-jovens 

com uma cultura específica, com referentes do global e do local. Constituem-se objetivos 

específicos desta pesquisa:  

 Diagnosticar o processo de instalação e de “invasão” dos cursos de formação de 

professores de Geografia da UEG e da UFG, nas cidades do interior de Goiás, e sua 

interferência na cultura local (articulada com o global) por meio da formação dos 

alunos-jovens; 

 Traçar o perfil dos alunos-jovens que ingressam nos cursos de Licenciatura em 

Geografia da UEG e da UFG;  
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 Identificar as práticas espaciais cotidianas dos alunos-jovens estabelecidas no e com 

lugar (como plano do vivido) e sua interferência no processo formativo desses sujeitos 

e vice-versa; 

 Apontar necessidades e possibilidades de incluir, no currículo formal e no currículo 

praticado dos cursos de licenciatura em Geografia, elementos do lugar de vivência 

(numa correlação com o global) dos alunos-jovens para fomentar uma formação 

profissional significativa e de qualidade.  

Esses objetivos compõem a ideia norteadora desta pesquisa, que gira em torno da 

formação do professor em Geografia.  Como se sabe muito já foi dito sobre essa formação, 

indicando que ela ainda apresenta muitos desafios a serem superados; que é preciso investir 

esforços no sentido de propiciar uma formação sólida aos professores, para que sejam capazes 

de ensinar e compreender o seu papel como mediador entre o aluno e o conhecimento; e que 

ela não se dá somente nos cursos superiores, uma vez que o processo formativo é contínuo. 

(CAVALCANTI, 2005, 2008b, 2011c; CALLAI, 2009; SOUZA, 2009; LOPES, 2010; 

MARTINS, 2010) 

Diante disso, pensando especificamente nos cursos de licenciatura em Geografia, 

como estruturá-los tendo como referência a preparação para uma prática docente com a 

qualidade necessária para o mundo de hoje? Como pensar o processo formativo de maneira 

que, ao final do curso, os futuros professores da Educação Básica possam ter uma base 

teórico-conceitual e prática que os possibilite, no exercício da docência, encaminhar o ensino 

de forma que os alunos possam construir seu próprio conhecimento e que a aprendizagem 

deles possa ser significativa? 

Pressupõe-se que aprender Geografia é importante para a formação cidadã e que a 

aprendizagem precisa estar centrada na construção/aquisição de conhecimentos que possam 

ser utilizados na vida cotidiana, como “ferramenta” de percepção e de intervenção no mundo. 

Assim, entende-se que, para o professor de Geografia exercer uma prática docente que dê 

conta de uma aprendizagem significativa dos alunos da Educação Básica, é preciso que o 

processo formativo também seja significativo para os alunos em formação. Só dessa forma 

eles conseguirão atribuir significado aos conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula e 

estabelecer uma conexão entre a Geografia escolar e a Geografia acadêmica.  

Nesse propósito, parte-se dos seguintes princípios: para que o curso de Geografia 

possa se tornar significativo para os alunos, a qualidade da formação de professores precisa se 

efetivar; e para que consiga aproximar o que é vivido-percebido-concebido com o que é 

ensinado/aprendido pelos alunos na universidade, há de romper ou pelo menos minimizar a 
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distância entre os conteúdos trabalhados na universidade com os ensinados na escola. Para 

tanto, os cursos devem ter como referência: (1) os contextos locais em que eles se realizam; 

(2) o lugar de vivência dos alunos (numa correlação do local com o global); (3) as práticas 

espaciais (cotidianas ou as dos finais de semana) inscritas e instauradas pelos alunos no e com 

o lugar; (4) os sujeitos que estão se formando para serem professores – os jovens que residem 

nas cidades pequenas e médias do interior do Brasil e de Goiás.  

Resumindo, um dos caminhos para potencializar a formação inicial de professores 

de Geografia seria incluir, no conjunto curricular desses cursos, elementos da cultura 

geográfica dos alunos-jovens, aqui entendida como uma rede de relações complexas e 

contraditórias que envolvem as vivências cotidianas dos sujeitos no e com o lugar. Ela é 

singular, tem uma dimensão individual, mas muitos dos seus referentes são sociais, 

combinando-se numa lógica global/local. É comandada pelos modos de ser e viver, de habitar 

e transitar, de trabalho e lazer, pelos valores e comportamentos, pelos projetos de vida, pelas 

demandas de sobrevivência e formas de sociabilidade, assim como pelas práticas espaciais e 

pelos modos (singulares) de uso e apropriação do espaço, seja ele o lugar habitado por esses 

sujeitos, o lugar de trabalho, de prática das atividades de lazer e de estabelecimento de 

relações de sociabilidade. 

Tomar a cultura geográfica dos alunos-jovens como elemento de problematização 

do processo formativo é estudar, portanto, os processos e produtos das práticas espaciais dos 

alunos-jovens estabelecidas no e com o seu lugar de vivência. E é aqui que entra o esforço do 

professor em mediar esse conhecimento empírico da realidade, num encontro/confronto com 

o conhecimento científico, visando promover o desenvolvimento do pensamento teórico-

conceitual dos alunos. 

Com base no que foi exposto e na busca por alcançar os objetivos propostos, essa 

investigação exige um olhar que possibilite ver além das aparências e das formas mais 

visíveis, palpáveis e quantificáveis. Para isso, é preciso trabalhar com a subjetividade, a 

singularidade, a perspectiva do sujeito, os modos com que cada indivíduo considera seu 

processo de formação pessoal e profissional, aspectos esses constituídos na interface com o 

eu, com o outro e com o mundo. Nesse sentido, a abordagem teórico-metodológica de 

investigação utilizada deverá encaminhar-se para a compreensão de uma forma singular de 

apreender essa realidade social, que é dinâmica, contraditória e histórica como uma totalidade 

complexa e em movimento.  

Considerando que o tipo de pesquisa a ser utilizado em uma investigação depende 

de fatores como o tema, a natureza do objeto e o problema de pesquisa, dentre as diferentes 
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abordagens de investigação científica, a pesquisa qualitativa apresenta-se como a orientação 

teórico-metodológica que melhor atende a essas exigências. Ela se refere, entre outras coisas, 

ao estudo da vida dos sujeitos, compreendendo análises de comportamentos, de sentimentos, 

de emoções, de crenças, de expectativas e de práticas sociais cotidianas, pessoais ou coletivas. 

A pesquisa qualitativa pode oferecer condições mais satisfatórias para responder 

às indagações formuladas inicialmente, bem como possibilita o contato natural e particular 

com os sujeitos envolvidos, ao procurar apreender os significados por eles atribuídos aos 

fenômenos estudados.  

Para Pires (2012), a pesquisa qualitativa se caracteriza em geral: por sua 

flexibilidade de adaptação durante seu desenvolvimento, inclusive no que se refere à 

construção do objeto de investigação; por sua capacidade de se ocupar de objetos complexos 

(instituições sociais, grupos instáveis) ou objetos ocultos (difíceis de apreender ou perdidos 

no passado); por possibilitar a combinação de diferentes técnicas de coleta de informações; 

por sua capacidade de descrever em profundidade inúmeros aspectos da vida social (cultura e 

experiência vivida); por sua abertura ao mundo empírico (a partir do enfoque indutivo) e para 

a descoberta de fatos inconvenientes ou negativos.  

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p. 163), “as pesquisas 

qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade 

de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”. A variedade de fontes de informação, 

coletadas por meio de instrumentos diferenciados, possibilita o cruzamento de informações e 

a compreensão da realidade pesquisada.  

Poupart (2012) colabora com essa discussão, ao afirmar que a pesquisa qualitativa 

não se pratica sobre um modelo único. Ao contrário, ela abrange uma grande variedade de 

técnicas ou abordagens, uma pluralidade de pontos de vista epistemológicos e teóricos e 

demanda diferentes modelos de análise, que podem variar de acordo com as situações, os 

objetivos de pesquisa, ou ainda, a posição epistemológica do pesquisador.  

Independente de a abordagem ser qualitativa entende-se, com base em Cellard 

(2012), que a qualidade e a validade de uma pesquisa resultam, por sua vez, em boa parte, das 

precauções tomadas pelo pesquisador, no que se refere à diversidade dos instrumentos de 

pesquisa, da qualidade das informações coletadas e das correlações/intersecções que dão 

profundidade, riqueza e refinamento à análise. Uma análise confiável precisa cercar-se de 

informações provenientes, tanto quanto possível, de diversos instrumentos de pesquisa, de 

fontes documentais, de pessoas ou grupos diversos. Além disso, demanda do pesquisador a 
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capacidade de explorar diferentes pistas teóricas, de se questionar e de apresentar explicações 

originais acerca do objeto em estudo.  

 Orientada por esse raciocínio, esta pesquisa foi realizada em tempos-espaços 

distintos e com indivíduos diferentes, recorrendo-se a diversas técnicas de coleta de 

informações, como forma de alcançar resultados mais fidedignos e precisos do que se propôs 

investigar. As técnicas utilizadas foram: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

questionário misto com questões semiabertas e fechadas (de múltipla escolha), narrativas, 

grupos de discussão e entrevistas semiestruturadas.  

Graças à abundância de informações coletadas
4
 por meio desses instrumentos, 

houve a necessidade, vez por outra, de sintetizá-las em quadros e de codificá-las em números 

(brutos, porcentagens), os quais são apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, para que, 

posteriormente, fossem submetidos a processos de análise qualitativa.  

Essa opção metodológica permitiu a redução das informações coletadas a formas 

manejáveis e interpretáveis, visando a uma maior objetividade e precisão na análise, evitando-

se, por conseguinte, longas descrições verbais superficiais (GERARDI; SILVA, 1981). Por 

essa razão a pesquisa também não deixa de ser quantitativa, sob o ponto de vista da técnica. 

Cabe ressaltar que, a pesquisa de natureza qualitativa não nega o tratamento 

quantitativo das informações recolhidas, nas estratégias de análise e de produção do 

conhecimento. Ao contrário, a abordagem qualitativa e os dados numéricos e estatísticos se 

completam nesta pesquisa, na busca de uma melhor compreensão do objeto de estudo.  

A unidade de análise utilizada na pesquisa é composta por alunos-jovens com 

idade entre 15 e 24 anos,
5
 aprovados no vestibular de 2007 a 2011, de universidades públicas 

estaduais e/ou federais presentes em alguns municípios da Mesorregião do Sul Goiano que 

possuem curso de Licenciatura em Geografia. Trata-se da UFG-Catalão e da UFG-Jataí; da 

UEG-UnU Morrinhos; da UEG-UnU Pires do Rio; e da UEG-UnU Quirinópolis (Figura 1). A 

cada uma dessas instituições de ensino enviou-se solicitação de carta de anuência, para a 

coleta de informações junto aos alunos dos cursos de Geografia (Apêndice A). 

 

 

                                                             
4 Entende-se que a pesquisa qualitativa não busca “dados” propriamente, mas “informações” acerca do objeto em 

estudo para produção de “dados”, que serão, posteriormente, interpretados e discutidos à luz da teoria.  
5 Parte-se do entendimento de que jovem é mais que uma questão etária, é uma condição. No entanto, para os 

fins desta pesquisa a delimitação dessa faixa etária se faz importante, uma vez que esse recorte etário é 

oficialmente usado no Brasil para fins estatísticos e políticos, é adotado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), e os dados encontrados sobre a Juventude, em sua maioria, estão relacionados à faixa etária utilizada 

nesta pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A3o_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morrinhos_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pires_do_Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quirin%C3%B3polis
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A escolha desses sujeitos da pesquisa deve-se ao fato de que mais de 60% dos 

alunos aprovados para os cursos de licenciatura em Geografia da UEG e da UFG
6
 se 

encontrarem na faixa etária de 15 a 24 anos. Essa informação foi obtida em consulta realizada 

nos Questionários Socioeconômicos e Culturais dos candidatos inscritos e aprovados nos 

processos seletivos de 2007 a 2011.  

Cabe assinalar que a opção por realizar esta pesquisa em mais de uma instituição 

não teve como fito a realização de uma análise comparativa dos cursos e dos alunos-jovens, 

tampouco fazer uma descrição simplista de informações e dados que, a priori, são percebidos 

de imediato. A principal razão disso está nas falas desses sujeitos, consideradas relevantes 

para captar a realidade dos cursos em que se encontram matriculados. Nesse sentido, vale 

lembrar que as ações e os comportamentos dos jovens são orientados por concepções, 

percepções, significados, valores e sentimentos que não são desvelados de forma imediata, e 

suas explicações dependem da compreensão das inter-relações que se manifestam em cada 

contexto em que estão inseridos (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). Por 

isso, para uma maior profundidade (com a pesquisa nos cursos) e amplitude (pelos 

instrumentos de pesquisa variados) da discussão apresentada, foi necessário proceder ao 

cruzamento das informações coletadas, buscando responder à problemática da investigação e 

confirmar (ou refutar) o pressuposto da pesquisa. 

No caso da pesquisa bibliográfica, foi realizada a leitura de livros, de dissertações 

de mestrado e teses de doutorado, de periódicos e revistas científicas, para construir o objeto 

de investigação e fundamentar as categorias analíticas, visando com isso, segundo Deslauriers 

e Kérisit (2012), manter um equilíbrio entre o trabalho empírico e o trabalho teórico. Assim, o  

processo de formação de professores de Geografia foi abordado e analisado segundo os 

seguintes autores: Cavalcanti (1998, 2002b, 2008b, 2011c), Leão (2008), Lopes (2010), Souza 

(2009), Sampaio (2006), Pimentel (2010), Santos (2012), Martins (2010), entre outros. A 

categoria lugar foi discutida com base em  Carlos (2007a, 2007b), Santos (1996, 2002), 

Massey (1997, 2000, 2012), Tuan (1983), Callai (2006, 2009, 2010) etc.  

No que se refere às políticas de formação de professores, baseou-se nos seguintes 

documentos e autores: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – 

9.394/96 (BRASIL, 1996a) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – 

DCNs (BRASIL, 2002b), Barcelos (2004), Leão (2008) e outros. Para tratar do tema da 

juventude, utilizaram-se as discussões teóricas de Dayrell (2001, 2003, 2007, 2011), Canclini 

                                                             
6 Essas informações foram disponibilizadas pelas IES via e-mail e em CD-ROM.   
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(1997, 2006), Pais (2003, 2005, 2013), Lefebvre (1991a, 1991c), Carlos (2007a, 2007b), 

dentre outros.  

A pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos 

que não receberam nenhum tratamento científico. Nesta fase, foram analisados os documentos 

que orientam os cursos de formação de professores de Geografia, como o Projeto Pedagógico 

dos Cursos (PPC) e os planos de ensino das disciplinas de conteúdos específicos dos cursos 

de licenciatura em Geografia da UEG e da UFG (de 2010-2011). Essa análise teve o objetivo 

de verificar se os professores de disciplinas de conteúdos específicos da área, dos cursos 

investigados, desenvolvem pesquisas relacionadas ao seu campo de atuação e na escala 

local/regional, bem como se propõem conteúdos, metodologias de ensino e bibliografias que 

tratam desses lugares.   

Para a construção do perfil socioeconômico e cultural dos alunos-jovens, foi 

elaborado um questionário com cinquenta questões semiabertas e fechadas (de múltipla 

escolha) (Apêndice B). Antes de aplicá-lo aos sujeitos da pesquisa, ele foi testado com alguns 

alunos do curso de Geografia da UEG/UnU-Morrinhos e da UFG-Goiânia, que levaram de 20 

a 30 minutos para respondê-lo. Após isso, mediante sugestões dos participantes do teste, 

algumas questões foram modificadas, com o intuito de deixá-las mais claras. Posteriormente, 

o instrumento foi aplicado, no período de setembro de 2010 a novembro de 2011, a todos os 

alunos-jovens regularmente matriculados e frequentes às aulas no período da coleta dessas 

informações. Com base nos parâmetros mencionados, obteve-se uma amostra de 235 

questionários respondidos.  

Outro procedimento utilizado foram as narrativas. Acredita-se que essa técnica 

possibilita não só o reconhecimento dos sujeitos da pesquisa como atores e autores de sua 

história, como também permite ao pesquisador abordar o mundo empírico do entrevistado. 

Segundo Cunha (2009, p. 6), ao recorrer a esse instrumento de pesquisa, “o pesquisador 

legitima o papel do ser humano como produtor de conhecimentos, no caso específico das 

narrativas, um ser contador de histórias, cujos pensamentos, emoções, sentimentos e, 

sobretudo, experiências são fontes inesgotáveis de dados”. 

Nessa etapa, foi adotada a abordagem do “inventário de saberes” (CHARLOT, 

1999), como forma de experimentar uma nova metodologia de pesquisa na produção de fontes 

orais (Apêndice C). Essa técnica consistiu na produção de um texto pelos sujeitos da pesquisa, 

sendo orientada por sete perguntas abertas e pelo seguinte enunciado: “Desde que nasci, 

aprendi muitas coisas, em casa, na rua, na escola e em outros lugares. São muitas as 
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experiências geográficas cotidianas na/da cidade onde moro. O que me ficou de mais 

importante dessa espacialidade local foi...”.  

O uso de narrativas objetivou dar visibilidade aos lugares de vivência dos alunos-

jovens a partir das imagens e representações construídas por eles sobre os aspectos 

positivos/negativos de sua cidade e os lugares, paisagens e/ou eventos 

frequentados/vivenciados.  Buscou-se, ainda, compreender de que forma esses sujeitos se 

relacionam e se apropriam dos diversos lugares das cidades onde moram. E se isso era 

considerado ou não nas diferentes disciplinas dos cursos de Geografia em que se encontravam 

matriculados.  

Depois de testar as narrativas com alguns alunos dos cursos de Geografia da 

UEG-Morrinhos e da UFG-Goiânia, esse instrumento foi aplicado ao máximo de alunos-

jovens dos cinco cursos de Geografia das IES em que se realizou a pesquisa, no período de 

outubro de 2011 a março de 2012.  Noventa alunos aceitaram participar dessa etapa da 

investigação, mas apenas cinquenta e oito narrativas foram aproveitadas para análise.   

Cabe esclarecer que essa quantidade de narrativas aplicadas se justifica por dois 

motivos principais: primeiro, pela necessidade de se obter um maior número de imagens e 

representações do lugar de vivência dos alunos-jovens, uma vez que eles moram em trinta e 

três municípios diferentes. No entanto, mesmo com essa preocupação, muitas das cidades de 

origem dos sujeitos da pesquisa não foram representadas, como poderá ser observado no 

Capítulo 3, seja porque os alunos não se encontravam em sala de aula no dia da aplicação das 

narrativas, seja porque não se dispuseram a participar dessa etapa da pesquisa, ou porque as 

narrativas foram descartadas. Segundo, pela distância da IES em que se realizou a pesquisa. 

Caso se aplicassem as narrativas a apenas dez alunos, por exemplo, e se as informações 

fossem julgadas insuficientes para a análise, haveria a necessidade de se retornar às 

instituições novamente, interferir nas aulas de um ou outro professor, já que o instrumento foi 

aplicado a esses sujeitos em sala de aula, e solicitar a colaboração de outros alunos para 

responder ao instrumento em questão.   

Após a aplicação dos questionários e confirmando-se o caminho das narrativas, 

um terceiro momento foi pensado, considerando-se que alguns estudos (CUNHA, 1998; 

CHARLOT; BAUTIER; ROCHEX, 1992; GAUTHIER; GAUTHIER, 2001; CENPEC; 

LITTERIS, 2001; SOUZA, 2009) apontam para os limites da utilização de instrumentos 

baseados exclusivamente na escrita para se conhecer um fato ou fenômeno. Com isso, foi 

adotado outro instrumento na coleta de informações conhecido como “grupo de discussão” 
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(WELLER, 2006; TURRA NETO, 2008), o qual privilegia uma maior interação e inserção do 

pesquisado no universo dos sujeitos.  

Segundo Weller (2006), os grupos de discussão, como método de pesquisa, têm 

sido bastante utilizados nas pesquisas com jovens nos últimos anos. Constituem uma 

ferramenta importante para a reconstrução dos contextos sociais e dos modelos que orientam 

as ações dos sujeitos. O uso dessa ferramenta não representa propriamente uma economia de 

tempo, já que essas entrevistas coletivas geram um grande número de informações, o que 

pode dificultar sua transcrição. A vantagem obtida por meio da utilização desse instrumento, 

na pesquisa com jovens, deve-se a alguns fatores: primeiro, porque os jovens, estando entre 

colegas da mesma faixa etária, sentem-se mais à vontade para utilizar seu próprio vocabulário 

e para travarem diálogos interativos, o que pode refletir melhor a realidade cotidiana dos 

sujeitos; segundo, porque a discussão entre integrantes que pertencem ao mesmo meio social 

permite perceber detalhes desse convívio, o que não é possível captar na entrevista narrativa 

ou por meio de outra técnica de entrevista. 

O critério de escolha dos alunos-jovens que fizeram parte dos grupos de discussão 

deu-se com base nas informações obtidas nas narrativas. Os grupos não foram orientados por 

uma amostra representativa em termos estatísticos, mas foram selecionados e convidados 

entre quatro e dez alunos-jovens para cada um dos cinco grupos, considerando-se que a 

pesquisa foi realizada nas cinco Instituições de Educação Superior citadas anteriormente.  

Os grupos de discussão foram agendados previamente com os alunos-jovens, 

quanto ao dia, horário e local de realização. Foi realizada uma sessão para cada grupo, no 

período de junho de 2012 a maio de 2013, na própria instituição onde os jovens estudam.  

Cada sessão foi estruturada por meio de um tópico-guia (Apêndice D), com seis questões a 

serem investigadas, não se pautando em roteiro a ser seguido à risca e tampouco se 

apresentando aos alunos-jovens, para que não ficassem com a impressão de que se tratava de 

um questionário a ser respondido com base em um esquema de perguntas-respostas 

estruturado previamente (WELLER, 2006). As questões do tópico-guia visavam não só 

compreender o que é “ser jovem”, o que é “ser jovem” (universitário) no interior de Goiás, 

como também reafirmar quais eram as práticas espaciais cotidianas dos sujeitos da pesquisa e 

como isso era considerado no processo formativo.  

Com o intuito de assegurar que o debate ocorrido nos grupos de discussão não 

tivesse sido influenciado pelo discurso de um ou outro jovem que participou dessa etapa, 

optou-se por aplicar mais um instrumento de coleta de informações, o qual consistiu na 

realização de uma entrevista semiestruturada com cinco alunos-jovens, sendo um de cada 
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curso de Geografia das cinco IES em que se realizou a pesquisa. Com esse instrumento 

buscou-se apenas reafirmar, ou não, as informações colhidas a partir das narrativas e dos 

grupos de discussão.  

Esses alunos foram escolhidos e convidados para participar da entrevista de forma 

aleatória. O local, o dia e o horário dessa etapa também foram agendados previamente com 

cada um dos jovens. Para a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro básico – que 

não foi rígido (Apêndice E) –, contendo cinco questões. Antes disso, foi feita uma entrevista 

piloto a um aluno-jovem da UEG-Morrinhos, para assegurar a clareza na exposição das 

questões aos entrevistados e, consequentemente, garantir respostas condizentes com os 

objetivos propostos. As entrevistas foram realizadas no período de junho de 2012 a maio de 

2013, na própria instituição onde estudavam, sendo gravadas em áudio – com duração 

aproximada de 10 a 20 minutos – e, posteriormente, transcritas literalmente.  

Nessa ordem, antes da realização de cada etapa, foram explicados aos alunos-

jovens envolvidos na pesquisa os cuidados éticos relativos à coleta das informações; os 

procedimentos de gravação e de transcrição do conteúdo dos grupos de discussão e das 

entrevistas, os quais poderiam ser submetidos à leitura deles antes de serem publicados; e que 

essa pesquisa foi submetida à análise e aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás (CEP 228/2011). Assim, uma primeira providência tomada na coleta de 

informações foi a obtenção de autorização escrita em um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice F), para que os alunos-jovens ou seus representantes legais (no caso de 

jovens menores de 18 anos) manifestassem sua anuência à participação na pesquisa. Com o 

intuito de obter autorizações para publicação dos depoimentos, também foi colhida a 

assinatura deles em um Termo de Cessão de Direitos de Uso e Publicação (Apêndice G).  

Na redação da tese, os alunos-jovens foram identificados por meio das letras que 

se referem às iniciais do tipo de instrumento e das cidades de origem da instituição em que 

estudam, seguidas por um número identificador acrescidas das letras AJ, como por exemplo, 

EQ-AJ 01. Essa opção pela designação dos sujeitos por códigos teve a finalidade de 

salvaguardar a identidade de cada um. Também sobre isso eles foram informados 

previamente.  

Cabe ressaltar que esta investigação se apoia na dialética como princípio básico 

para a análise e a interpretação dos resultados. Busca-se nesse método uma orientação para o 

conhecimento da realidade da formação de professores de Geografia e das contradições 

peculiares ao processo formativo, que coexistem numa totalidade estruturada e verticalizada, 

muitas vezes não atendendo à realidade dos alunos-jovens e do contexto local/regional em que 
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os cursos estão inseridos. Acredita-se que a partir dessa análise é possível propor um 

movimento interno no interior dos cursos de licenciatura em Geografia, o que requer esforços 

dos profissionais envolvidos no processo formativo, na busca de promover transformações 

qualitativas na formação do professor de Geografia.  

Do ponto de vista do ensino, esta pesquisa se apoia no aporte vigotskiano, uma 

vez que essa perspectiva leva em consideração a importância de que pensamento e ação sejam 

estudados de forma integrada, sem sobreposição de um sobre o outro; a importância da 

mediação na construção do conhecimento; da necessidade de haver uma interação dialética 

entre conhecimento empírico e conhecimento científico, considerados a base de um domínio 

específico do conteúdo; e de que as relações estabelecidas com o meio e com os outros 

interferem no processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento.  

Tais elementos são importantes para esta pesquisa, pois se toma como ponto de 

partida a ideia de que o processo de interação social e de mediação favorece aos alunos-jovens 

a construção do conhecimento específico/especializado dos conteúdos geográficos, elemento 

necessário na constituição do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é essencial ao ato 

de ensinar (SHULMAN, 2005; VIGOTSKI, 2008). 

Foi mediante a análise das informações obtidas com esses procedimentos e na 

busca de compreender os questionamentos levantados ao longo da pesquisa e os propósitos 

investigativos, que se estruturou a tese em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo traz uma discussão sobre alguns dos princípios da formação e 

prática docentes e de seus problemas ainda não resolvidos, de acordo com teóricos que 

abordam esse assunto. Apresenta, também, uma discussão sobre o processo de 

democratização, expansão e interiorização da Educação Superior no Brasil e em Goiás; os 

programas do governo federal que têm contribuído para o aumento do número de vagas nas 

Instituições de Educação Superior; e as políticas de cotas na UEG e UFG que, conjuntamente 

com os demais processos e programas, contribuem diretamente para um maior acesso de 

jovens no nível superior. Além disso, aborda a formação inicial de professores de Geografia 

no contexto dessa expansão, a possibilidade de utilizar o lugar de vivência do aluno (numa 

correlação como o global) como referência permanente e essencial do processo formativo e a 

compreensão que se tem dessa categoria que compõe o pensamento geográfico.  

O segundo capítulo traz uma discussão sobre o conceito de juventude, visando 

compreender quem são os jovens, os seus signos, as relações que eles estabelecem com o 

lugar de vivência e com a universidade. Apresenta, ainda, o perfil socioeconômico e cultural 

dos sujeitos desta pesquisa, de forma que se possa compreender quem são os alunos-jovens 
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dos cursos de formação de professores de Geografia do interior de Goiás, suas singularidades, 

desigualdades e diferenças. Busca, por fim, demonstrar, a partir da análise das narrativas, dos 

grupos de discussão, da entrevista e da análise dos planos de ensino das diferentes disciplinas 

dos cursos de Geografia das IES pesquisas, a possibilidade de se considerar o lugar de 

vivência do aluno como referência na e da formação inicial. 

O terceiro capítulo apresenta uma discussão sobre o lugar de vivência dos alunos-

jovens utilizando-se, para isso, dos dados oficiais do Estado de Goiás e das representações 

desses sujeitos sobre a cidade que habitam. Busca, também, apontar quais são as práticas 

espaciais cotidianas e os modos de uso do espaço urbano dos alunos-jovens, assim como se o 

que é vivido-percebido-concebido por esses sujeitos tem sido considerado como referente da 

abordagem dos diferentes conteúdos trabalhados no curso de formação de professores de 

Geografia. 

O quarto capítulo traz, inicialmente, uma discussão sobre o papel da universidade 

na formação de professores autônomos, na ampliação de uma cidadania crítica e criativa e no 

desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual dos alunos-jovens. Na sequência buscam-

se pontuar algumas dimensões a serem repensadas na construção do Projeto Pedagógico dos 

cursos de formação de professores de Geografia, de forma que considere os alunos em 

formação e os contextos locais em que se desenvolvem, tendo a pesquisa como princípio 

formativo e o lugar de vivência dos alunos-jovens como eixo norteador do planejamento e 

desenvolvimento curricular do curso em questão. 

Nas considerações finais, apresenta-se uma síntese do percurso da pesquisa 

realizada, retomando os objetivos, os questionamentos e os resultados alcançados.  

Resta dizer, portanto, que esta pesquisa encontra a sua justificativa no fato de que 

o tema ainda não foi trabalhado. Por isso mesmo, se faz necessário situar a relevância desta 

investigação, bem como as contribuições que seus resultados possam vir a oferecer ao campo 

da formação de professores, sobretudo quanto ao preenchimento de lacunas e respostas a 

algumas das interrogações até o momento contornadas/ignoradas pela maioria dos estudos que 

tratam do tema. A melhoria dos cursos de formação de professores, em específico os de 

Geografia é, assim, em longo prazo, a intenção primeira desta pesquisa. E como 

desdobramento disso, a melhoria da qualidade do ensino de Geografia na Educação Básica. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA  

 

 

Este capítulo objetiva discutir os desafios da formação inicial de professores e a 

possibilidade de tornar o lugar de vivência do aluno uma referência da formação inicial de 

professores de Geografia, visando tornar o processo formativo significativo para os alunos-

jovens.  

Para tanto, é necessário explicitar o processo de expansão e interiorização da 

Educação Superior no Brasil e em Goiás, uma vez que há uma maior diversificação de 

públicos, com o ingresso de novos sujeitos diante da ampliação de oportunidades de acesso 

para o jovem. Isso equivale a dizer que tem se colocado em pauta a necessidade de uma nova 

dinâmica nos cursos de formação de professores, incluindo processos formativos capazes de 

despertar nos alunos-jovens o interesse pela formação e pela profissão docente.   

Organizado em quatro partes, este capítulo contempla, na primeira, os avanços e 

desafios concernentes à formação de professores com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394 (BRASIL, 1996a) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCNs (BRASIL, 2002b), sem, contudo, fazer uma historiografia do processo que 

levou a aprovação dessas políticas educacionais.  

A segunda parte apresenta alguns dados e análises gerais do processo de expansão 

e interiorização do Ensino Superior Público no Brasil e em Goiás nos últimos anos. Nesse 

Estado que se localizam as Instituições de Educação Superior (IES), onde estudam os alunos-

jovens, sujeitos desta pesquisa: Universidade Federal de Goiás (UFG) – Câmpus de Catalão e 

de Jataí –, e Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Unidades de Morrinhos, Pires do Rio e 

Quirinópolis. Vale-se, portanto, dos dados relativos ao Censo da Educação Superior do Brasil  

(BRASIL, 1998 a 2010), elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep), no que se refere às IES, suas diferentes formas de organização 

acadêmica e categorias administrativas, os locais de oferta, as vagas e os cursos oferecidos, os 

candidatos que os disputam, o número de matrículas, entre outros. Esses dados compõem um 

quadro detalhado, permitindo, assim, verificar o processo de expansão e interiorização da 
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Educação Superior no Brasil e em Goiás, sua situação atual e evolução, assim como o 

resultado das políticas públicas em curso direcionadas a esse nível de ensino.  

A terceira parte apresenta alguns programas do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Esses programas ampliaram significativamente o número de vagas na Educação 

Superior, contribuindo, por conseguinte, para um maior acesso de jovens ao Ensino Superior. 

Trata-se do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies), do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) e do Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Além disso, apresenta as ações afirmativas, consideradas como medidas de 

democratização do acesso à universidade.  

Cabe ressaltar que não se fará aqui uma discussão do processo histórico que 

orientou e tem orientado a expansão e interiorização do Ensino Superior no país e em Goiás. 

Tampouco se quer tratar dos pontos positivos e/ou negativos desse crescimento, das tensões, 

exigências e desafios enfrentados pela Educação Superior. O intuito é o de oferecer uma visão 

de conjunto da evolução desse crescimento, bem como de discutir as políticas e medidas de 

democratização do acesso à universidade, que, aliadas às políticas de “fluxo escolar” dos 

ensinos Fundamental e Médio, têm contribuído para que os estudantes, neste contexto 

regional, cheguem cada vez mais jovens ao Ensino Superior.   

A quarta parte aborda a formação inicial em Geografia no contexto da expansão e 

interiorização da Educação Superior no Brasil e a necessidade de se repensar o processo 

formativo. Parte-se do pressuposto de que o lugar de vivência dos alunos pode potencializar a 

formação docente, na tentativa de superar ou pelos menos minimizar os problemas e desafios 

que são históricos nas licenciaturas.  

Por último, a quinta parte traz uma discussão acerca da compreensão que se tem 

da categoria lugar, como plano do vivido, numa correlação do local com o global.  

 

1.1 Os cursos de licenciatura em Geografia, no contexto da LDBEN 9.394/96 e das 

DNCs: avanços e desafios 

 

A formação de professores não ocorre à parte da política universitária e da política 

estatal. No que se refere à legislação, as mudanças foram muitas. Nos anos 1990, o Brasil 

evidencia um cenário de ações propositivas no campo das políticas educacionais, 

especialmente o Ensino Superior, que experimentou significativas alterações em sua 

configuração e funcionamento. O conjunto dessas ações resultou na promulgação da nova Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), também chamada de Carta 

Magna da Educação.  

Segundo Bittar, Oliveira e Morsosini (2008), a LDB 9.394/96 constitui-se em um 

marco histórico importante na educação brasileira. Essa lei não só contribuiu para a 

reestruturação e reformulação dos diferentes níveis e modalidades da educação, como também 

desencadeou um processo de implementação de reformas, políticas e ações educacionais, 

respaldadas pelas transformações em curso na sociedade contemporânea.  

Acerca da Educação Superior, conforme refere Medina (2006), a LDB e as 

legislações complementares instituídas em sua maioria pelo Ministério da Educação (MEC) 

trouxeram mudanças na organização, na estrutura e no funcionamento das Instituições de 

Educação Superior (IES). Segundo a autora, elas redefiniram o papel do “ensino universitário 

para suprir demandas do contexto de mudanças, sobretudo a produção do conhecimento e a 

formação profissional, e apontam como alternativa a diversificação e diferenciação 

institucional pela flexibilização”. (ibid, p. 2)  

No que tange à formação de professores, a LDB 9.394/96 propôs algumas 

mudanças na forma de organização dos cursos e na estruturação curricular. Segundo Gatti e 

Barreto (2009), essas mudanças se efetivaram a partir de 2002, com a promulgação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica 

(DCNs), e nos anos subsequentes com a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, das 

diretrizes curriculares para cada curso de licenciatura. 

 Na avaliação de Barcelos (2004), as DCNs foram, de fato, o dispositivo oficial 

que materializou a nova proposta para a formação de professores no Brasil. Essas diretrizes 

passaram, portanto, a orientar a reforma dos cursos de licenciatura, contudo sem 

desconsiderar as demais políticas educacionais, cujo pressuposto da educação deve ser 

baseada na eficácia e na eficiência. Essa política esteve assentada na ideia de que existia um 

problema pedagógico. Esse problema se expressava pela inadequação dos currículos de 

formação e por um problema organizacional, dada a incapacidade das atuais instituições 

formadoras de darem conta das demandas de formação de professores. Por conseguinte, a 

reformulação propõe ações nesses dois âmbitos. 

Quanto à formação de professores de Geografia no Brasil, em muitos cursos havia 

divisão entre bacharelado e licenciatura, vinculada à ideia de que ao bacharel cabem a 

pesquisa e a produção de conhecimento, e ao licenciado, a aplicação do conhecimento 

produzido, a despeito do conhecimento de que a formação de ambos pouco se diferenciava. 

De qualquer modo, faltou aos cursos maior clareza na diferenciação do que seria a formação 



36 

em bacharelado e licenciatura, distinguindo essas duas modalidades não apenas nos seus 

campos de atuação, mas igualmente na grade curricular. 

Consequentemente, a partir de 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

passou a adotar procedimentos e diretrizes diferenciados para essas duas modalidades de 

ensino. Fundamentada na Resolução CNE/CP 1/2002 e no Parecer CNE/CP 28/2001, a 

preparação de professores da Educação Básica deveria ser realizada como um processo 

autônomo, em curso de licenciatura, com uma estrutura que dispusesse de uma identidade 

própria. 

Segundo a Resolução CNE/CP 2/2002, essa formação deveria ser efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 horas (não podendo ser realizada em tempo 

inferior a três anos de formação). A articulação teoria-prática deveria garantir, nos projetos 

pedagógicos, dimensões dos componentes comuns: 400 horas de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio curricular supervisionado a 

partir da segunda metade do curso; 1.800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; e 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais. 

Após as modificações ocorridas na legislação, a formação em licenciatura na área 

de Geografia passou a ser embasada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores para a Educação Básica. Desse fato resultou a necessidade de reformulação do 

currículo e a elaboração de projetos pedagógicos para contemplar tais diretrizes. Para 

autorizar, reconhecer ou renovar os cursos o prazo máximo para a implementação desses 

projetos era o ano de 2004, conforme o disposto nas Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 

2/2002.  

No entanto, a Resolução CNE/CP nº 02/2004, adia esse prazo de adequação dos 

cursos de formação de professores, até a data de 15 de outubro de 2005. Por sua vez, a 

Resolução CNE/CP nº 01/2005 dá nova redação à ao Art. 15 da Resolução CNE/CP n° 

2/2004, acrescentando que as IES decidirão pela aplicação, ou não, das DCNs aos cursos de 

licenciatura e aos alunos que estivessem matriculados sob o regime de Currículos Mínimos, 

conforme as suas normas internas.  

Segundo Freitas (2007), as DCNs provocaram movimentos diferenciados e 

contraditórios no desenvolvimento e materialização da organização curricular de cada IES, 

dependendo das concepções norteadoras dos currículos, da história e trajetória das áreas 

específicas da licenciatura.  
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Nesse raciocínio, cabe perguntar: de que forma as diretrizes curriculares têm se 

materializado e se efetivado no âmbito dos cursos de formação de professores de Geografia 

no Brasil, em nível superior?  

Para Leão (2008),
7
 as DCNs e o Parecer CNE/CP 9/2001, que fundamentou a 

criação dessas diretrizes, constituem documentos valiosos para a reformulação do processo 

formativo, ao propor que as licenciaturas deveriam ganhar “terminalidade e integralidade 

própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico”. Contudo, 

ressalta o autor, os objetivos dessas diretrizes não foram alcançados, uma vez que elas não 

foram implantadas como deveriam, seja pelas dificuldades encontradas, seja pela falta de 

interesse dos envolvidos.  

Segundo Leão (2008), é a atual estrutura e a correlação de forças envolvendo o 

Ensino Superior no país que não permitiram às propostas das DCNs provocar mudanças nos 

cursos de licenciatura e nas Instituições de Educação Superior (IES). E acusa as IES, 

sobretudo as federais, de desenvolverem um ensino pautado no conteudismo e de valorizarem 

a pesquisa em detrimento do ensino. Completa dizendo que não há nelas “[...] espaços que 

permitiriam, na formação do futuro professor, o entendimento da Geografia como ciência, 

bem como dos aspectos que envolvem o ensino escolar” (LEÃO, 2008, p. 104). Considerado 

assim, o trabalho do professor tende a ser visto como algo secundário.  

Trata-se de um modelo de formação que se opõe à proposta das DCNs para os 

cursos de Licenciatura, que é o de formar, em nível superior, o professor da Educação Básica. 

Com especificidade própria e fugindo de uma formação centrada no bacharelado, os cursos 

com tal modelo não estabelecem um equilíbrio entre o domínio dos conteúdos específicos e a 

sua adequação à situação pedagógica.   

O Parecer CNE/CP 28/2001 ressalta que a dimensão prática deve fundamentar o 

processo formativo. A correlação teoria e prática precisa permitir um movimento contínuo 

entre o saber e o fazer, possibilitando ao futuro professor criar soluções apropriadas na 

resolução de situações complexas e singulares, próprias do ambiente das escolas de Educação 

Básica.  

Efetivamente, a aproximação entre essas duas dimensões é um desafio da 

formação de professores, tendo em vista que o currículo da maioria desses cursos não busca 

uma aproximação da escola como lugar privilegiado na formação docente. E, quando buscam, 

                                                             
7 Ainda que Leão (2008) tenha focalizado seus estudos no âmbito da formação inicial de professores de 

Geografia oferecida por cinco IES públicas e privadas do Estado de Minas Gerais, suas problematizações 

certamente auxiliam na compreensão dos problemas e desafios do processo formativo no Brasil como um todo. 
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a escola mais parece ser um local de aplicação das teorias apreendidas na universidade do que 

um espaço de socialização e produção de saberes.  

Leão (2008, p. 103) assinala ainda que a matriz curricular dos cursos é reflexo da 

concepção de Geografia dos professores formadores, na maioria dos casos não articulando as 

dimensões que contemplam a formação profissional docente com a ação dos professores 

formadores. Ou seja, os licenciandos “[...] formam-se em cursos organizados em função das 

diferentes áreas do conhecimento, e não em função da construção do conhecimento 

geográfico”. 

Muito do que se tem produzido nas diferentes áreas do conhecimento ressoam na 

formação de professores, seja pela ausência ou pela presença de disciplinas/conteúdos 

relacionados ao que há de “novo” na produção científica, que muitas vezes não atende à 

realidade do campo de atuação do professor, que é a escola. Vale dizer que a elaboração de 

um currículo envolve concepções diversas, disputas e interesses pessoais dos profissionais 

envolvidos, que muitas vezes buscam demarcar espaço, seja com a inserção de determinadas 

disciplinas, seja com o aumento de carga horária de algumas já implantadas.  

Instala-se, por conseguinte, um grande desafio para o processo formativo, que 

decorre da não possibilidade de aquisição de muitos dos conhecimentos “novos” em uma 

determinada etapa do processo formativo. 

O que deveria ser feito então? Incluir esses conhecimentos novos na formação 

inicial? Criar disciplinas novas e excluir outras? Se a resposta for afirmativa, que critérios 

adotar nessa escolha? Como pensar o currículo dos cursos de formação de professores, que se 

apresenta muitas vezes fragmentado, pautado numa listagem de conteúdos e disciplinas 

julgadas importantes para formar o professor, ao passo que deveria se constituir em um 

currículo integrado, articulado ao tipo de profissional docente demandado sociedade e pelo 

mercado de trabalho? 

Parte dessas preocupações está presente nas DCNs, mediante a defesa de um novo 

modelo de formação docente, pautado na articulação entre a dimensão teórica e a dimensão 

prática e alicerçado em um currículo voltado para uma efetiva aproximação entre as 

instituições formadoras e as escolas de Educação Básica. Para tanto, as licenciaturas deverão 

enfrentar os problemas existentes no campo institucional e no campo curricular.  

De acordo com o Parecer CNE/CP 09/2001, algumas das questões que precisam 

ser enfrentadas na formação de professores para a Educação Básica referem-se à 

desconsideração tanto do repertório de conhecimento dos professores em formação quanto das 
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especificidades próprias da Educação Básica e das áreas que compõem o quadro curricular do 

ensino básico.  

Segundo o citado documento, nem sempre os cursos de formação de professores 

levam em consideração a formação insuficiente que os alunos tiveram na Educação Básica e 

muito menos os conhecimentos reais desses sujeitos como pontos de partida, para subsidiar o 

planejamento das ações de formação.  

Para reverter esse quadro de desconsideração do repertório de conhecimentos dos 

professores em formação e alcançar a qualidade tão almejada no processo formativo, o 

Parecer CNE/CP 09/2001 destaca a necessidade de os cursos de licenciatura tomarem para si 

a responsabilidade de superar as eventuais deficiências da escolarização básica e orientarem-

se para uma formação significativa do aluno. Nesse intuito, o professor formador precisa 

relacionar os conteúdos básicos referentes às diferentes disciplinas do currículo tanto com “os 

fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade” quanto com “os fatos 

significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos”. (BRASIL, 2001b, p. 42). 

As DCNs defendem, assim, uma formação do professor da Educação Básica 

pautada na aprendizagem de saberes significativos, ou seja, naqueles “que remetem 

continuamente o conhecimento à realidade prática do aluno e às suas experiências”. 

(BRASIL, 2001b, p. 14). O documento considera que a formação deve estar ancorada numa 

perspectiva de simetria invertida, em que a formação oferecida seja coerente com a prática 

esperada do futuro professor da Educação Básica. 

Diante disso, emergem questões como as que seguem: até que ponto uma 

legislação contribui para o sucesso dos projetos de formação docente? Como estão 

estruturados os currículos dos cursos de Licenciatura em Geografia após as reformulações 

exigidas pela LDB 9394/96 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais?  Por que razões o 

currículo se organiza de tal forma? Quais as concepções de formação e de Geografia que 

fundamentam os projetos pedagógicos dos cursos? São considerados na formação inicial do 

professor de Geografia os saberes curriculares organizados e selecionados pela escola, em que 

os futuros professores da Educação Básica devem aprender a utilizar? Até que ponto as DCNs 

promoveram alterações curriculares e procedimentais nos currículos e nas práticas 

curriculares desse curso, levando a um diálogo mais efetivo entre as disciplinas específicas e 

as disciplinas pedagógicas e propiciando a mediação pedagógica e a formação de conceitos 

que devem orientar o trabalho docente e o ensino de Geografia? As políticas de formação de 

professores levam em consideração os contextos locais, uma vez que as licenciaturas 

passaram a ser ofertadas, em sua maioria, nas cidades do interior do país? Os jovens, na 
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condição de alunos, estão sendo considerados pela legislação que orienta a formação docente 

em nível superior? Em que medida as políticas educacionais, para a formação de professores, 

conseguiram democratizar as práticas escolares e reorientar as estruturas sociais e 

institucionais? As licenciaturas têm conseguido propiciar uma formação docente pautada em 

aprendizagens significativas?  

Acredita-se que a busca de respostas para esses questionamentos permite uma 

nova visão para estruturar os projetos de formação de professores de Geografia, tendo como 

referência uma prática docente com a qualidade necessária para o mundo de hoje.  

Cabe ressaltar que as ações políticas que buscaram interferir nessa qualidade da 

formação são as várias leis, diretrizes, resoluções, programas em âmbito federal, estadual e 

municipal que têm como objetivo ampliar a exigência da formação, em nível superior, para se 

ensinar Geografia na Educação Básica, por exemplo. E a consequência dessa exigência foi a 

expansão do Ensino Superior no Brasil, como possibilidade de ampliação do acesso aos 

cursos de formação de professores, o que será objeto de estudo no próximo item.  

 

1.2 A expansão e interiorização do Ensino Superior no Brasil e em Goiás como demanda 

da formação profissional contemporânea 

 

O processo de expansão e interiorização do Ensino Superior no Brasil teve início 

na década de 1970 e se intensificou nos anos 1990, principalmente após a aprovação da LDB 

9.394/96. Não por acaso, esse processo foi orientado por uma ideologia desenvolvimentista, 

pautada na necessidade de qualificação de mão de obra como prerrequisito do 

desenvolvimento nacional. 

Segundo Bittar, Oliveira e Morsosini (2008), no que tange ao Ensino Superior, a 

LDB, mesmo sendo a responsável pela implementação de alterações significativas nesse nível 

de ensino, não freou o processo expansionista privado, de caráter empresarial, instituído pela 

“reforma universitária” (Lei nº. 5.540/68). Ao contrário, esta lei (LDB 9.394/96) ampliou e 

instituiu um sistema diversificado e diferenciado, por meio, sobretudo, dos mecanismos de 

acesso, da organização acadêmica e dos cursos ofertados.  

Esse movimento expansionista, segundo Chaves, Lima e Medeiros (2008), faz 

parte das políticas neoliberais do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e teve 

continuidade no governo Lula (2003-2010) e nas novas estratégias de atuação do governo 

federal reservadas para a Educação Superior. Esse conjunto de medidas normativas incentivou 

a interiorização, seja por meio da criação de novos campi ou de novas instituições públicas, 

seja pela expansão das IES privadas e, entre outros objetivos, busca atender aos alunos das 
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camadas mais pobres da população brasileira, que não possuem condições de se deslocar para 

os grandes centros urbanos para cursarem o nível superior. 

A expansão do Ensino Superior é um dos principais objetivos do Plano Nacional 

de Educação 2001-2010 (PNE),
8
 uma vez que, dentre os vários objetivos e metas do PNE para 

a Educação Superior, o plano intenciona:  

 
[...] prover, até o final da década, a oferta da educação superior para, pelo menos, 

30% da faixa etária de 18 a 24 anos; estabelecer uma política de expansão que 

diminua as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do país; 

estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância, utilizando-o, 

inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, 

regulares ou de educação contínua; diversificar o sistema de ensino, favorecendo e 

valorizando estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e 
que atendam clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, 

profissional liberal, em novas profissões, para exercício do magistério ou de 

formação geral. (BRASIL, 2001c, p. 33-34). 

 

É inegável que parte significativa dos objetivos e metas do PNE aponta para ações 

que contribuem efetivamente para a melhoria da Educação Superior. Muitos desses objetivos 

ainda não foram cumpridos e fazem parte do Projeto de Lei do PNE 2011-2020, que se 

encontra em tramitação no Congresso Nacional, e que prevê, dentre outras metas e estratégias, 

a “expansão da oferta da educação superior, sobretudo a pública, por meio da ampliação do 

acesso e permanência na instituição educacional” (BRASIL, 2011a, p.1).  

No que se refere à meta do MEC de matricular 30% dos jovens de 18 a 24 anos no 

Ensino Superior até 2010, ela não foi alcançada, uma vez que, segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2009, a proporção de jovens de 18 a 24 anos que 

frequentavam o Ensino Superior subiu de 8,9% em 2001 para apenas 14,6%. Embora tenha 

crescido o número de matrículas nos últimos anos, o documento diz que ainda são poucos os 

jovens que concluíram ou frequentam esse nível de ensino no Brasil. Nesse contexto, o novo 

PNE 2011-2020 propõe incluir 33% dos jovens brasileiros na Educação Superior até 2020 

(BRASIL, 2011a).  

                                                             
8 Foi a LDB nº. 9.394/96 que determinou e condicionou a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), 
aprovado pela Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. O PNE define as diretrizes, objetivos e metas: para cada 

nível e modalidade de ensino; para a formação dos professores e valorização do magistério; e para a gestão e 

financiamento da educação, para um período de dez anos, a contar da data de publicação da respectiva lei. Esse 

plano tem por objetivo "a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do 

ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, 

com sucesso, na educação pública e democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 

2001c, p. 5). 
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Para o cumprimento dessa meta, o documento tematiza, entre outros assuntos, os 

processos de expansão da oferta da Educação Superior, sobretudo pública, por meio da 

interiorização e ampliação do acesso/permanência na instituição, além do respeito e 

atendimento às diversidades étnicas, religiosas, econômicas e culturais.  

 

Desconcentração regional e interiorização das IES 

 

A estratégia de expansão da Educação Superior no Brasil tem se intensificado nos 

últimos anos e pode ser medida pela desconcentração regional e interiorização das 

instituições, de forma quantitativa e proporcional.  

No que se refere à expansão de IES no país, verifica-se que, no período de 1998 a 

2010, o número de instituições cresceu 164,2%.  Ao se comparar os dados de 1999 com os de 

2002, verifica-se que a Educação Superior teve um processo de expansão acelerada, 

principalmente no interior, com o acréscimo de 1.477 novas instituições. Esse crescimento, 

por sua vez, ocorreu basicamente no setor privado, com o surgimento de 1.410 novas 

instituições, contra 67 do setor público (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de Instituições de Educação Superior por categoria administrativa, localização 

(capital e interior) e grandes regiões – Brasil (1996 a 2010) 

Categoria 

Administrativa 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Brasil 922 973 1.180 1.637 2.013 2.270 2.252 2.378 

Federal 57 57 61 73 87 105 93 99 

Estadual 74 74 61 65 75 83 82 108 

Municipal 80 78 54 57 62 60 61 71 

Privada 711 764 1.004 1.442 1.789 2.022 2.016 2.100 

Categoria 

Administrativa 

Capital  Interior 

2000 2002 2004 2006 2008 2010  2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Total  435 592 719 811 811 826  745 1.045 1.294 1.459 1.441 1.552 

Federal 38 48 53 55 54 60  23 25 34 50 39 39 

Estadual 21 24 27 27 28 31  40 41 48 56 54 77 

Municipal - - - - - -  54 57 62 60 61 71 

Privada 376 520 639 729 729 735  628 922 1.150 1.293 1.287 1.365 

 
1999   2010   

Região Total Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 900 56 74 81 689 2.377 99 108 71 2.099  

Norte 34 7 4 1 22 146 14 5 6 121 

Nordeste 101 13 16 14 58 432 25 17 22 368 

Sudeste 553 23 22 40 468 1.169 34 67 30 1.038 

Sul 120 9 17 13 81 386 17 15 9 345 

Centro-Oeste 92 4 15 13 60 244 9 4 4 227 

Fonte: MEC/Inep, Sinopse da Educação Superior (BRASIL, 1998-2010). Organizada pela autora. 
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Numericamente, o sistema nacional de Ensino Superior privado é predominante 

no Brasil. Em 2010, do total de 2.378 Instituições de Educação Superior, 2.100 (88,3%) eram 

privadas. Esses dados demonstram, por sua vez, o quanto o sistema de educação superior no 

Brasil está privatizado. Entre as IES públicas, 99 são federais, 108 estaduais e 71 municipais.  

Os dados demonstram que em 2000 existiam 435 IES instaladas nas capitais 

brasileiras e 745 no interior. Em 2010, o número de instituições dobrou, representando um 

crescimento de 101,5%, ou 1.198 novas instituições. Desse total, 65,3% das instituições 

situavam-se no interior do país.  

Esse crescimento, no entanto, não foi homogêneo. Para se ter uma ideia da 

velocidade dessa expansão, basta observar que, nesse período, segundo a região e categoria 

administrativa, em termos percentuais a Região Norte foi a que mostrou o maior crescimento 

de instituições, com 329,4%, seguida das regiões Nordeste (328,7%), Sul (221,7%), Centro-

Oeste (165,2%) e Sudeste (111,4%). Verifica-se, ainda, que a distribuição regional das IES 

tem se dado por intermédio do setor privado em todas as regiões brasileiras (Tabela 1). 

No Estado de Goiás, entre 1998 e 2010, houve um crescimento de 110,5% no 

número de IES. Em 1998, as instituições públicas representavam 68,4% da Educação Superior 

no Estado. Em contrapartida, em 2010, as instituições privadas cresceram significativamente e 

passaram a ser responsáveis por 90% das IES em Goiás (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Número de Instituições de Educação Superior por categoria administrativa, organização 

acadêmica e localização (capital e interior)
 
– Goiás (1998 a 2010)                                                                      

Categoria 

Administrativa 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Goiás 38 35 56 61 69 74 80 

Pública 26 9 10 14 8 8 8 

Federal 1 2 3 4 4 3 3 

Estadual 13 1 1 1 1 1 1 

Municipal 12 6 6 9 3 4 4 

Privada 12 26 46 47 61 66 72 

Categoria 

Administrativa 

Capital  Interior 

2000 2002 2004 2006 2008 2010  2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Total  7 13 15 20 23 27  28 43 46 49 51 53 

Pública 1 2 2 2 2 2  8 8 12 6 6 6 

Federal 1 2 2 2 2 2  1 1 2 2 1 1 

Estadual - - - - - -  1 1 1 1 1 1 

Municipal - - - - - -  6 6 9 3 4 4 

Privada 6 11 13 18 21 25  20 35 34 43 45 47 

Fonte: MEC/Inep, Sinopses Estatísticas da Educação Superior (BRASIL, 1998-2010). Organizada pela autora. 
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Das instituições públicas, em 1998, contava-se com uma instituição federal – a 

UFG –, treze IES estaduais e doze municipais. No Censo de 2010, o Estado contava com 80 

IES, sendo 27 localizadas na capital Goiânia e 53 nas cidades do interior. Desse total, oito 

instituições pertenciam à rede pública, sendo três federais – a própria UFG e dois Institutos 

Federais de Educação Tecnológica (IF) –, uma estadual (UEG) e quatro municipais, e 72 

faziam parte da rede privada. Verifica-se, assim, uma taxa de crescimento de 110,5% no 

número de instituições no período compreendido.  

Vale observar, no entanto, que as instituições públicas multicampi, tanto as 

federais como as estaduais, foram consideradas no Censo do Ensino Superior como uma só 

unidade. Se os campi fossem acrescentados aos dados estatísticos, diminuiria, em parte, a 

diferença tão gritante entre o setor público e o setor privado, no Censo de 2010, uma vez que 

a UFG possui os campi de Catalão, de Jataí e de Goiás, assim como a UEG conta com 41 

unidades universitárias, uma unidade universitária de Ensino à Distância (EaD), cinco polos 

universitários e dezesseis polos de EaD.
9
 

A diminuição no número de IES estaduais no período de 1998 e 2010 se explica 

pelo fato de que algumas instituições isoladas foram unificadas entre 1998 e 1999, 

constituindo-se em uma única instituição, a UEG. Essa instituição, com sede em Anápolis, foi 

concebida a partir de uma estrutura multicampi, ao unificar 28 autarquias estaduais isoladas 

distribuídas pelo interior do Estado e a Universidade Estadual de Anápolis (UNIANA) (Lei 

nº. 13.456/99). 

É o que apontam Ristoff e Giollo (2006), ao afirmarem que até 1998 o número de 

instituições públicas era maior que o de instituições privadas. Todavia, em 1999, tanto a rede 

pública quanto a rede privada passaram a contar com 21 Instituições de Educação Superior. 

Isso se deve, sobretudo, à aglutinação das faculdades estaduais isoladas em uma só 

instituição, a UEG, e à grande expansão do setor privado. 

Como se pode verificar, tanto em nível nacional quanto estadual, a expansão da 

Educação Superior vem se processando controlada pelo setor privado e buscando se 

interiorizar cada vez mais, de forma a atingir um novo público que até então não tinha acesso 

ao Ensino Superior.  

 

 

 

 

                                                             
9  Informação disponível em: www.ueg.br. Acesso em: 12 jan. 2012. 

http://www.ueg.br/
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Crescimento/diversificação das Instituições de Educação Superior e da oferta de cursos de 

graduação presencial  

 

Além do processo de desconcentração e interiorização, verifica-se um movimento 

de diversificação das IES e da oferta de cursos. A Educação Superior no Brasil compreende 

uma organização acadêmica complexa e diversificada, criada a partir da abertura concedida 

pela LDB 9.934/96, que prevê a criação de IES com variados graus de abrangência e 

especialização, e por portarias, resoluções e decretos específicos que definem as atribuições 

de cada instituição que oferece o nível superior. 

Essa diversificação institucional, conforme o Decreto nº. 5.773 de 9 de maio de 

2006, apresenta-se organizada em faculdades, centros universitários e universidades, os quais 

podem ser públicos (federal, estadual, municipal) ou privados (particular, comunitária, 

confessional, filantrópica), oferecer desde programas, cursos de graduação presenciais ou a 

distância, até a pós-graduação lato e stricto sensu (BRASIL, 2006b). 

Assim, levando-se em conta essa diversificação na organização acadêmica, com 

base nos dados do Censo do Ensino Superior de 2000 a 2010, verifica-se um crescimento 

mais intenso no número de Centros Universitários (152%) e Faculdades (112%), seguidos dos 

Institutos Federais (IF) ou Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) (94,7%), e 

das universidades (21,7%).  

O Censo do Ensino Superior de 2010 aponta que os centros universitários e as 

faculdades estavam majoritariamente vinculados ao setor privado, correspondendo a 94% e 

93%, respectivamente. Por sua vez, as universidades estavam distribuídas, proporcionalmente, 

entre o sistema público (53%) e o privado (47%). 

Em 1998, Goiás possuía três universidades e 35 faculdades estaduais isoladas, 

faculdades integradas ou centros universitários. Em 2010, o Estado contava com quatro 

universidades, três centros universitários, 71 faculdades e dois institutos federais. Como era 

de se esperar, concomitantemente ao aumento do número de IES, no período de 1999 a 2010, 

ocorreu um crescimento significativo no número de cursos de graduação presencial no Brasil, 

englobando a formação de licenciados, bacharéis e tecnólogos.  

O número de cursos de graduação saltou de 8.878 em 1999 para 28.577 em 2010, 

representando um crescimento de 321,9%. Desses, em sintonia com o crescimento do setor 

privado, 14.372 foram criados em instituições privadas e 5.327 em instituições públicas. 

Como era de se esperar, o maior crescimento no número de cursos entre as instituições 
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públicas ocorreu nas federais (191,9%), depois nas estaduais (119,7%) e municipais (89,2%) 

(Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Evolução do número de cursos de graduação presencial, segundo a categoria administrativa 

– Brasil (1999-2010) 

Ano Total Públicas Federais Estaduais Municipais Privadas 

1999 8.878 3.494 1.721 1.447 326 5.384 

2000 10.585 4.021 1.996 1.755 270 6.564 

2001 12.155 4.401 2.115 1.987 299 7.754 

2002 14.399 5.252 2.316 2.556 380 9.147 

2003 16.453 5.662 2.392 2.788 482 10.791 

2004 18.644 6.262 2.450 3.294 518 12.382 

2005 20.407 6.191 2.449 3.171 571 14.216 

2006 22.101 6.549 2.785 3.188 576 15.552 

2007 23.488 6.596 3.030 2.943 623 16.892 

2008 24.719 6.772 3.235 2.897 640 17.947 

2009 27.827 8.228 4.368 3.126 734 19.599 

2010 28.577 8.821 5.024 3.180 617 19.756 

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior (BRASIL, 1999-2010). Organizada pela autora. 

 

Embora o maior percentual no aumento de cursos tenha se verificado entre os 

IF/CEFETs (818,9%), no período de 1999 a 2010, as universidades continuam sendo 

responsáveis pela maior parte dos cursos existentes. Em 2010, elas administraram 14.144 

cursos, representando, assim, praticamente a metade de toda a oferta de cursos de graduação 

presencial nas IES do país (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Evolução do número de cursos de graduação presencial, segundo a organização acadêmica 

e a localização (capital e interior) – Brasil (1999-2010) 

Ano Total Capital Interior Universidades 
Centros 

universitários 
Faculdades 

IF / 

CEFETs 

1999 8.878 3.221 5.657 5.781 603 2.420 74 

2000 10.585 3.779 6.806 6.823 870 2.788 104 

2001 12.155 4.294 7.861 7.466 1.163 3.343 183 

2002 14.399 4.902 9.490 8.486 1.413 4.127 373 

2003 16.453 5.633 10.820 9.396 1.618 5.439 495 

2004 18.644 6.273 12.371 10.475 2.134 5.710 325 

2005 20.407 7.028 13.739 10.892 2.542 6.699 274 

2006 22.101 7.560 14.541 11.552 2.717 7.541 291 

2007 23.488 8.159 15.329 11.936 2.880 8.331 341 

2008 24.719 8.732 15.987 12.351 3.238 8.725 405 

2009 27.827 10.386 17.441 13.865 3.580 9.897 485 

2010 28.577 10.689 17.888 14.144 3.576 10.177 680 

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior (BRASIL, 1999-2010). Organizada pela autora. 
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Vale observar, no entanto, que a ampliação da oferta de novos cursos nas IES do 

país se deu sobretudo no período noturno, fato esse que pode ser comprovado pelo domínio de 

matrículas nos cursos de graduação presencial, no noturno. Tal constatação leva ao 

entendimento de que isso propiciou uma maior democratização no acesso ao Ensino Superior, 

especificamente na rede pública.  

É o que apontam Bittar, Almeida e Veloso (2008), ao afirmarem que uma das 

formas de ampliar o acesso dos jovens ao Ensino Superior poderia se dar com uma maior 

oferta de cursos de graduação noturnos. Segundo as autoras, as instituições públicas não 

ampliaram significativamente a oferta de vagas no noturno, o que tem levado muitos alunos a 

buscar cursos noturnos em IES privadas. Em suma, a rede privada cria cursos nesse turno com 

o objetivo de atender às suas necessidades de sobrevivência institucional e de conquistar outro 

tipo de clientela, como os alunos trabalhadores que precisam do diploma de um curso superior 

para manter ou melhorar seus empregos e, obviamente, suas condições de vida.  

De qualquer forma, mesmo havendo uma desproporção na oferta de cursos de 

graduação presencial no noturno entre as instituições públicas e privadas, o aumento de cursos 

nesse turno contribuiu para o crescimento da demanda pelo Ensino Superior, uma vez que 

muitas pessoas que exerciam uma atividade profissional remunerada durante o dia não 

podiam frequentar um curso superior.  

Assim como ocorreu um crescimento elevado dos cursos de graduação presencial 

no Brasil, essa evolução também pode ser observada em Goiás, uma vez que em 1998 as 

instituições de Educação Superior do Estado ofertaram 177 cursos e em 2010, um total de 916 

cursos, representando uma taxa de crescimento de 417,5%. Desse total, 339 (37%) pertenciam 

a instituições localizadas na capital e 577 (63%) no interior. 

Ressalta-se ainda que, do total de cursos de graduação presencial ofertados em 

2010 no Estado de Goiás, 442 estavam vinculados às universidades, dos quais 347 eram 

públicos e 100 privados; 66 pertenciam aos centros universitários, especificamente privados; 

352 eram ofertados pelas faculdades, sendo 30 cursos públicos e 322 privados; e 56 

disponibilizados pelos institutos federais. Isso demonstra, portanto, que há relativo equilíbrio 

entre oferta pública e privada. 

Dos 28.577 cursos de graduação presencial existentes nas IES no Brasil, em 2010, 

constata-se que 56,2% se concentram em duas áreas gerais: Ciências Sociais, Negócios e 

Direito, com 8.686 cursos, e Educação, com 7.310. A área de Serviços foi a que teve a maior 

evolução do número de cursos de graduação presencial (275,7%), no período de 2000 a 2010, 

acompanhando a tendência de crescimento do setor de serviços no Brasil, o qual responde 
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pela maioria dos empregos formais. Em contrapartida, a área que alcançou o menor 

crescimento foi a de Educação (116,1%), que compreende cursos relacionados às Ciências da 

Educação, à Formação de Professor da Educação Básica, de Disciplinas Profissionais e de 

Matérias Específicas. Mesmo assim, no período em questão, esses cursos tiveram um 

crescimento de 116,1%, passando de 3.410 cursos em 2000 para 7.370 em 2010 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Evolução do número de cursos de graduação presencial, segundo as áreas gerais – Brasil (2000-

2010) 

Ano Total Educação 
Humanidades 

e artes 

Ciências Sociais, 

Negócios e 

Direito 

Ciências, 

Matemática e 

Computação 

Engenharia, 

Produção e 

Construção 

Agricultura e 

Veterinária 

Saúde e bem 

estar social 
Serviços 

2000 10.585 3.410 478 2.937 1.162 900 276 1.142 280 

2001 12.155 3.809 563 3.405 1.380 995 298 1.320 385 

2002 14.399 4.675 673 3.899 1.642 1.115 335 1.575 485 

2003 16.453 5.295 801 4.520 1.871 1.217 360 1.800 589 

2004 18.644 5.977 882 5.115 2.156 1.368 413 2.057 676 

2005 20.407 6.397 916 5.815 2.282 1.510 455 2.280 752 

2006 22.101 6.548 974 6.478 2.452 1.707 546 2.583 813 

2007 23.488 6.403 1.063 6.906 2.646 1.963 624 2.864 1.019 

2008 24.719 6.242 1.138 7.426 2.786 2.247 690 3.085 1.105 

2009 27.827 6.358 1.702 8.733 3.139 2.718 733 3.381 1.063 

2010 28.577 7.370 1.318 8.686 2.902 3.046 790 3.413 1.052 

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior (BRASIL, 2000-2010). Organizada pela autora. 

Nota: A evolução do número de cursos no período de 2000 a 2010 ocorreu da seguinte forma: Serviços (275,7%); Engenharia, Produção e 

Construção (238,4%); Saúde e bem estar social (198,8%); Ciências Sociais, Negócios e Direito (195,7%); Agricultura e Veterinária 

(186,2%); Humanidades e Artes (175,7%); Educação (116,1%).   

 

No Estado de Goiás, em 2004, do número de cursos de graduação presencial 

existentes, Ristoff e Giolo (2006) afirmam que a área da Educação foi a que apresentou o 

maior número de cursos, com percentual de 51,2%, seguida da área de Ciências Sociais, 

Negócios e Direito, com 138 cursos (21,4%). Isso pode provocar, certamente, um 

desequilíbrio na formação dos profissionais, uma vez que, das oito áreas gerais do 

conhecimento existentes, essas duas áreas representavam 72,6% do total de cursos.        

Nesse mesmo ano, segundo os autores, entre os dez cursos mais oferecidos em 

Goiás, não constavam alguns considerados de maior prestígio social, como da área de saúde, 

de engenharias, agricultura e veterinária. Os que tiveram maior destaque, na ordem 

apresentada, foram: Pedagogia, Letras, Geografia, História, Matemática, Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação e Educação Física. 
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Verifica-se, no entanto, que, dos dez cursos apresentados, seis são de formação de 

professores, os quais estão distribuídos em IES, sobretudo no interior de Goiás. São, 

justamente, cursos que exigem menos investimentos para funcionar. 

A licenciatura se impõe no campo de possibilidades de formação em nível 

superior dos jovens do interior de Goiás. Essa questão pode ser confirmada pelos seguintes 

dados: a UFG disponibilizou 118 cursos para o seu processo seletivo 2012/1, sendo 66 

bacharelados, 41 licenciaturas e 11 bacharelados/licenciaturas (UFG, 2011). Do mesmo 

modo, a UEG ofertou 143 cursos, dos quais 39 são bacharelados, 80 licenciaturas e 24 

tecnólogos.
10

 Chama a atenção o fato de que 98 cursos de licenciatura estavam vinculados aos 

campi da UFG e às unidades universitárias da UEG, instalados no interior do Estado. 

No que se refere aos cursos de Formação de Professores de Geografia, em 2010, 

pode-se verificar um total de 330 cursos ofertados em diversas IES do Brasil, representando 

um aumento de 57,1% em relação a 2000. O menor crescimento desses cursos se deu nas IES 

privadas (52,9%). E entre as instituições públicas (60%) o aumento foi de 130,9% nas 

federais, 27,2% nas municipais e 23,6% nas estaduais (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Evolução do número de cursos de formação de professores de Geografia presencial, 

segundo a categoria administrativa – Brasil (2000-2010) 

Ano 
Total 

Geral 
Públicas % Federais Estaduais Municipais Privadas % 

2000 210 125 59,5 42 72 11 85 40,5 

2001 217 136 62,7 45 80 11 81 37,3 

2002 267 168 62,9 49 106 13 99 37,1 

2003 300 188 62,7 42 131 15 112 37,3 

2004 333 209 62,8 36 159 14 124 37,2 

2005 114 75 65,8 39 32 4 39 34,2 

2006 343 197 57,4 41 142 14 146 42,6 

2007 317 166 52,4 45 107 14 151 47,6 

2008 316 172 54,4 47 113 12 144 45,6 

2009 253 134 53,0 37 82 15 119 47,0 

2010 330 200 60,6 97 89 14 130 39,4 

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior (BRASIL, 2000-2010). Organizada pela autora. 

 

No que concerne à organização acadêmica, em 2010, as universidades foram as 

que mais ofertaram cursos de Formação de Professor de Geografia, num total de 225 cursos. 

Desses, 91 estavam vinculados às universidades federais, 86 às estaduais, 2 às municipais e 46 

às privadas. Os Centros universitários, privados, disponibilizaram 26 cursos de formação 

específica de professores de Geografia, ao passo que as faculdades ofertaram 73, sendo 3 nas 

estaduais, 12 nas municipais e 58 privadas. E os IFs e CEFETs ofertaram apenas 6 cursos.  

                                                             
10 Informação disponível em: www.ueg.br. Acesso em: 13 mai. 2013. 

http://www.ueg.br/
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Por meio de um levantamento realizado junto ao MEC, em maio de 2013, pôde-se 

verificar que em Goiás havia cadastrados e em funcionamento dezoito cursos de Licenciatura 

em Geografia, dos quais dez pertenciam à UEG, três à UFG e cinco a instituições privadas
11

. 

A UEG ofereceu dez cursos de formação de professores de Geografia na 

modalidade presencial, no processo seletivo 2013/1, os quais pertencem às seguintes unidades 

universitárias: Anápolis, Formosa, Goiás, Itapuranga, Iporá, Minaçu, Morrinhos, Pires do Rio, 

Porangatu e Quirinópolis. Esses cursos, exceto o de Anápolis, que é oferecido no matutino, 

são disponibilizados, predominantemente, no noturno. Por sua vez, a UFG ofereceu três 

cursos presenciais de licenciatura em Geografia no seu processo seletivo 2013/1, sendo dois 

em Goiânia (um no matutino, com duas habilitações – bacharelado ou licenciatura, e outro no 

noturno), e um em Catalão no noturno. O Câmpus de Jataí ofereceu, no entanto, um curso de 

Geografia, que forma, em ambas as habilitações, bacharelado ou licenciatura, especificamente 

no noturno. 

Como se pode observar, nos últimos anos, houve um crescimento quantitativo e 

diversificação significativos das Instituições de Educação Superior (principalmente da rede 

privada) e da oferta de cursos de graduação presencial no país. Esse processo, por sua vez, 

contribuiu não só com a expansão do número de vagas, de inscritos e de matrículas no Ensino 

Superior, mas também com o aumento de vagas ociosas nas IES, com destaque para as 

instituições privadas.  

 

A expansão do número de vagas, de inscritos e de matrículas no Ensino Superior 

 

No período de 1998 a 2010, houve uma melhor distribuição espacial na oferta de 

vagas na graduação presencial e um crescimento de 302,1%. No ano de 1998 foram 

disponibilizadas 776.031 vagas no vestibular para graduação presencial e, em 2010, foram 

oferecidas 3.120.192 vagas em todos os processos seletivos
12 

(vestibular tradicional, Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem –, Avaliação Seriada no Ensino Médio,
13

 entrevista, 

avaliação de currículos e outros tipos específicos de seleção) (Tabela 7). 

 

                                                             
11 Informação disponível em: http://emec.mec.gov.br. Acesso em: 13 mai. 2013. 
12 O processo seletivo pode ser realizado por qualquer uma dessas modalidades ou pela composição de até duas 

delas, para a obtenção da avaliação para ingresso no Ensino Superior. Porém, a forma de ingresso no nível 

superior é determinada pelas próprias IES.  
13 Diferentemente do vestibular tradicional, a Avaliação Seriada é uma forma de seleção realizada em três etapas, 

ao final de cada série do Ensino Médio. As provas são aplicadas no final de cada ano e abordam os conteúdos 

aprendidos, e somente no terceiro ano é que o candidato deve fazer opção pelo curso desejado. Cabe destacar 

que a Avaliação Seriada ainda não é adotada por todas as IES do país e suas regras diferem nas instituições. 
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Tabela 7 – Evolução no número de vagas na graduação presencial, segundo a categoria administrativa 

– Brasil (1998-2010) 

Ano Total Públicas Federais Estaduais Municipais Privadas 

1998 776.031 205.725 90.788 70.670 44.267 570.306 

1999 894.390 218.589 99.973 85.488 33.128 675.801 

2000 1.216.287 245.632 120.486 96.179 28.967 970.655 

2001 1.408.492 256.498 123.531 101.805 31.162 1.151.994 

2002 1.773.087 295.354 124.196 132.270 38.888 1.477.733 

2003 2.002.733 281.213 121.455 111.863 47.895 1.721.520 

2004 2.320.421 308.492 123.959 131.675 52.858 2.011.929 

2005 2.435.987 313.368 127.334 128.948 57.086 2.122.619 

2006 2.629.598 331.105 144.445 125.871 60.789 2.298.493 

2007 2.823.942 329.260 155.040 113.731 60.489 2.494.682 

2008 2.985.137 344.038 169.502 116.285 58.251 2.641.099 

2009 3.164.679 393.882 210.236 126.926 56.720 2.770.797 

2010 3.120.192 445.337 248.534 138.318 58.485 2.674.855 

Fonte: MEC/Inep, Sinopses Estatísticas da Educação Superior (BRASIL, 1998-2010). Organizada pela autora. 

 

Convém considerar que o número de vagas por categoria administrativa, entre 

1998 e 2010, teve um aumento de 116,5% no setor público e 369% no setor privado. 

Enquanto as instituições públicas disponibilizaram 445.337 vagas, em 2010, as IES privadas 

ofereceram 2.674.855 vagas, ou 85,7% do total de vagas ofertadas. Nas IES federais, 

especificamente, o crescimento no número de vagas no período compreendido foi de 173,8%. 

Esse aumento no número de vagas oferecidas pela rede federal faz parte do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o qual será 

discutido mais adiante.  

Nas instituições estaduais e municipais, o crescimento foi de 95,7% e 32,1%, 

respectivamente.  Enquanto houve um aumento no número de vagas oferecidas de 2009 para 

2010 nas IES públicas (13%), nas instituições privadas houve um decréscimo de -3,4%. 

O Censo do Ensino Superior 2003 aponta que, a partir de 1997, houve o 

distanciamento nas taxas que retratam a evolução do número de vagas nos processos 

seletivos, o que coincide com o período em que houve um acelerado crescimento do número 

de IES privadas no Brasil (BRASIL, 2003b).  

No Estado de Goiás, em 1998 as instituições de Educação Superior ofertaram 

17.830 vagas nos cursos de graduação presencial, o que corresponde a 2,3% do total ofertado 

no país. Em 2010, foram disponibilizadas 113.073 vagas pelas IES, sendo que a rede privada 

foi responsável por 79,5% das vagas ofertadas no Estado. Chama a atenção o crescimento 

elevado das vagas na rede privada, no período de 1998 a 2010, em detrimento da rede pública. 

Enquanto as instituições privadas apresentaram um crescimento no número de vagas de 
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690,8%, nas instituições públicas o crescimento foi de 258,9% no período compreendido. 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Evolução no número de vagas na graduação presencial, segundo a categoria administrativa e 

organização acadêmica - Goiás (1998, 2010) 

 
1998   2010   

Organização 

Acadêmica 
Total Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada 

Goiás 17.830 2.585 2.230 1.650 11.365 113.073 8.904 6.950 7.346 89.873  

Universidades 10.125 2.585 480 - 7.060 42.815 6.347 6.950 5.336 24.182 

Centros universitários  1.935 - - - 1.935 10.305 - - - 10.305 

Faculdades 5.770 - 1.750 1.650 2.370 57.396 - - 2.010 55.386 

IF/CEFETs - - - - - 2.557 2.557 - - - 

Fonte: MEC/Inep, Sinopses Estatísticas da Educação Superior (BRASIL, 1998, 2010). Organizada pela autora. 

 

No que se refere à oferta de vagas nos cursos de formação de professores de 

Geografia, na modalidade presencial, em 2000, as IES brasileiras ofertaram um total de 9.767 

vagas, das quais 6.668 foram preenchidas. Nesse mesmo ano, existiam 22.917 alunos 

matriculados nesses cursos, sendo que as IES públicas eram responsáveis por 68,5% dessas 

matrículas. Comparativamente, em 2010, foram ofertadas 20.053 vagas, o que representa um 

crescimento de 105,3% em relação a 2000. Dessas vagas, apenas 10.102 (50,4%) foram 

preenchidas. Por sua vez, em 2010, existiam 41.376 estudantes matriculados nos cursos de 

formação de professores de Geografia, o que representa um aumento de 18.459 (80,5%) 

alunos em relação a 2000 (Tabela 9).  

 
Tabela 9 – Evolução no número de vagas, candidatos, ingressos e matriculados nos cursos de formação de 

professores de Geografia, presencial, por categoria administrativa – Brasil (2000/2010) 

Ano 
Vagas 

oferecidas 

Candidatos 

inscritos 
Ingressos 

Matriculados nas IES 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

2000 9.767 23.826 6.668 22.917 3.372 10.570 1.774 7.201 

2001 10.467 27.001 7.569 24.207 3.952 10.056 2.529 7.670 

2002 12.867 29.427 8.279 28.545 4.192 12.424 2.971 8.958 

2003 14.771 36.263 9.454 31.020 4.336 13.219 3.140 10.325 

2004 17.181 36.274 10.316 31.734 4.208 13.236 3.080 11.210 

2005 5.317 12.367 3.404 11.219 5.001 3.467 248 2.503 

2006 18.711 29.412 8.760 32.375 3.458 13.702 2.564 12.651 

2007 17.662 28.437 7.295 29.647 3.885 12.213 2.264 11.285 

2008 17.639 27.693 6.830 27.457 4.014 11.840 1.872 9.731 

2009 17.291 24.554 6.442 26.594 6.526 11.631 1.374 7.063 

2010 20.053 40.298 10.102 41.376 14.677 17.077 1.281 8.341 

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior (BRASIL, 2000-2010).  Organizada pela autora. 

Obs.: Em 2005 há uma diferença considerável nos dados em relação a 2004 e 2006, o que pode ser explicado pelo fato de que algumas IES 

não responderam ao Censo do Ensino Superior do ano em questão. 
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Observa-se, contudo, que as taxas de crescimento no número de vagas, de 

candidatos inscritos, ingressos e matriculados evoluíram ano a ano. Todavia, entre 2008 e 

2010, o número de matriculados aumentou significativamente nas IES públicas federais 

(265,6%) e estaduais (44,2%). Nas instituições municipais e privadas, esse crescimento foi 

negativo, correspondendo a -31,6% e -14,3%, respectivamente. Cabe ressaltar, que na rede 

privada o crescimento positivo voltou a ser observado em 2010. Esses dados, por sua vez, 

demonstram que a formação de professores de Geografia, na modalidade presencial, se 

desenvolve majoritariamente nas IES públicas brasileiras.  

Em Goiás, no processo seletivo 2012/1, a UEG ofertou 390 vagas para os cursos 

de formação de professores em Geografia, distribuídas nas dez unidades universitárias 

localizadas em cidades do interior do Estado, das quais apenas 40 foram ofertadas no turno 

matutino
14

.  

A UFG, por sua vez, disponibilizou 120 vagas na Licenciatura em Geografia e 40 

vagas no bacharelado/licenciatura, as quais estão distribuídas na UFG-Goiânia e nos campi de 

Jataí e de Catalão, sendo que 30 delas foram ofertadas no matutino.   

Os dados do Censo da Educação Superior revelam que as matrículas no nível 

superior, especificamente na graduação presencial, mais que duplicaram no período de doze 

anos no Brasil. Em 1999 somavam 2.369.945 milhões e, em 2010, correspondiam a 5.449.120 

milhões. Ressalta-se, portanto, que foi nas regiões brasileiras menos desenvolvidas, como o 

Norte e o Nordeste, que esse crescimento se deu de forma mais intensa. Consoante a isso, o 

número de matrículas nos cursos de graduação presenciais no interior cresceu mais do que nas 

capitais brasileiras, o que evidencia a interiorização do Ensino Superior no Brasil (Tabela 10). 

Ademais, note-se que o número de matrículas em instituições privadas no ano de 

2010 é quase três vezes maior que nas IES públicas. No período de 1998 a 2010 o número de 

alunos subiu 258,4% nas instituições privadas, bem acima do crescimento verificado nas 

instituições públicas (104,2%). Nestas, o crescimento foi de 129,7% nas públicas federais, 

118,6% nas públicas estaduais, e nas públicas municipais houve um decréscimo de 14,5%. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Essas vagas foram ofertadas pelo curso de Geografia da Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas 

e Humanas (UnUCSEH) na UEG de Anápolis – GO. 
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Tabela 10 – Evolução no número de matrículas na graduação presencial por categoria administrativa e 

localização (capital e interior) – Brasil (1999/2010)                                                                              

Ano Total Geral 

IES Pública 

IES Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

1999 2.369.945 832.022 442.562 302.380 87.080 1.537.923 

2000 2.694.245 887.026 482.750 332.104 72.172 1.807.219 

2001 3.030.754 939.225 502.960 357.015 79.250 2.091.529 

2002 3.479.913 1.051.655 531.634 415.569 104.452 2.428.258 

2003 3.887.022 1.136.370 567.101 442.706 126.563 2.750.652 

2004 4.163.733 1.178.328 574.584 471.661 132.083 2.985.405 

2005 4.453.156 1.192.189 579.587 477.349 135.253 3.260.967 

2006 4.676.646 1.209.304 589.821 481.756 137.727 3.467.342 

2007 4.880.381 1.240.968 615.542 482.814 142.612 3.639.413 

2008 5.080.056 1.273.965 643.101 490.235 140.629 3.806.091 

2009 5.115.896 1.351.168 752.847 480.145 118.176 3.764.728 

2010 5.449.120 1.461.696 833.934 524.698 103.064 3.987.424 

1999 2010 

Categoria 

administrativa 
Total Capital Interior Total Capital Interior 

Brasil 2.369.945 1.126.467 1.243.478 5.449.120 2.590.888 2.858.232  

Federal 442.562 307.947 134.615 833.934 473.183 360.751 

Estadual 302.380 93.855 208.525 524.698 154.196 370.502 

Municipal 87.080 - 87.080 103.064 - 103.064 

Privada 1.537.923 724.665 813.258 3.987.424 1.963.509 2.023.915 

Fonte: MEC/Inep, Sinopses Estatísticas da Educação Superior (BRASIL, 1999-2010). Organizada pela autora. 

 

A distribuição e evolução das matrículas nos cursos de graduação presencial no 

Estado de Goiás, na comparação com o que ocorre no país, segundo dados do Inep (2010), 

reforçam os dados apresentados pelas instituições e cursos: em 2010, as IES de Goiás 

possuíam um total de 173.003 estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial, o 

que representa 4,3% dos 3.987.424 alunos pertencentes às diversas instituições públicas e 

privadas espalhadas pelo país. Desse total, 59.955, ou 34,7%, estudavam em instituições, 

sejam públicas ou privadas, localizadas na capital Goiânia, e 113.048 (65,3%) no interior. Os 

alunos encontravam-se matriculados, em sua maioria, nas IES privadas, num total de 120.181 

(69,5%) estudantes, contra 52.822 das instituições públicas. Dos matriculados na rede pública, 

23.822 (45,1%) estudavam nas federais, 19.737 (37,4%) na estadual e 9.493 (5,5%) nas 

municipais. 

No que se refere à distribuição de matrículas registradas nas IES brasileiras, por 

instância administrativa, verifica-se que, em 2010, as universidades foram responsáveis por 

2.809.971 matrículas nos cursos de graduação presencial. Em termos percentuais elas 

respondiam por 51,6% do total de matrículas, seguidas pelas faculdades, com 33,6% 
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(1.828.943), os Centros Universitários, com 13,6% (741.631), e os IF e CEFETs, com 1,3% 

(68.572). Nesse mesmo ano, nas IES do Estado de Goiás, 79.615 (46%) matrículas 

concentravam-se nas universidades, 71.114 (41,1%) nas faculdades, 16.582 (20,8%) nos 

Centros Universitários e 5.692 (5,3%) nos IF e CEFETs. 

Segundo o Censo do Ensino Superior 2010, no que se refere ao grau acadêmico, 

em 2010, das 5.499.120 matrículas nos cursos de graduação presencial, 3.958.544 (72,6%) 

estudantes encontravam-se matriculados nos bacharelados, 928.748 (17,0%) nas licenciaturas, 

545.844 (10,0%) nos cursos tecnólogos e 15.984 (0,3%) não aplicáveis, o que corresponde à 

área básica de cursos na qual não está definido o grau acadêmico.  Por sua vez, em Goiás, na 

modalidade graduação presencial, 123.191 (71,2%) alunos efetivaram matrícula nos 

bacharelados, 32.604 (18,8%) nas licenciaturas e 17.208 (9,9%) nos cursos tecnólogos. 

No que se refere ao turno, percebe-se que nas IES públicas brasileiras prevalecem 

as matrículas diurnas, enquanto nas instituições privadas dominam as matrículas noturnas. 

Entre as instituições públicas, somente as municipais apresentam o maior número de 

matrículas no noturno.
15

  

De fato, a partir dos dados apresentados, a principal oportunidade de acesso à 

Educação Superior para o aluno trabalhador encontra-se nas instituições privadas, que 

oferecem o maior número de vagas. Logo, emerge, como grande alternativa, a adoção de 

políticas de expansão do Ensino Superior noturno nas instituições federais e estaduais 

(BRASIL, 2003b).  

 

Políticas de acesso e garantia de permanência no Ensino Superior 

 

Uma vez  que a maior expansão de ofertas vagas no Ensino Superior ocorreu nas 

IES privadas e que o maior público atingido são estudantes de renda baixa, foi necessário que 

o Governo Federal criasse e expandisse programas de concessão de bolsas e financiamento (o 

ProUni, o Fies, a UAB) e ampliasse a Rede Federal de Ensino (Reuni) objetivando garantir o 

acesso e a permanência no nível superior. 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado pelo governo federal e 

institucionalizado pela Lei nº. 11.096, de 13 de janeiro de 2005, com a finalidade de conceder 

                                                             
15 É importante ressaltar que o Projeto de Lei da Reforma do Ensino Superior, aprovado pelo governo federal em 

2006, determina que as instituições federais devam oferecer, pelo menos, um terço de seus cursos e matrículas 

nos cursos de graduação no turno noturno, exceto nos cursos em turno integral. 
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bolsas de estudo,
16

 em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em IES 

privadas,
17

 com ou sem fins lucrativos, em duas modalidades: bolsas integrais, destinadas a 

brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita 

não exceda o valor de um salário mínimo e meio; bolsas parciais de 50% ou 25%, que serão 

concedidas a estudantes brasileiros não portadores de diploma de cursos superior,  cuja renda 

familiar mensal não ultrapasse o valor de até três salários mínimos (BRASIL, 2005c).
18

  

Desde a criação do ProUni, verifica-se um aumento significativo de bolsas 

concedidas a estudantes brasileiros. No período de 2005 a 2011, o ProUni contribuiu com o 

ingresso de 919.551 novas matrículas na Educação Superior, ao conceder 619.857 bolsas 

integrais e 299.694 parciais. Do total, 813.544 (88%) bolsas foram destinadas a cursos de 

graduação ou sequencial na modalidade presencial e 106.007 (12%) a distância.  Além disso, 

601.360 (74%) bolsas foram concedidas a alunos matriculados em cursos noturnos. Observa-

se, ainda, que 467.648 (51%) dos bolsistas pertenciam ao sexo feminino e 437.991 (47,6%) 

eram brancos. Some-se a isso o fato de que apenas 5.951 bolsistas possuíam alguma 

deficiência e 8.818 eram professores da Educação Básica (SISPROUNI, 2011).  

No período de 2005 a 2011, pode-se verificar que houve um crescimento de 

108,2% no número de bolsistas.  Segundo o Censo do Ensino Superior, em 2010, as 

instituições privadas possuíam um total de 4.015.117 alunos, sendo que 3.987.424 estavam 

matriculados nos seus cursos de graduação presencial e 27.693 nos cursos sequenciais de 

formação específica presencial. Nesse mesmo ano, foram destinadas 241.273 bolsas do 

ProUni a estudantes de baixa renda, sendo 52,2% integrais. Se não considerar os cursos à 

distância, pode-se dizer que apenas 6,1% dos alunos foram contemplados com uma bolsa, seja 

ela integral ou parcial (Tabela 11).   

                                                             
16 Para concorrer a uma bolsa do ProUni, o estudante tem de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), alcançando, no mínimo, quatrocentos pontos de média das cinco notas (as quatro áreas do conhecimento 

e a redação) e não tirar zero na redação. Inicialmente, o estudante é pré-selecionado considerando-se as notas 

obtidas nas provas do Enem realizadas no ano anterior à seleção, o perfil socioeconômico do Enem, ou outros 

critérios definidos pelo MEC. Na etapa final, o estudante será selecionado pela IES, segundo seus critérios de 

seleção (Lei nº. 11.096/2005, Art. 3º) (BRASIL, 2004b, 2005c).  
17 A instituição de Ensino Superior privada que aderir ao ProUni ficará isenta de impostos e contribuições 

durante o período de vigência do termo de adesão, que é limitado a dez anos, renovável por iguais períodos, 
como: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (Confins); Contribuição para o Programa de 

Integração Social (PIS) (Lei nº. 11.096/2005) (BRASIL, 2005c). 
18 O ProUni possui algumas ações conjuntas que buscam incentivar a permanência dos estudantes nas IES 

privadas, como: a concessão de bolsa-permanência - Lei nº 11.180/2005 (BRASIL, 2005a) – até o valor 

equivalente a uma bolsa de iniciação científica, objetivando custear as despesas educacionais dos estudantes 

matriculados em curso de turno integral e que possuem bolsa integral no ProUni; os convênios de estágio 

MEC/CAIXA e MEC/FEBRABAN; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Disponível em: 

<http://prouniportal.mec.gov.br>. Acesso em: 4 mar. 2012.  

http://prouniportal.mec.gov.br/


57 

Similarmente ao que aconteceu a nível nacional no ano de 2010, em Goiás, dos 

121.717 alunos matriculados nos cursos de graduação (120.181) e sequenciais (1.536) na 

modalidade presencial, de IES privadas, apenas 9.044 conseguiram bolsas junto ao ProUni, ou 

seja, 7,4% (Tabela 11).   

 

Tabela 11 – Evolução no número de bolsas ofertadas pelo ProUni – Brasil e Goiás (2005-2011) 

Ano 
Brasil Goiás 

Integrais Parciais Total Integrais Parciais Total 

2005 71.905 40.370 112.275 2.169 1.294 3.463 

2006 96.698 39.970 138.668 3.130 771 3.901 

2007 97.631 66.223 163.854 2.889 2.253 5.142 

2008 99.495 125.510 225.005 3.196 4.547 7.743 

2009 153.126 94.517 247.643 4.690 3.295 7.985 

2010 125.922 115.351 241.273 4.296 3.639 7.935 

2011 129.672 124.926 254.598 4.334 4.710 9.044 

Fonte: Sisprouni/MEC.  

 

Segundo o Relatório de Auditoria Operacional – ProUni e Fies (2009), o ProUni 

atende, em sua maioria, estudantes na faixa etária considerada adequada para acesso ao 

Ensino Superior. No período de 2005-2007, 191 mil estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos 

tiveram acesso às bolsas concedidas no âmbito do ProUni. Desse total, 67% eram estudantes 

entre 18 a 20 anos, que concluíram o Ensino Médio recentemente. Em suma, esses bolsistas 

ocuparam 1,3% das matrículas realizadas no Ensino Superior no ano de 2005 e 1,5% em 

2006. Se forem consideradas apenas as matrículas em IES privadas, os percentuais são de 

1,8% e 2%. 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi criado pelo MEC em 1999, em 

substituição ao Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC), sendo institucionalizado 

pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que foi alterada, posteriormente, pela Lei nº. 

12.513, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2001f; BRASIL, 2011b). 

Esse programa é destinado a financiar, prioritariamente, cursos de graduação, em 

nível superior, com avaliação maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), para estudantes matriculados em IES não gratuitas e sem 

condições econômicas de pagar pela sua formação. Todavia, desde que haja disponibilidade 

de recursos, o Fies também poderá ser destinado a estudantes matriculados em cursos de 
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Educação Profissional e Tecnológica, bem como em programas de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) com avaliação positiva, nos processos conduzidos pela Capes.
19

  

Segundo o Relatório de Auditoria Operacional – ProUni e Fies (BRASIL, 2009d), 

o Fies possuía no final de 2007 um total de 467,5 mil contratos ativos. No que se refere ao 

público-alvo do Fies, no período de 2005 a 2008, uma média de 64,2% dos estudantes 

possuíam renda familiar de até 1 (um) salário e ½ (meio), o que demonstra a preferência para 

o financiamento direcionada aos estudantes que não possuem condições para custear as 

despesas oriundas da sua formação superior. Quanto à idade dos beneficiários do Programa, o 

Relatório demonstra que há uma predominância de jovens de 18 a 24 anos. Do total de 

contratos assinados anualmente, uma média de 65% dos estudantes estão compreendidos 

nessa faixa etária e 34% estão na faixa acima de 25 anos ou mais. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) foi instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, e faz parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007a). O Reuni foi 

lançado pelo governo federal, congregando esforços para o cumprimento do Plano Nacional 

de Educação (Lei nº. 10.172/2001), no que se refere ao atendimento de, pelo menos, 30% dos 

jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até 2010 (BRASIL, 2001c).  

Cabe ressaltar que o Programa Reuni começou a ser implantado em 2008 e conta 

com o incremento do Programa de Expansão Fase I (2003-2010), que visa à interiorização das 

universidades. Segundo o Plano Nacional de Educação 2001-2010 (BRASIL, 2011a), o Reuni 

busca retomar o crescimento do Ensino Superior público e melhorar os indicadores das 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES), pautado na expansão democrática do 

acesso à universidade.  

Segundo o Relatório do primeiro ano do Programa Reuni (BRASIL, 2009a), das 

54 universidades federais existentes no Brasil ao final de 2007, aderiram ao programa 53
20

 em 

duas chamadas: a primeira chamada ocorreu em 29 de outubro de 2007 e previa a implantação 

                                                             
19 Em qualquer período do ano, de acordo com a sua necessidade, o estudante poderá solicitar o financiamento de 

até 100% das parcelas cobradas pela IES junto ao Fies, com juros efetivos de 3,4% ao ano, para qualquer curso. 

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a instituição bancária, Caixa Econômica Federal ou Banco do 

Brasil, atuais Agentes Financeiros do Fies. Mas, para isso, o comprometimento da renda familiar tem de ser 
inferior a 20%, o estudante não pode estar com matrícula trancada, não pode ter sido beneficiado com 

financiamento do Fies, e não pode estar inadimplente com o PCE/CREDUC. Independentemente da renda 

familiar mensal bruta per capita e se houver a disponibilidade orçamentária e financeira do Fies, os estudantes 

beneficiados por bolsas parciais de 50% concedidas no âmbito do ProUni, por bolsas complementares, e os 

estudantes de curso de licenciatura também poderão financiar até 100% da parcela das semestralidades ou 

anuidades do curso em que estiver matriculado, nas IES privadas devidamente cadastradas nos órgãos 

competentes e que tenha feito adesão ao Fies (Portaria Normativa MEC nº. 1/2010) (BRASIL, 2010b). 
20 A Universidade Federal do ABC (UFABC), criada em 2005, não participou do programa de implantação por já 

adotar as inovações pedagógicas preconizadas pelo Reuni (BRASIL, 2009a).  
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do Programa no primeiro semestre de 2008; a segunda chamada foi em 17 de dezembro de 

2007, visando implantar o programa no segundo semestre de 2008.
21

 

As propostas das IFES submetidas ao Reuni tinham como ênfase a interiorização 

da Educação Superior, pautada tanto na oferta de cursos de formação de professores quanto na 

ampliação de vagas nos cursos existentes e na inovação/criação de novos formatos de cursos 

de graduação (BRASIL, 2009b). 

No que tange à expansão e interiorização das IFES, segundo o Relatório do 

primeiro ano do Programa Reuni (BRASIL, 2009a), na primeira e na segunda fase (2003-

2008) desse processo expansionista foram criados 104 novos campi, implantados por meio do 

Programa de Expansão e do Reuni. Esses campi possibilitaram a criação de novos cursos de 

graduação presencial e a ampliação de vagas. Somados aos 151 já existentes, eles estão 

distribuídos em 235 municípios brasileiros.  

A terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Superior no Brasil foi 

anunciada pela então presidente Dilma Rousseff, no dia 16 de agosto de 2011. Essa etapa 

prevê a criação de quatro universidades federais a serem instaladas nos estados do Pará, Ceará 

e da Bahia, bem como a abertura de 47 campi. Desses, vinte tinham previsão de instalação até 

2012 e os outros 27, até 2014. Quanto à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, prevê-se a construção de 208 novas unidades, distribuídas em vários municípios 

brasileiros.
22

   

O programa Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído pelo 

Decreto nº. 5.800, de 8 de junho de 2006 (BRASIL, 2006c). Por meio da Portaria nº. 318, de 2 

de abril de 2009, a operacionalização desse Sistema ficou sob a responsabilidade da Capes e 

passou a integrar as atividades da Diretoria de Educação a Distância (DED/Capes) em 

parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC (BRASIL, 2009c).  

O Sistema UAB faz parte de uma política do MEC que visa democratizar, 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior no Brasil, 

públicos e gratuitos, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Também 

visa desenvolver projetos de pesquisa e metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente 

para a área de formação inicial e continuada de professores para a Educação Básica.  

Os indicadores do Sistema UAB sinalizam um amplo processo de expansão da 

Educação Superior na modalidade a distância. No período de 2006 a 2011, houve um aumento 

                                                             
21 Na primeira chamada, o Programa teve a adesão de 42 universidades federais de Ensino Superior e na segunda 

chamada, 11 IFES. A adesão foi motivada pelo interesse dessas instituições em expandir, reestruturar e abrir 

espaço para oportunidades de inovação e de aumento da qualidade da Educação Superior Pública no país. 
22 Informação disponível em: <http://reuni.mec.gov.br>. Acesso em: 16 jan. 2012. 
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significativo no número de instituições, polos, cursos e matrículas. Em 2006, o Sistema 

contava com 49 instituições públicas de Ensino Superior, participantes, entre universidades 

federais, estaduais e municipais e os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia 

(IF); 291 polos; e oferecia três cursos de graduação, tendo atingido 9.044 alunos em todas as 

modalidades de ensino. Em 2010, passaram a integrar o Sistema UAB 92 Instituições 

Públicas de Ensino Superior, com 774 polos, 734 cursos, atendendo 206.954 alunos
23

.  

As instituições públicas de Ensino Superior ofertantes de Educação a Distância 

em Goiás e que estão integradas ao Sistema UAB são a Universidade de Brasília (UNB), a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Em 2010, essas instituições ofertaram três 

cursos de bacharelado, doze licenciaturas, oito especializações lato sensu e três cursos de 

extensão, distribuídos nos 21 Polos de Apoio Presencial localizados em diversos municípios 

no interior do Estado.  

Além desses programas, as IES públicas tiveram que adotar políticas afirmativas 

nos seus processos seletivos, disponibilizando vagas por meio do sistema de cotas para 

estudantes oriundos da rede pública de Educação Básica, negros, indígenas e/ou com 

deficiência
24

, o que na verdade não representa a expansão de vagas, mas a reserva de um 

percentual de vagas dos cursos para esse público.  

A política de cotas age como um instrumento importante para promover a 

democratização do acesso ao Ensino Superior, uma vez que muitos jovens que fazem parte 

dessas categorias não conseguiriam ingressar no nível superior, principalmente em alguns 

cursos considerados de elite, se não fosse pelas vagas destinadas por esse sistema. 

Enfim, cabe dizer que o processo de expansão e interiorização do Ensino Superior 

em Goiás contribuiu fortemente para o aumento de instituições públicas e privadas, de cursos 

de graduação e de vagas. Isso acabou possibilitando que muitos jovens pudessem cursar o 

nível superior, que não saíssem do seu lugar de origem para ir para a capital ou para outros 

grandes centros urbanos em busca de uma universidade, já que o Ensino Superior passou a ser 

ofertado nas cidades em que moram ou nas cidades circunvizinhas. Outro fator importante de 

ser mencionado foi o aumento significativo de cursos no noturno. Esse talvez tenha sido um 

                                                             
23 Informação disponível em: <http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/Catalogo/centro_oeste.pdf>. 

Acesso em: 12 mar. 2012; <http://www.uab.capes.gov.br/index.php>. Acesso em: 17 mar. 2011.
 

24 Segundo o Inciso II do Art. 4º, do Decreto n° 7.617, de 17 de novembro de 2011, enquadra-se neste grupo, o 

candidato que “tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. (BRASIL, 2011) 

http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/Catalogo/centro_oeste.pdf


61 

dos fatores mais expressivos desse processo, já que propiciou ao estudante que trabalha 

durante o dia cursar o nível superior à noite.  

Em Goiás, pode-se verificar que a maioria dos cursos criados nas IES do interior 

do Estado, que não foram poucos, é de licenciatura. Esses cursos foram criados não somente 

movidos pela necessidade de propiciar uma formação profissional aos professores em serviço 

na Rede Pública de Ensino, como estabelece a LDB 9.394/96, mas também porque 

apresentam baixo custo de criação e de manutenção. Esse talvez seja um dos maiores 

problemas do movimento de expansão e interiorização do Ensino Superior em Goiás (e quem 

sabe do Brasil).  

Trata-se de movimento que ocorreu de forma acelerada, sem ser acompanhado de 

um estudo sobre os cursos que seriam criados, que levasse em consideração tanto o contexto 

socioeconômico do local e da região, quanto a possibilidade de ingresso dos estudantes no 

mercado de trabalho, após a conclusão do Ensino Superior. Isso aponta para a necessidade de 

uma análise pormenorizada da Educação Superior ofertada no Estado, considerando-se as 

peculiaridades regionais. 

Interessa observar, também, que o processo de instalação e de “invasão” dos 

cursos de formação de professores de Geografia, nas cidades do interior do Brasil e de Goiás 

em específico, interferiram diretamente na cultura local por meio da formação dos alunos-

jovens. Não se quer, com isso, dizer que essas cidades estavam isoladas, que ao longo do 

tempo desenvolveu-se uma cultura sem contatos com o mundo exterior e que a universidade 

veio causar uma interferência nesses lugares. Essas cidades não estão isoladas do mundo. Elas 

se constituíram historicamente, sempre em suas relações com outros lugares, em diferentes 

escalas.  

No entanto, a política de difusão da Educação Superior nas cidades do interior do 

país trouxe um novo elemento para compor esses lugares. Ou seja, o processo de expansão e 

interiorização se coloca no horizonte de possibilidades que se abrem aos jovens da geração 

atual, que é o de cursar o nível superior e de ter a oportunidade de ingressar no mercado com 

maior qualificação profissional, que lhe garanta melhores condições de renda e de vida, de 

ampliar a vida de relações de sociabilidade e as escalas da vida cotidiana etc. Coisas que 

muitos jovens da geração anterior, que moravam no interior do país, não tiveram. Ademais, o 

acesso à universidade amplia o campo de possibilidades de projetos de futuro dos jovens, 

dimensão essa que é bastante privilegiada pelos alunos-jovens que cursam Geografia nos 

campi da UEG e da UFG, localizados nas cidades do interior de Goiás, especificamente na 

Mesorregião Sul Goiano.  
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Essa expansão numérica demanda, portanto, a compreensão atual do contexto dos 

cursos de formação de professores de Geografia, no sentido de constatar os desafios 

enfrentados e o que há de “novo” nesses cursos, a partir de pesquisas que tratam do tema.  

 

1.3 A formação inicial em Geografia no contexto da expansão e interiorização do Ensino 

Superior no Brasil 

 

Após o processo de expansão/interiorização do Ensino Superior e a implantação 

da DCNs, qual é a realidade dos cursos de formação de professores de Geografia? O que há 

de novo nesses cursos? Há uma preocupação em compreender como ocorrem as ações de 

ensino/aprendizagem no contexto universitário? O que tem sido considerado nuclear para a 

formação docente em Geografia? O que tem sido apontado como problemas e o que tem sido 

proposto pelas pesquisas acadêmicas para melhorar a qualidade da formação inicial do 

professor de Geografia?  

É vigente a ideia de que mesmo com alguns avanços tidos a partir de leis, 

diretrizes, resoluções e programas de âmbito federal, estadual e municipal, desenvolvidos nos 

últimos anos, a formação docente em Geografia ainda apresenta inúmeros desafios a serem 

superados. Isso quer dizer que o processo de expansão e interiorização do sistema de 

Educação Superior no Brasil, aqui incluídos os cursos de formação de professores de 

Geografia, não foi acompanhado/sustentado de e pela qualidade.  

Ao longo das últimas décadas, vários são os estudos e pesquisas que buscam 

identificar/compreender os problemas e desafios da formação de professores de Geografia no 

Brasil. Em síntese, eles convergem entre si tanto nas propostas quanto nos desafios, 

perpassando a necessidade de assegurar uma política nacional de valorização da profissão 

docente, que carece de planos de carreira, de condições de infraestrutura dignas de trabalho e 

de melhorias salariais. Também perpassam a necessidade de articular a universidade com as 

escolas de Educação Básica, de propiciar uma reformulação curricular nas licenciaturas que 

possibilite a articulação entre teoria e prática, entre conteúdo e método de ensino, 

considerando os diferentes contextos educacionais e sociais, bem como de estimular a 

pesquisa e a extensão no contexto da formação inicial, a efetivação da Prática como 

Componente Curricular (cf. o que preconiza as DCNs), dentre outras.  

Com o objetivo de identificar a produção acadêmica sobre a formação inicial de 

professores de Geografia, no âmbito dos programas de pós-graduação em Geografia e 

Educação do Brasil, no período de 2005 a 2012, realizou-se um levantamento junto à 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no mês de abril de 2013. Com 
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esse recorte, objetivando-se verificar algumas mudanças ocorridas nos cursos de Licenciatura 

em Geografia, pós-implantação das DCNs –, constatou-se que a maioria das pesquisas sobre a 

temática vem sendo realizada no âmbito do mestrado. Ainda são poucas são as teses que têm 

como objeto de estudo a formação docente em Geografia como um todo ou algum aspecto do 

processo formativo.  

Da análise das teses – e essa opção se deu pelo fato de que elas, como um 

documento produzido no contexto acadêmico, possuem um rigor teórico-metodológico maior 

na sua elaboração – encontraram-se apenas oito teses (sete defendidas em programas de pós-

graduação em Geografia e uma em programa de pós-graduação em Educação) que dizem 

respeito a cinco focos temáticos: currículo (LEÃO, 2008); construção do conhecimento e 

saberes docentes (SOUZA, 2009; LOPES, 2010), cartografia (SAMPAIO, 2006), estágio 

supervisionado (PIMENTEL, 2010; SANTOS, 2012), desafios e perspectivas do processo 

formativo (MARTINS, 2010; FIORI, 2012).
25

 

Em pesquisa realizada nos cursos de formação de professores de Geografia de 

todas as IES existentes nos Estados de Minas Gerais e de Goiás, bem como de outras 

instituições brasileiras, Sampaio (2006) chegou à conclusão de que há uma dificuldade 

enorme dos professores dos respectivos cursos em trabalhar com a Cartografia. Essa 

dificuldade, por sua vez, decorre: (1) da qualidade formativa dos geógrafos-professores que 

precisam dominar conceitos; (2) da resistência dos alunos para o trabalho com mapas; (3) da 

geração de distorções no uso de mapas, que resulta da dificuldade de entender/lidar com eles; 

(4) da necessidade de se fazer uma reflexão do papel dos mapas na construção do raciocínio 

espacial; (5) da dificuldade dos alunos de lidar com conceitos estatísticos/matemáticos 

(básicos). 

Para superar esses problemas, o autor sugere que as Instituições de Educação 

Superior deem condições para que o professor formador possa ter uma formação continuada, 

especificamente, em cursos de Cartografia; e que haja uma ampliação da carga horária da 

disciplina e de tempo em sala de aula para que os alunos em formação possam exercitar, ao 

máximo, problemas de Cartografia que envolvam cálculos matemáticos. Após este 

aprendizado, a contextualização de temas diversos de outras disciplinas do curso de Geografia 

poderia ser aplicada nos tópicos da Cartografia Temática com a utilização do mapa, que 

serviria de base para orientar essa discussão. 

                                                             
25 Durante o levantamento identificaram-se outras teses que discutiam a formação de professores de Geografia. 

No entanto, para a análise foram consideradas apenas as que tiveram como sujeitos de pesquisa os alunos em 

formação – as pesquisas até poderiam ter sido realizadas com outros sujeitos também (egressos e professores da 

Educação Básica) desde que tivesse a participação de alunos em formação. 
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A partir de pesquisa realizada em cinco IES, sendo duas federais e três privadas, 

Leão (2008) expõe sua preocupação com o currículo dos cursos de formação de professores 

dessas instituições, visto que ele não contempla a formação profissional docente. Segundo o 

autor, há um predomínio de bacharéis na condução dos cursos investigados, que muitas vezes 

não se identificam com a educação e com o ensino de Geografia. Ou seja, esses professores 

não internalizam que estão formando professores para atuar na Educação Básica e acabam 

criando matrizes de cursos de licenciatura para formar o bacharel.  

Segundo o autor, em função da pouca atratividade que as licenciaturas exercem 

junto aos candidatos a uma vaga no Ensino Superior, alguns cursos têm adaptado suas 

matrizes e sua denominação para atrair mais vestibulandos, utilizando um “nome fantasia”: 

Geografia e Meio Ambiente. A contradição de tudo isso está no fato de o processo seletivo ser 

orientado para atrair estudantes, que não se identificam com a docência, a despeito de no final 

do curso ser essa a profissão da maioria dos egressos. Em razão disso, o autor diz ser 

necessário que esses professores assumam o compromisso de fazer da matriz e do projeto 

pedagógico dos cursos de formação docente em Geografia um meio para a construção da 

identidade dos graduandos com a docência. 

Lopes (2010), em pesquisa com alguns professores de Geografia da Educação 

Básica de Maringá, constatou que esses profissionais não desvalorizam a formação inicial e 

continuada recebida. No entanto, eles consideram que estas, de maneira geral, não lhes 

ofereceram elementos essenciais para lidar com a realidade cotidianamente vivenciada no 

exercício da profissão docente.  

Segundo o autor, a formação inicial privilegia a “lógica acadêmica” das 

disciplinas presentes no currículo, tornando secundária a “lógica da profissionalidade 

docente” em Geografia, ou seja, a experiência e a função profissional mais específica foram 

pouco discutidas e problematizadas durante o processo formativo. Com isso, há a necessidade 

de “conceber e implementar uma arquitetura curricular que proporcione aos futuros 

professores uma compreensão orgânica da relação entre conhecimentos específicos da 

Geografia e os conhecimentos pedagógicos [...]”. (LOPES, 2010, p. 226) 

A partir de pesquisa realizada com alunos dos cursos de licenciatura em Geografia 

da UEG e da UFG, Souza (2009) diz que o processo de formação do professor de Geografia é 

bastante complexo e que tal complexidade reside na dificuldade de os alunos compreenderem 

a linguagem dos textos acadêmicos utilizados nas diferentes disciplinas do curso, na erudição 

dos autores e na descontextualização dos conteúdos. Ademais, muitos dos alunos apresentam 

dificuldades na construção de um conhecimento escolar, em especial aqueles relativos às 
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disciplinas de conteúdos específicos do curso. Com isso, o autor defende a ideia de que os 

alunos necessitam de processos de mediação para exercerem seu pensamento e, assim, 

construírem seu conhecimento. E o professor exerce papel central nesse processo. 

Ao investigar o processo formativo do professor de Geografia no curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade de Passo Fundo, RS, Martins (2010) conclui que 

a formação é complexa e tem como desafio proporcionar, ao futuro professor da Educação 

Básica, uma formação teórico-metodológica capaz de lhe dar condições de tornar o ensino de 

Geografia mais significativo para os alunos da escola. Por conseguinte, a autora defende a 

necessidade de um projeto formativo alicerçado em bases teórico-práticas sólidas, capazes de 

qualificar os futuros professores para enfrentar as questões pertinentes à sua profissão.  Mas 

para que isso se efetive de fato, segundo a autora, os cursos de formação de professores de 

Geografia precisam: (1) estimular a mobilização de saberes e ações que promovam a 

articulação do ensino de Geografia com a pesquisa sobre o lugar, para que se possa 

compreender o global; (2) estimular a autonomia profissional para o desenvolvimento do 

trabalho na escola; (3) incentivar a realização de pesquisa como uma alternativa didática; (4) 

estimular a gradativa mudança na compreensão da Geografia como disciplina; (5) incentivar o 

uso e o domínio das novas tecnologias como auxílio para a discussão dos conteúdos 

geográficos; (6) incentivar a formação continuada como um processo contínuo de 

aperfeiçoamento, de indagação e reflexão sobre as práticas.  

Na concepção de Santos (2012), os cursos de formação de professores de 

Geografia possuem duas problemáticas a serem superadas: as lacunas na formação didático-

pedagógica; e a caracterização da escola como lócus da prática. Ao tomar o Estágio 

Supervisionado do curso de Geografia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) como 

objeto de estudo, a autora diz que essa atividade curricular, mais que um processo complexo, 

carregado de ambivalências e relativizações entre os “mundos” imbricados da escola e da 

universidade, de uma atividade de preparação profissional de humanização/qualificação 

docente, pode-se configurar como espaço de pesquisa e reflexão acerca do ambiente escolar e 

que pode contribuir diretamente para a superação dos problemas ora apresentados.  

Para isso, a autora sugere que o estágio seja orientado/conduzido por meio da 

pesquisa-ação. Assim, ele terá a possibilidade de contribuir para articular teoria e prática, para 

fortalecer a identidade docente, e para formar um professor-pesquisador. Resumindo, a 

pesquisa no estágio se apresenta como um caminho viável e qualitativo da formação de 

professores, pois não só fortalece o trabalho coletivo, como também diminui as barreiras entre 

a escola e a universidade.  
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Pimentel (2010)
 
colabora com essa discussão, ao destacar que nos cursos de 

formação de professores o Estágio Curricular requer especial atenção, uma vez que ele tem o 

papel de contribuir mais intensamente com a formação didático-pedagógica dos alunos.  

Assim, ao analisar as aprendizagens profissionais desenvolvidas no Estágio Curricular do 

curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a 

autora diz que um dos principais problemas verificados no desenvolvimento dessa atividade 

está relacionado à falta de interação entre professor formador e professor da escola-campo, 

que reflete nos limites e vazios das orientações aos alunos-estagiários. Segundo ela, isso 

decorre, sobretudo, da falta de clareza dos papéis que cada sujeito pode e deve assumir nesse 

processo. Ademais, muitos professores da escola se sentem inseguros com relação a atitudes 

que poderiam tomar sobre as atividades desenvolvidas pelos estagiários no contexto da sala de 

aula.  

Em razão disso, a autora defende a importância de se estabelecer um diálogo entre 

professor formador, professor da escola-campo e aluno-estagiário no desenvolvimento das 

atividades de estágio. Para tanto, os professores da escola precisam compreender o projeto de 

formação dos alunos e como podem mobilizar seus saberes para colaborar nesse processo. 

Para consolidar essa parceria, a autora aponta ser necessário observar alguns aspectos: (1) o 

envolvimento dos professores da escola no planejamento da proposta de estágio; (2) a noção 

de estágio como espaço de trocas de experiências; (3) o estreitamento do contato e da 

interação entre alunos-professores da escola-professores formadores; (4) a definição conjunta 

dos papéis dos sujeitos envolvidos na atividade de estágio; (5) a definição das dimensões de 

profissionalidade; (6) a concepção de avaliação em períodos de estágio nas escolas; (7) a 

realização de encontros programados de estudo e planejamento.   

Ao realizar uma análise pormenorizada da situação das licenciaturas em 

Geografia, na modalidade presencial, na Amazônia, no Maranhão, no Piauí, em Pernambuco e 

outras na modalidade à distância, Fiori (2012) pode observar que o movimento expansionista 

e a interiorização dos respectivos cursos promoveram mudanças singulares nestes lugares, 

porém muitos deles necessitam de maiores investimentos em sua infraestrutura, nas atividades 

acadêmicas e no corpo docente, de modo a melhorar a qualidade e as condições de oferta. Na 

verdade, segundo a autora, muitos dos problemas que ainda permanecem nos cursos de 

formação de professores de Geografia, ainda que sob novos contextos educacionais, políticos 

e espaciais, decorrem de um processo dialético, não linear, que está associado a um tempo 

espacial dos cursos no lugar em que são ofertados.   
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Para Fiori (2002), há rugosidades, diversidades e especificidades nos e dos lugares 

em que tais cursos acontecem que tornam algumas de suas características peculiares. Além 

disso, o tipo de IES (públicas ou privadas) em que tais cursos são ofertados, bem como as 

modalidades das licenciaturas (presencial ou à distância), são elementos fundamentais na 

análise e compreensão das condições das licenciaturas em Geografia.  

Resumindo, as pesquisas analisadas indicam a permanência de problemas e 

desafios no campo da formação de professores de Geografia, o que tem resultado no 

despreparo teórico-metodológico dos alunos em formação, para assumir a docência. Dessa 

forma, importa trazer para o diálogo algumas questões que tencionam o processo formativo: 

como encarar os desafios da formação de professores e construir/fortalecer uma proposta que 

dê conta dessa complexidade? Os problemas e desafios têm sido debatidos no âmbito do curso 

e da universidade, na busca de superá-los? Quais são as mudanças necessárias? Quais são os 

caminhos? Como conceber uma formação docente em Geografia que dê conta de superar as 

tensões presentes no processo formativo? A formação do professor de Geografia tem atendido 

as demandas da Geografia escolar? 

Não é nenhuma novidade admitir que, em boa parte dos cursos de formação de 

professores de Geografia, existe uma tensão dialética que aponta para a necessidade de haver 

uma ruptura entre os conhecimentos científicos produzidos/trabalhados na universidade e os 

conhecimentos ensinados nas escolas, pelos professores que ela forma.  

A propósito, Callai (2010) afirma que existe uma tensão permanente entre o que 

professores e graduandos esperam da formação inicial de Geografia, em relação aos aspectos 

teórico-metodológicos e aos conteúdos (no que diz respeito ao seu tratamento nos cursos de 

licenciatura em Geografia e no seu processo de ensino na escola básica).  

Segundo a autora, essa tensão se expressa por meio da relação: professor-aluno, 

marcada pelo que se quer ensinar e o que o aluno aprende; conteúdo e didática, referindo-se à 

seleção do conteúdo e tratamento didático deste de acordo com os referenciais adotados e com 

o contexto do lugar; teoria e prática, no que diz respeito às concepções e práticas de Geografia 

trabalhada na universidade e aquela da escola; local e global, expressos por meio das políticas 

públicas, das normatizações, do currículo das características do contexto e da cultura escolar. 

Segundo a autora, essas tensões aparecem quase que exclusivamente a partir das necessidades 

surgidas do/no exercício da profissão docente no cotidiano escolar.  

Entende-se que a realidade da formação docente em Geografia é contraditória, 

considerando-se que a responsabilidade da qualidade do processo formativo ora é atribuída ao 

professor, ora aos alunos, ora às políticas públicas, ora aos problemas de infraestrutura da 
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universidade e de condições de trabalho. Enfim, as contradições da formação inicial 

conteudizam-se, historicamente, em desafios que precisam ser repensados, seja na dimensão 

político-institucional, seja na dimensão teórico-epistemológica e/ou na dimensão prática do 

professor. Afora isso, acredita-se que, atualmente, há outros desafios que perpassam a 

formação inicial, como a necessidade de mobilizar os alunos, os jovens em sua maioria, para 

o desejo de cursar uma licenciatura e de tornar o processo formativo significativo para esses 

sujeitos.  

Então, por que não pensar nesses fatores quando se fala em formação docente? Eis 

que aqui surgem outros questionamentos: que políticas e ações têm sido tomadas pelas 

Instituições de Educação Superior para aumentar a atratividade dos jovens pelos cursos 

formação de professores em Geografia? Como tornar o curso interessante aos jovens? Que 

formação está sendo desejada/constituída nos cursos de formação de professores de 

Geografia? Em que medida a formação de professores pode ser significativa para os jovens? 

Como a formação inicial de professores pode ser desenvolvida de modo que possa motivar os 

alunos a exercerem a profissão docente? No processo de busca da qualidade, como tornar a 

formação inicial de professores de Geografia significativa para os alunos-jovens em 

formação? Quais os possíveis caminhos a serem trilhados na busca de uma formação que 

tenha significado para o futuro professor de Geografia? Por que não pensar sobre esse aluno-

jovem que está sendo formado e que requer uma atenção maior, dada a sua singularidade?  

Essa preocupação com os alunos universitários é destacada por Leite (2010), 

quando afirma que se trata, em geral, de jovens que procuram a universidade para sua 

formação ética e profissional, com a expectativa de que ela lhe garanta a inserção no mercado 

de trabalho, como sempre o fez. Porém, nem sempre a profissão é o que importa para esses 

sujeitos. Eles estão em busca de consumir currículos, de preferência curtos, rápidos e de 

menor custo, oferecendo-lhe vantagens pessoais para sua a autossatisfação. Por essa razão é 

que esses alunos merecem destaque, dadas as suas particularidades.  

Ademais, pensando no jovem que cursa uma licenciatura, não se trata de um aluno 

qualquer. É um aluno-jovem que, muitas vezes, escolheu o curso por falta de opção – 

conforme pode ser observado em várias pesquisas que discutem a formação de professores e 

como será visto no Capítulo 2 –, já que, no interior do Brasil, a licenciatura se constitui como 

um campo de possibilidades para grande parte dos estudantes, de entrar na universidade e 

obter um diploma de nível superior. Esses sujeitos, em geral, não se interessam pelo curso e 

não querem assumir a docência como profissão.  
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Curiosamente, no caso dos alunos-jovens que moram nos grandes centros urbanos 

que, teoricamente, teriam as condições de fazer outro curso que não o de formar professores, 

porque estudam em instituições que disponibilizam vários outros cursos, pesquisas realizadas 

com esses jovens que optam pela licenciatura mostram que a maioria também não quer ser 

professor. Esse, portanto, talvez seja o maior o dilema da formação inicial de professores no 

geral, e de Geografia, em específico.   

Postula-se, portanto, que o desafio de propor vias de superação para o problema 

da formação docente em Geografia reafirma a necessidade de os professores considerarem o 

jovem no processo formativo. E pensar no jovem significa, por conseguinte, conhecer esse 

sujeito social concreto, historicamente determinado e espacialmente situado, que possui 

singularidades e particularidades, vivências e experiências cotidianas específicas, as quais se 

tornam visíveis na universidade.  

E para a Geografia, o que interessa desse jovem é a sua vivência e experiência no 

e com o lugar, bem como a forma como ele vê e se relaciona com o mundo. Trata-se da 

espacialidade que é por ele vivida-percebida-concebida cotidianamente.  Logo, as concepções, 

percepções e representações empíricas dos jovens sobre o lugar de vivência, ao serem 

mediadas (de forma dialética, intencional e consciente, por meio de teorias, categorias, 

conceitos, ideias, reflexões, proposições, representações e por uma cadeia de significações) e 

sistematizadas pelo professor, num encontro/confronto do local com o global, podem 

desencadear novas reflexões nos alunos e contribuir para o  desvelamento de sua realidade e 

para a compreensão do espaço geográfico. 

Nesse raciocínio, acredita-se que um novo referencial para a formação docente 

seria o de considerar a vivência cotidiana dos jovens tidas no e com o lugar.  

 

1.4 Uma nova perspectiva para a formação de professores de Geografia: o lugar de 

vivência do aluno em busca de sentidos no e do processo formativo 

 

Mesmo reconhecendo que há um novo contexto delineado tanto pelas orientações 

legais quanto pela produção acadêmica, que resultou em avanços nos cursos de formação de 

professores de Geografia, as inovações realizadas não têm alcançado a totalidade. Estas são 

bastante parciais e não conseguiram resolver, como era de se esperar, todos os problemas do 

processo formativo. 

Com isso, cabe destacar que há uma carência de novas referências que possam, de 

fato, contribuir no debate e na prática da formação de professores de Geografia. Essas 

referências deveriam combinar qualidade e significância no e do processo formativo, uma vez 
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que a qualidade tão requerida e almejada na Educação Básica depende, sobretudo, de uma 

formação docente de qualidade e da necessidade de uma formação continuada. 

O desafio que se coloca atualmente é saber como tornar a formação inicial de 

professores de Geografia significativa para os alunos em formação. Nessa direção, acredita-se 

que um dos caminhos seja o de considerar o lugar de vivência dos alunos como referência da 

formação docente, na expectativa de encontrar sentido no processo formativo, seja para a vida 

cotidiana, seja para o exercício da profissão. 

Cavalcanti (2011c, p. 8) afirma que o lugar do aluno deveria se tornar uma 

orientação específica para a formação em Geografia, uma “[...] referência permanente e 

essencial para que as diferentes espacialidades „apreendidas‟ por ele ao longo do seu curso 

possam resultar em novas formas de ver o mundo, novas perspectivas de se relacionar com o 

mundo, nas diferentes escalas de análise”.  

A formação inicial do futuro professor de Geografia dos ensinos Fundamental e 

Médio deve voltar-se para o cumprimento dessa tarefa social. Isso porque, segundo 

Cavalcanti (1998, 2002a), as orientações atuais para o ensino de Geografia têm dado ênfase 

na necessidade de se trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, já elaborados por 

ele em sua vida cotidiana, articulado aos saberes sistematizados pela ciência e organizados 

pedagogicamente.  

Não se quer, com isso, dizer que o processo formativo deva ser todo estruturado 

com base somente no que deve ser ensinado na escola. Contudo, precisa garantir 

minimamente uma formação sólida aos alunos, possibilitando-lhes a aquisição/construção de 

conhecimentos e de convicções sobre a ciência geográfica e sobre o mundo do trabalho 

docente. Em suma, é preciso garantir o desenvolvimento de habilidades consideradas 

necessárias para uma atuação crítica e reflexiva na Educação Básica. Parte-se do princípio de 

que não se pode realizar essa tarefa se o aluno não estiver sendo preparado suficientemente 

para tornar essa prática uma realidade, ao assumir a docência. 

Desse ponto de vista, portanto, e considerando que o lugar – como plano do 

vivido – já é um tema/conteúdo da Geografia escolar, questiona-se: como formar o futuro 

professor de Geografia sem tornar realidade o que é pensado pelo seu campo de atuação?  

Como formá-lo sem investir na problematização do lugar como um eixo comum às disciplinas 

do curso de formação de professores? De que maneira as práticas espaciais cotidianas dos 

alunos podem promover a realização de atividades relevantes e contextualizadas, assumindo-

se, para tanto, como objeto de estudo no processo de formação? 
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Nesse contexto, cumpre pensar que há uma especificidade que confere 

complexidade à formação inicial: o percurso formativo não poderá ser guiado apenas pelos 

conteúdos específicos das diversas disciplinas enredadas nas áreas da Geografia, a serem 

ensinados. É preciso considerar, também, o conhecimento local, cotidiano e pessoal dos 

alunos.  Isso quer dizer que, efetivamente, o lugar em que o aluno está inserido se constitui 

em fonte de conhecimento e, portanto, é uma categoria que não pode ser ignorada ou 

minimizada na formação inicial de professores de Geografia.  

Mas para conduzir o processo formativo em que o lugar de vivência passa a ter 

centralidade no currículo, é preciso, segundo Cavalcanti (2011c), que os professores tenham 

conhecimento sobre a área específica da Geografia a ser ensinada, tenham uma visão geral de 

seu “lugar” social, do papel que desempenham na sociedade, compreender seus diferentes 

enfoques teórico-metodológicos, bem como o conjunto de categorias que estruturam o 

discurso dessa área e sua linguagem. 

Além disso, os professores precisam conhecer seus alunos, suas concepções, 

percepções e representações empíricas sobre o lugar em que habitam, assim como conhecer o 

lugar de vivência desses sujeitos – seja pela teoria, pela vivência e experiência, e/ou por 

pesquisas próprias sobre esse recorte espacial. Isso tudo para que possam melhor organizar as 

atividades de ensino e escolher os procedimentos metodológicos próprios a cada conteúdo, 

assegurando o estabelecimento do encontro/confronto do conhecimento empírico com o 

conhecimento científico em sala de aula. 

Nesse processo, é importante o professor ir além de uma simples discussão dos 

conteúdos geográficos a partir da realidade mais imediata dos alunos. O lugar, como escala 

local do espaço geográfico, ao ser problematizado, numa dialética que obriga os alunos a 

compreenderem as diferentes escalas de análise geográfica (regional-nacional-global), o 

tempo e o espaço, o concreto e o abstrato, contribui para o desenvolvimento do pensamento 

teórico-conceitual dos alunos (CAVALCANTI, 2013; PIRES, 2013).  

Diante disso, pode-se dizer que existe um distanciamento dessa prática em relação 

ao currículo praticado nos cursos de formação de professores de Geografia. Cavalcanti 

(2011c), a esse respeito, considera ser importante investigar mais “de perto” o currículo 

praticado nos cursos de formação de professores, de forma a verificar como estão sendo 

articulados os conteúdos geográficos e a atividade profissional, os conteúdos estudados e seu 

sentido na atuação do professor, os conteúdos das diferentes especialidades ou áreas 

específicas da Geografia com as disciplinas pedagógicas e destes com os princípios previstos 

nas legislações. 
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Todas essas dimensões, sem dúvida, provocam reflexões no sentido de que o 

projeto pedagógico dos cursos de formação de professores de Geografia precisa ser repensado 

e modificado. Deve ter o aluno e suas experiências vividas e estabelecidas no e com o lugar, 

como norteadoras e balizadoras da organização curricular. 

Partindo do entendimento de que o lugar, como plano do vivido, é uma categoria 

importante a ser considerada na formação de professores de Geografia, na sequência busca-se 

apresentar a compreensão que se tem dessa categoria.  

 

1.5 Lugar: uma categoria de análise geográfica que possibilita ler e pensar o mundo em 

sua complexidade 

 

Sem a pretensão de querer apresentar uma historiografia das pesquisas geográficas 

realizadas sobre lugar – algo que necessitaria uma investigação à parte –, pode-se dizer que 

elas apontam que não há um único modo de se pensar e compreender essa categoria. São três 

as perspectivas teórico-metodológicas que discutem o lugar, caracterizando-se por um 

hibridismo expresso pela associação de princípios da Geografia Crítica, fundamentada no 

materialismo histórico-dialético, de base marxista, a princípios da Geografia Humanística, 

vinculada à fenomenologia e ao existencialismo, e a princípios da perspectiva pós-moderna.  

Na Geografia Humanística, “lugar” expressa muito mais que um sentido 

geográfico de localização. Significa uma porção do espaço carregado de referenciais afetivos, 

dotados de interesses predeterminados, ou seja, de uma intencionalidade, que só adquire 

significados pessoais ou intersubjetivos por meio das interações humanas a ele atribuídas. O 

lugar é, então, o espaço do vivido, base e produto da própria existência e experiência humana, 

um núcleo de valor que engloba as dimensões simbólicas, culturais, emocionais, políticas, 

sociais e biológicas (RELPH, 1980; BUTTIMER, 1980; FERREIRA, 2000; TUAN, 1983; 

HOLZER, 1997, 1999). 

Para Tuan (1983), o lugar pode ser definido de diversas maneiras, porém não pode 

ser compreendido sem o espaço e este sem o lugar. O espaço adquire formas objetivas e 

subjetivas e se transforma em lugar à medida que adquire definição e significado. Enquanto o 

espaço é abstrato e aberto, permite o movimento, representa liberdade, sugere futuro e 

convida à ação, o lugar é composto por ritmos da vida cotidiana, é singular e único, é algo que 

tem visibilidade, que pode ser mostrado e registrado. Porém, alguns lugares muito queridos 

podem não necessariamente ser visíveis, quer para nós, quer para os outros. Eles podem se 

fazer visíveis por meio de inúmeros meios: “[...] rivalidade ou conflito com outros lugares, 

proeminência visual e o poder evocativo da arte, arquitetura, cerimônias e ritos [...]”. (p. 197) 
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O autor considera, ainda, o lugar como uma parcela do espaço que existe em 

diferentes escalas, que é humanizado e é onde se atribui valor, sentimentos e ideias, que se 

originam a partir de experiências diretas (singulares e comuns), do conhecimento íntimo e do 

uso contínuo que os sujeitos fazem dele. O lugar não é uma criação deliberada, já que é 

construído para satisfazer necessidades práticas das pessoas. Ademais, demonstra segurança e 

pausa. E é essa pausa no movimento que permite que uma localidade se torne um centro 

calmo e reconhecido de valores estabelecidos, que se torne algo que possui profundo sentido – 

que resulta de alguns fatores, como a arquitetura das construções, o tempo, que traz 

recordações, e os acontecimentos notáveis e pessoas – para os indivíduos. Isso quer dizer que, 

na ausência de pessoas e objetos, os lugares perdem significado.  

Na Geografia Crítica, o lugar é considerado também mais que um ponto de 

localização, é uma construção social, a base de reprodução da vida, que leva em consideração 

outras dimensões do espaço (os objetos, as ações, a técnica e o tempo). Tal concepção 

sustenta ainda que o lugar é o local das relações sociais  e de manifestação/materialização das 

forças globalizantes, um espaço de múltiplas identidades, de verticalidades (lógica global) e 

de horizontalidades (lógica local) convivendo dialeticamente, e que tem como referência um 

conjunto de sentidos impressos pelo uso (CARLOS, 2007a, 2007b; SANTOS, 1996, 2002). 

Segundo Santos (1996, 2002) é por meio do lugar que o mundo é percebido 

empiricamente. Ele, o lugar, pode ser considerado como um ponto, uma parte do mundo que 

se cria, se recria e se renova a cada movimento da sociedade. E o motor desse movimento é a 

divisão do trabalho, encarregada, a cada cisão da totalidade, de transportar aos lugares um 

novo conteúdo, mil novos significados e um novo sentido. O lugar define-se, portanto, como 

funcionalização do mundo, como palco dos acontecimentos e depositário final dos eventos, 

como espaço vivido, uma extensão do acontecer social, que possui funções diferenciadas que 

se impõem e se exercem cotidianamente.  

Para o autor, o lugar é constituído por um conjunto de objetos e de ações, com 

causa e efeito, por formas materiais e não materiais; por singularidades e especificidades que 

lhe garantem uma configuração única, mas que pode combinar, de maneira particular, 

variáveis comuns a outros lugares; pela densidade técnica, informacional e comunicacional; 

por funções e variáveis que o caracterizam e ao mesmo tempo o distinguem; pelo movimento 

dialético da história e da sociedade, do novo e do velho, de uma razão local e de uma razão 

global, e de diferentes elementos do espaço – homens, firmas, instituições, meio ambiente – 

que se agrupam no processo de configuração espacial dos lugares.  
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Tal constatação associa-se com as concepções de Carlos (2007a, 2007b), quando 

afirma que o lugar é constituído por formas e conteúdos sócio-históricos (consubstanciados na 

divisão espacial do trabalho) e produz uma articulação contraditória que se desenvolve-

realiza-impõe entre o mundial que se anuncia e a especificidade histórica do particular.  Dessa 

forma, o lugar se apresenta como o ponto de articulação entre o global em constituição e o 

local como especificidade concreta, como momento, convivendo dialeticamente.   

O lugar é palco dos acontecimentos pela sua dimensão real, prática, sensível e 

concreta, é parte integrante de uma totalidade espacial, constituída por uma multiplicidade de 

espaços sociais que se justapõem e interpõem, mas que não elimina as particularidades. É uma 

porção do espaço apropriável para a reprodução da vida, produto das relações humanas (entre 

homem e natureza), tecido por relações sociais. Resumindo, o lugar é o mundo do vivido, é a 

partir dele que se torna possível “[...] pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto 

situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos do mundo moderno [...]”. 

(CARLOS, 2007a, p. 22). 

No que se refere à perspectiva pós-moderna, esta argumenta a favor da 

necessidade de dar outra interpretação ao lugar. Considera que o lugar é um espaço praticado, 

aberto e dinâmico, uma construção social que reúne aspectos objetivos e subjetivos. Ademais, 

é um recorte espacial em que o social e o natural se encontram, o local e o global se 

combinam, o interno e o externo se articulam. Porém, ele não se explica pela sua relação com 

a totalidade – já que é um ambiente cada vez mais fragmentado e globalizado – e não pode ser 

examinado sem levar em conta os diferentes espaços-temporalidades nele contidos. 

(MERRIFIELD, 1993; ENTRIKIM, 1997; OAKES, 1997; GRAHAN, 1998; FERREIRA, 

2000; MASSEY, 2000, 2012).  

Massey (2000, 2012) faz uma crítica à visão reacionária do lugar, que o vê como 

um espaço fechado, homogêneo, coerente, de fronteiras bem delimitas e de identidades fixas, 

com uma história construída a partir das interações sociais locais e como receptáculo de 

processos globais. Na sua visão, o local também participa dos processos de produção do 

mundo, até porque as relações econômicas, políticas e socioculturais, cada qual cheia de 

poder e com estruturas internas de dominação e subordinação, estendem-se pelo planeta em 

todos os diferentes níveis e escalas. Portanto, segundo a autora, é impossível pensar no lugar 

sem considerar as suas relações com o global. Imaginar o lugar, assim, faz surgir nos sujeitos 

um sentido global do lugar.  

Nesse contexto, a autora propõe uma visão “progressista” de lugar, que pode ser 

desenvolvida com base em quatro ideias principais. Uma diz respeito ao lugar como produto 
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das interações sociais e das trajetórias naturais, que não são inertes e nem congeladas no 

tempo, ganha novo impulso, alcança um novo estágio. Diante de todo o movimento das 

coisas, o lugar é aberto e está em processo. A outra ideia diz respeito ao lugar que não tem 

fronteiras, no sentido de divisões demarcatórias. Ele integra de forma positiva o global e o 

local, criando um sentido global do local. Isso quer dizer que o lugar só pode ser construído 

por meio da ligação de um lugar com outros lugares e que não é possível entendê-lo somente 

pela observação da escala local. Ou seja, qualquer explicação do lugar, para ser adequada, tem 

de colocá-lo em seu contexto geográfico mais amplo. Uma terceira ideia refere-se ao lugar 

que não “tem identidade” única e singular, pois é cheio de conflitos internos. Embora o lugar 

possa ter características próprias, não se trata absolutamente de uma identidade coesa, 

coerente, de um sentido particular do lugar, partilhado por todos. As pessoas são portadoras 

de uma cultura constituída entre o local e o global, e têm experiências diferentes do lugar. 

Com isso, há uma dificuldade de pensar o lugar como localidade, sem considerar o global. Se 

se reconhece que elas (as pessoas) têm identidades múltiplas, que suas vidas são marcadas por 

influências provenientes de outros espaços, em suas diferentes escalas, pode-se dizer a mesma 

coisa dos lugares. Isso quer dizer que a compreensão do lugar precisa levar em consideração a 

produção e reprodução da vida cotidiana das pessoas. Uma quarta ideia é que o lugar possui 

uma singularidade que lhe é conferida pela especificidade continuamente reproduzida. E o 

que lhe dá especificidade não é uma história acumulada e internalizada, que é produto de 

camadas superpostas de diferentes conjuntos de ligações. O lugar se constrói, sobretudo, a 

partir de uma “mistura” distinta das relações sociais mais amplas com as mais locais – que 

podem ser provenientes das mais diversas partes do mundo e construídas numa escala muito 

maior do que a do local – e naturais, que se encontram e se cruzam num lócus, podendo 

produzir efeitos que não ocorreriam de outra maneira e que vão lhe conferir um caráter 

particular.   

Resguardadas as diferenças teórico-metodológicas que distanciam as diferentes 

perspectivas teóricas, como se pode verificar, há algo de comum nas concepções de lugar, 

destacadas anteriormente. Diante do exposto, considera-se, portanto, que o lugar é mais que 

uma simples localização espacial, é um espaço socialmente produzido, aberto e em processo, 

que possui temporalidades diferenciadas e singularidades próprias, e que expressa 

resistência/adaptação às racionalidades da globalização.  

Como lócus de manifestação da globalização ou da mundialização da economia, o 

lugar é continuamente transformado pela lógica global, isto é, pelo meio técnico-científico-

informacional (SANTOS, 2002). Em decorrência disso, o lugar passa a apresentar uma 



76 

combinação de diferentes modos de produção, adquire novas formas, novos conteúdos e 

significados, se mundializa. E, segundo Santos (2002), quanto mais ele se mundializa, mais se 

torna singular e específico.  

Considerando que as redes são os mais eficazes transmissores do processo de 

globalização e são essenciais para que esse processo se realize e se concretize, quer dizer, 

então, que o lugar está estruturado em rede, ou seja, está submetido a um conjunto de relações 

técnicas, econômicas, políticas e sociais, que são orientadas pelo interesse e ação de 

determinados agentes, e se dão no tempo e no espaço de forma descontínua, dinâmica. Por sua 

vez, essas relações estão entrelaçadas por linhas e pontos interconectados, articulados por vias 

e fluxos, por uma infraestrutura capaz de viabilizar as interações entre diferentes parceiros 

(regionais, nacionais ou internacionais), de modo a concretizar, efetivamente e com maior 

velocidade, no espaço, o modo de produção capitalista – produção, circulação, distribuição e 

consumo, seja de tecnologia, capitais, mercadorias e/ou de matérias-primas. (SANTOS, 

2002). 

Moreira (2007), ao se reportar às discussões empreendidas por Santos (2002), diz 

que o lugar pode ser compreendido como ponto da rede formada pelo encontro entrecruzado 

de horizontalidade e de verticalidade, como real agente sedimentador do processo de inclusão 

e da exclusão. É por isso que cada lugar se difere do outro, dando à totalidade globalizante um 

cunho nitidamente fragmentário, já que o “lugar são todos os lugares”. 

O lugar é, também, um espaço real-concreto, material e substantivo, que se 

organiza, varia e reproduz em função dos processos de produção. Nesse sentido, pode-se dizer 

que ele se compõe da dialética entre as ações/práticas sociais e a disposição física das coisas 

materiais, das formas naturais e artificiais (paisagens).  

No entanto, o lugar não é um espaço físico esvaziado de relações e práticas 

sociais. Ele é um espaço-tempo vivido, condicionado pelas relações de ordem objetiva e 

subjetiva, pelos laços de afetividade, pelas dimensões simbólico-culturais, identitárias, dos 

indivíduos. Em razão disso, ele tende a ser dominado e/ou apropriado, territorializado e 

des(re)territorializado a todo momento, a partir da imbricação de múltiplas relações desiguais 

de forças, envolvendo o domínio ou o controle no sentido mais material e concreto (político e 

econômico), assim como a apropriação no sentido mais simbólico (cultural) do espaço. 

Diante do exposto, o lugar se constitui uma categoria importante para apreender o 

real e para se fazer a análise do espaço geográfico, visando compreender o mundo em toda a 

sua complexidade. No entanto, “entre o lugar e o mundo existem outras escalas e estas 
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precisam ser compreendidas para que se tenham condições de verificar o que acontece no 

cotidiano da vida das pessoas e da sociedade em geral [...]”. (CALLAI, 2009, p. 176).   

O lugar, como dimensão local, é apenas um recorte do real, algo necessário na 

análise geográfica, uma vez que é praticamente impossível fazer uma descrição do 

“fenômeno” geográfico em toda a sua complexidade/totalidade sem a adoção de um recorte 

analítico. Todavia, muitos dos fenômenos e suas organizações espaciais se articulam em 

distintas escalas espaço-temporais, condicionados por diferentes dimensões materiais e 

imateriais. Assim, para se ter uma compreensão das diferentes formas sobre as quais o 

problema fenomênico se apresenta, bem como da complexidade do social e da estruturação do 

mundo diante das racionalidades da globalização, é preciso articular todas as dimensões 

espaciais (local, regional, nacional, global) nessa análise.   

Nesse processo, tão importante quanto o uso da escala geográfica, se faz também 

o uso da escala cartográfica, de forma a representar no mapa a localização dos fatos e 

fenômenos geográficos. Some-se a isso o fato de que, à medida que se busca analisar os 

fenômenos numa escala que vai do local ao global e vice-versa, onde se exigem níveis 

maiores de abstração, torna-se necessário compreender que não há hierarquia entre os 

fenômenos nas diferentes dimensões espaciais e que os níveis escalares (ou recortes da 

realidade) não são hierarquizados e interdependentes entre si.   

Assim, entende-se que por meio do estudo do lugar pode-se descobrir o mundo, 

ao mesmo tempo em que se reafirma a identidade e o pertencimento de cada um de nós. Essa 

categoria é, portanto, “[...] a referência que nos possibilita interligar o cotidiano, a vida 

concreta, com as demandas do mundo global e trabalhando na interface do humano e do 

natural, compreender o mundo e a sociedade em que vivemos”. (CALLAI, 2009, p. 187). 

Porém, para os pesquisadores e estudiosos do assunto, o lugar “aparece como um 

desafio à análise do mundo moderno exigindo um esforço analítico, muito grande que tente 

abordá-lo em sua multiplicidade de formas e conteúdos, em sua dinâmica histórica”. Essa 

história, por sua vez, apresenta uma dimensão social, que emerge no cotidiano das pessoas 

(onde se realizam o local e o mundial) e destas com o lugar (pelo uso), no modo de vida e nas 

relações de sociabilidade.  Como base de reprodução da vida, o lugar se abre, portanto, à 

perspectiva de análise por meio da tríade habitante-identidade-lugar.  Assim, pode-se buscar o 

entendimento do lugar nas práticas sociais e nas práticas espaciais dos indivíduos, o que incita 

pensar a vida cotidiana – marcada pelas maneiras de ser, por um conjunto de afetos, por uma 

rede de significados e sentidos, pelas modalidades do vivido –, segundo a lógica que lhe é 

própria. (CARLOS, 2007a, p. 20). 
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Nesse sentido, visando entender o lugar e, a partir deste, o mundo real – revelado 

a partir das determinações da totalidade, sem com isso eliminar as particularidades – e a 

produção da vida humana, a análise pode ser desenvolvida a partir de três perspectivas, que 

podem se mesclar na construção de uma compreensão mais sólida desse espaço.  

Uma é a perspectiva que considera as relações de natureza objetiva em articulação 

com as relações subjetivas, vinculadas a sensações emotivas (TUAN, 1983; RELPH, 1980; 

BUTTIMER, 1982 apud FERREIRA, 2000). Isso implica compreender o lugar como espaço 

de existência e de coexistência, que tem a ver com as necessidades existenciais das pessoas na 

utilização dos objetos simbólicos ou espaciais, que envolvem a mobilidade, os modos de uso e 

ocupação do espaço, a localização, a interação com as coisas e com as pessoas, o isolamento 

em busca de segurança, as manifestações simbólico-culturais, a identidade desenvolvida pela 

vivência e experiência direta que se dá pelo uso diário que os sujeitos fazem dele.  

Outra é a perspectiva funcional da existência, de um mundo vivido, que leve em 

conta outras dimensões do espaço geográfico, como os objetos, as ações, a técnica e o tempo 

(LEFEBVRE, 1991a,b,c; SANTOS, 1996, 2002; CARLOS, 2007a, 2007b). O lugar, para ser 

entendido nessa concepção, tem de estabelecer um diálogo permanente entre as dimensões 

que se referem à sua constituição (estrutura, forma, processo, função) e às relações sociais que 

se realizam no plano do vivido, na busca de dar conta da sua realidade histórica e da 

multiplicidade/diversidade de situações e de processos que o constituem.  Impõe, dessa forma, 

um tratamento analítico do conteúdo social e das formas espaciais, das contradições e 

manifestações do real, das mediações envolvidas no processo dialético de 

produção/reprodução e consumo/apropriação do espaço geográfico (que envolve a relação 

espaço-tempo), das práticas sociais e das práticas espaciais cotidianas, da identidade que se 

revela pelo uso condicionado por situações vividas e reveladas no nível do cotidiano (viver, 

habitar, trabalhar, praticar o lazer). 

Por último, a perspectiva pós-moderna considera o lugar como eventualidade em 

processo, que se fundamenta na fragmentação, traduzida por uma espécie de racionalidade 

totalitária – que reduz esse espaço ao micro, ao empírico individual –, recaindo na defesa da 

mediação e unificação dos aspectos universal e particular, da contraposição do triunfalismo da 

globalização e de um romantismo do local, de ver o lugar como uma pluralidade de espaços-

tempos complexos, heterogêneos, variáveis, que possui mais diferenças e contingências do 

que semelhanças. Essa perspectiva analítica busca no conhecimento local e nas explicações 

particulares/singulares da diversidade social, espacial, natural, temporal, cultural, política e 

econômica desse contexto uma nova maneira de se olhar para fora e compreender os 
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problemas sociais e naturais de espacialidades mais amplas, de se entender a reestruturação e 

reterritorialização das geometrias do poder planetário (forma atual da globalização), de se 

contestar as manifestações específicas das contradições/opressões do capital, de forma que 

esse conhecimento possibilite às pessoas locais o direito de defender, com “fronteiras” (entre 

a abertura global e autocontenção local), seu próprio lugar local (MASSEY, 2000, 2012). 

Ademais, cada luta local é uma conquista relacional – baseada tanto dentro quanto para além 

do “local” – e é internamente múltipla. Por sua vez, o reconhecimento do lugar de forma 

relacional, aberto e em construção, traz consigo a ideia de que ele é a soma de todas as 

conexões e essa conectividade pode seguir ao redor do mundo. (MASSEY, 2012). 

Em razão do que foi exposto, verifica-se a potencialidade do lugar, como escala 

local, de compreensão do mundo. E a cidade, enquanto um conjunto de lugares, que se produz 

e se revela no plano da vida e do indivíduo (aquele do local), se destaca como o lugar 

privilegiado para que se possa pensar/compreender o viver e o habitar, o uso e o consumo, o 

trabalho e o lazer (como situações vividas), os processos de produção-apropriação-reprodução 

do espaço, revelados no nível do cotidiano. (CARLOS, 2007a) 

Resta dizer, portanto, que, para se entender o lugar, num movimento dialético 

entre o local e o global, é preciso buscar compreender como os habitantes vivenciam e 

percebem esse espaço. Mas tão importante quanto compreender as percepções e 

representações dos habitantes sobre o seu lugar de vivência, se faz também entender quem são 

eles.  

Assim, sem perder de vista o cenário da formação do professor de Geografia, 

partindo do entendimento de que é no lugar de vivência que os alunos-jovens, sujeitos dessa 

pesquisa, criam suas estratégias de sobrevivência, que estabelecem relações de sociabilidade, 

que materializam sua objetividade e subjetividade, que projetam seu futuro, e que esses 

elementos são mediadores importantes no processo de construção do conhecimento 

geográfico, na sequência busca-se compreender o que é “ser jovem” e conhecer o perfil 

socioeconômico e cultural desses sujeitos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

ASPECTOS DA CULTURA GEOGRÁFICA DOS ALUNOS-JOVENS DOS CURSOS 

DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO INTERIOR DE GOIÁS 

 

 

No capítulo anterior verificou-se que o processo de expansão e interiorização da 

Educação Superior no Brasil contribuiu significativamente para que um maior número de 

jovens tivesse acesso à universidade sem, necessariamente, terem de migrar das cidades 

interioranas para os grandes centros urbanos do país. Porém, a presença de jovens no meio 

universitário – no caso aqui tratado, dos cursos de formação de professores de Geografia –, 

que muitas vezes não gostam do curso e não querem ser professor, coloca a necessidade de 

conhecer e de considerar esses sujeitos no processo formativo, bem como a sua espacialidade, 

as representações e concepções sobre o seu lugar de vivência. Acredita-se que essas são 

condições necessárias para que os jovens sejam sujeitos do conhecimento e para a 

potencialização do processo formativo. 

Assim, neste capítulo busca-se, inicialmente, apresentar uma compreensão da 

categoria juventude, tomando como elementos de análise alguns fatores que compõem a 

cultura geográfica dos jovens – trabalho, consumo, práticas espaciais, sociabilidade, lazer e 

cotidiano – e influenciam o ser, o pensar e o agir cotidianamente desses sujeitos.  

Na sequência, partindo do entendimento de que a cultura geográfica dos jovens 

tem peso significativo sobre as aprendizagens e sobre o desdobramento desses sujeitos na 

atuação profissional, busca-se conhecer quem são os alunos-jovens dos Cursos de 

Licenciatura em Geografia, de cinco instituições públicas de Ensino Superior (estaduais ou 

federais), presentes em alguns municípios da Mesorregião do Sul Goiano: UFG/Câmpus de 

Catalão; UFG/Câmpus de Jataí; UEG/UnU Morrinhos; UEG/ UnU Pires do Rio; UEG/UnU 

Quirinópolis. Para esse fim, apresenta-se um perfil socioeconômico e cultural dos sujeitos 

dessa pesquisa, que resulta das informações coletadas a partir do questionário que foi 

respondido pelos alunos-jovens.  

Acredita-se que o perfil socioeconômico e cultural dos alunos-jovens são 

subsídios indispensáveis ao planejamento da universidade e, no caso específico, dos cursos de 

formação de professores de Geografia. Isso porque, por meio deles, será possível 

compreender melhor quais as relações desses sujeitos com a universidade e com o curso em 

questão; as motivações para a escolha da instituição e do curso; as angústias, as necessidades 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A3o_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morrinhos_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pires_do_Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quirin%C3%B3polis
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e frustrações que permeiam o cotidiano universitário; a dinâmica que levaria à evasão ou 

mobilidade; e as expectativas de trabalho e de formação, após a conclusão do Ensino 

Superior.  

Ademais, o cruzamento dessas informações permitirá destacar tendências variadas 

na trajetória dos alunos-jovens, para auxiliar na configuração de um melhor e mais correto 

dimensionamento das ações a serem desenvolvidas dentro das Instituições de Educação 

Superior. Tais ações podem fornecer subsídios para uma discussão mais ampla sobre o 

processo de democratização do acesso à universidade pública brasileira e também evidências 

empíricas que permitam a formulação e definição de políticas educacionais mais concernentes 

aos anseios dos alunos.  

Por fim, busca-se apresentar as concepções dos alunos-jovens sobre universidade 

e profissão docente, utilizando-se de informações coletadas, junto a esses sujeitos, por meio 

dos grupos de discussão e das entrevistas. Assim, as considerações que seguem têm por 

objetivo apresentar quem são os alunos-jovens que ingressam nos cursos de Licenciatura em 

Geografia do interior de Goiás e quais são os elementos que constituem/efetivam a cultura 

geográfica desses sujeitos. Vale dizer, cultura essa que se concretiza no lugar (como plano do 

vivido) e mobiliza elementos que podem contribuir para os alunos-jovens gostarem do curso 

de Geografia.  

 

2.1 Em busca de uma compreensão da categoria juventude 

 

 

Há pouco tempo, a juventude era objeto de estudo de apenas algumas áreas do 

conhecimento e das instâncias públicas.  No entanto, hoje esse assunto tem ocupado a pauta 

de todos os setores da sociedade, da mídia escrita e falada, de debates e pesquisas realizadas, 

principalmente por sociólogos, antropólogos, psicólogos e educadores que se preocupam com 

a temática em questão.  

No caso da Geografia brasileira, pode-se dizer que ainda não existe um campo 

bem configurado e reconhecido de estudos voltados para a temática da juventude. Apesar de 

alguns esforços por parte de pesquisadores como Cavalcanti (2004, 2009, 2011a,b,c), Turra 

Neto e Ferreira (2007), Turra Neto (2008, 2009, 2010a,b) e Cassab (2007, 2009a,b,c,  

2010a,b)
26

, não se pode dizer que no Brasil não haja outros autores que efetivamente tenham 

se debruçado em realizar pesquisas sobre essa temática. 

                                                             
26 Além de investigações pessoais, esses autores orientam pesquisas de iniciação científica, graduação e/ou pós-

graduação stritcto sensu, como também coordenam grupos de estudos e pesquisas sobre Juventude. 
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Embora se reconheça que a juventude ainda não seja uma preocupação da 

comunidade geográfica, afora os autores há pouco citados, há tentativas de alguns 

pesquisadores interessados no tema, em constituir uma área sólida de investigação em torno 

dos estudos sobre juventudes e cidade no país, ampliado-se para juventude e espaço, como 

forma de incorporar, também, a juventude rural.  

Com esse intuito, é que se realizou o I Seminário de Pesquisa Juventudes e 

Cidades, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, em 2011, e o 

primeiro GT constituído sob o tema Juventudes e Cidades no XII Simpósio Nacional de 

Geografia Urbana (SIMPURB), realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

em Belo Horizonte, MG. O objetivo de ambos era reunir pesquisadores cuja temática de seus 

estudos era a relação juventude-cidade, para o estímulo ao debate e à construção coletiva de 

uma rede de pesquisadores sobre a temática das juventudes na Geografia brasileira.   

Não resta dúvida de que, a partir do momento em que houver mais diálogo entre 

os pesquisadores e interessados no tema juventudes e cidade, o debate acadêmico se ampliará 

e aprofundará discussões, resultando na consolidação desse campo de pesquisa. Isso, no 

entanto, requer a compreensão dos principais conceitos e definições sobre jovem e juventude 

utilizados nas pesquisas que abordam essas categorias na Geografia, bem como a 

identificação de possíveis temas de pesquisa e a formulação de questões pertinentes de serem 

investigadas.   

Com esse propósito, Cavalcanti et. al. (2012) buscou mapear e discutir a produção 

acadêmica da Geografia sobre os jovens, bem como os aspectos e dimensões que vêm sendo 

destacados e privilegiados nas investigações sobre o tema no país. Pelo levantamento 

realizado em teses e dissertações defendidas no período entre 2005 a 2010, em 41 Programas 

de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia no Brasil e em artigos publicados em 27 das 37 

revistas/periódicos ligados à Geografia (Qualis A ou B), que tratavam direta ou indiretamente 

da temática Jovem/Juventude, articulado a outros temas (cidade/urbano; cotidiano; práticas 

espaciais), foi possível perceber que a produção científica na Geografia brasileira ainda é 

pequena, apesar de haver um aumento considerável de publicações nos últimos anos.  

Os poucos estudos encontrados nos periódicos/revistas (dez artigos), teses (sete) e 

dissertações (doze), que abordam essa temática, podem ser agrupados em quatro grandes 

linhas: juventudes e espaço urbano; culturas juvenis; juventudes e políticas públicas; 

juventudes, ensino de Geografia e cidadania. E suas abordagens teóricas utilizam como 

subsídio discussões realizadas por outras ciências, como a Sociologia, a Antropologia, a 

Educação e a Psicologia. 
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O que há de similaridades, regularidades, conexões e relações em todas essas 

abordagens é a consideração de que o jovem é um sujeito social, historicamente determinado 

e espacialmente situado, e que, dada a pluralidade de características universais e singulares 

que compõe a sua condição juvenil, a categoria “juventude” precisa ser tomada no plural.  

No que concerne à perspectiva geográfica, os jovens são tomados como sujeitos 

sociais e possuidores de uma historicidade e cultura específica, com suas 

semelhanças/diferenças. Considerando a faixa etária, o jovem é entendido no plural, com base 

nas relações que eles estabelecem com a cidade, nas imagens e representações criadas a 

respeito da cidade e por eles experimentadas, nas suas formas de expressão/ação e 

uso/apropriação no e do espaço urbano, e nos seus mecanismos de des-ter-ritorialização. Para 

assim conceber o jovem, busca compreender como a configuração e organização das cidades 

influenciam/condicionam os modos de viver, de habitar, de transitar, de trabalhar, de lazer, as 

práticas espaciais cotidianas e as formas de sociabilidade dos jovens (CAVALCANTI, 2004, 

2009, 2011a,b,c; MARTINS, 2007; CASSAB, 2009a,b,c, 2010a,b; TURRA NETO, 2008, 

2009, 2010a,b).  

A partir dos estudos e pesquisas realizadas, seja pela Geografia, Sociologia, 

Antropologia, Educação ou Psicologia, muitas características foram identificadas/destacadas e 

validadas cientificamente, representando uma tentativa de conceituar/caracterizar-

significar/qualificar os jovens na atualidade. Mesmo assim, há a compreensão de que 

conceituar juventude não é tarefa fácil. Ainda há muito por refletir e discutir sobre a 

complexidade que envolve essa categoria, partindo do pressuposto de que existem 

contradições, disparidades e dificuldades apresentadas por diversos estudiosos e 

pesquisadores com relação à compreensão do que é “ser jovem”.  

Essa dificuldade, por sua vez, está relacionada ao fato de que o conceito de 

juventude vai muito além de um critério cronológico embasado nas mudanças físicas, 

psicológicas e sociais; de uma dada fase da vida ligada à imaturidade, irresponsabilidade e 

experimentação; e de transição para a vida adulta, como se pode verificar nas discussões a 

seguir. Com isso, não se pode referir aos jovens tendo como elemento apenas o seu 

desenvolvimento biológico, fisiológico ou uma série de comportamentos reconhecidos como 

pertencendo a tal categoria. 

No Brasil, os estudos sobre a juventude passaram a ser foco das políticas públicas 

e da demografia nos últimos anos, principalmente por alguns fatores, como: os jovens 

compreendidos na faixa etária de 15 a 24 anos, em 2011, representavam 16,9% da população 
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brasileira, o equivalente a 33.078 milhões de habitantes
27

; 64,2% deles faziam parte da 

população economicamente ativa do país, apontando para a disposição desses sujeitos ao 

emprego; verifica-se um crescimento significativo de escolaridade entre os jovens, o que pode 

garantir a qualidade da força de trabalho, o aumento e ganhos de produtividade, já que estes 

processos estão condicionados ao nível educacional da população; e existe um crescimento de 

mortes entre os jovens, em sua maioria, relacionadas à violência. (IBGE, 2011)  

Em que pese a importância desse grupo social, no Brasil, as políticas 

governamentais e Organizações Não Governamentais (ONGs) têm criado muitos projetos e 

programas destinados aos jovens de 15 a 29 anos. No entanto, muitas políticas públicas de 

juventude,
28

 as quais objetivam garantir direitos e gerar oportunidades aos jovens, tendem a 

padronizar a transição desses sujeitos para a vida adulta, definindo, por exemplo, a faixa etária 

para participar de projetos/programas sociais, as categorias de escolaridade adequadas para o 

sistema educacional, de formação profissional, políticas de emprego etc. Isso acaba criando, 

segundo Pais (2003), uma lógica de linearidade que nem sempre se ajusta às trajetórias não-

lineares do curso de vida de muitos jovens.  

Segundo o autor, tem sido cada vez mais difícil não só definir uma idade em que o 

jovem se reconhece como adulto, como também precisar as fronteiras que separam a fase da 

vida associada à juventude da fase de vida própria dos adultos e delimitar os momentos que 

poderiam caracterizar essa passagem. Há algumas décadas, indicadores como a incorporação 

no mercado de trabalho, o matrimônio, o primeiro filho, o cumprimento do serviço militar 

(para os rapazes) e o abandono da família de origem cumpririam relativamente esse objetivo, 

ao se constituírem símbolos compartilhados de transição para a vida adulta. Porém, esses 

processos de transição têm sido fortemente questionáveis e encontram-se ultrapassados pela 

multiplicação de marcos.  

                                                             
27 Desse total, 16.671 milhões são homens e 28.181 milhões moram na zona urbana. A taxa de fecundidade entre 

as mulheres é de 23,9%, ou seja, 3.928 milhões delas tiveram filhos, na faixa etária de 15 a 24 anos. (IBGE, 

2011) 
28 Segundo o Guia das Políticas Públicas de Juventude (BRASIL, 2010e), no Brasil existem dezoito programas 

principais destinados aos jovens com faixa etária entre 15 a 29 anos, cuja finalidade é promover os direitos que 
assegurem oportunidades para o desenvolvimento integral da juventude.  São eles: (1) Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (Projovem); (2) Programa Cultura Viva; (3) Bolsa Atleta; (4) Programa Segundo Tempo; (5) 

Praças da Juventude; (6) Projeto Rondon; (7) Projeto Soldado Cidadão; (8) Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (Pronasci); (9) Pronaf Jovem; (10) Juventude e Meio Ambiente; (11) Escola Aberta; (12) 

ProUni; (13) Reforço às Escolas Técnicas e Ampliação das Vagas em Universidades Federais; (14) Brasil 

Alfabetizado; (15) Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (Projea);  (16) Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM); (17) Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos; (18) Ampliação 

do Bolsa Família. Para mais informações, acessar o site: http://www.juventude.gov.br/.  

http://www.juventude.gov.br/
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No entanto, por mais que a juventude não possa ser definida pela idade dos 

indivíduos, certo é que ser jovem passa necessariamente pela codificação etária, representada 

por meio da imagem corporal (estética e funcional). Por isso, o uso do critério etário tem sido 

utilizado, em muitas pesquisas sobre a juventude, não como uma forma de defini-la, mas 

apenas como um referente para delimitar os sujeitos a que se quer estudar. 

Mesmo apresentando uma mesma faixa etária (15 a 24 anos), os jovens não 

compartilham das mesmas condições socioculturais, psicológicas e materiais de existência. 

Ou seja, os jovens são heterogêneos. Isso quer dizer que o conceito de juventude encontra-se 

dependente de outros fatores como o meio social onde os jovens vivem, as posições que 

ocupam na sociedade, o sexo, os modos de se vestir e de falar, os códigos, os hábitos, a 

herança cultural, as demandas de sobrevivência, as vivências cotidianas, suas práticas 

espaciais etc.  

Em razão disso, conceituar juventude exige uma compreensão dialética e plural. 

Fundamenta-se na ideia de que os elementos constitutivos do seu conceito precisam 

considerar, além da faixa etária, as diversas características que identificam, descrevem e 

constituem os jovens, bem como os tempos e lugares em que estão inseridos. Convém 

assinalar, contudo, que a faixa etária constitui um recorte analítico importante para a 

identificação das semelhanças/diferenças e desigualdades/distinções entre os jovens. 

Na busca por compreender o que é juventude, é possível deparar-se no cotidiano 

com uma série de imagens, representações ou “modelos” socialmente construídos a respeito 

dessa categoria. Tudo isso, além de interferir na maneira de se compreender os jovens, 

também pode levar a sociedade a vê-los, na maioria das vezes, somente pelo aspecto negativo, 

como aponta Dayrell (2003). 

As representações mais conhecidas sobre juventude, segundo Catani e Gigloli 

(2008), são as produzidas pelos meios de comunicação de massa, que muitas vezes elaboram 

caricaturas do que seria a cultura jovem (no singular) com base nos hábitos, nas experiências 

e nos modos de vida dos jovens. Uma delas é a imagem idealizada do jovem “domesticado” 

pelas instituições tradicionais (famílias, escola, trabalho). Uma segunda representação é a do 

jovem como portador de uma cultura e de expressões independentes/destacadas do mundo 

adulto e da sociedade como um todo. Além dessas, outras imagens representadas estão ligadas 

à delinquência ou à moda.  

Dayrell (2003) aponta a existência de quatro imagens principais construídas sobre 

a juventude: (1) a partir do “vir a ser”, muito evidente na escola, trata-se de uma imagem que 

pode negar o presente, considerando-se a busca do jovem pelo diploma e os possíveis projetos 
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de futuro; (2) a imagem segundo uma “visão romântica”, compreendida como um tempo de 

liberdade, de prazer e de expressão de comportamentos exóticos, em que os jovens vivem um 

tempo de moratória, um tempo para o ensaio e o erro, para experimentações (nessa ideia, as 

irresponsabilidades são marcadas por uma relativização das sanções sobre o comportamento 

juvenil); (3) a imagem pelo viés do “campo da cultura‖, que tende a compreender os jovens 

com base em condição juvenil nos finais de semana ou envolvidos em atividades culturais; (4) 

a imagem de que os jovens vivem uma fase dominada por conflitos com a autoestima e/ou 

com a personalidade e se distanciam da família, sua primeira instituição socializadora, ou 

seja, vivendo um “momento de crise‖. 

Em síntese, as representações que a sociedade apresenta sobre a juventude 

transitam frequentemente entre ideias revestidas de um valor positivo ou negativo, bem como 

do contexto social e espaço-temporal em que emergem.  Não por acaso, os jovens são vistos: 

a) pela ótica negativa dos problemas sociais, relacionados ao desemprego, à saída precoce de 

casa, a conflitos com os pais e na escola, uso de drogas ou envolvimento com o tráfico, à 

criminalidade, “delinquência”, violência, ao sexo sem prevenção, à gravidez precoce, ao 

consumo, rebeldia, falência de valores, imaturidade etc.; b) como fase preparatória para 

entrada no mundo adulto, tendo como foco a escolarização e a capacitação profissional; c) 

como agentes propulsores de transformação social, em busca da inclusão no mercado de 

trabalho, na luta por melhores condições de vida, na elaboração de projetos de futuro, gosto 

pela música e prática de esportes, como irreverentes, criativos etc.; d) pela espacialidade, 

porque os jovens usam e se projetam no espaço urbano; os lugares onde se inserem concorrem 

conjuntamente tanto para a formação de sua identidade e subjetividade; também concorrem 

para a construção e apropriação de territórios, seja por meio da associação a agrupamentos 

juvenis, estruturados a partir de gangues, tribos, torcidas de futebol, grupos de orientação 

musical ou religiosa, seja por vandalismos, “arruaças”, agitação, práticas de lazer, curtição 

etc. 

Para além de imagens, representações ou modelos produzidos pela mídia e 

independentemente das definições “oficiais” ou “políticas” de transição dos jovens para a vida 

adulta, Pais (2003) diz que não se pode falar de uma forma típica ou unívoca de transição, 

circunscrita a uma sucessão progressiva de etapas identificáveis e previsíveis em direção reta 

à fase adulta, uma vez que essas etapas são múltiplas, distintas e diferentemente vividas pelos 

jovens. As formas de transição para a vida adulta divergem de modo significativo segundo a 

condição social dos jovens, suas origens e destinos de classe, as estratégias que desenvolvem 
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em relação ao seu futuro profissional e matrimonial, e as referências culturais que norteiam 

suas práticas e comportamentos quotidianos.   

O fato de o jovem trabalhar e estudar ao mesmo tempo, por exemplo, tanto pode 

ser uma escolha na busca de um futuro com menor instabilidade, como também ser uma 

necessidade financeira imediata. A busca por uma estabilidade – que parece ser condição por 

excelência do mundo adulto – e o fato de responderem a um conjunto de responsabilidades, 

não querem dizer que os jovens estejam se tornando adultos.  

Não só para os jovens, mas para os indivíduos em geral, o trabalho remunerado é 

uma fonte de segurança material, de identidade social e, não menos, de organização do tempo 

e dos espaços cotidianos (PAIS, 2003). Para os jovens, o fato de ter trabalho representa 

liberdade e possibilidade de realização pessoal.  

No Brasil, segundo Dayrell (2007), as relações entre trabalho e estudo são 

variadas e complexas, podendo sofrer ênfases diversas conforme a fase de vida desses sujeitos 

e suas condições sociais. Ambos os projetos se superpõem e, mesmo não significando o 

abandono dos estudos, podem influenciar diretamente no percurso escolar dos estudantes. 

Segundo o autor, uma grande parcela de jovens trabalha para garantir a sua 

condição juvenil, só vivenciada a partir do momento em que garantem o mínimo de recursos 

para o lazer, o namoro e/ou o consumo. Mesmo considerando a diversidade de situações e 

posturas dos jovens em relação ao trabalho, o mundo do trabalho aparece para eles como uma 

mediação efetiva e simbólica na experimentação da condição juvenil. Nesse entendimento, “o 

trabalho também faz a juventude”.  

Muitos jovens brasileiros de baixa renda vivem o “tempo da juventude” junto com 

os estudos e o trabalho. Esses sujeitos precisam trabalhar para ter dinheiro que lhes permita, 

entre outras coisas, o acesso ao consumo, ou seja, o acesso a produtos que lhes tragam bem-

estar; que lhes possibilite construir uma imagem que assegure o pertencimento ou distinção 

junto a determinados grupos sociais; que lhes dê condições para a prática do lazer, para a 

compra de roupas e tênis de “etiqueta”, de celular, entre outros produtos de indicações 

veiculadas pela mídia e que fazem parte do mundo e do imaginário juvenil. Caso diferente é 

dos jovens de classes médias e superiores que, na maioria das vezes, só estudam e são 

economicamente mais dependentes dos pais e estão em melhores condições de diversificar os 

seus espaços-tempos de lazer.  

Ao virar consumidor em potencial, o jovem, independentemente da classe social, 

adquiriu centralidade nas publicidades e nos meios de comunicação, não apenas como 

público-alvo para o consumo direto de objetos e por ser evocado na divulgação de cada 
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novidade tecnológica, mas como “modelo” de beleza, liberdade e sensualidade para todas as 

outras faixas etárias (FISCHER, 1996; KEHL, 2004).  

Na verdade, segundo Costa (2004), a publicidade e a moda criam “desejos 

artificiais”, os quais, pela repetição e sedução, são integrados ao repertório de aspirações dos 

sujeitos. Todavia, a publicidade não é onipotente, a ponto de dizer que a adesão dos jovens ao 

comportamento de consumo coercitivo seja resultado apenas do apelo publicitário e da moda. 

Para o autor, nem tudo o que se compra foi apresentado pela publicidade. As causas do hábito 

de consumir estão ligadas às características psicológicas dos sujeitos e perpassam pela 

demanda imaginária por objetos descartáveis, que atendem a reais necessidades, derivadas, 

entre outros, pela “moral do prazer” e pela nova “moral do trabalho”.  

Costa (2004) parte do pressuposto de que os objetos de consumo “agregam” valor 

social aos seus portadores, sendo signos, por excelência, da distinção social de seus 

possuidores. Tais objetos passaram a ser aquilo que o sujeito pode ter, ao mesmo tempo, de 

mais estável e mais mutável. Da mesma forma, os modos de satisfação prazerosa são 

componentes indispensáveis ao funcionamento da cultura e à formação de identidades 

pessoais. Desse modo, os objetos são vistos como os meios encontrados para alcançar os fins 

desejados.   

Esse desejo incessante de ter objetos de consumo cada vez mais novos, melhores 

ou modernos faz parte do cotidiano dos jovens, que, independentemente da renda que 

possuem, são estimulados ao consumo por meio da provocação publicitária mercadológica.  A 

ilusão criada pelos meios de publicidade de que o jovem pode, deve querer e desejar consumir 

pode fazer emergir vivências psicológicas tanto de prazer quanto de sofrimento, dependendo 

das condições que esse jovem possui para negociar seus desejos com a realidade.  

Essas afirmativas têm fundamento nos estudos de Bauman (1998, p. 55), que 

afirma existir um amplo e profundo “hiato entre os que desejam e os que podem satisfazer 

seus desejos, ou entre os que foram seduzidos e passam a agir do modo como essa condição 

os leva a agir e os que foram seduzidos, mas se mostram impossibilitados de agir do modo 

como se espera agirem os seduzidos”. 

A atitude consumista é imediatista – independemente do nível de renda – e tem 

como desdobramento a (re)construção da subjetividade e da identidade criada nos modelos de 

idealização. Para Canclini (2006, p. 15), cada vez mais “vamos nos afastando da época em 

que as identidades se definiam por essências a-históricas: atualmente [as identidades] 

configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a 

possuir”.  
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No consumo/consumismo, os jovens são movidos pelos sonhos de consumos 

banais do cotidiano, investimentos estéticos no corpo, estilização da aparência (uso de roupas 

e sapatos que a moda impõe), pela busca de sustentar a ilusão de projetos (gosto pela música, 

por exemplo) pelas imagens. Por vezes os jovens acreditam que sua felicidade está no “ter-

possuir-ostentar”.  

A própria convivência com os amigos, a participação de grupos juvenis, a 

frequência a festas e práticas de lazer contribuem diretamente para que os jovens comecem a 

se preocupar mais com sua aparência visual, levando-os a quererem vestir-se bem e conforme 

o que a moda dita como sendo específico para a juventude ou conforme o estilo do grupo, 

pois receiam ser rejeitados pelos pares. Alia-se a isso o fato de que as celebridades também 

influenciam os jovens na sua maneira de vestir, incitando o consumo/consumismo.  Roupas, 

sapatos, bolsas, adereços, cortes de cabelo dos ídolos desses sujeitos, por exemplo, tornam-se 

algo desejado por eles e, na maioria vezes, consumido.  

Como os pais nem sempre podem custear estes gastos, os jovens procuram meios 

de sustento econômico e decidem trabalhar para terem o seu próprio dinheiro. A posse dele 

para financiar o consumo é símbolo de independência – nomeadamente no domínio dos 

consumos e lazeres –, de manifestação de cultura juvenil. Sem dinheiro, os jovens se sentem 

restritos às oportunidades de diversão e privados de gozar de prazeres imediatos, quais sejam: 

acesso ao lazer, sair com os amigos ou namorada(o), frequentar baladas, viajar, ter carro, 

moto, câmera fotográfica, celular, artigos de informática, conexão à internet (a rádio ou banda 

larga) etc.  

Tudo isso, evidentemente, constitui um domínio de afirmação juvenil, que só pode 

ser concretizado com dinheiro conseguido a partir do trabalho – sobretudo entre os jovens de 

baixa renda.  É por essa razão que muitos jovens, em parte impulsionados pelo mercado de 

consumo juvenil, não só ingressam no mundo do trabalho precocemente como também, 

segundo Pais (2005), buscam modos variados de inserção profissional ou formas inventivas 

de arranjar dinheiro, seja nos limites do legal e do ilegal, do legítimo e do ilegítimo, do formal 

e do informal.  

Muitas vezes os jovens se inserem em empregos e trabalhos precários, acarretando 

uma rotatividade laboral, com inserções provisórias e desinserções periódicas de postos de 

trabalho. Mas, mesmo sendo precários, para os jovens eles alimentam sonhos. Acrescente-se 

que essa precariedade, como afirma Pais (2005), nem sempre é vista pelos jovens de forma 

negativa, torturante. A instabilidade pode ser encarada como um desafio, uma possibilidade 

de ganhar experiência, de experimentar coisas novas e diferentes.   
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Para o autor, os sentidos subjetivos do trabalho para os jovens são variados e 

apontam que ele pode ser animador ou desanimador. Ao mesmo tempo em que muitas vezes 

eles rejeitam a instrumentalidade do trabalho, também valorizam a realização pessoal e os 

desfrutes relacionais que dele possam retirar. Além disso, o “gosto pelo trabalho” pode 

corresponder a um “gosto por necessidade”. 

Diante do exposto, a juventude não pode ser compreendida sem a consideração 

dos marcos do trabalho e das ofertas do consumo. Os jovens vivem num contexto 

sociocultural marcado pelo capitalismo consumista e encontram no mercado de consumo um 

domínio marcante não só de integração social, como também de distinção e de legitimidade.  

Cabe observar ainda que a inserção do jovem no mundo do trabalho remunerado e 

a constituição de uma família própria, por exemplo, são vertentes de acesso à vida adulta cada 

vez mais indefinidas e dessincronizadas. Ou seja, “[...] o abandono da família de origem nem 

sempre coincide com o fim da escolaridade ou com o casamento; a obtenção de uma 

experiência profissional pode ocorrer na fase de estudante; a coabitação pode ser anterior à 

obtenção de emprego estável [...]”. (PAIS, 2003, p. 383). 

Alia-se a isso o fato de que os jovens podem ter filhos antes do casamento e de 

terminarem seus estudos, casar-se antes de possuírem um trabalho fixo e remunerado, terem 

despesas com habitação e manutenção do lar sem terem constituído família própria e/ou saído 

da casa dos pais. É o caso, sobretudo, dos jovens de baixas condições econômicas que saem 

da casa dos pais ou a ela retornam.  

Esses movimentos inconstantes, oscilatórios, descontínuos e reversíveis de saída 

da casa dos pais e depois a ela retornar, abandonar os estudos e depois de um tempo retomá-

los, arrumar um emprego e depois cair no desemprego, se casar e se divorciar tão 

rapidamente, refletem muitos cotidianos juvenis na atualidade. Para esse princípio de 

“deambulação” pelos mais variados estatutos profissionais, estudantis ou conjugais, que 

parece assentar-se na ética de “experimentação” (ou desejo de novas experiências), Pais 

(2005) utiliza a metáfora “jovens ioiô” (ou “geração ioiô”), reportando-se aos jovens que 

sentem a sua vida marcada por movimentos autênticos de vaivém. 

Se fosse levada em conta a definição usual de juventude, Camarano et al. (2004, 

p. 43) dizem que muitos jovens não seriam considerados mais jovens nessas condições. No 

entanto, o fato de o jovem trabalhar e buscar a tal almejada independência econômica pode 

não se apresentar como condição única e suficiente para a transição para a vida adulta. No 

entanto, o fato de o jovem não estar inserido no mercado de trabalho e não ter formado 
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família pode ser indicador de importantes alterações, tanto na condição juvenil quanto no 

status de adulto.  

Logo, a concepção de juventude se dá também a partir do reconhecimento de que 

o jovem (jovem-adulto?) pode se considerar jovem mesmo se ele se casar, se tiver filhos – por 

mais que esse seja o principal marcador reconhecido pelos jovens de entrada na vida adulta 

(PAIS, 2013
29

) –, sair da casa dos pais, inserir-se no mercado de trabalho, pois, de acordo com 

o autor, não existem “idades certas” para que isso aconteça. Tudo isso vai resultar, 

simultaneamente, de escolhas pessoais e de definições culturais dos jovens. Ou seja, a 

juventude aparece cada vez mais associada a um conjunto diversificado de modos de vida, e 

cada vez menos associada a uma categoria de idade (PAIS, 2003).  

Como já disse antes, reconhecer que uma pessoa é jovem não está ligado 

diretamente ao fato de que ela possui certa idade. Mas isso não significa dizer que não existe 

uma âncora corpórea da noção de juventude, ou seja, uma normatividade que define a figura 

dos jovens associada a determinadas performances cujo corpo se reconhece jovem. É por 

meio do corpo que os jovens se experienciam e experimentam o mundo social como 

indivíduos singulares e, com base nos signos, nos elementos visuais, movimentos e sensações, 

em que se misturam prazeres e riscos, que a sociedade se apropria e categoriza os sujeitos 

como “jovens” (FERREIRA, 2011; PAPPÁMIKAIL, 2011). 

A questão corpórea do jovem é importante de ser considerada, uma vez que a 

imagem corporal – em seu caráter estético e funcional – faz parte da condição juvenil. Cabe 

ressaltar que a busca incessante pelo corpo perfeito, entre grande parte dos jovens, varia 

conforme o gênero. Entre as meninas, há a busca pelo corpo magro, esbelto e sensual, 

transformando-o em objeto de manipulação e projeção de desejos. Entre os meninos encontra-

se a idealização do corpo “sarado”, forte e musculoso. Essa massificação do modelo corporal 

estabelecida e divulgada pela mídia é comprada pelos jovens, seja na busca de pertencimento 

a determinado grupo social, seja em busca da personificação da imagem de pessoas famosas. 

Não por acaso, essa globalização midiática e mercadológica do corpo jovem tem grande peso 

na construção imagética da subjetividade dos jovens.  

Nesse raciocínio, a compreensão da juventude também passa pela construção do 

corpo do jovem e os usos que dele faz. Nas suas práticas espaciais cotidianas, os corpos e a 

aparência, segundo Pires (2005) e Oliveira (2007), assumem importância vital, uma vez que o 

reconhecimento, a singularidade e o pertencimento encontram nos estilos corporais seus 

                                                             
29 Entrevista realizada com José Machado Pais na Universidade de Lisboa (Portugal), em 18 de março de 2013.  
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principais pontos de referência. O uso simbólico dos corpos pelos jovens influencia o 

cotidiano juvenil, associando-se a certos estilos de vida e pertencimentos grupais. Adereços 

externos ao corpo (roupas, sapatos, acessórios, tecidos, chapéus etc.), elementos inatos ao 

corpo (comprimento ou coloração dos cabelos e unhas, uso ou não de barba, bigode, 

cavanhaque, tom da pele – bronzeada ou branca) e técnicas de uso do corpo (piercing, 

tatuagem, corte de cabelo, implante estético) compõem o repertório estético dos jovens, 

utilizado para definir o pertencimento, a identidade e a diferenciação grupal baseado na 

aparência de cada sujeito.  

Além disso, segundo Oliveira (2007), os jovens também utilizam seu corpo para 

apropriar, ocupar e produzir marcas na cidade, por meio de grafites e pichações nas paredes, 

nos postes, tapumes, placas de sinalização públicas, caixas de telefonia e muros urbanos. A 

atuação desses jovens fica demonstrada na ressignificação, na cidade, de formas e conteúdos.  

Segundo a autora, os jovens experimentam a cidade, reescrevem-na 

cotidianamente, resistem à homogeneização e ao anonimato dos grandes centros urbanos, 

inserem-se no fluxo, constroem sua identidade, produzem o espaço e formam múltiplos 

territórios. Essas intervenções urbanas juvenis, resultantes das práticas espaciais cotidianas 

dos jovens, para além de apresentar formas, cores, texturas, conteúdos, visões de mundo e 

universos imaginários, documentam situações e estilos de vida, assim como revelam 

pensamentos, afetos, desejos, medos, frustrações. 

A existência do jovem tem uma corporeidade, pois ele age, se movimenta e 

circula pelo espaço através do corpo. É por meio dele que o jovem irá efetivamente habitar, 

construir e se apropriar de um lugar, como espaço para a vida. É o corpo que lhe dá acesso ao 

mundo. É a partir dele que o jovem sente, pensa e vive o lugar e o mundo, assim como pelos 

sentidos apreende, pela memória, o significado e as dimensões do movimento da vida 

(CARLOS, 2007a). Segundo a autora, se é pelo corpo, por meio dos modos de uso dos 

espaços do vivido – o espaço da casa, a rua, a praça, o bairro, os circuitos de compras, dos 

passeios etc. – que as pessoas buscam modos de aproximação da realidade, abre-se, portanto, 

a perspectiva da análise do lugar através do uso, pelo corpo. 

Para Pampols (1998), a juventude é um dos grupos sociais que estabelece uma 

relação mais intensa com o espaço, o que pode ser explicado pelo fato de que os jovens 

desenvolvem estratégias concretas de apropriação dos lugares, ou seja, constroem um 

território próprio. Sem um espaço privado próprio, eles se apropriam historicamente dos 

espaços públicos da cidade, na busca de construir sua identidade social. Apropriando-se 
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desses espaços, os jovens os convertem em espaços “privados”, onde compartilham modas, 

músicas, normas e valores.  

É nesses espaços, nos diversos lugares da cidade – os espaços públicos e privados, 

o bairro, a rua, a casa, a igreja, o trabalho, a escola, a universidade etc. – que a juventude, ao 

circular e movimentar-se cotidianamente, ganha visibilidade e começa a aparecer para a 

sociedade. Ademais, é nesses lugares que os jovens vivenciam a sua condição juvenil, 

realizam suas experiências geográficas, praticam o lazer, encontram os amigos e estabelecem 

relações de sociabilidade.  

A rua, o bairro, as praças, por exemplo, além de lugares de passagem e acesso à 

moradia e ao trabalho, também são lugares de estar e de curtição para os jovens. Muitas vezes, 

esses lugares e, principalmente, a casa, são os espaços privilegiados dos jovens para a pausa 

cotidiana, para o lazer, para encontrar/estar com os amigos.  

Mas o que leva os jovens a preferirem esses lugares e não outros? Isso pode estar 

atrelado ao fato de que muitas cidades onde os jovens moram – no caso aqui tratado, as 

cidades brasileiras – não possuem muita estrutura e equipamentos de lazer (públicos ou 

privados), o que rotineiriza o lazer e as práticas espaciais cotidianas dos jovens. No entanto, 

mesmo com a falta equipamentos de lazer nessas cidades, os jovens não deixam de 

inventar/buscar novas formas de diversão e curtição. 

É o que apontam Paula e Pires (2012), em pesquisa realizada com jovens 

universitários do interior de Goiás, comprovando que os lugares mais frequentados pelos 

jovens nas cidades em que residem estão relacionados ao consumo de comida e bebida 

(restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias etc.), praças, lagos/parques, igrejas, cinemas, 

universidade, casa de parentes e/ou amigos, dentre outros lugares.  

Segundo as autoras, as justificativas de escolha desses locais estão, em grande 

parte, vinculadas à questão da sociabilidade, do “estar junto” aos seus pares e familiares, 

aproveitando seu tempo livre, se divertindo. Isso, evidentemente, não quer dizer que os jovens 

não tenham interesse de frequentar outros lugares, mas a carência de equipamentos urbanos, 

de alternativas de locais e atividades para o uso do tempo livre nas cidades onde moram, bem 

como a falta de recursos financeiros, os têm levado a forjar um modelo de vida urbana restrito 

aos espaços mais imediatos do seu cotidiano, totalmente distinto do que idealizam.   

O uso dos lugares na cotidianidade – seja através do lazer, das atividades de 

trabalho, da moradia, do ato de visitar os amigos e/ou familiares, de ir à feira, ao 

supermercado – tem um caráter local, contempla os trajetos/percursos (que convocam o 

privado e o público, o individual e o coletivo, o necessário e o gratuito) que os jovens 
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realizam. Além disso, os modos de uso do espaço agem significativamente na construção da 

identidade desses sujeitos (CARLOS, 2007a,b).  

A autora destaca que é nos lugares da cidade que se desenrola e ganha sentido a 

vida cotidiana e se realizam concretamente as relações de sociabilidade, marcadas pelas 

práticas espaciais.  Ademais, os lugares são pontos de encontro dos jovens e produto do 

próprio encontro. Eles se revelam como condição, meio e produto da ação desses sujeitos 

(pelo uso) ao longo do tempo, assim como possibilidade sempre renovada de realização da 

vida, de um projeto voltado para o futuro.    

Em suma, o lugar (como plano do vivido) é considerado um espaço-tempo 

significativo para a efetivação da cultura geográfica dos jovens e um espaço privilegiado de 

afirmação da condição juvenil. Ele diz respeito ao cotidiano, ao modo de vida, e constitui-se, 

também, como nível determinante que esclarece o vivido-percebido-concebido por esses 

sujeitos, uma vez que eles – numa relação dialética – significam, produzem, transformam e 

habitam os lugares. Esses processos, por sua vez, resultam da materialização das práticas 

espaciais cotidianas dos jovens (individuais e coletivas), as quais são permeadas de 

representações, símbolos, interesses, relações culturais e sociais.   

E é por meio das práticas espaciais cotidianas que os jovens produzem 

espacialidades; delimitam seus territórios e constroem conhecimentos sobre esses espaços; 

conferem sentidos ao lugar e o transformam em espaços de sociabilidade; constroem suas 

identidades e subjetividades. Isto equivale a dizer que as práticas cotidianas dos jovens 

compõem a dinâmica da sua própria vida e a dinâmica da cidade onde moram. Logo, são 

plenas de espacialidade e de conhecimento dessa espacialidade. 

As práticas espaciais cotidianas são aqui entendidas como mediações sociais no 

espaço. Elas são rotineiras e estratégicas, ordenadas e dinâmicas, um movimento dialético de 

produção/apropriação/reprodução do espaço, uma articulação espaço-tempo. Sendo próprias 

dos indivíduos, as práticas espaciais são definidas pela vida cotidiana de quem as pratica e são 

nutridas de subjetividade/objetividade, de conhecimentos e visões de mundo que podem 

orientar o olhar, o pensar e o intervir no espaço. 

Segundo Lefebvre (1991c), as práticas espaciais consistem em uma utilização 

específica e uma projeção do e sobre o espaço de todos os aspectos, elementos e momentos da 

prática social, numa interação dialética. Elas não são nem determinadas por um sistema 

existente (seja ele urbano ou ecológico), nem adaptadas a um sistema (seja ele econômico ou 

político). Ao contrário, as práticas espaciais são realizadas atendendo aos propósitos, 

necessidades e desejos dos indivíduos. É nelas e a partir delas que a reprodução das relações 
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sociais predomina e que uma sociedade “secreta” seu espaço, ou seja, produz lenta e 

seguramente, dominando-o e dele se apropriando.  

Para o autor, as práticas espaciais definem, simultaneamente, os lugares (a relação 

do local ao global e a representação dessas relações, ações e signos), os espaços banalizados e 

espaços privilegiados, afetados por símbolos, e fazem com que o tempo absoluto se conheça e 

se realize no espaço, socialmente. Elas englobam os lugares especificados e os conjuntos 

espaciais, a produção e reprodução do espaço, de acordo com suas qualidades e propriedades, 

com a sociedade ou o modo de produção em questão, e com o período histórico. Ficam assim 

assegurados a continuidade e algum grau de coesão entre a realidade cotidiana (rotina diária) 

e a realidade urbana (os percursos e redes que ligam os lugares do trabalho, da vida "privada", 

dos lazeres). Mas isso não implica que haja uma coerência (intelectualmente elaborada ou 

logicamente concebida). 

Com base no que diz Lefebvre (1991c), pode-se dizer que é por meio das práticas 

espaciais que os jovens se apropriam, significam, produzem e transformam o espaço e se 

constituem como sujeitos do seu espaço; e que os lugares da vida cotidiana (trabalho, 

moradia, escola, universidade, espaços de lazer etc.) tornam-se objeto de conhecimento 

espontâneo do espaço. Logo, o vivido, o percebido e o concebido (o sabido) se reencontram 

nas práticas espaciais cotidianas desses sujeitos. Nesse raciocínio, do ponto de vista analítico, 

as práticas espaciais dos jovens são reveladas através da decifração de seu espaço de vivência, 

ou seja, do lugar. No entanto, segundo o autor, não se pode decifrar/compreender a 

“realidade” – isto é, a prática social e espacial dos sujeitos – sem uma análise inicial por meio 

de um espaço mental (imaginário), sem partir do abstrato para o concreto. 

Vale ressaltar que as práticas espaciais, sejam as cotidianas ou as dos finais de 

semana, as coletivas ou as individuais, que a juventude estabelece, em regra, têm por 

referência a moradia, o trabalho, os estudos, o divertimento e o lazer. E é justamente no 

cotidiano difuso do trabalho, do bairro, da rua, do lazer, nas instituições (família, escola, 

universidade, igreja, grupos juvenis) e nas redes sociais, que os jovens gozam do prazer da 

convivialidade e, consequentemente, constituem as redes de sociabilidade (real e virtual) à sua 

maneira.  

A sociabilidade constitui-se em uma dinâmica de relações, trocas afetivas, de 

valores, de informações, de experiências, de identidade, de busca de entretenimento e de 

reconhecimento social. Ela se dá cotidianamente e acontece em vários lugares, seja nos 

espaços institucionais (como a família, a escola, a universidade, o trabalho, os grupos juvenis 

e as igrejas), seja nos espaços de lazer e diversão, ou no espaço virtual e cibernético.  



96 

Do ponto de vista da relação da juventude com a internet e com as demais redes 

audiovisuais (televisão, rádio, computador), pode-se dizer que elas têm contribuído 

diretamente para uma nova ideia de territorialização e desterritorialização dos jovens, 

passando a ser marcada não mais pelo espaço geográfico especificamente, mas por espaços 

virtuais e cibernéticos. Estes criam, desde sua própria lógica, uma nova diagramação dos 

espaços e intercâmbios urbanos, possibilitando a esses sujeitos novos modos e maneiras de 

“estar junto”, de pertencer, de fazer parte. (MARTÍN-BARBERO, 1999; FALCÃO, 2005).  

Segundo Falcão (2005), essa lógica global, caracterizada pela velocidade da 

comunicação e da informação, tem levado os jovens a mudarem inelutavelmente a natureza de 

sua relação com o lugar, como também propiciado a construção de identidades descentradas.
30

 

É nessa perspectiva globalizante que se pode pensar sobre as identidades juvenis e sobre as 

construções que a juventude elabora de si. Os jovens, inseridos no meio urbano e antenados 

com as tecnologias digitais, mesmo que carregando consigo suas raízes, costumes, valores 

morais e tradição, diluidamente, vão construir uma identidade de pertencimento, afetividade e 

de particularismo com o lugar. Essas relações, construídas a partir de experiências múltiplas e 

de trocas constantes de representações culturais, em que o global está imerso no local e o local 

no global, permitem que os jovens sintam-se cidadãos do mundo e ao mesmo tempo não 

percam seu referencial.  

Para a autora, a necessidade preeminente dos jovens de elaborar seu lugar de 

vivência num mundo sem fronteiras, permeado por fluxos globais e heranças locais, constitui 

uma tensão entre querer ser parte de um mundo global e preservar sua identidade local-

regional. Isso mostra o quanto a relação global/local é presente no cotidiano da juventude e o 

quanto eles estão constantemente refletindo sobre ela.  

Cabe aqui ressaltar que a globalização não é um simples processo de 

homogeneização, mas de reordenamento das diferenças e desigualdades, sem suprimi-las. 

Desse modo, os jovens não vivem somente a sua cotidianidade local. Isto porque eles estão 

inseridos em um contexto marcado pelo processo de globalização econômica, política, 

cultural e de modernização social, bem como por mudanças tecnológicas e sociais. 

Imprimindo referentes de identidade juvenil global, essas mudanças acabam por interferir nos 

                                                             
30 Segundo Hall (2001), diante do processo de globalização, as identidades culturais (até então consideradas 

unificadas, completas, coerentes, fixas ou estáveis) tornaram-se provisórias, variáveis e problemáticas.  Por um 

lado, essa lógica global pressiona a homogeneidade cultural e por outro incita a produção de novas identidades, 

particularizadas, provocando um descentramento do sujeito na contemporaneidade. O sujeito – até então visto 

como um sujeito unificado – está passando por uma “crise de identidade”, está se fragmentando. Ele não é mais 

composto de uma única identidade, mas de várias identidades (muitas vezes contraditórias ou não resolvidas), 

formadas e transformadas continuamente conforme os sistemas culturais em que se está inserido.  
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modos de vida desses sujeitos. Mesmo que os jovens possuam modos de vida próprios e 

características que lhes são intrínsecas, os aspectos da cultura juvenil global não perdem sua 

relação com o local, de modo que os jovens vivem hoje a multiculturalidade ou a chamada 

“hibridização cultural” (CANCLINI, 1997, 2006). 

As culturas juvenis globais que chegam aos lugares de vivência pelas tecnologias 

de informação e comunicação irão interagir com uma cultura juvenil preexistente e, por mais 

que tenham poder de alterá-las, o diálogo com a cultura local é inevitável. É o que aponta 

Turra Neto (2008), quando afirma que há uma relação muito estreita entre o lugar e o mundo 

na produção localizada das identidades culturais dos jovens, que podem ser entendidas como 

identidades globais. Ao chegarem nos lugares pela mídia e se inserirem em novos contextos 

espaço-temporais, essas identidades se territorializam, transformam-se e transformam o lugar, 

passando a coexistir com referências culturais já existentes.  

O importante de tudo isso é perceber o quanto essas tecnologias têm interferido 

nos modos e estilos de vida dos jovens, no jeito de falar, de vestir, de agir, na percepção, 

imaginação e comportamento, nas formas de comunicação e aquisição de conhecimentos, de 

diversão e lazer e, sobretudo, de sociabilidade.  

Acerca das relações de sociabilidade da juventude e da origem de diferentes 

culturas juvenis, pode-se dizer que elas se dão, preferencialmente, no domínio do lazer e da 

diversão. Ademais, é em torno dos espaços-tempos dessas atividades que a juventude ganha, 

em certo sentido, especificidade unitária. Ademais, é a partir delas que se pode melhor 

compreender os diferentes modos de “ser jovem” e, a partir daí, a juventude na sua 

diversidade (PAIS, 2003). 

O lazer, além de ser uma condição para os jovens (e para os outros) e um 

elemento constitutivo da condição juvenil desses sujeitos, é uma atividade distinta, específica, 

significativa e ilustrativa da vida social que, supostamente, está relacionada à liberdade de 

escolha em um tempo disponível, mas que também pode acontecer em tempo de trabalho e 

em diversos lugares. Nesse entendimento, o lazer não pode ser dissociado de outros domínios, 

como a família, a escola, a universidade, o trabalho e a comunidade, assim como dos espaços-

tempos em que acontece. 

Vários estudos têm apontado que a prática do lazer acontece em momentos de 

tempo livre, de não trabalho, tempo esse liberado das obrigações, principalmente do trabalho. 

Cabe ressaltar, segundo Cardoso (2007), que o tempo de trabalho e de não trabalho vem 

sofrendo um movimento de reaproximação, uma vez que a definição de onde um começa e o 

outro termina está cada vez mais fluida. O que se verifica é o surgimento de uma pluralidade 
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de novos tempos de trabalho em total assincronia na relação com os outros tempos sociais – o 

da família, do lazer, do amor, dos estudos, entre outros.  

Analisando as vivências temporais cotidianas de jovens trabalhadores, a autora 

percebeu vários conflitos gerados entre os diferentes tempos sociais – trabalho, estudos, 

trabalho doméstico (no caso das mulheres), lazer. Diante disso, “[...] em alguns casos muitos 

desses tempos são deixados de lado ou são totalmente reduzidos, como os tempos de lazer, os 

tempos dedicados à família, os tempos de descanso e os próprios tempos de estudo”.  

(CARDOSO, 2007, p. 319)  

Nesse sentido, cumpre pensar que o lazer pode ocorrer em espaços-tempos de 

obrigações, pois que os jovens (trabalhadores) buscam outros lugares e tempos para praticá-

lo. Segundo Pais (2013), no espaço da escola ou da universidade, por exemplo, os jovens 

podem encontrar os amigos (em sala de aula ou no pátio) para conversar/paquerar, ter prazer 

em estudar e fazer pesquisas, navegar nas redes sociais, namorar etc. E se essas atividades 

causam prazer, excitação e apresentam índices de liberdade, podem ser vistas como práticas 

de lazer.  

Com o fato de muitos jovens trabalharem e estudarem ao mesmo tempo, restando-

lhes pouco tempo para a prática do lazer, teoricamente os que só estudam e os desempregados 

teriam mais tempo para efetivar essa atividade. Porém, não isso é o que acontece. Muitos 

desses jovens acabam por realizar atividades do tempo livre (tempo sobrante), que possuem 

certo “grau de rotina” – cuidar da família e realizar tarefas domésticas, cuidados de higiene, 

comer, beber, dormir, descansar, não fazer nada... –, e não do domínio do lazer. (PAIS, 2013) 

Para o autor, nem sempre as atividades realizadas no tempo livre podem ser 

consideradas como de lazer. Além disso, o lazer tanto pode acontecer dentro quanto fora do 

tempo livre. Sua prática vai depender das circunstâncias em que vai ser realizado. Com isso, 

não se pode dizer que o jovem não exerce a sua condição juvenil se não tem tempo livre para 

a prática do lazer. Daí a importância de se distinguir o tempo livre (objetivo) do tempo de 

lazer, o que passa pela avaliação subjetiva e pelas circunstâncias em que se vai desenvolver o 

lazer. Este, por sua vez, está ligado à motivação, à liberdade, ao prazer, à excitação. Assim, 

aquilo que os jovens consideram como algo penoso, como castigo e obrigação, não é lazer – 

mesmo se a atividade for desenvolvida em tempo livre.  

Cabe ressaltar que a forma como os jovens ocupam os tempos livres e praticam o 

lazer, tem forte relação com a questão econômica. Ou seja, se dispusessem de melhores 

condições financeiras desfrutariam seus tempos livres para além dos espaços mais imediatos 

da sua vivência cotidiana – a casa, a rua, o bairro, a praça, a igreja, entre outros. 
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É fundamental entender, no entanto, que não existe um lazer igual para todos os 

jovens. Esses sujeitos são heterogêneos, e suas diferenças e contradições manifestam-se 

também no domínio do lazer e do tempo livre. Por isso a importância de se compreender o 

uso do tempo do lazer e do tempo livre a partir do vivido, do concebido e do representado 

cotidianamente pelos jovens. 

Se no “insignificante” e na rotina a juventude também pode desenvolver 

atividades de lazer, o cotidiano aparece, dessa forma, como nível de análise importante para 

se compreender os jovens em seus múltiplos aspectos (objetivos e subjetivos).  

Entende-se que o cotidiano ocorre no conjunto de relações entre os indivíduos e o 

meio social, sendo marcado por ambiguidades – a rotina (previsível) e as rupturas 

(inesperado), o banal e o inusitado, a espontaneidade e a intencionalidade –, por 

determinações objetivas e subjetivas, assim como por ações estabelecidas entre o individual e 

o coletivo nos vários domínios da vida social (família, trabalho, escola, universidade, 

comunidade).  Ele se consubstancia e se materializa nas ações do dia a dia, desenvolvidas e 

vivenciadas em diversos lugares, num movimento dialético que vai do singular ao universal.      

Segundo Lefebvre (1991a), o cotidiano tem como aspecto central a ambiguidade, 

que decorre das contradições da vida humana, em sua multiplicidade. Ele não se resume a um 

conjunto de hábitos das pessoas. Ao contrário, no cotidiano estão contidas, além das 

adversidades e do que há de comum na rotina diária, as possibilidades de se produzir uma 

vida nova, em termos qualitativos. Por isso, o conhecimento da vida cotidiana não pode ter 

um fim em si mesmo. É preciso elevá-lo ao plano teórico, ou seja, partir da realidade concreta 

do vivido para se chegar à reflexão conceitual, visando compreender os problemas e os meios 

de transformá-lo. 

A compreensão de Pais (2012) sobre o cotidiano segue o caminho apontado por 

Lefebvre (1991a), quando afirma que ele significa mais que o sentido vulgar do termo, pois 

que pressupõe a existência da rotina. A rotina é considerada o elemento básico das atividades 

sociais produtivas e reprodutivas da vida cotidiana. Porém, o cotidiano não se reduz ao que 

repetitivamente se passa, dia a dia, de forma rotineira e passiva. Ou seja, mesmo que possa 

manifestar-se por um elevado número de regularidades, normatividades e repetitividades, que 

possa desenvolver-se e referir-se sempre ao ambiente imediato, ele não está limitado à 

cotidianeidade (rotina), e não se esgota nas presenças imediatas. Ademais, ele abarca 

fenômenos não presentes aqui e agora.  

Ao identificar o cotidiano apenas pela rotina, Lefebvre (1991a) diz que se corre o 

risco de identificá-lo apenas com algumas esferas da vida social, consideradas alienantes, 
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como as do consumo e da vida privada. Não se pode negar, no entanto, que a vida cotidiana 

tenha certa relação com consumo. Contudo, nem sempre os consumidores terão uma atitude 

passiva perante a ação consumista.  

Na concepção de Pais (2012), o cotidiano resulta do cruzamento de inúmeras 

dialéticas entre o “rotineiro” e o “acontecimento” (ruptura) e não está isolado da realidade 

social da qual faz parte. Logo, ele é o espaço da rotina, da temporalidade, da eventualidade e 

do ingovernável, donde podem surgir o imprevisível, o aleatório, o inesperado, a inovação. 

Para o autor, a fonte primeira de todo o conhecimento do cotidiano é o “vivido”, 

que é constituído por todos aqueles fatos anônimos, cotidianos, transitórios. No entanto, o 

estudo do cotidiano não deve tomar como objeto único e exclusivo as regularidades da vida 

social (as contingências e banalidades – aspectos triviais, monótonos e repetitivos). É preciso 

buscar na vida cotidiana a riqueza oculta do cotidiano banal sob a aparente pobreza e 

trivialidade da rotina, ou melhor, aquilo que perturba a vida cotidiana. Só assim poder-se-á 

chegar a um mundo de significações – através de mediações entre o particular e o global, o 

individual e o coletivo, o subjetivo e o objetivo – e, principalmente, de significantes.  

Assim, definindo-se o cotidiano como uma perspectiva que permite compreender 

a juventude, é preciso centrar o estudo para além dos aspectos mais rotineiros, visíveis e 

repetitivos da vida cotidiana desses dos jovens. Dessa forma, poder-se-ão compreender os 

problemas que permeiam o dia a dia desses sujeitos, oferecendo uma possibilidade de táticas, 

de meios para transformá-los visando a uma vida nova, com mais qualidade.   

Uma vez que no cotidiano os jovens experimentam-se de tensões, conflitos, 

posições ideológicas, mudanças, crises, entre outros aspectos, pode-se partir de um estudo das 

inconstâncias e rupturas do “vivido”, das realidades fluidas que se cruzam em movimentos 

contrários e contraditórios, tomando como elementos de análise: algumas variáveis como 

poder, ideologia, desigualdade social, alienação; as relações de sociabilidade regulares e 

próximas; o contexto social e espacial em que estão inseridos; as relações que estabelecem 

com as tecnologias de comunicação e informação; os comportamentos, atitudes, sonhos, 

desejos, fascinação, frustrações, problemas (de cunho pessoal e/ou profissional), expectativas 

e aspirações; e os contextos sociais mais relevantes para eles (condutas comportamentais, 

normas, regras, valores, hábitos, costumes etc.).  

Desvendar a vida cotidiana dos jovens, como se pode verificar, implica 

compreender os fatores que influenciam o ser, o pensar e o agir cotidianamente desses 

sujeitos. O resultado dessa análise, portanto, irá revelar uma pluralidade de vivências, 
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experiências e “modos de ser” jovem. Nesse sentido, o correto é falar em “juventudes”, ao 

invés de “juventude”, dada a pluralidade de elementos que contribuem para a sua formação. 

Interessa observar, no entanto, que existem algumas características que parecem 

ser universais à juventude, independentemente das condições apontadas anteriormente e dos 

contextos em que os jovens estão inseridos. Ademais, não é possível compreender a juventude 

sem a compreensão das singularidades/particularidades dos jovens, ou seja, o que os 

distingue. Essa distinção pode variar conforme as condições sociais, econômicas e culturais; o 

contexto social e espaço-temporal em que estão inseridos; o grau de escolaridade; as redes de 

sociabilidade; os códigos culturais (etnias, identidades religiosas e valores); os signos; os 

sonhos; os desejos construtivos e não construtivos (do presente e do futuro), os conceitos, as 

ideias, os ideais e as expectativas. 

Como refere Dayrell (2001, 2003, 2007), a juventude precisa ser compreendida 

como parte de um crescimento mais totalizante dos jovens, ganhando contornos específicos, 

no conjunto de experiências vivenciadas por esses sujeitos, em contextos espaciais, temporais 

e sociais distintos. Ademais, a juventude marca-se, assim, pela diversidade nas condições 

sociais, culturais, de gênero e, até mesmo geográficas, dentre outros aspectos.   

Dessa forma, cabe olhar a juventude, ou melhor, os jovens, não já associados a 

uma etapa provisional – que pressupõe uma aparente unidade, quando referida a uma fase da 

vida –, mas, principalmente, a uma condição – que a vê na sua diversidade. Como observa 

Pais (2003), são os diferentes atributos sociais que fazem os jovens distinguirem-se uns dos 

outros.  

A condição juvenil, segundo Dayrell (2003, 2007), refere-se ao modo como a 

sociedade constrói e atribui significado a esse momento do ciclo da vida. Esse ciclo se 

constitui a partir do meio social concreto em que os sujeitos estão inseridos e pelas trocas que 

ele proporciona, como também pela maneira particular como tal condição é vivida pelos 

sujeitos. 

Nesse raciocínio, é importante destacar que, se a condição juvenil indica que há 

uma maneira particular de viver a vida e que é a partir das experiências consigo e com os 

outros em diferentes contextos (social, espacial e temporal) que os jovens se constituem como 

sujeitos sociais e constroem diversificadas maneiras de “ser jovem”, o lugar (como plano do 

vivido, numa inter-relação com o global) tem papel fundamental nesse processo, imprimindo 

certas particularidades às vivências juvenis. Por essa razão, a Geografia não pode se eximir do 

debate em relação à juventude.  
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Diante dessa importância do lugar nas identidades juvenis, constituídas 

historicamente, imaginadas e reinventadas em processos de hibridização e transnacionalização 

(CANCLINI, 2006), pode-se dizer que viver a juventude, em toda a sua complexidade, em 

uma cidade pequena do interior de Goiás, por exemplo, é bem diferente de vivenciá-la no 

contexto de uma metrópole como Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, assim como em outros 

países como os Estados Unidos da América, Portugal, África do Sul, Índia, Japão etc. Do 

mesmo modo, vivenciar esses processos no campo é diferente de vivenciá-los na cidade. As 

características universais que compõem a objetividade/subjetividade dos jovens, muito 

provavelmente, não irão mudar dependendo do contexto em que estão inseridos. No entanto, 

os referenciais sociais, espaciais, políticos, econômicos e culturais são distintos nessas 

espacialidades, assim como a forma como os jovens vivem e se relacionam com eles. E é isso 

que constitui a singularidade da condição juvenil.  

Isso quer dizer que não dá para estabelecer um conceito único e fechado de 

juventude sem buscar entender o que é “ser jovem”. Para compreender esse sujeito social em 

sua complexidade e diversidade, é necessário refletir sobre qual jovem se está falando; como 

constroem um modo determinado de “ser jovem” no seu cotidiano; em que condições 

espaciais, sociais e temporais estão vivenciando a sua juventude; quais são as suas formas de 

pensar, agir e se expressar, que resultam das bases materiais e imateriais que dispõem para 

viver e participar da sociedade; e a representação que eles fazem de si mesmos.  Assim, na 

sequência deste texto, busca-se conhecer quem são os alunos-jovens matriculados nos cursos 

de formação de professores de Geografia do interior de Goiás e que culturas geográficas estão 

presentes no meio acadêmico. 

 

2.2 “Ser jovem” (universitário): uma construção dialética entre o universal e o singular  

 

Afinal, o que é “ser jovem”? Para grande parte das pessoas, perguntas como esta 

são fáceis de serem respondidas, pois a resposta é óbvia: são jovens. Independentemente do 

sexo, idade, origem social, raça/cor, da cultura, todos são considerados igualmente jovens.  

No entanto, para além dos estereótipos, estigmas e representações elaborados pela 

sociedade sobre a juventude, os jovens podem ser compreendidos como sujeitos sociais, 

historicamente determinados e espacialmente situados, que transformam e são transformados 

nas relações e trocas recíprocas que estabelecem durante toda a vida, nos domínios da vida 

familiar, escolar, do trabalho, da comunidade e dos grupos juvenis. Por sua vez, essas relações 

– mediadas por valores, normas e regras consolidadas pela cultura local/global – irão operar 
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nos processos de internalização dos modos de ser, pensar e agir dos jovens, constituindo-os 

como sujeitos plurais e singulares, com suas visões de mundo, formas de interação e 

comunicação diferenciadas; práticas espaciais cotidianas específicas; modos singulares de 

produção/apropriação/reprodução do espaço; escalas de valores, hábitos, costumes, projetos, 

demandas e necessidades que lhes são próprios; e universos simbólicos distintos. 

Mas que jovem “existe” nos universitários? Os jovens que chegam à universidade 

são sujeitos sociais com um saber, com hábitos, costumes, valores, comportamentos e modos 

de vida diversificados. São jovens marcados por sonhos e desejos, projetos de vida – mais 

amplos ou mais restritos, mais ou menos conscientes –, e por demandas de sobrevivência. 

Além disso, são sujeitos que possuem formas de sociabilidade e práticas espaciais específicas, 

que resultam em modos (singulares) de uso e apropriação do espaço e são fruto das 

experiências vivenciadas dentro do campo de possibilidades de cada um, como diz Dayrell 

(2001). 

No caso dos jovens desta pesquisa, que moram no interior de Goiás, eles são, em 

sua maioria, de classe econômica mais baixa e que se veem obrigados a ingressarem cada vez 

mais cedo no mercado de trabalho. Nem sempre eles podem contar com investimentos 

financeiros das famílias para cursar uma universidade e para terem acesso ao consumo. 

Quando se tornaram universitários, por não disporem de boas condições socioeconômicas e 

pelo fato de a Universidade em que se encontram matriculado não oferecer bolsas de estudo 

em diversidade e quantidade suficientes para atender um número maior de alunos, como 

também pela sua condição de morar em outra cidade, eles não podem deixar de trabalhar. Isso 

porque, além de custear despesas pessoais, precisam também pagar suas despesas com 

reprografia, aquisição de livros, inscrição em eventos científicos, transporte, alimentação etc. 

Com isso, muitas vezes submetem-se a condições adversas para fazer um curso 

superior, visando uma ascensão social e profissional. Ou seja, trabalham o dia todo e estudam 

à noite. Além disso, muitos ainda têm de se deslocar da cidade onde moram para cursar o 

nível superior em outro município.  

Diferentemente de muitos jovens – principalmente os que possuem uma melhor 

condição socioeconômica – dos grandes centros urbanos e de outros países (como Portugal, 

por exemplo), eles não vivem um período de preparação para a vida adulta, em que há um 

alongamento da juventude. Esse período seria aquele em que o jovem busca uma escolaridade 

mais elevada e uma melhor qualificação profissional, para depois se inserir no mercado de 

trabalho e, posteriormente, constituir família. 
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Para a maioria dos alunos-jovens que participaram da pesquisa, não há a 

postergação do tempo para o alcance da autonomia e emancipação da família. No entanto, 

mesmo considerando que, muitas vezes, esses jovens respondem por obrigações que caberiam 

a um mundo adulto, isso não quer dizer que eles deixam de “ser jovens”. Para viver a sua 

juventude, buscam conciliar as obrigações cotidianas com outras atividades ligadas ao lazer, à 

diversão, ao descanso, à realização de práticas espaciais cotidianas, comuns a esse segmento 

etário, e à participação de grupos juvenis. Ademais, não deixam de ter desejos/sonhos/ilusões 

de vida, priorizam e têm a necessidade de estar entre os amigos, de serem “originais” (moda) 

e buscam o acesso ao consumo. 

É por isso que, segundo o relato dos sujeitos da pesquisa, o que melhor define os 

jovens na atualidade não é o fato de não possuírem obrigações do mundo adulto, nem 

tampouco uma idade considerada específica para a juventude e/ou maior tempo livre para 

realizar atividades diversão e lazer. O fato de contraírem algumas responsabilidades é uma 

opção/obrigação resultante da sua condição socioeconômica. Além disso, a idade é vista por 

eles apenas como um indicativo de liberdade para poderem circular por diversos lugares – 

sozinhos ou com os amigos – e sair para a balada, por exemplo, sem a companhia dos pais ou 

responsáveis. E a ausência de um maior tempo disponível para as atividades de diversão e 

lazer, não por acaso, também está condicionada à opção de estudar e trabalhar, visando a uma 

melhor inserção no mercado de trabalho e o acesso ao consumo.  

Segundo os alunos-jovens, “ser jovem” está associado a uma condição, a um 

tempo de buscas e escolhas, à definição de projetos de vida, à ideia de que é uma dada fase da 

vida na qual se busca viver intensamente cada momento. Trata-se de uma fase de ter liberdade 

existencial, no sentido de estar menos restrito ao controle dos pais, movida por sonhos e pela 

alegria de viver, em que descobrem amizades. É uma fase de viver aventuras e de curtir a 

vida, mas acompanhada de responsabilidade, e também de um momento em que se pensa e 

planeja o futuro pessoal e profissional. Veja-se o que disseram alguns dos alunos-jovens: 

 

Ser jovem não é sair todo final de semana, ir pra balada. Ser jovem não é isso. Eu 

conheço senhores de sessenta anos que estão jovens até hoje, então eu acredito que 
nunca deixa de ser jovem por idade. Mas chega um momento que você vira adulto, 

você não é mais jovem. Mas você pode ser jovem de espírito. (GDQ-AJ 03) 

 

Quando vê a palavra jovem a gente imagina só festa, só bagunça e hoje em dia não é 

isso mais, os jovens já têm várias responsabilidades perante a sociedade. Ser jovem 

é também viver um período da vida onde surgem as responsabilidades; os direitos e 

deveres passam a ser vistos e questionados. Enfim, ser jovem é um período de 

escolhas, pois essas terão consequências no futuro. (GDPR-AJ 04) 
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Ser jovem está muito além da idade. É, sobretudo, ter o pensamento e as atitudes de 

uma pessoa jovem (GDJ-AJ 01). 

 

Ser jovem é aproveitar as coisas boas que a vida te oferta, ter objetivos e ser 

determinado (GDJ-AJ 03). 

  

Ser jovem para mim é ter energia e curiosidade para novas realizações, alcançar 

algumas metas, sonhos, ter uma visão para o futuro, procurar sempre melhorias para 

ter uma vida futuramente melhor e sempre procurar ter responsabilidade com as 

obrigações, mas também aproveitar, divertir, jogar uma bola, tomar cerveja com os 

amigos, aproveitar. Eu acho que essa é a parte da vida em que a gente é mais jovem 
mesmo. (GDM-AJ 01) 

 

Enquanto jovens, os alunos se consideram curiosos, aventureiros, alegres e livres 

para tomar as suas próprias decisões. Além disso, dizem que estão preocupados com o futuro 

e com a vida. É por isso que estudam e estão em busca de boas oportunidades de trabalho. 

Eles reconhecem que a globalização gerou mudanças significativas na sociedade, que o 

mercado está mais competitivo e tem requerido cada vez mais mão de obra qualificada, para 

responder aos desafios da economia. Esse cenário, por sua vez, veio refletir nos modos de “ser 

jovem” na atualidade, em que têm sido acrescentadas novas exigências à juventude, cobrando, 

por exemplo, que o jovem estude, trabalhe, seja responsável, pense no futuro pessoal e 

profissional. Caso contrário, eles poderão ficar para “trás”. E, segundo o que diz Novaes 

(2006), eles têm medo de “sobrar”. Veja-se como se manifestaram dois alunos-jovens sobre o 

assunto: 

 

O jovem é cobrado desde o início pelos seus pais, que dizem assim: olha filho 

estude, estude para você não ser igual a mim, ganhar o que eu ganho (GDPR-AJ 05).  

 

A gente tem essa cobrança de pai, mas a gente se cobra também por querer algo 
melhor, porque se eu ficar parado, sentado no banco esperando chegar, nada passa 

de graça, nada é de graça. (GDPR-AJ 01) 

 

O novo jovem do século XXI tem responsabilidade, a gente precisa adquirir essa 

responsabilidade. A gente é cobrado pelos pais, pelos professores, pelos amigos, 

pela sociedade. O mundo está desenvolvendo e os jovens precisam se desenvolver 

junto com ele. O jovem não vai ficar pra trás, então o jovem tem que cada vez mais 

estar se aperfeiçoando mais. (GDPR-AJ 02) 

 

Como se pode perceber, essa lógica econômica da sociedade tem orientado os 

alunos-jovens a se submeter a processos de formação profissional que lhe assegurem posições 

de destaque no mundo do trabalho. Diante dessa necessidade, eles procuram a universidade 

com as mesmas expectativas e necessidades. Ou seja, adquirir uma profissão e/ou um diploma 

que os possibilite prestar um concurso público qualquer e, consequentemente, lhes assegurar 

uma estabilidade financeira e profissional. É o que aponta um aluno-jovem, ao dizer que:  
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Quem tem curso superior tem mais chance, né? Hoje em dia tudo que a gente vai 

fazer tem que ter um curso superior. Por ver que o salário de quem trabalha e não 

estudou é muito baixo, igual, praticamente quase todo jovem que trabalha não é 

contente com o serviço que tem, eu não sou contente, eu não estou contente com o 

que eu ganho, então a pessoa busca a faculdade para ver se consegue algo melhor no 

futuro. (GDPR-AJ 01) 

 

Mas como os jovens vêem a universidade? O que significa para eles a 

universidade?  A universidade é parte do projeto de vida dos jovens. Para eles, o acesso ao 

Ensino Superior tem lhes propiciado dentre outras coisas, uma formação crítica, de forma que 

possam não só ter outro olhar para o mundo, como também compreender a sociedade e nela 

atuar; a oportunidade de adquirir conhecimentos novos para melhor concorrer no mercado de 

trabalho; um amadurecimento intelectual e, não menos, pessoal; a possibilidade de adquirir 

um diploma de nível superior. Para, além disso, ela ainda oferece, segundo o que disseram 

alguns jovens: 

 

A possibilidade de desenvolver o seu potencial intelectual e cultural, estabelecer 

vínculos, ampliar o horizonte, a visão de mundo (GDQ-AJ 5). 

 

A universidade oferece diversão em viagens de trabalho de campo (GDQ-AJ 06). 

 

A universidade é o lugar aonde você vem procurar o conhecimento, se 

profissionalizar, mas também é o lugar aonde você vem fazer novas amizades, 

conhecer novas pessoas e se relacionar com elas. (GDM-AJ 1) 

 
Momentos de lazer, de fazer amigos. No intervalo a gente está conversando com um 

monte de gente, vai ao barzinho, lancha juntos, interage com muita gente. De vez em 

quando tem até futebol na quadra. (GDM-AJ 2) 

 

Note-se que os alunos-jovens fazem da universidade muito mais que um universo 

formal e sim um espaço de sociabilidade. Nesse lugar eles procuram viver a sua condição 

juvenil – mesmo compreendendo que estão inseridos num espaço-tempo marcado por 

obrigações acadêmicas –, encontram os amigos cotidianamente, namoram, criam os grupos de 

afinidade, vão para os barzinhos que ficam nas proximidades das instituições de ensino, fazem 

festas e confraternizações etc. Isso pode ser observado no relato de um dos alunos-jovens, que 

ressalta a importância das relações de sociabilidade construídas dentro da universidade para a 

sua formação: 

 

Na verdade a faculdade que me deu um incentivo a mais na minha juventude, 

porque antes da faculdade eu era um cara mais parado, um cara que era mais de vida 

de rotina, sabe? Eu era muito conformado com a minha vida assim, por ser uma 

cidade pequena onde eu moro, eu era do tipo conformado, não ia muito às festas, 

nem em nada. Nunca pude aproveitar a minha vida, mas depois da faculdade, 
quando eu entrei aqui dentro, eu passei a conhecer coisas novas, amizades novas e 

tal, conheci o álcool, né? Aí sim eu passei a conhecer mesmo a juventude, aí sim eu 

passei a vivê-la plenamente, antes não. Agora, quando eu estou fora da faculdade, aí 

eu fico doido, aí eu tento aproveitar mais ainda. (GD-JP 04) 
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A maioria dos alunos-jovens que participaram dos grupos de discussão afirmou 

que vive intensamente a sua juventude – nem sempre como gostariam, mas sim como a vida 

exige –, aproveitando a vida e curtindo os momentos com os amigos. Mas faz questão de 

ressaltar que são jovens, que vivem a sua juventude com responsabilidade – isso não quer 

dizer que eles não vivam, também, momentos de transgressão, de irresponsabilidade, dentro 

ou fora da universidade  – , que as atividades que realizam cotidianamente ou nos finais de 

semana são hierarquizadas, ou seja, primeiro as prioridades do trabalho, da universidade, 

domésticas (no caso das mulheres) e depois as de diversão e lazer.  No entanto, aos finais de 

semana dizem que sempre tiram um tempo para namorar, visitar a família, ir à pizzaria, 

sorveteria ou outros lugares com os amigos, namorado(a) e/ou família etc. Veja-se alguns 

depoimentos dos jovens: 

 

Procuro me divertir, trabalhar, praticar esportes, fazendo as coisas que eu tenho 

prazer (GDM-AJ 7).  

 

Eu tenho responsabilidade e eu sou jovem ainda. (GDQ-AJ 03).  

 

Vivo a Juventude não como gostaria, mas como a vida exige. (GDJ-AJ 03) 
 

Tenho grandes metas para o futuro, que espero que se realizem, luto por meus 

sonhos, estudo, trabalho, mas sempre deixo espaço para viver a minha juventude, 

para me divertir. (GDM-AJ 08). 

 

Vivenciar a Juventude no sentido da palavra “não”, porque são tantas coisas para 

pensar e fazer, o que me impossibilita, às vezes, curtir essa etapa da vida como 

deveria. (GDM –AJ 01).  

 

A responsabilidade adquirida pelo jovem na atualidade é tão grande que ele deixa 

um pouco dessa juventude, dessa farra, vamos dizer assim, pra viver um pouco 
pensando que ele está construindo alguma coisa para tranquilizar futuramente, para 

ele ter uma condição de um dia poder falar assim: agora eu posso parar de trabalhar 

que eu vou ter da onde me sustentar, para um dia quando chegar na idade de setenta 

anos ele não precisar de trabalhar no sol quente, ele não precisar de ficar 

dependendo apenas de uma aposentadoria. (GDP-AJ 06). 

 

No que se refere à visão que a sociedade possui com relação à juventude, os 

alunos acreditam que, no geral, ela tem uma visão estereotipada dos jovens, pois acham que 

são rebeldes, revoltados, imaturos e irresponsáveis, “que tem mais a aprender que ensinar, que 

eles são impetuosos e sem noção do certo e errado” (GD-JM 5). Mas, ao mesmo tempo, a 

sociedade reconhece que os jovens são mais inteligentes e criativos, que é mão de obra 

garantida para o mercado de trabalho, que são consumidores em potencial e que são o futuro 

da humanidade.  

Assim, ao questionar em que tipo de juventude se enquadravam, os alunos-jovens 

foram unânimes em dizer que fazem parte de uma juventude responsável, que busca cursar o 
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nível superior para ter uma melhor competitividade no mercado de trabalho, pois se o jovem 

não fizer isso, “se ele ficar para trás, ele perde espaço”. (GD-JP 03). 

 

 

Ah, não sei, hoje eu sou mais responsável porque sempre fui mais imaturo, então fui 

conhecendo pessoas, lidando com pessoas e de certa forma eu fui mudando; há 

pouco eu mudei, peguei um pouquinho de cada um pra formar uma pessoa só e hoje 
eu me vejo uma pessoa totalmente diferente. (GD-JQ 07). 

 

Nesse processo de se tornar uma pessoa responsável, os alunos-jovens acreditam 

que a relação estabelecida com as pessoas, seja do trabalho, da universidade, da comunidade, 

contribuiu diretamente para isso.  Ademais, o fato de terem ingressado na universidade os 

levou a uma mudança de postura, a se comportarem de forma diferente. Se fora da 

Universidade o que os mobiliza é a diversão e o lazer, no espaço universitário eles são 

exigidos a terem maior seriedade e responsabilidade com sua formação profissional, com a 

vida. 

Diante disso, é possível perceber que os alunos-jovens têm rompido com os 

modelos pré-determinados para a juventude, ao se preocuparem mais em estudar e em criar 

uma imagem de sujeito responsável, que aparecem no imaginário deles (e da sociedade) como 

elementos importantes tanto para a construção de uma identidade profissional, quanto para 

uma melhor inserção no mercado de trabalho.  

Como se vê, os alunos-jovens aspiram primeiro o reconhecimento da sociedade e 

a independência financeira, depois o lazer, a liberdade, as amizades, entre outros. Na 

concepção de um dos sujeitos da pesquisa, o trabalho e o estudo “já é uma rotina dos jovens, 

então acaba que essa ideia de festa vai ficando em segundo plano. A gente tem as prioridades, 

que seria, no caso, o trabalho e a faculdade”. (GDPR-AJ 04) 

Essa situação é característica singular dos sujeitos da pesquisa – mas que podem 

se estender a outros jovens, não necessariamente universitários –, que é fruto das relações 

sociais estabelecidas nos contextos em que estão inseridos, no caso a universidade; da 

condição em que se encontram atualmente, como jovens universitários e trabalhadores; e, não 

menos,  da necessidade dos jovens de se adaptarem às novas situações e exigências da vida 

cotidiana.  

 

2.3 Os alunos-jovens vistos em suas singularidades, desigualdades e diferenças 

 

Ao buscar compreender os alunos-jovens em suas singularidades, desigualdades e 

diferenças, verificou-se que nos cursos de Geografia das cinco IES pesquisadas, pouco mais 



109 

da metade (51,3%) dos alunos-jovens encontrava-se, no período de 2010 a 2011, na faixa 

etária entre 20 e 22 anos (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Os dados referentes ao período em que os alunos-jovens concluíram o Ensino 

Médio revelam que 57,9% deles ingressaram no curso de Geografia logo após o término do 

nível médio. Esses estudantes provêm, em sua maioria, da escola pública (85,1%), sendo que 

90,2% deles cursaram o Ensino Médio regular.  

Quanto ao gênero, 61,7% dos alunos-jovens são do sexo feminino e, portanto, 

38,3% do sexo masculino. Percebe-se que essa predominância do sexo feminino reproduz a 

característica histórica em torno da profissão docente que, tanto no Brasil quanto em outros 

países, é exercida quase que exclusivamente por mulheres. Todavia, nos cursos de Geografia 

da UFG de Catalão e de Jataí, houve certo equilíbrio entre homens e mulheres.  

Uma possível leitura para esse resultado pode estar relacionada ao fato de que nos 

últimos anos tem se observado um interesse do sexo masculino pelo magistério, mostrando 

que as concepções sobre a docência estão passando por transformações, o que deixa para trás 

a ideia de profissão quase exclusivamente feminina. Essa nova realidade vem sendo 

observada em muitas instituições de Educação Básica pelo país, o que leva à necessidade de 

investigações que possibilitem entender melhor o momento pelo qual passa a sociedade e que, 

por sua vez, favorece a entrada de novos sujeitos num universo em que, reconhecidamente, o 

sexo feminino tem tido uma atuação predominante.  
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Em relação à cor ou raça, 42,5% dos alunos-jovens se consideraram brancos, o 

que, independentemente da precisão desta categoria, é uma importante evidência da 

heterogeneidade da composição étnico-racial da população brasileira. Entre os que não se 

declararam brancos, a maior parte (40,8%) era constituída de alunos-jovens da cor 

parda/mulata.  Os dados revelaram um equilíbrio que aproxima o número de pardos(as) 

mulatos(as) e brancos(as) nos cursos de Geografia das IES pesquisadas, exceto na UEG de 

Quirinópolis e de Morrinhos. Todavia, é importante ressaltar que a etnia é uma variável 

subjetiva, ficando à percepção individual a “cor” que cada sujeito possui, podendo ou não a 

esta corresponder à realidade.  

Quanto ao estado civil, 83,4% dos alunos-jovens se declararam solteiros, o que, 

supostamente, indica não terem, diretamente, responsabilidades familiares (Tabela 12). O fato 

de os alunos serem muito jovens justifica a questão de a grande maioria ser solteira. Por sua 

vez, ao cruzar esses dados com a variável gênero, verifica-se que a incidência maior de 

casados se dá entre alunos-jovens do sexo feminino.  

 

   Tabela 12 – Estado civil dos alunos-jovens dos cursos de Geografia 

da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Opção Frequência % 

Não informado 2 0,8 

Solteiro 196 83,4 

Casado legalmente 23 9,8 

Viúvo - - 

Mora junto, sem ser casado      10 4,3 

Separado / divorciado 4 1,7 

Total 235 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

   

 

Ao serem questionados com quem eles moravam, repetindo uma tendência geral, 

a maioria dos jovens-alunos respondeu que morava com os pais (65,5%). Dos demais, 13,6% 

moravam com esposa/maridos e filhos (se houver) e apenas 8,1% moram sozinhos (Tabela 

13).   

Os dados remetem, no entanto, ao entendimento de que nas famílias 

contemporâneas têm-se observado um prolongamento da convivência dos jovens com os pais 

e uma demora maior para viverem independentemente deles, o que está relacionado com as 

novas formas de constituição da vida adulta de hoje e não com algum “atraso” desses sujeitos 

para inserção no mundo adulto.  
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 Tabela 13 – Situação atual de moradia dos alunos-jovens dos cursos de  

       Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Opção Frequência % 

Não informado - - 

Sozinho, de aluguel 12 5,1 

Sozinho, em residência própria 7 3,0 

Em república 6 2,6 

Em pensionato ou pensão - - 

Em entidade assistencial - - 

Com os pais  154 65,5 

Com esposa/marido e filhos (se houver) 32 13,6 

Com amigos 1 0,4 

Outros 23 9,8 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Quanto ao tipo de residência dos alunos-jovens, constatou-se que 68,9% moram 

em casa própria e 22,6% em casa alugada. No que se refere à distribuição geográfica dessas 

moradias, 97,4% estão em área urbana e apenas 2,6% em área rural.  Isso quer dizer que, 

embora as possibilidades de acesso à Educação Superior no Brasil tenham se ampliado nos 

últimos anos, como se pode observar no Capítulo 1, o Ensino Superior ainda não faz parte da 

realidade da grande maioria dos jovens que vivem no campo.  

A origem dos alunos-jovens é um dado interessante, uma vez que indica a área de 

influência das Instituições de Educação Superior (IES) no interior do estado de Goiás. 

Cobrindo um raio de 38 municípios, as instituições pesquisadas assumem dimensão regional, 

atraindo alunos que, em sua maioria, deslocam-se diariamente das suas cidades de origem 

para a cidade onde se localiza a universidade em que estudam.  

Em consonância com os resultados de uma pesquisa realizada por Freitas (2008) 

com estudantes universitários do interior do Ceará, pode-se dizer que os alunos-jovens que se 

deslocam cotidianamente para estudar em outra cidade apresentam condições sociais e 

geográficas que apontam para uma limitação em termos de oportunidades de estudo e de 

crescimento profissional.  Na maioria dos municípios onde residem, o sistema educacional só 

lhes permite concluir o Ensino Médio. E quando há cursos de nível superior, são pagos e 

oferecidos por instituições privadas, geralmente na modalidade a distância. Para a autora, o 

desejo de alargar as oportunidades no mercado de trabalho, através de um diploma de nível 

superior, é o que move esses jovens a deslocarem-se espacialmente.  

Constatou-se, também, que mais de 60% dos alunos-jovens são oriundos da 

própria cidade de origem de quatro das cinco IES em que estudam o que revela que a 
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demanda é maior no município. Diferentemente dos demais, 52,4% dos alunos-jovens do 

curso de Geografia da UEG-Morrinhos são oriundos de outros municípios (ver Capítulo 3).   

A origem dos alunos traz uma situação peculiar à vivência da condição estudantil: 

a de jovens que, para frequentar as aulas, fazem um percurso diário (ida e volta) para chegar à 

universidade que varia de até 20 km a 100 km ou mais.  A maioria desses sujeitos (62,1%) 

mora a uma distância de até 20 km da universidade. Há, no entanto, um menor número de 

alunos (3,4%) que mora num raio de mais de 100 km, o que leva a acreditar que esta pequena 

demanda decorre, possivelmente, da grande distância da sua moradia em relação à 

universidade e da dificuldade de locomoção. Entre os principais meios de transporte utilizados 

pelos alunos-jovens para chegar até a universidade, a moto (31,9%) aparece como primeira 

opção, seguido do transporte escolar (ônibus, micro-ônibus, van, Kombi e outros), com 26,8% 

(Tabela 14).  

 

Tabela 14  – Percurso diário (ida) e principal meio de transporte utilizado pelos alunos-jovens dos cursos 

de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – para chegar à universidade 

Opção Frequência % 

Não informado 0 0,0 

Mais de 100 km 8 3,4 

De 20 a 50 km 18 7,7 

De 50 a 100 km 63 26,8 

Até 20 km 146 62,1 

Total 235 100,0 

Principal meio de transporte utilizado 

Opção Frequência % 

Não informado 27 11,5 

Carro da família  4 1,7 

Coletivo     7 3,0 

Carro próprio          9 3,8 

Bicicleta   17 7,2 

Nenhum 33 14,0 

Transporte escolar  63 26,8 

Moto 75 31,9 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

As dificuldades para cursar uma universidade são muitas. Além de o transporte 

não ser barato,
31

 é uma rotina difícil para os alunos-jovens ter de trabalhar e viajar para 

                                                             
31 A maioria dos transportes escolares (ônibus, micro-ônibus, Kombi e outros) utilizados pelos alunos-jovens é 

público. Porém, a garantida do transporte é diferenciada entre os municípios. Em alguns deles o transporte é 

cedido pela prefeitura e eles têm de se responsabilizar apenas pelo pagamento do motorista e/ou pelo 

abastecimento do veículo. Nos municípios em que os universitários não conseguiram fazer com que a prefeitura 

disponibilizasse o transporte escolar, os próprios alunos responsabilizam-se pelo fretamento de um ônibus, van, 

micro-ônibus ou Kombi, dependendo da quantidade de pessoas a serem transportadas. Há, também, municípios 
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estudar. Essa não é uma realidade somente dos alunos-jovens envolvidos na pesquisa. Muitos 

outros jovens brasileiros enfrentam, cotidianamente, a desafiadora jornada de sair de suas 

cidades para cursarem uma universidade ou um curso de seu interesse em outros municípios, 

em busca de uma melhor qualificação profissional.
32

  

Mesmo com a expansão e interiorização do Ensino Superior pelo país, muitos 

municípios ainda não possuem universidades. E quando existem cursos de nível superior, 

estes são oferecidos por instituições privadas na modalidade a distância. Com isso, segundo 

Freitas (2008), há apenas duas opções para aqueles que almejam um diploma de nível 

superior: (1) deslocar-se diariamente durante o período de formação para assistirem às aulas, 

mantendo sua residência na cidade de origem; (2) fixar residência temporária ou ao longo de 

todo o curso na cidade para estudar. Considerando que a saída da casa dos pais para fixar 

residência em outra cidade é o primeiro passo dos jovens no processo de aquisição da 

independência residencial e financeira, o que demanda ter um trabalho/renda ou melhores 

condições financeiras, a primeira opção é adotada pela maioria. 

Some-se a isso o fato de que o tipo do curso e o horário das aulas indicam que o 

período noturno contribui para o deslocamento dos alunos-jovens. Se o curso fosse diurno, 

dependendo da distância entre a cidade de origem e a universidade, os alunos seriam 

induzidos a morar no município onde estudam. Aliado a esses fatores, algumas variáveis 

podem ser acrescentadas para explicar a situação de deslocamento ou a probabilidade de 

mudar-se, como: se exerce atividade remunerada, o estado civil, se possuem filhos, a 

dependência financeira, renda própria/familiar, o lugar de trabalho, dentre outras. 

Para encarar essa rotina diária de viagens, na maioria das vezes seguidas de muito 

trabalho, os transportes escolares tornam-se espaços-tempo onde tomam lugar o estudo, o 

debate, o descanso, as amizades, os namoros e até as festas. Em pesquisa realizada sobre o 

transporte universitário e a constituição da identidade estudantil, Freitas (2008) afirma que o 

ônibus é tido como um lugar identitário, relacional e histórico.  

Segundo a autora, o ônibus possui uma dimensão identitária porque, a partir dele, 

o “ser universitário” se constrói. Em outras palavras, o aluno cria uma identidade a partir da 

experiência de si e das condições impostas pela rotina das viagens e da interação com que os 

outros lhe proporcionam. A dimensão relacional refere-se às inúmeras interações 

                                                                                                                                                                                              
que disponibilizam auxílio-transporte para alunos de baixa renda, mas, dependendo da distância/valor do 

transporte, é preciso complementar o valor repassado pelas prefeituras.  
32 No contexto econômico e político atual, a busca por um curso superior tem ocupado um lugar importante na 

sociedade. A qualificação profissional é vista como garantia de uma carreira prestigiosa, com possibilidade de 

melhorar os rendimentos salariais e com um consequente ganho social. 
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desenvolvidas no espaço-tempo das viagens realizadas cotidianamente, como: relações de 

hierarquia (estudantes e comissão coordenadora, universitários e não universitários, veteranos 

e calouros); relações afetivas (amizade, namoro) baseadas na solidariedade e na cumplicidade 

que o estar-junto em si possibilita; relações de conflito (fofocas, intrigas, discussões por 

motivos diversos) e relações comerciais (venda de produtos diversos entre os colegas). A 

dimensão histórica fundamenta-se na percepção que os alunos têm de si e na forma como 

contam suas trajetórias como universitários. Essas trajetórias, por sua vez, são marcadas por 

um luta constante na conquista do transporte escolar gratuito junto às prefeituras.  

 

Renda familiar, trabalho, acesso a serviços e posse de bens duráveis  

 

Retratando um perfil de família média a baixa, a renda familiar dos alunos-jovens 

variava em 2010-2011, predominantemente, entre um a três salários mínimos (67,6%);  22,6% 

possuíam renda de quatro a cinco salários mínimos e apenas 9,8% acima de seis salários 

mínimos (Tabela 15). Essa renda sustenta, predominantemente, de três a cinco pessoas, o que 

retrata que esses alunos-jovens provêm de pequenos núcleos familiares, fato constatado pelo 

Censo de 2010 no perfil das famílias brasileiras e que reproduz uma tendência geral do mundo 

contemporâneo.  

 
Tabela 15 – Renda familiar dos alunos-jovens dos cursos de Geografia 

da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Opção Frequência % 

Não informado - - 

Um salário mínimo  28 11,9 

Dois a três salários mínimos 131 55,7 

Quatro a cinco salários mínimos 53 22,6 

Seis a sete salários mínimos 13 5,5 

Oito a dez salários mínimos 6 2,6 

Acima de dez salários mínimos 4 1,7 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Vale observar, no entanto, que 95,7% das famílias dos alunos-jovens tinham 

rendimentos econômicos oscilando entre R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e 

R$3.815,00 (três mil, oitocentos e quinze reais). O maior percentual estava concentrado em 

um nível que se aproxima da Classe C, se se levar em consideração o novo Critério de 
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Classificação Econômica Brasil (CCEB), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE),
33

 para classificar os rendimentos familiares. 

Como se pode verificar, é bastante escassa a frequência de alunos-jovens nas 

faixas mais elevadas de renda familiar. Na concepção de alguns autores, entre eles Pucci, 

Oliveira e Sguissard (1991) e Gatti e Barreto (2009), o fato tanto pode sugerir a ocorrência de 

um processo de proletarização da profissão docente, como também uma forma de ascensão de 

um segmento da população (de baixa renda) a carreiras mais qualificadas.  

Sintomático à baixa condição de renda observa-se que, em regra, nas famílias dos 

alunos-jovens cuja renda familiar não ultrapassa cinco salários mínimos, há um número maior 

de pessoas que contribuem com a vida econômica do grupo familiar. Acredita-se que a 

necessidade de aumentar a renda para suas famílias pode ter contribuído para que muitos 

alunos-jovens tenham sido inseridos muito cedo no mundo do trabalho.  

As informações coletadas revelaram que em torno de 44,3% dos alunos 

declararam ter começado a trabalhar antes mesmo de terem completado 16 anos, faixa etária 

considerada lícita para a entrada no mercado de trabalho (Tabela 16).
  

Cabe destacar, no 

entanto, que neste estudo não foi possível identificar quais os reais motivos, justificativas ou 

fatores determinantes que levaram 20% dos alunos-jovens ao trabalho antes mesmo de terem 

completado 14 anos.  

 

Tabela 16 – Idade dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião  

Sul Goiano (2010-2011) – quando começaram a exercer atividade remunerada 

Opção Frequência % 

Não informado 4 1,7 

Antes dos 14 anos 47 20,0 

Entre 14 e 16 anos 57 24,3 

Entre 16 e 18 anos 71 30,2 

Após 18 anos 39 16,6 

Nunca trabalhei 17 7,2 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Mesmo entendendo que o trabalho precoce envolve situações muito diferenciadas, 

com base nos dados relativos aos rendimentos econômicos das famílias dos alunos-jovens, 

pode-se aferir, por um lado, que a origem do trabalho está relacionada, possivelmente, à renda 

                                                             
33 O novo Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) é um instrumento de segmentação econômica em 

vigor desde 1º de abril de 2011, que utiliza o levantamento de características domiciliares, tendo como 

parâmetros a posse de bens e o grau de escolaridade do chefe de família, para diferenciar a população. O objetivo 

desse critério é ser uma forma única de avaliar o poder de compra de grupos de consumidores. Esse sistema 

deixa de lado a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais” e divide o mercado 

exclusivamente em classes econômicas, a saber: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E.  
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familiar. Por outro, acredita-se que a situação econômica das famílias, mesmo sendo um fator 

determinante, não é a única responsável pela entrada desses jovens no mercado de trabalho.   

Os dados revelam a existência de um percentual significativo de alunos-jovens 

que tinham condições de moradia razoavelmente aceitáveis, residindo em casa própria com 

um a dois banheiros. Além disso, possuíam acesso a outros serviços e posse de bens duráveis 

considerados essenciais na vida urbana e que não são tomados como indicadores de pobreza, 

como por exemplo: geladeira/freezer, TV, rádio/aparelho de som, aparelho celular, DVD, 

moto, microcomputador, lavadora de roupas, dentre outros (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Acesso a serviços e posse de bens duráveis por parta da família e/ou dos alunos-jovens 

 dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano  (2010/2011) 

Opção Frequência % 

Não informado 4 1,7 

Aparelho de ar condicionado 8 3,4 

Aspirador de pó 8 3,4 

Banheiro 231 98,3 

Carro 105 44,7 

DVD player 184 78,3 

Empregada mensalista 9 3,8 

Filmadora                                        38 16,2 

Forno elétrico  70 29,8 

Geladeira / Freezer 227 96,6 

Impressora                                   99 42,1 

Internet    123 52,3 

Lava louças 4 1,7 

Lavadora de roupa 159 67,7 

Máquina fotográfica digital            137 58,3 

Microcomputador                                    166 70,6 

Microondas 75 31,9 

Moto 144 61,3 

Motorista 3 1,3 

MP4 / MP3 81 34,5 

Netbook                               7 3,0 

Notebook                                    50 21,3 

Pen drive 196 83,4 

Rádio/aparelho de som                                            211 89,8 

Telefone celular 229 97,4 

Telefone fixo 73 31,1 

Televisão                                         226 96,2 

TV a cabo 13 5,5 

Vídeogame 

 

41 17,4 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 



117 

Esses dados, por sua vez, não indicam uma necessidade expressa dos alunos-

jovens em exercer uma atividade remunerada de forma a ajudar na renda familiar, já que 

apenas 34,9% trabalham e contribuem parcial ou integralmente com a vida econômica da 

família, como pode ser visto na Tabela 19.  

Então, o que estaria levando os jovens a se inserirem tão cedo no mundo do 

trabalho? A busca da satisfação pessoal, de suprir as necessidades de consumo que muitas 

vezes os pais não conseguem prover, pode ser um indicativo que tem levado esses jovens a 

buscarem uma atividade remunerada tão cedo. É o que apontam Vogel e Mello (1991) e 

também Sposito (1994), ao afirmarem que na maioria das vezes a inserção do jovem no 

mundo do trabalho é movida pela pressão familiar, objetivando melhorar o nível de renda da 

família e ocupar o seu tempo ocioso. Porém, a renda obtida, além de auxiliar na manutenção 

do lar, também proporciona o acesso a um consumo não garantido pela família.  

É inegável que, constituídos como um importante segmento do mercado 

consumidor, os jovens são influenciados pela sociedade capitalista movida pelo lucro, através 

de ações de publicidade, a consumir. Calçados e roupas de marcas globais, máquinas 

fotográficas, aparelhos de som, notebooks, microcomputador, impressora, motos, carros, entre 

outros, são produtos que fazem parte dos sonhos de consumo de muitos jovens (Tabela 18).  

A despeito da participação dos alunos-jovens na renda familiar, pode-se observar 

que 82,1% afirmaram ter um emprego. Desse total, 35,3% trabalhavam para o próprio 

sustento e outros ainda contribuíam parcialmente para o sustento da família (29,8%) (Tabela 

19).  

Como era de se esperar, é significativa a proporção de alunos-jovens que 

estudavam à noite e exerciam, simultaneamente, alguma função no mercado de trabalho 

durante o dia. São, portanto, alunos que certamente teriam sérias dificuldades de estudar se 

não houvesse a oferta de cursos no período noturno.  Em contrapartida, a coexistência do 

trabalho e do estudo acaba por se transformar em uma rotina muito puxada, uma vez que 

50,6% dos alunos-jovens possuíam uma jornada de trabalho integral (quarenta horas). Apenas 

7,3% dos jovens tinham uma carga horária mais flexível, em tempo parcial de até vinte horas 

semanais (Tabela 20). 

Ademais, note-se que a proporção de alunos-jovens que trabalhavam mais de 

vinte horas semanais é bastante expressiva. Esses dados permitem afirmar, no entanto, que os 

jovens investem o seu tempo em atividades laborais que absorvem muitas horas diárias, as 

quais concorrem diretamente com os estudos. Cabe dizer que o tempo investido no trabalho 

impõe, em vários casos, limites acadêmicos aos alunos como, por exemplo: participação em 
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atividades extracurriculares realizadas dentro ou fora da universidade, que não sejam no 

horário de aula, no caso noturno; participação em trabalhos de campo; falta de flexibilidade de 

horários para realização do Estágio Curricular Supervisionado; aumento de faltas e, 

principalmente, o não investimento na formação com a participação em eventos científicos 

fora da instituição.  

 

Tabela 18 – Serviços e bens duráveis que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG –        

Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – gostariam de comprar/ter 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência % 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Não informado - - - - - - 

Aparelho de ar-condicionado 13 21 27 5,5 8,9 11,5 

Aspirador de pó 2 7 10 0,9 3,0 4,3 

Carro 61 14 19 26 6,0 8,1 

DVD player 3 2 1 1,3 0,9 0,4 

Filmadora                                        9 9 11 3,8 3,8 4,7 

Forno elétrico 8 8 8 3,4 3,4 3,4 

Geladeira/freezer - 4 1 - 1,7 0,4 

Impressora                                    13 20 15 5,5 8,5 6,4 

Internet 6 9 13 2,6 3,8 5,5 

Lava louças 3 4 4 1,3 1,7 1,7 

Lavadora de roupa 4 6 7 1,7 2,6 3,0 

Máquina fotográfica digital            8 13 9 3,4 5,5 3,8 

Microcomputador                                    20 18 8 8,5 7,7 3,4 

Micro-ondas 9 17 9 3,8 7,2 3,8 

Moto 14 8 14 6,0 3,4 6,0 

MP4 / MP3 1 - - 0,4 - - 

Netebook                              3 1 5 1,3 0,4 2,1 

Notebook                              22 26 14 9,4 11,1 6,0 

Pen drive - - - - - - 

Rádio / aparelho de som                                              2 - 3 0,9 - 1,3 

Roupas / tênis de etiqueta 17 24 31 7,2 10,2 13,2 

Telefone celular - - - - - - 

Telefone fixo 8 8 7 3,4 3,4 3,0 

Televisão                                         - 2 1 - 0,9 0,4 

TV a cabo 7 12 14 3,0 5,1 6,0 

Videogame 2 2 4 0,9 0,9 1,7 

Total 235 235 235 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 
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Tabela 19 – Participação dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul 

Goiano (2010-2011) – na vida econômica do grupo familiar 

Opção Frequência % 

Não informado - - 

Não trabalho 42 17,9 

Trabalho para o meu próprio sustento 83 35,3 

Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas 28 11,9 

Trabalho: sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente 

para o sustento da família 

70 29,8 

Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 12 5,1 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 20 – Jornada de trabalho dos alunos-jovens dos cursos de Geografia  

Opção Frequência % 

Não informado 9 3,8 

40 horas semanais ou mais 119 50,6 

Mais de 30 e menos de 40 horas semanais 28 11,9 

Mais de 20 e menos de 30 horas semanais 11 4,7 

Até 20 horas semanais 17 7,3 

Trabalho eventualmente 9 3,8 

Não trabalho 42 17,9 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Tomando como base a categorização do grupo de ocupação e do ramo de 

atividades considerados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2010, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), verificou-se que, 

dos alunos-jovens que exerciam atividade remunerada, 34,9% pertencem ao grupo de 

vendedores e prestadores de serviços do comércio, exercendo funções temporárias ou 

permanentes que não exigem um alto grau de formação acadêmica ou especializada. No que 

se refere ao ramo de atividades, 32,2% dos jovens limitavam-se ao desenvolvimento de 

atividades ligadas ao ramo do comércio e reparação (Tabela 21).   
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Tabela 21 – Grupo de ocupação e ramo de atividades dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e 

UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Ocupação  Frequência % 

Dirigentes em geral - - 

Profissionais das ciências e das artes - - 

Técnicos de nível médio 18 7,7 

Trabalhadores de serviços administrativos 33 14,0 

Trabalhadores dos serviços 3 1,3 

Vendedores e prestadores de serviços do comércio 82 34,9 

Trabalhadores agrícolas 3 1,3 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais e de 

reparação e manutenção 

13 5,5 

Membros das forças armadas e auxiliares 

 

- - 

Ocupações mal definidas ou não declaradas 83 35,3 

Total 235 100,0 

Ramo de atividades Frequência % 

Agrícola 3 1,3 

Indústria 19 8,1 

Outras atividades industriais - - 

Construção 3 1,3 

Comércio e reparação 76 32,2 

Alojamento e alimentação 6 2,6 

Transporte, armazenagem e comunicação - - 

Administração pública 10 4,3 

Educação, saúde e serviços sociais 16 6,8 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 8 3,4 

Serviços domésticos 3 1,3 

Outras atividades 8 3,4 

Atividades mal definidas ou não declaradas 83 35,3 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

As ocupações dos alunos-jovens são tipicamente urbanas e bastante 

diversificadas.  Assim, têm-se açougueiros, cabeleireiras/manicures, empregadas domésticas, 

office-boys, pedreiros, pintores, professores, vendedores, operadores de caixa, secretárias 

entre outros, que, em sua maioria, exercem atividades remuneradas no setor terciário da 

economia nacional (comércio e serviços) (Tabela 22). Como se poderia supor, é alto o índice 

(68,5%) dos jovens que disseram não ver nenhuma relação de suas atividades laborais com o 

conhecimento formal obtido na universidade. 
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Tabela 22 – Ocupação atual e local de trabalho dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG 

– Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Ocupação atual  Local de Trabalho 

Opção Frequência %  Opção Frequência % 
Não informado 51 21,7  Não informado 56 23,8 

Açougueiro 1 0,4  Açougue 1 0,4 

Auxiliar de dentista 1 0,4  Banco 1 0,4 

Bordadeira/costureira 1 0,4  Indústria automobilística 1 0,4 

Do lar 1 0,4  Metalúrgica 1 0,4 

Mecânico 1 0,4  Casa lotérica 2 0,8 

Merendeira 
1 0,4 

 
Escritório de 

Contabilidade/advocacia 
2 

0,8 

Motorista 1 0,4  Hospital 2 0,8 

Padeiro 1 0,4  Oficina mecânica 2 0,8 

Almoxarife 2 0,9  Representante comercial 2 0,8 

Doméstica 2 0,9  Construção civil 3 1,3 

Montador de móveis 2 0,9  Consultório odontológico 3 1,3 

Office boy 2 0,9  Fazenda 3 1,3 

Soldador 2 0,9  Panificadora 3 1,3 

Vigia 2 0,9  Residência familiar 3 1,3 

Trabalhador rural 3 1,3  Farmácia 4 1,7 

Pedreiro/pintor 3 1,3  Lojas de carro/moto 4 1,7 

Auxiliar de escritório 4 1,7  Autônomo 5 2,1 

Monitora 4 1,7  Hotel 6 2,6 

Secretária 4 1,7  Lojas do ramo agrícola 6 2,6 

Serviços gerais na 

indústria/comércio 
5 2,1 

 
Usina do ramo 

sulcroalcooleiro 
7 

3,0 

Cabelereira/manicure 8 3,4  Salão de beleza 8 3,4 

Professor(a) 8 3,4  Órgãos públicos 10 4,3 

Repositor de mercadoria 8 3,4  Supermercado 10 4,3 

Auxiliar administrativo 9 3,8  Escola 11 4,7 

Auxiliar de produção 9 3,8  Indústria alimentícia 11 4,7 

Operador de caixa 10 4,3  Outros 27 11,5 

Servidor público 
10 4,3 

 
Comércio local (lojas de 

roupas, móveis etc.) 
41 

17,5 

Recepcionista/telefonista 15 6,4  - - - 

Outros 20 8,5  - - - 

Vendedor(a) 44 18,7  - - - 

Total 235 100,0  Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Considerando que a ocupação do indivíduo, obviamente, também influi no salário 

recebido, pode-se observar que a renda mensal desses sujeitos variava de menos de um a três  

salários mínimos (82,1%), ou seja, menos de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) a 

R$1.635,00 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais) (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Renda mensal dos alunos-jovens dos cursos de Geografia  da UFG e  

UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Opção Frequência % 

Não informado 39 16,6 

Menos de um salário mínimo  47 20,0 

Um salário mínimo  95 40,4 

Dois a três salários mínimos 51 21,7 

Quatro a cinco salários mínimos 2 0,9 

Seis a sete salários mínimos 1 0,4 

Oito a dez salários mínimos - - 

Acima de dez salários mínimos - - 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Do montante recebido, os alunos-jovens destinam parte de sua renda a gastos 

essenciais de consumo, os quais estão voltados para a manutenção do lar (32,3%), como por 

exemplo: energia elétrica, água/esgoto, gastos com alimentação, produtos de higiene e 

limpeza entre outros. Outra parte é destinada a gastos considerados não essenciais ou 

supérfluos, incluindo: gastos com vestuário (28,9%) e estudos (22,1%) (Tabela 24).  

 

Tabela 24 - Gastos dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano 

(2010-2011) 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência % 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Não informado 16 17 16 6,8 7,2 6,8 

Cinema - - 2 - - 0,9 

DVDs - - 1 - - 0,4 

CDs 1 - 2 0,4 - 0,9 

Cosméticos / produtos de higiene e beleza   2 16 28 0,9 6,8 11,9 

Fazendo cursos 3 9 7 1,3 3,8 3,0 

Viagens 5 4 12 2,1 1,7 5,1 

Ajuda seus pais e familiares 18 17 23 7,7 7,2 9,8 

Comida / lanche fora de casa 28 35 39 11,9 14,9 16,6 

Com os estudos 38 44 52 16,2 18,7 22,1 

Roupas/calçados        48 68 45 20,4 28,9 19,1 

Despesas de casa (água, luz, telefone, 

alimentação) 

76 25 8 32,3 10,6 3,4 

Total 235 235 235 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Partindo do entendimento de que as instituições em que esses sujeitos estudam são 

públicas, o gasto com os estudos pode estar relacionado ao pagamento de cursos e eventos 

científicos, dentro ou fora da instituição; de serviços de reprografia; de digitação/impressão de 
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trabalhos; e do transporte escolar, visto que 26,8% dos alunos-jovens (Tabela 14) utilizam 

esse veículo para chegar à universidade.  

Ao cruzar as variáveis “jornada de trabalho, renda mensal e gastos” dos alunos-

jovens, pode-se dizer que a busca por momentos de descanso, descontração, encontros 

familiares e entre amigos, atividades culturais e esportivas, capacitação e qualificação em 

cursos, entre outros, acaba por vezes ficando de lado, tanto pela questão de tempo quanto pela 

questão econômica, que tende a limitar escolhas e inibir impulsos (Tabela 25).   

 

Tabela 25 - Fatores que impedem os alunos-jovens dos cursos Geografia da UFG e UEG – Mesorregião 

Sul Goiano (2010-2011) – à realização de atividades diversas e a prática do lazer 

Opção Frequência % 

Não informado 24 10,2 

Pais não deixam 1 0,4 

Outra(s). Qual(is)?   10 4,3 

Faz tudo o que quer 31 13,2 

Falta de dinheiro 44 18,7 

Falta de tempo 125 53,2 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

É importante ressaltar que há uma luta constante entre o que os alunos-jovens 

gostariam de fazer e o que é possível fazer, materializada em uma gama variada de situações. 

Na verdade, a ocupação do tempo/espaço de lazer apresenta-se como pretensão/possibilidade 

e não como uma realidade. 

O conjunto de aspectos analisados leva a concluir, portanto, que a ampliação do 

tempo livre dos alunos-jovens que exercem atividade remunerada se dê, sobretudo, nos fins de 

semana e nas férias, o que pode facilitar a realização de atividades diversas e a prática do 

lazer. Todavia, mesmo sendo uma condição necessária para o lazer, o tempo livre pode não 

ser suficiente, já que grande parte desse tempo poderá estar comprometida com outras 

obrigações e/ou compromissos como, por exemplo, estudar, fazer trabalhos acadêmicos, 

realizar serviços bancários, serviços domésticos, cuidar da beleza ou da saúde, entre outros.  

No entanto, os alunos-jovens estruturam seu tempo de lazer e de curtição de modo 

peculiar. O espaço universitário é considerado por eles não apenas como um lugar onde se 

produz e se difunde o saber científico, se formam profissionais e se adquire um diploma de 

nível superior, mas também um lugar de encontro com os seus pares, ou seja, é um lugar que 

lhes propicia conhecer, estar e se relacionar com jovens de sua cidade e de outras cidades. 

Ademais, é um lugar onde os alunos-jovens estabelecem trocas e elaboram projetos que dão 

sentido à sua vida cotidiana.  
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Isso pode ser observado nas cinco Instituições de Educação Superior em que se 

realizou a pesquisa. No pátio, eles encontram os amigos para falarem de si, trocarem ideias, 

informações, sentimentos; alimentam-se, veem TV, tocam violão, ouvem música, se misturam 

e formam grupos de interesse comuns; observam o movimento. Outros ficam em sala ou pelos 

corredores – sozinhos ou em pequenos grupos –, falando no celular, navegando na internet 

e/ou estudando. Esse é o momento da fruição da afetividade, quando os jovens ficam mais 

soltos, conversam, discutem, paqueram, como diz Dayrell (2001). 

Ao buscar compreender quais eram as expectativas de atividades que poderiam ser 

realizadas pelos alunos-jovens em tempo de não trabalho, de todas, viajar (28,5%) foi a 

atividade que teve maior representatividade entre os jovens. Embora viajar demande 

investimento financeiro além de tempo disponível, outras atividades apontadas pelos alunos-

jovens não estão ligadas diretamente ao dinheiro, como descansar/dormir (18,7%), estudar 

mais (3,4%) e fazer caminhada (3,4%) (Tabela 26).    

 

Tabela 26 - Atividades que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião  

Sul Goiano (2010-2011) – gostariam de realizar no tempo livre 

Opção Frequência % 

Não informado 58 24,7 

Ir a shows  1 0,4 

Ir ao shopping 3 1,3 

Sair com os amigos 3 1,3 

Conhecer cidades históricas 4 1,7 

Ir ao cinema 4 1,7 

Ir ao teatro 6 2,6 

Outros  6 2,6 

Estudar mais 8 3,4 

Fazer caminhada 8 3,4 

Curso de língua estrangeira 10 4,3 

Praticar esportes/Academia 13 5,5 

Descansar/dormir 44 18,7 

Viajar 67 28,5 

Total 235 100,0 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Analogamente, o tempo livre dos alunos-jovens é sempre mais ocupado pelo 

exercício de outras funções, deixando para um segundo plano as práticas de lazer. Ao serem 

questionados sobre o que costumavam fazer quando não estavam trabalhando ou estudando, 

dentre as opções apresentadas, houve a predominância de atividades rotineiras em ambiente 

doméstico, ou seja, próprias do espaço privado (a casa) e com menos potencial coletivo, como 
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assistir televisão (37,3%), namorar (16,5%), ficar em casa sem fazer nada, à toa ou dormindo 

(12,7%), entre outras (Tabela 27).  

 

Tabela 27 - Ocupação do tempo livre e atividades de lazer dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da 

UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – gostariam de fazer e não fazem 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência % 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Não informado 14 14 14 6,0 6,0 6,0 

Vai a bibliotecas  - 1 - - 0,4 - 

Vai ao cinema/teatro - - 1 - - 0,4 

Joga fliperama/jogos eletrônicos – fora de casa - 2 - - 0,9 - 

Faz cursos  1 4 2 0,4 1,7 0,9 

Joga videogame 1 3 2 0,4 1,3 0,9 

Vai a uma lan house 1 - 3 0,4 - 1,3 

Lê revistas/jornal 2 2 9 0,9 0,9 3,8 

Toca instrumentos ou canta  2 3 5 0,9 1,3 2,1 

Fica na rua, praças conversando com amigos e/ou 

fazendo atividades em espaços públicos 

2 5 5 0,9 2,1 2,1 

Frequenta bares ou similares 3 7 13 1,3 3,0 5,5 

Ouve rádio 5 17 14 2,1 7,2 6,0 

Pratica outros esportes 5 6 5 2,1 2,6 2,1 

Joga futebol 6 10 10 2,6 4,3 4,3 

Fica em casa fazendo outras atividades 6 - 2 2,6 - 0,9 

Visita amigos ou parentes 7 12 26 3,0 5,1 11,1 

Lê algum livro (que não seja para a universidade) 7 7 9 3,0 3,0 3,8 

Fica em casa sem fazer nada, à toa ou dormindo 11 12 30 4,7 5,1 12,7 

Ajuda nas tarefas em casa 23 30 22 9,8 12,7 9,4 

Namora    25 39 21 10,5 16,5 8,9 

Fica em casa navegando na internet 26 27 25 11,1 11,5 10,6 

Assiste televisão 88 34 17 37,3 14,4 7,2 

Total 235 235 235 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

As formas de utilização do tempo livre em casa apontam as tendências de práticas 

socioespaciais na cidade atual. Ou seja, aquela para quem a sociedade moderna está cada vez 

mais fechada em si mesma, em sua casa, assistindo a filmes e concertos na televisão em vez 

de frequentar as salas de espetáculo, comunicando-se com seus pares pelo computador, em 

vez de encontrá-los no espaço urbano, e fechando-se, por conforto e segurança (VIANA 

JÚNIOR, 1995; LOBODA, 2009). 

A ocupação do tempo/espaço de lazer dos alunos-jovens reflete um estilo de vida 

dedicado, sobretudo, ao descanso. Ademais, note-se que um percentual relativamente pequeno 

de jovens confirmou preferências por atividades realizadas em espaços públicos e de forma 

coletiva, como jogar futebol, praticar esportes, ficar na rua/praça conversando com os amigos 
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e/ou fazendo atividades diversas, o que, para Brenner, Dayrell e Carrano (2005), mostra a 

precária apropriação da cidade como espaço educativo, de encontro e sociabilidade.  

Segundo Carlos (2007a) e Greco (2000), novos hábitos da cidade e do mundo 

moderno têm dificultado o estreitamento das relações interpessoais, preservando a 

individualidade e reforçando o privado. Desse modo, a rua tem perdido o sentido de lugar de 

encontro da vida, sendo substituída por outros hábitos e meios/espaços de socialização como, 

por exemplo: a televisão, que não só substitui a relação com a vizinhança, como cria outros 

comportamentos, hábitos de consumo e valores diversos; a música e o shopping center – que, 

nesse caso, não se aplica aos sujeitos desta pesquisa, já que as cidades onde residem não 

possui shopping (à exceção da cidade de Catalão). 

Há de se observar, também, que tanto as atividades que os alunos-jovens 

gostariam de fazer quanto as formas de ocupação do tempo livre são, majoritariamente, 

mediadas pelo mercado (Tabelas 26 e 27), o que representa, segundo Taschner (2000), a 

dimensão do consumo no lazer. Para a autora, consumo, cultura e lazer são palavras 

interligadas, uma vez que da mesma forma que existe uma dimensão de lazer em alguns tipos 

de consumo como, por exemplo, ir a um shopping center, a uma galeria comercial. Existe 

também uma dimensão de consumo no lazer, como viajar a turismo, ir ao cinema ou jantar 

fora, ver TV, conversar pela internet, tendo em vista que o lazer contemporâneo é em grande 

parte mediado por produtos ou serviços.  

Na concepção de Taschner (2000, p. 39), a lógica subjacente a esse tipo de lazer 

deve ser olhada dentro de uma lógica da cultura do consumo, que “abrange todo um conjunto 

de imagens, símbolos, valores e atitudes que se desenvolveram com a modernidade, passando 

a orientar pensamentos, sentimentos e comportamentos crescentes da população no chamado 

Mundo Ocidental”. 

Com base nos estudos de alguns autores, dentre eles Camargo (1989) e Rosa 

(2006), considera-se, portanto, que os determinantes culturais, sociais, políticos e econômicos 

pesam sobre todas as práticas socioespaciais dos alunos-jovens, inclusive sobre o 

espaço/tempo do lazer em diferentes cenários: lazer dentro/fora de casa e público/privado. 

Aliada a esses elementos do contexto onde vivem os alunos-jovens, conforme Rosa (2006), 

ainda existe uma dimensão subjetiva na constituição do lazer, uma vez que pode ser vivido, 

sentido e percebido de maneiras diferentes pelos jovens. 

Nesse contexto, ao perguntar com que frequência costumavam realizar atividades 

culturais e de lazer, os alunos-jovens afirmaram que sempre que podem assistem à televisão 

(15,4%), ouvem música (14,9%), navegam na internet (14,4%) e encontram com os amigos 
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(12,7%), o que mais uma vez vem confirmar que muitas atividades de lazer dos jovens se dão 

no espaço doméstico. Eventualmente vão a shows/concertos (9,3%), à praça (7,8%) e ao 

shopping (7,7%), mas nunca jogam futebol (apontado em sua maioria pelo sexo feminino) 

(12,8%), vão ao teatro (12,7%), jogam videogame (12,4%) ou visitam museus/exposições 

(10,9%) (Tabela 28).  

 

Tabela 28 - Frequência com que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião 

Sul Goiano (2010-2011) – realizam atividades culturais e de lazer no seu tempo livre 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência % 

N E S N E S 

Não informado - - - - - - 

Navegar na internet                                               3 63 169 0,2 3,4 14,4 

Ver televisão                                                    3 52 180 0,2 2,8 15,4 

Encontrar os amigos                                                   7 79 149 0,6 4,3 12,7 

Ouvir música                                                      12 48 175 1,0 2,6 14,9 

Leituras                                                              20 140 75 1,7 7,6 6,4 

Ir a shows musicais/concertos                            26 172 37 2,2 9,3 3,2 

Ir à igreja                                                          28 119 88 2,3 6,4 7,5 

Festas/dança                                                        32 130 73 2,7 7,0 6,2 

Ver filmes locados                                              33 96 106 2,7 5,1 9,0 

Ir à praça                                                            60 144 31 5,0 7,8 2,6 

Ir ao shopping                                                   79 143 13 6,6 7,7 1,1 

Ir a parques de diversão                                      86 140 9 7,1 7,6 0,8 

Ir ao cinema                                                       109 114 12 9,1 6,1 1,0 

Ir ao circo                                                           118 112 5 9,8 6,0 0,4 

Museus/exposições                                           132 93 10 10,9 5,0 0,9 

Jogar videogame                                               149 70 16 12,4 3,8 1,4 

Ir ao teatro                                                         153 81 1 12,7 4,4 0,1 

Jogar futebol                                                       154 58 23 12,8 3,1 2,0 

Total 1204 1584 1172 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

Legenda: N: nunca; E: eventualmente; S: sempre. 

 

A ínfima participação dos alunos-jovens no teatro, em museus/exposições, no 

circo, no cinema e no shopping pode estar relacionada ao fato de que, em algumas das cidades 

onde eles residem, esses espaços inexistem, o que é uma realidade da maioria das cidades 

brasileiras. 

Observe-se, contudo, que, mais uma vez, a proporção de alunos-jovens que veem 

televisão e navegam na internet é relativamente alta. Dessa forma, cumpre pensar que, se 

antes os jovens tinham o hábito de ficar na rua, ou praças, conversando com os amigos, 

frequentando clubes e igrejas, hoje a grande maioria tem preferido outros espaços de 

socialização como a televisão e a internet.  
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Considerada um meio privilegiado de entretenimento, de informação de fácil 

acesso, de propagação de uma realidade global urbanizada e capitalista, a televisão assume 

um importante papel na vida cotidiana dos alunos-jovens, sendo um instrumento de 

padronização de comportamentos, de incentivo ao consumo, de propagação de culturas 

juvenis. Ao passo que a televisão é tida como sinônimo de entretenimento para os alunos-

jovens, a internet é vista como veículo de busca de informações e de sociabilidade.  

Para se manterem atualizados com os acontecimentos da atualidade, 56,2% dos 

jovens fazem uso da internet, reforçando, segundo Gatti e Barreto (2009, p. 170), “[...] a 

cultura imagética que predomina entre as novas gerações”. Outros 33,2% valem-se da 

televisão para se informarem (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Meios de comunicação mais utilizados pelos alunos-jovens dos cursos de Geografia UFG e 

UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – para se manterem atualizados 

Opção Frequência % 

Não informado 1 0,4 

Nenhum 1 0,4 

Outras fontes 4 1,7 

Revistas 5 2,1 

Jornal escrito 5 2,1 

Jornal falado (rádio) 9 3,8 

Jornal falado (TV) 78 33,2 

Internet 132 56,2 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Visto que o meio de comunicação mais utilizado pelos jovens é a internet, na 

busca pela compreensão se eles usavam o computador, em que local e em quais situações, 

pode-se verificar que 59,1% utilizavam o computador de casa, 11,1% dos centros públicos de 

acesso pago ou lan houses, superando o uso do computador no local de trabalho (9,8%).  

Considerando que, segundo Zuin (2006), o uso do computador não se 

circunscreve a apenas um instrumento de trabalho, mas se metamorfoseia num aparelho que 

possibilita não só a realização de encontros sociais/particulares, o processamento/transmissão 

de dados, como também a elaboração de atividades de trabalho/diversão, é interessante 

observar que, no que se refere aos motivos que levam os jovens a usarem o computador como 

primeira opção, 24,3% afirmaram ser para realizar trabalhos escolares, como segunda, 

(22,6%) para navegar na internet e como terceira (25,1%) para entretenimento (Tabela 30).  

 

 

 



129 

Tabela 30 – Uso do computador pelos alunos-jovens dos cursos de Geografia da 

UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) 

Opção  Frequência % 

Não informado 1 0,4 

Sim, de outros locais 3 1,3 

Sim, de amigos 5 2,1 

Sim, da universidade 6 2,6 

Sim, do trabalho 23 9,8 

Sim, da lan house 26 11,1 

Não 32 13,6 

Sim, de casa 139 59,1 

Total 235 100,0 

Situações em que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – 

 Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – mais utilizam o computador 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência  % 

1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 

Não informado 41 41 41 17,4 17,4 17,4 

Não sei usar um 

microcomputador         

- - - - - - 

Outra(s) - - - - - - 

Entretenimento 17 42 59 7,2 17,9 25,1 

Atividades profissionais 35 17 7 14,9 7,2 3,0 

Comunicação via e-mail 35 53 35 14,9 22,6 14,9 

Navegação na internet           50 53 36 21,3 22,6 15,3 

Trabalhos Escolares 57 29 57 24,3 12,3 24,3 

Total 235 235 235 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Como é sabido, os jovens estão antenados à tecnologia. É o que aponta a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) (IBGE, 2009), ao mostrar avanços em diversos 

indicadores no Brasil. Segundo o estudo, em 2009, 35% dos domicílios investigados (20,3 

milhões) tinham microcomputador (em 2008 o índice era de 31,2%); 27,4% (16 milhões) 

também tinham acesso à internet (em 2008, 23,8%). Os jovens foram os que mais acessaram a 

rede entre 2005 e 2009, sendo que 71,1% dos que acessavam a internet em 2009 tinham idade 

entre 15 e 17 anos, seguido pelos jovens com 18 ou 19 anos, correspondendo a 68,7% dos 

acessos.   

O conjunto desses dados reflete o quanto tem crescido a importância da internet 

nos domicílios brasileiros e o quanto o uso/acesso à rede tem sido incorporado nas rotinas e 

práticas da vida cotidiana dos jovens, seja para fazer pesquisas e estudos, para se comunicar 

ou buscar notícias on-line.  

Reconhecidamente, numa visão prospectiva de globalidade, de interação e de 

conexões, a internet deixou de ser apenas uma ferramenta de busca de sites interessantes e 
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tornou-se um ambiente virtual que oferece formas variadas de interação, comunicação 

instantânea e compartilhamento de arquivos com diferentes culturas e grupos sociais, de uma 

maneira totalmente diversa da tradicional, como: correio eletrônico, MSN Messenger, sites de 

relacionamentos, blogs, comunidades virtuais, redes sociais (Orkut, Facebook, Twitter, 

Linkedin), repositórios (Wikipédia), compartilhamento de vídeos (You Tube), dentre outros. 

Incorporadas no cotidiano dos jovens, essas ferramentas contribuem para o 

desenvolvimento das relações sociais. Simbolicamente, o uso desses serviços diminui a 

distância entre as pessoas e pode estar orientado tanto para as questões pessoais quanto 

profissionais, assim como para contatar amigos, familiares distantes e colegas de trabalho, 

tendo por objetivo enviar/receber informações, trocar experiências, dividir conhecimento, 

entretenimento etc.  

Como ler, escrever e comunicar-se via computador tem sido uma prática muito 

prestigiada e valorizada, principalmente pelos jovens, saber operar determinados 

programas/aplicações do computador ou ferramentas da internet torna-se urgente e necessário, 

em resposta às novas demandas da sociedade globalizada. Mas isso não se dá de forma linear 

e automática, pois depende tanto de artefatos tecnológicos, quanto das ferramentas certas. E 

para saber utilizá-los, é preciso dispor de conhecimentos, o que requer a prática da leitura e, 

em muitos casos, o conhecimento de uma Língua Estrangeira Moderna. Só assim, os usuários 

dos serviços oferecidos pela internet poderão ter acesso por completo aos diversos bens 

culturais e sociais disponíveis. É o que diz Assumção (2008, p. 92), quando afirma que o 

usuário das novas tecnologias deve desenvolver a prática da leitura, seja pela escola, pela 

família ou pela sociedade leitora, pois dele é “[...] exigido muito mais capacidade de 

interpretação e instrumental conceitual e teórico para ler um mundo de imagens, sons e atos 

em profusão nunca vistos antes”. O autor ressalta, ainda, que “[...] o sujeito contemporâneo só 

consegue ser interativo com a mídia, sendo, ele mesmo, multimeios. E, para ser multimeios, 

um dos meios que ele precisa ter é o da leitura”.  

Considerada uma atividade social, fonte de conhecimento e de prazer, a leitura, 

assim como a escrita, é ferramenta indispensável para o domínio do meio sociocultural e para 

o processo de conhecimento e compreensão do mundo (FAILLA, 2008). Assim, quando se 

buscou compreender a prática de leitura dos alunos-jovens, verificou-se que 20,5% deles 

disseram ler jornal de circulação diária, algumas vezes na semana ou diariamente. Em 

contrapartida, 66,7% afirmaram que ler jornal não faz parte da sua rotina, e só o fazem rara ou 

ocasionalmente (Tabela 31).  
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Tabela 31 - Frequência com que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da 

UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – leem jornal 

Opção Frequência % 

Não informado - - 

Sim, semanalmente             22 9,4 

Sim, diariamente 26 11,1 

Nunca 30 12,8 

Sim, mas ocasionalmente 73 31,1 

Sim, mas  raramente 84 35,6 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Embora 85,1% dos alunos-jovens afirmem ler de um a cinco livros por ano, 

14,5% disseram não ler nenhum (Tabela 32). Ao considerar o fato de que apenas 3,0% dos 

alunos-jovens afirmaram ler algum livro que não fosse para a universidade no seu tempo livre, 

(Tabela 27), pode-se dizer que os alunos consideraram também os livros indicados pelos 

cursos de Geografia das IES em que estão matriculados, uma vez que a questão não buscou 

compreender se os livros lidos eram ou não “indicados pela universidade”. Dito isso, pode-se 

inferir que o livro não faz parte do cotidiano dos alunos-jovens e não integram as práticas 

culturais para além dos muros da universidade. 

 

Tabela 32 - Número de livros lidos por ano pelos alunos-jovens dos cursos de Geografia  

da  UFG e UEG – Mesorregião do Sul Goiano (2010-2011) 

Opção Frequência % 

Não informado  1 0,4 

Nenhum    34 14,5 

Um a dois          94 40,0 

Três a cinco     66 28,1 

Acima de cinco 40 17,0 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 
 

Diversos estudos têm apontado a dramática realidade em termos de prática leitora 

no Brasil. Os números da pesquisa Retratos da leitura no Brasil mostram que 67% dos jovens 

de 18 a 24 anos são leitores, o que pode ser explicado, segundo Failla (2008), pelo incremento 

substancial na população cursando o nível superior, que passou de 2,7 milhões em 2000 para 

4,9 milhões em 2006 (Tabela 33).  
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Tabela 33 - Concentração de leitores que estudam no Brasil, por idade e classe social (em %) 

Fonte: Lázaro; Beauchamp (2008). Organizada pela autora. 
Legenda: L: leitores; E: estudam.   Nota: Na faixa etária entre 5 e 39 anos, há um predomínio de leitores e estudantes nas 
classes E, D e C, respectivamente. A penetração elevada entre a população leitora das classes D e E deve-se, provavelmente, 
aos programas governamentais de distribuição de livros e, particularmente, ao PNLEM, iniciado em 2006. 

  

Para Marques Neto (2008, p. 136), “dos 55% da população brasileira, 

considerados leitores pela pesquisa, 54% são estudantes e 70% têm formação escolar: Ensino 

fundamental (28%), Ensino Médio (27%) e Ensino Superior (15%)”. Esses dados indicam a 

centralidade da escola no processo de formação de leitores, uma vez que, do total de 4,7 livros 

lidos por ano, 3,4 são indicados pela escola. Apenas 1,3 livros lidos não fazem parte do 

universo escolar.  

Esses dados, por sua vez, mostram claramente como a universidade tem um papel 

importante na superação do problema da pouca cultura da leitura entre os alunos. Mas, para 

que isso aconteça, é necessário que os professores promovam práticas pedagógicas que 

fomentem a produção de textos e a prática da leitura, assim como o uso do computador e da 

internet, o que requer um diálogo com as características desses sujeitos.   

Representando características globais de leitura, os dados da pesquisa Retratos da 

leitura no Brasil
34 

revelam que as pessoas que mais leem são as que estão nas escolas ou nas 

universidades, demonstrando que o impacto dos livros indicados por essas instituições de 

ensino é fundamental para entender a expressiva elevação dos indicadores de leitura no Brasil 

(FAILLA, 2008; LINDOSO, 2008). 

                                                             
34 Essa pesquisa teve por objetivo traçar o perfil dos leitores e não-leitores brasileiros, levantar hábitos, práticas e 

opiniões da população brasileira a partir de 5 anos de idade e com qualquer nível de escolaridade, inclusive 

analfabetos. Para isso, foram aplicados 5.012 questionários em 311 cidades de todos os estados brasileiros mais o 

Distrito Federal. 

 

Idade 

Classes 

A B C D E 

L E L E L E L E L E 

5 a 10 18 28 9 19 17 33 18 34 22 47 

11 a 13 5 14 7 15 10 19 13 24 9 16 

14 a 17 9 28 13 29 13 24 13 23 15 23 

18 a 24 8 10 14 19 15 12 14 10 13 10 

25 a 29 5 5 8 5 9 4 7 2 10 2 

30 a 39 14 5 14 6 14 5 13 3 14 2 

40 a 49 14 5 18 4 11 2 10 2 10 - 

50 a 59 25 5 10 2 7 - 6 1 7 - 

60 a 69 4 - 5 - 3 - 2 - 1 - 

70 e mais 6 - 1 - 1 - 3 - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Nesse contexto, Failla (2008) afirma que a leitura raramente está ligada a prazer, 

desafios ou enriquecimento cultural, uma vez que os entrevistados disseram que leem por 

obrigação, por exigência de uma avaliação. E acrescentam que os textos que lhes são 

propostos quase nunca despertam o seu interesse, justamente por não estarem, em geral, 

contextualizados. 

Em contrapartida, Assumção (2008) diz que no Brasil, em geral, lê-se não só 

porque a escola ou a universidade mandou, mas também por uma espécie de obrigação social, 

respondendo às incitações dos departamentos de marketing das grandes editoras que listam os 

livros mais vendidos nas páginas dos jornais, instigando, assim, o desejo de consumo dos 

“leitores bibliotecários”, ou seja, leitores que compram livros só para os terem como objetos, 

e que nem sempre os leem. E quando leem, a leitura é funcional, utilitária, pragmática e 

heterônoma, seguindo leis alheias ao interesse do leitor cultural, isto é, as leis do outro. 

Dessa forma, cumpre pensar então acerca dos motivos que têm levado alguns 

alunos-jovens a afirmar que não leem nenhum livro por ano, mesmo estando na universidade. 

Esse fato explica, ao menos em parte, a falta de relação cultural desses jovens com o livro. 

Todavia, eles podem não ter considerado os livros indicados pelos cursos de Geografia das 

IES investigadas, os textos/livros apostilados, ou realmente não leem nenhum livro. Nesse 

caso, a falta de leitura declarada pode decorrer da fragilidade do processo de formação 

profissional, aliado a outros fatores, como: falta de tempo, em razão de duplas jornadas 

(trabalho e estudo); falta de interesse pela leitura; a situação econômica que impossibilita o 

acesso aos livros, levando em conta, segundo Marques Neto (2008), o conhecido problema do 

preço final de capa versus a capacidade de compra; falta de bibliotecas para acesso real a 

livros; precariedade da rede de distribuição de livros, uma vez que a maioria dos municípios 

brasileiros não tem livrarias (LINDOSO, 2008); entre outros.  

Na concepção de Cunha (2008, p. 59), as dificuldades no campo da leitura são 

agravadas nas cidades de pequeno porte (com até 10 mil habitantes) e, em certa medida, nas 

chamadas cidades “do interior”. Para a autora, “os habitantes dessas cidades são: a) os que 

menos leem (revistas, 41%; livros, 50%); b) os que menos gostam de ler (56%); c) os que 

menos dizem escolher livros e indicam autores; d) os que menos frequentam bibliotecas (8% 

apenas frequentemente); e) os que menos têm acesso à internet”.  

Apesar da enorme capacidade que grande parte dos jovens possui no manuseio do 

computador e da internet, poucos são os que usufruem do potencial e das inúmeras 

possibilidades que esses equipamentos/recursos oferecem, como forma de nos aproximar e 

integrar do/no mundo (BRASIL, 2000). Para utilizá-los de modo eficiente e produtivo, é 
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preciso possuir os meios de aproximação adequados, e para tanto a competência comunicativa 

é imprescindível. 

O conhecimento de um idioma estrangeiro torna-se, portanto, um subsídio 

necessário para que os jovens possam ter acesso ao progresso das ciências e da tecnologia, 

como também promoverem a circulação do conhecimento e sua integração num mundo 

globalizado. É o que reconhecem os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNs), afirmando a importância de se conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como 

instrumento de acesso a informações e a várias culturas. (BRASIL, 2000b) 

Adicionalmente ao papel de facilitadora no uso de tecnologias, na busca e na 

leitura de informações na internet, o conhecimento de uma língua estrangeira é visto como 

inseparável das formas de socialização, pois age como um elemento que mediatiza a relação 

dos jovens com outras culturas e grupos sociais. Em síntese, a partir da aquisição das quatro 

habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), que é objetivo do ensino de Língua Estrangeira 

(BRASIL, 2000b), é possível que os jovens tenham acesso de forma rápida, fácil e eficaz a 

informações e experiências culturais diversificadas.  

Se a escola não é considerada o espaço para o aluno conhecer/saber outro idioma, 

os cursos de língua estrangeira parecem ser uma saída. Partindo do pressuposto de que os 

espaços legitimados socioideologicamente onde se aprende uma língua estrangeira moderna e 

onde há uma legitimação do “saber outro idioma” são os cursos de idiomas, cabe destacar que  

que apenas 7,7% dos alunos-jovens fizeram algum curso de língua estrangeira. Desse total, 

72,2% cursaram língua inglesa e 22,2% língua espanhola.  

Afora essas considerações, afirmam que a falta de domínio de línguas estrangeiras 

é vista como uma barreira importante no acesso aos cursos superiores mais concorridos 

(BORGES, CARNIELL, 2005; GATTI, BARRETO, 2009). O fato de os alunos-jovens não 

possuírem fluência oral e/ou escrita em qualquer idioma pode limitar, sobremaneira, não só o 

uso das tecnologias, o intercâmbio cultural, a circulação e socialização dos conhecimentos, 

como também as possibilidades de aprendizagem desses sujeitos no ambiente acadêmico, 

dificultando a utilização de textos escritos em outro idioma durante as aulas.  

 

2.3 O acesso ao ensino superior e os motivos de escolha do curso de Geografia pelos 

alunos-jovens 

 

No que se refere ao acesso ao Ensino Superior, pode-se verificar que 58,9% dos 

alunos-jovens concorreram pela primeira vez ao Ensino Superior. Os outros 31,1% 
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concorreram mais de duas vezes, sendo que 10,2% destes já haviam frequentado outros cursos 

– Letras, Matemática, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Ciências Biológicas, 

História, Direito, Enfermagem, Veterinária, Farmácia Bioquímica, entre outros – mas 

desistiram ou abandonaram, e 2,1% eram portadores de diploma de nível superior. Essa 

desistência, evasão ou troca de um curso superior constitui um problema sério nos cursos de 

graduação, principalmente nas licenciaturas, dada a sua complexidade e abrangência, podendo 

ser motivada por vários fatores, internos e externos, desde os econômicos até os 

psicológicos
35

.  

É significativo ressaltar que 25,5% dos alunos-jovens, aprovados no vestibular 

para os cursos de Geografia das IES investigadas, entraram no Ensino Superior através do 

Sistema de Cotas, seja como candidato autodeclarado negro, oriundo de comunidades 

quilombolas, de escola pública, indígenas e/ou com deficiência. Conforme demonstrado no 

Capítulo 1, o Sistema de Cotas nas universidades significa um aumento de oportunidades de 

acesso ao Ensino Superior e um indicativo de inclusão social, mesmo que, reconhecidamente, 

existam ideias contrárias de estudiosos que consideram esse sistema uma política 

discriminatória e que reafirma, também, uma situação de desigualdade entre os grupos. 

Entrar na universidade e concluir o curso pretendido é algo constituído por muitas 

dificuldades, tendo em vista os inúmeros fatores que contribuem nesse sentido, como: 

conciliar trabalho, estudo e vida pessoal; deslocar-se para outras cidades, em busca do Ensino 

Superior; baixa condição socioeconômica dos alunos; e ausência ou limitação de assistência 

estudantil a alunos de baixa renda, por meio da concessão de auxílio financeiro, em forma de 

bolsa de estudo.  

Por essas e outras razões é que 72,8% dos alunos-jovens disseram que, para sua 

permanência na universidade, vão continuar trabalhando, e apenas 8,5% esperam terminar o 

curso com bolsas de estudo. Por sua vez, o fato de muitos alunos terem de trabalhar enquanto 

estudam, acaba por limitar a vida acadêmica. Daí a importância de se reivindicar a criação ou 

expansão dos programas que oferecem bolsas aos alunos nas IES, tendo em vista que elas não 

só atuariam como importantes mecanismos para combater ou minimizar o processo de evasão, 

como dariam a possibilidade de esses alunos estabelecerem vínculos com a instituição e se 

apropriarem com maior intensidade tanto das atividades de ensino, pesquisa e extensão quanto 

                                                             
35 Para o MEC (BRASIL, 1996b, p. 118), existe um número considerável de alunos jovens, numa faixa etária 

entre 16 e 18 anos de idade, que são obrigados a escolher uma profissão muito precocemente e, ao ingressar nos 

cursos superiores, é muito provável que ele “[...] venha a abandonar seu curso, trocando-o, após um ou dois anos 

como universitário, por outro mais adequado a suas habilidades, formação ou vocação [...]”. 
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da estrutura formal/social e das normatizações da universidade, assim como das atividades 

extracurriculares.  

No que concerne à assistência estudantil, não por acaso, pode-se verificar que 

apenas 22,1% dos alunos-jovens tinham ou tiveram bolsas de estudo no momento da coleta 

dos dados, seja de alimentação, iniciação científica, monitoria, entre outras. Desse total, 63% 

dos jovens são alunos dos cursos de Geografia da UFG-Câmpus de Catalão ou de Jataí.  

Desse ponto de vista, portanto, mesmo não sendo ocasião de desenvolver 

aprofundadamente o assunto, cabe ressaltar a importância de se ampliar e estender políticas de 

assistência estudantil para alunos de baixa condição socioeconômica de universidades 

públicas no Brasil, para além das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES),
36

 

objetivando, com isso, não só o combate às desigualdades sociais e regionais, mas também a 

ampliação e a democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no Ensino 

Superior.     

No que se refere à escolha da universidade, registra-se que os alunos-jovens 

escolheram as IES onde estudam, primeiro, por serem públicas e gratuitas (51,9 %), segundo, 

pela qualidade dos cursos oferecidos (22,1%) e terceiro, pela proximidade da sua residência 

(19,6%).  Nesse contexto, Paul e Silva (1998) apontam que a gratuidade do Ensino Superior 

em instituições públicas suscita discussões sobre o fato de que muitos jovens acabam por 

sofrer uma severa limitação quanto às carreiras a que pretendem concorrer, uma vez que ela 

não oferece subsídios necessários aos alunos que precisem trabalhar para se sustentar. 

Os dados permitem pensar na importância das IES investigadas no interior de 

Goiás, uma vez que muitos alunos, seja de classe média (Classe C), provenientes de camadas 

sociais remediadas
37

 (Classe D) ou pobres (Classe E), teriam sérias dificuldades de frequentar 

os bancos universitários se não fosse o processo de interiorização da Educação Superior no 

Brasil e se as respectivas instituições não fossem públicas e gratuitas.  

A decisão de frequentar o Ensino Superior, geralmente, está associada à 

idealização de sucesso, de realização pessoal e profissional. Logo, reafirma-se o que vários 

                                                             
36 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi implantado pelo MEC a partir de 2008, por meio 

da Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, tendo como objetivo atender estudantes matriculados 
em cursos de graduação presencial em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Esse programa tem 

como prioridade fundamental promover a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho 

acadêmico e agir, preventivamente, para minimizar as situações de repetência e evasão decorrentes da 

insuficiência de condições financeiras. Por sua vez, as ações de assistência estudantil sugeridas pelo MEC devem 

ser desenvolvidas nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche e apoio pedagógico (BRASIL, 2007c; 2010d). 
37 Os remediados correspondem "àquelas famílias em que a quase totalidade da renda é destinada para suprir as 

necessidades mais básicas. Esta classe é uma faixa de transição entre a pobreza e a classe média”. (CASTRO, et. 

al. 2011, p. 5). 
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estudos apontam sobre a universidade e seu lugar no mundo moderno, do valor adquirido por 

ela (a universidade) como lócus de emancipação social, de construção da cidadania e de 

produção/disseminação de novos conhecimentos. 

Os jovens, pressionados pelas exigências do mercado de trabalho por uma melhor 

qualificação profissional, buscam o Ensino Superior na iminência de ingressar no mercado de 

trabalho ou mudar de profissão. É o que aponta Andriolli (2006, p. 12), ao afirmar que “a 

procura pela universidade, em termos gerais, parece que se dá prioritariamente em função da 

necessidade de titulação para ingresso no mercado de trabalho e não necessariamente pela 

busca de competência científica [...]”.   

Nesses termos, Moretto (2004) alerta que nem sempre a formação superior 

garante um lugar no mercado de trabalho. No entanto, alguns estudos (PEIXOTO, BRAGA, 

BOGUTCHI, 1999; NÉRI, 2005; VARGAS, 2011) apontam que a posse de um diploma de 

Ensino Superior representa um passo importante para os trabalhadores na direção de uma 

situação econômica melhor do que a vivenciada por seu meio familiar, uma vez que pode 

contribuir para elevar a remuneração dos salários, mesmo em carreiras de menor prestígio 

social.   

Some-se a isso o fato de que a intenção de trabalhar e o desempenho acadêmico, 

segundo Paul e Silva (1988), são variáveis importantes na escolha de um curso superior.  Ou 

seja, os candidatos que pretendem trabalhar, geralmente, buscam carreiras em que seja 

possível conciliar os estudos e o trabalho. Por sua vez, independemente de outras 

características, aqueles que apresentam um melhor desempenho acadêmico tendem a optar 

pelas carreiras de maior prestígio. 

Segundo Knop (2008), várias são as pesquisas que analisam as relações entre as 

características socioeconômicas do indivíduo e a escolha do curso superior. De um modo 

geral, os estudos apontam que alguns fatores de ordem socioeconômica, por vezes tratados 

como capital econômico e cultural (renda familiar, ocupação dos pais, nível de escolaridade 

dos pais); de ordem acadêmica, chamados de capital escolar (desempenho escolar, natureza da 

escola – pública ou privada etc.); de etnia (raça/cor) e de gênero (sexo masculino/feminino) 

concorrem conjuntamente na escolha de um curso superior. 

Utilizando-se do questionário socioeconômico do vestibular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de 2007, Knopp (2008), buscando entender de que 

forma determinados fatores sociais (capitais econômico, cultural e escolar) atuam no 

momento da escolha do curso superior, verificou que há uma tendência geral para que os 

candidatos com alto volume de capitais econômicos, cultural e escolar escolham os cursos 
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diurnos de maior prestígio, mais concorridos e que dão acesso a profissões mais bem 

remuneradas, como: Administração, Arquitetura, Direito, Comunicação Social – Publicidade 

e Proganda, Medicina, Odontologia e Relações Internacionais. Em contrapartida, os 

candidatos com baixo volume de capitais buscam os cursos, geralmente no noturno, que são 

menos prestigiados, menos concorridos e que formam para as profissões menos rentáveis, 

como: Biblioteconomia, Ciências Sociais, Geografia e História. 

Para a autora, o fato de algumas universidades oferecerem cursos de maior 

prestígio no noturno constitui-se num incentivo institucional para atrair candidatos de perfis 

sociais distintos. Dentre outros fatores, o perfil dos candidatos depende do turno em que são 

oferecidos os cursos, levando-se em conta que o turno noturno apresenta candidatos com 

capitais econômico, cultural e escolar mais baixos quando comparado ao seu equivalente 

diurno, o que corrobora com os dados desta pesquisa. 

Diferentemente dos estudos disponíveis sobre as escolhas do Ensino Superior em 

realidades de capitais brasileiras, que contemplam os aspectos econômicos envolvidos na 

escolha do curso, sobretudo em termos de rendimentos individuais e das perspectivas no 

mercado de trabalho (MORETTO, 2004), na realidade do interior, decidir por ou escolher um 

curso superior implica compreender outros elementos.  

Além dos aspectos vinculados à realização profissional, interesses e aptidões, 

existe uma combinação de fatores condicionantes na escolha, os quais podem estar 

dissociados de aspectos mais convencionais, como: o perfil socioeconômico dos alunos, a 

localização das universidades, a oferta de cursos no noturno e nas IES da região, o processo 

seletivo que antecede o ingresso no Ensino Superior (o vestibular convencional ou o Enem), a 

possibilidade de conciliar estudo e trabalho, dentre outros.  

Biase (2008) afirma que a opção por um curso superior é determinada por um 

conjunto diversificado de motivos que atuam simultaneamente sobre os alunos no período que 

antecede a escolha profissional, em face dos múltiplos contextos vivenciados e 

experimentados por eles. A escolha do curso, segundo a autora, vai além das questões 

características do próprio sujeito, o que inclui seus interesses pessoais, aptidões, habilidades e 

valores pessoais. Ela perpassa fatores relacionados ao mercado de trabalho, à profissão, à 

família, aos relacionamentos humanos, à área de conhecimento e ao processo educacional.  

Oliveira (2006, p. 36), de outra parte, enfatiza que a relação entre o jovem e o 

mundo é o que determina sua escolha profissional. Ou seja, a escolha do curso é influenciada 

pelo mundo em que o jovem está inserido e pela forma como ele compreende esse mundo. 
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Assim, quanto à escolha do curso pelos alunos-jovens, referem que esta foi 

motivada principalmente pela falta de opção (34,8%), ou seja, pela inexistência do curso 

pretendido na universidade em que estudam ou em outra instituição pública próxima à cidade 

onde moram; e pelo gosto pessoal pela disciplina de Geografia (20,0%) (Tabela 34).  

Ressalta-se que, proporcionalmente, os jovens do sexo feminino são os que mais se referiram 

ao gosto pessoal da disciplina como determinante na escolha do curso.  

 

Tabela 34 - Motivos que influenciaram a escolha do curso pelos alunos-jovens dos cursos de Geografia da  

UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010/2011) 

Opção 

Ordem de importância 

Frequência % 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Não informado 19 19 19 8,1 8,1 8,1 

Maior retorno financeiro - - 2 - - 0,9 

Já trabalho na área 1 1 1 0,4 0,4 0,4 

Participação no programa "Conhecendo a Universidade” 1 - 1 0,4 - 0,4 

Adequação às habilidades/aptidões pessoais 2 4 18 0,9 1,7 7,7 

Necessidade de atender às expectativas dos pais 2 11 5 0,9 4,7 2,1 

Possibilidade de contribuir para a sociedade  2 7 6 0,9 3,0 2,6 

Influência de profissionais (orientadores, professores etc.) 4 10 9 1,7 4,3 3,8 

Prestígio social 6 2 3 2,6 0,9 1,3 

Relação candidatos-vaga 7 9 9 3,0 3,8 3,8 

Necessidade de ampliar conhecimentos 9 16 20 3,8 6,8 8,5 

Maiores oportunidades de trabalho 12 19 17 5,1 8,1 7,2 

Influência da família e/ou terceiros 13 11 8 5,5 4,7 3,4 

Possibilidade de realização pessoal 13 13 16 5,5 5,5 6,8 

Vontade de ser professor de Geografia 15 21 7 6,4 8,9 3,0 

Gosto pessoal pela disciplina de Geografia 47 20 26 20,0 8,5 11,1 

 
Falta de opção 82 72 68 34,8 30,6 28,9 

Total 235 235 235 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

Dentre os aspectos intrínsecos que dizem respeito aos principais motivos que 

influenciaram os alunos-jovens na escolha do curso, chama-se a atenção para o fato de os 

jovens não terem apontado o prestígio social e a possibilidade de um maior retorno financeiro 

como motivadores nessa escolha. Essa questão demonstra o quanto o baixo status da profissão 

docente e a baixa remuneração salarial têm contribuído para a pouca procura pelos cursos de 

licenciatura. 

Tal constatação é feita por uma pesquisa realizada recentemente pela Fundação 

Carlos Chagas com jovens concluintes do Ensino Médio, a qual apontou que apenas 2% 

desses alunos pretendem ser professor. Dentre os motivos alegados pelos alunos como maior 
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causa do desinteresse pela área, destacam-se: a falta de valorização social da profissão 

docente; a baixa remuneração e a rotina de trabalho desgastante (GATTI et al., 2010). 

Os dados disponíveis mostram que, para a grande maioria dos alunos-jovens, não 

existe verdadeiramente uma escolha do curso, mas, segundo Zago (2006), uma adaptação, um 

ajuste às condições que os jovens julgam condizentes com a sua realidade social, cultural, 

econômica e com seu histórico de escolarização, e que representam menor risco de exclusão 

do acesso ao Ensino Superior.  

Consoante a isso, pode-se verificar que a maior parte dos alunos-jovens dispõe-se 

a frequentar o curso que não constitui a sua principal motivação. Desse ponto de vista, 

portanto, o fato de a escolha profissional não ter sido coerente com os interesses pessoais 

poderá gerar frustração, insatisfação, desinteresse, desmotivação e até a evasão do curso, uma 

vez que suas expectativas podem não ser correspondidas durante a sua permanência na IES. 

Nesse sentido, é razoável supor que, caso os jovens concluam o curso e assumam a profissão, 

isso poderá refletir no exercício da profissão docente. 

Cabe dizer que a lógica da escolha da profissão docente e permanência nela estão 

circunscritas no campo dos valores altruístas e da realização pessoal, estando fortemente 

ancoradas nas representações sociais que cada sujeito tem de si mesmo, de sua inserção no 

mundo do trabalho e da função social da profissão docente. Esses fatores podem ser 

observados nos discursos dos jovens que apresentam uma visão romantizada da profissão (o 

dom e a vocação, o amor pelo saber e pela profissão), a possibilidade de ascensão social entre 

grupos de professores e a necessidade de conquistar logo certa autonomia financeira (GATTI; 

SILVA; ESPÓSITO, 1994; VALLE, 2006; GATTI, et al., 2010).  

Por sua vez, a não escolha está associada às influências de cunho social, cultural e 

institucional, concretizadas nas condições de trabalho, na desvalorização da profissão e na 

baixa remuneração, na precariedade do ensino público, na infraestrutura ruim das escolas e no 

desinteresse/indisciplina dos alunos. 

Utilizando-se de microdados do questionário socioeconômico disponibilizado 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (INEP, 2008), e que foi respondido por 2,3 milhões de 

jovens brasileiros, o movimento Todos pela Educação apontou que os principais motivos que 

levam um jovem a optar pela carreira de professor estão relacionados à identificação do 

jovem com a profissão (93,7%), à influência da escola em que estudaram (77,4%) e à 

facilidade de obter emprego (72,5%) (Tabela 35). Em contrapartida, dentre os motivos que 

menos incentivam a escolha da docência, estão o retorno financeiro (57,9%), o conselho dos 

amigos (56,8%) e ter experiência profissional anterior (43,1%) (HARNIK, 2011).  
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Tabela 35 - Motivos que ajudaram na escolha da profissão de professor 

do Ensino Fundamental e Médio – Brasil (2008) 

Opção % 

Identificação com a profissão  93,7 

Escola 77,4 

Facilidade de obter emprego 72,5 

Pais 68,4 

Informações gerais, revistas, jornais, TV 66,8 

Estímulo financeiro 57,9 

Amigos 56,8 

Trabalho 43,1 

Fonte: Microdados do Enem/Inep (2008), Todos pela Educação (BRASIL, 2008b).  

 

Do total de jovens que responderam ao questionário socioeconômico, 24,4% 

afirmaram que ainda não tinham escolhido a profissão. Para os que optaram pela carreira 

docente, apenas 6,9% objetivavam tornar-se professor dos ensinos Fundamental e Médio, o 

que representa mais de 164 mil pessoas (Tabela 36).  

 

Tabela 36 - Profissão escolhida pelos jovens segundo dados do Enem – Brasil (2008) 

Profissão escolhida Frequência % 

Ainda não escolhi 583.031 24,4 

Profissão ligada às ciências biológicas e de saúde 545.684 22,9 

Profissão ligada às engenharias / ciências tecnológicas 507.739 21,3 

Profissão ligada às ciências humanas 476.913 20,0 

Professor(a) de Ensino Fundamental e Médio 164.829 6,9 

Profissão ligada às artes 81.165 3,4 

Não vou seguir nenhuma profissão 26.819 1,1 

Total 2.386.180 100,0 

Fonte: Microdados do Enem/Inep (2008) /Todos pela Educação (BRASIL, 2008b). 

 

Não é novidade o fato de que há um número bem reduzido de jovens que 

pretendem ingressar na carreira do magistério. Essa tendência é confirmada quando se verifica 

que 53,2% dos alunos-jovens pretendem, ao final do curso, prestar concursos públicos 

diversos e apenas 28,1% vão investir na carreira de professor (Tabela 37). Os principais 

concursos públicos pretendidos pelos alunos-jovens são: administração pública; bombeiro; 

IBGE; Polícias Civil, Militar ou Federal; Correios; Banco do Brasil; concursos federais; entre 

outros. 
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Tabela 37 – Área em que os alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião do Sul 

Goiano (2010-2011) – pretendem fazer concurso público 

Opção Frequência % 

Não informado 44 18,7 

Concurso para ser professor 66 28,1 

Concurso para outras áreas 71 30,2 

Não tenho a menor ideia  54 23,0 

Total 235 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborado pela autora a partir dos questionários. 

 

A partir dos dados disponíveis, é razoável dizer que a maioria dos alunos-jovens 

tem buscado o Ensino Superior apenas como formação adequada para competir no mercado 

de trabalho e não como profissão a ser seguida. O fato de os jovens não manifestarem 

interesse em assumir a profissão docente, tem relação direta com os baixos salários, as más 

condições de trabalho, a rotina desgastante e a desvalorização social. Para eles, o curso de 

Geografia atende à necessidade primeira de se ter um curso superior, para posterior inserção e 

ascensão no mercado de trabalho ou para lhes dar a possibilidade de prestar um concurso 

público que não exija formação específica na área de atuação.  

Infere-se assim que, mesmo que os cursos de Geografia estejam oferecendo aos 

alunos uma nova relação com o conhecimento e com a prática profissional, sua procura tem se 

dado mais pela necessidade de obter um título de nível superior do que às suas características 

de curso de formação de professores. 

Não obstante, ao serem questionados sobre o que pretendiam fazer após o término 

do curso, 48,5% dos alunos-jovens disseram que pretendiam prosseguir os estudos, seja 

cursando bacharelado (27,7%), pós-graduação lato sensu (8,5%) ou stricto sensu (mestrado 

ou doutorado) (42,1%). Vale observar, no entanto, que, proporcionalmente, os jovens que 

pretendem fazer mestrado e/ou doutorado são alunos que obtiveram uma bolsa de estudo e/ou 

pertencem aos cursos de Geografia da UFG – Catalão e de Jataí, instituições essas que 

possuem pós-graduação stricto sensu. 

Isso, por sua vez, não isenta a possibilidade de os alunos-jovens se envolverem, 

durante o curso, com a sua formação. Ou seja, o desejo de ser professor pode fazer parte do 

aluno ao ingressar no curso de formação de professores em Geografia, como também pode ser 

desenvolvido ao longo do curso. Logo, as ações a serem desenvolvidas precisam estar 

conectadas aos motivos dos alunos, para que, assim, possam encontrar sentido na sua 

formação.  
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2.5 Concepções dos alunos-jovens sobre universidade e sobre profissão docente 

 

O que os alunos-jovens expressam em relação à universidade implica o desejo de 

realizar-se profissionalmente, não necessariamente como professor (já que cursam 

licenciatura), mas para que possam ter a oportunidade de prestar um concurso e ter melhores 

condições financeiras que lhes possibilitem uma vida mais digna e com mais conforto. 

Existe, no entanto, uma relação dialética entre a qualificação profissional e a 

inserção no mercado de trabalho. Ou seja, nem sempre a formação em nível superior – mesmo 

que seja considerada como requisito básico para o acesso ao mercado de trabalho e para ter 

melhor competitividade – implica garantias de inserção, ascensão e estabilidade profissional. 

E os alunos-jovens estão atentos a isso. Eles acham que o fato de cursarem uma 

licenciatura não lhes possibilitará tantas melhorias, diante da realidade das cidades do interior 

de Goiás em que se encontram inseridos, já que não há muitos postos de trabalho e não se 

abrem muitas vagas em concurso público nem para professor nem para outras áreas. Mesmo 

que houvesse a abertura de concurso para professores da Educação Básica, em número de 

vagas suficientes para atender à demanda, muitos dos alunos-jovens não se mostram 

motivados a se tornar docentes, o que é justificável, segundo eles, pelos baixos salários, pela 

desvalorização da profissão docente, pelas condições de trabalho e pelos problemas 

relacionados à indisciplina dos alunos. 

Logo, é possível verificar o quanto os cursos de Formação de Professores de 

Geografia das instituições investigadas são marcados pela falta de interesse dos alunos-

jovens, salvo algumas exceções.
38

 Na verdade, a maioria deles já ingressa no curso 

desestimulado, já que a escolha do curso de Geografia foi motivada pela falta de opção (cf. 

Tabela 34). Em razão disso, buscou-se compreender quais os reais motivos que têm 

contribuído para aumentar esse desestímulo dos alunos-jovens pelos cursos e se esse quadro 

poderia ser revertido.  

Alguns alunos ressaltaram a necessidade de o curso compreender que seu público 

é composto por alunos trabalhadores e isso requer um melhor planejamento entre os 

professores, com relação à aplicação de atividades que se concentram em um mesmo período, 

sobrecarregando-os. Essa sobreposição, segundo eles, traz implicações não só na qualidade 

                                                             
38 O desestímulo crescente dos estudantes por cursos de graduação, em nível de licenciatura, pode ser observado 

em praticamente todas as Instituições de Educação Superior espalhadas pelo Brasil, independentemente da área 

do conhecimento. Os índices de evasão e de baixa procura pelos cursos de licenciatura – em detrimento dos 

cursos com maior referência social que podem, em tese, garantir uma melhor qualificação profissional e bons 

rendimentos financeiros – comprovam esse desestímulo.  
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dos trabalhos apresentados, como também na forma como desenvolvem o seu processo 

formativo. Veja-se o que dois jovens disseram: 

 
O negócio é qualidade e não quantidade. Não adianta o professor passar um monte 

de atividades ou se cinco professores, por exemplo, pedirem um trabalho diferente. 

Você não vai fazer ele bem feito, você vai passar por cima. Teria que fazer um 

planejamento para ver quais são os acadêmicos que estão aqui, porque aqui não é 

universidade exclusivamente da cidade, porque quem é da cidade e trabalha, mas 

trabalha até as dezoito horas, então tem uma hora pra chegar aqui, mesmo se sair do 

serviço e vir correndo. Mas a maioria é de fora, é um curso para acadêmicos de fora, 

de outras cidades. (GDQ-AJ 06). 

 

Hoje a internet nos possibilita fazer quase tudo. Eu não vou precisar ler um livro de 
Bertrand para estar falando de paisagem, eu vou lá olho e vejo que já tem a citação. 

Aí você não vai ler o livro, talvez no máximo você lê um artigo pra tirar uma citação 

dali pra você colocar no trabalho, porque o professor quer aquilo lá... ele está 

querendo o resultado e aí você dá o resultado, você está passando por cima, 

empurrando com a barriga, mas está entregando o que ele pede. Talvez você não 

está fazendo do jeito correto que deveria, pra você ter um conhecimento maior, mas 

estará cumprindo com os compromissos. (GDQ-AJ 04). 

 

Além de um melhor planejamento das atividades a serem realizadas e cobradas 

dos alunos durante o ano letivo, os sujeitos da pesquisa apontaram, também, a necessidade de 

se melhorar a infraestrutura dos prédios; equipar os laboratórios e construir outros conforme a 

demanda das disciplinas do curso; melhorar o acervo e as instalações físicas da biblioteca; 

realizar trabalhos de campo somente aos sábados e domingos, uma vez que trabalham durante 

a semana; dividir a carga horária do Estágio Supervisionado durante os quatro anos de curso, 

evitando a sobrecarga nos dois últimos anos em que terão de se dedicar, também, à realização 

do Trabalho de Curso (monografia); disponibilizar bolsa estudantil para os alunos de baixa 

renda (em especial para os alunos-jovens da UEG
39

); criar políticas de assistência estudantil 

que colaborem com a inserção profissional dos jovens no mercado de trabalho; incluir no 

cotidiano da universidade e dos cursos assuntos/atividades que possam atrair a atenção e 

despertar o interesse deles pelo curso e pela vida acadêmica.   

                                                             
39 No período em que foram aplicados os questionários aos alunos-jovens dos cursos de Licenciatura em 

Geografia da UEG/Morrinhos, da UEG/Pires do Rio e da UEG/Quirinópolis (setembro de 2010 a novembro de 

2011), essas instituições disponibilizavam bolsas apenas para participação de estudantes de graduação, em nível 
superior, em programas de iniciação científica e tecnológica, nas seguintes modalidades: Programa de Iniciação 

Científica da UEG (PBIC/UEG); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq 

(PIBIC/CNPq); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-Ações Afirmativas do CNPq (PIBIC-

AF/CNPq); Programa de Iniciação Científica Voluntária da UEG (PVIC/UEG); Programa de Bolsas de Iniciação 

Tecnológica da UEG (PBIT/UEG); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação do CNPq (PIBITI/CNPQ). Somente em 2013, por meio de resuluções próprias, é que a 

UEG criou e regulamentou outras modalidades de bolsas, a saber: Bolsa Pós-Graduação Stricto Sensu, Bolsa 

Desenvolvimento Institucional, Bolsa Pró-Licenciatura, Bolsa Monitoria, Bolsa Permanência, Bolsa Ações 

Extensionistas. Informação disponível em: http://www.ccb.ueg.br/. Acesso em: 30 de jun. 2013. 

http://www.ccb.ueg.br/
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Nesse contexto, ao questionar se os professores têm levado em conta os interesses, 

as atitudes e as necessidades individuais e sociais deles no processo formativo, muitos alunos 

disseram que sim, que grande parte dos docentes é bastante solícita, está sempre disposta a 

tirar dúvidas sobre determinados conteúdos. Além disso, são flexíveis quanto aos horários de 

chegada e saída deles da sala de aula, uma vez que vários acadêmicos moram em outra cidade 

que não a de origem da universidade em que estudam o que, evidentemente, pode gerar 

imprevistos/problemas com o transporte, como atrasos ou ausência às aulas.  

No entanto, segundo os alunos-jovens, isso não quer dizer, de modo algum, que 

algumas coisas não precisam ser repensadas no âmbito do processo formativo, visando não só 

mobilizá-los a gostar do curso de Geografia, como também despertar-lhes o desejo pela 

docência. Para eles, os conteúdos trabalhados em sala de aula e a forma como são tratados 

pelos professores têm um papel importante nesse processo.  

Na concepção de alguns jovens, o que os estimula a estudar e concluir o curso é 

ver o quanto alguns professores do curso não desistem do seu projeto de ensino e continuam 

seu trabalho, buscando sempre mobilizá-los para o envolvimento com seu próprio processo de 

formação intelectual, social e afetiva.  Veja-se o que disse dois jovens: 

 

É a atitude do professor em fazer com que os acadêmicos se interessem pelo curso e 

pela profissão. É saber que com todas as informações adquiridas podem ajudar a 

construir um mundo melhor, através de atitudes bem pensadas e que podemos 

contribuir com a formação de alunos. (GDQ-AJ 03). 

  

É pela forma como alguns professores têm levado a gente a ter uma percepção da 

importância da ciência geográfica, a relevância de seus conteúdos para a nossa 

experiência com o meio. (EM-AJ 05). 
 

Outros alunos-jovens mencionaram que há professores nos cursos de Geografia 

que são uma referência profissional para eles, pela conduta e postura, pelos conhecimentos, 

habilidades e atitudes exibidas, pela motivação e responsabilidade apresentadas no ensinar, o 

que está além das condições de trabalho e do salário, e por não se preocuparem apenas em 

ensinar os conceitos e conteúdos geográficos, mas, sobretudo, como eles podem aprender. 

Segundo os jovens, mesmo ressaltando a complexidade que envolve a profissão 

docente, esses professores valorizam a profissão não só no discurso, mas principalmente na 

prática, conseguindo demonstrar-lhes o quanto realizadora ela pode ser. E é por isso que esses 

profissionais têm conseguido despertar o interesse de alguns jovens pelo magistério. 

Pode-se aferir, nesse sentido, que esses professores formadores buscam se orientar 

pelo que acreditam ser seu papel social, qual seja, o de articular o processo formativo a um 

projeto de sociedade, no qual os alunos-jovens possam reconhecer-se como sujeitos sociais 
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conscientes e autônomos, capazes de decidir sobre os rumos de sua vida; de atribuir um 

sentido humanístico à docência; de transmitir uma visão de mundo, das relações sociais e da 

profissão docente aos alunos, permitindo-lhes o afloramento das possibilidades e de escolhas 

a serem feitas no seu cotidiano.   

Nesse contexto, o curso de Geografia pode se constituir num espaço de mediação 

para a transformação do cotidiano dos alunos-jovens, à medida que os professores 

reconhecerem o papel importante que desempenham na formação profissional desses sujeitos. 

Mas, para que isso ocorra, é necessário que os professores busquem intervir nos motivos 

(pensamento e ação) dos alunos, transformando-os e despertando-lhes o desejo para cursar 

Geografia e para exercerem a profissão docente. No entanto, se o professor não conseguir 

colocar o objeto do conhecimento como necessidade para os alunos, ele não conseguirá 

intervir nos motivos desses sujeitos e, tampouco, atuar no processo de aprendizagem dos 

mesmos. 

Ao trabalhar com essa perspectiva, a preocupação maior dos professores tem de 

ser a de contribuir para que o processo formativo se dê de forma que os conteúdos geográficos 

possam ser ensinados em meio a uma cadeia de significações, mediados por conceitos, ideias, 

reflexões, proposições e representações, visando torná-los significativos para a vida cotidiana 

dos alunos-jovens. Com isso, o curso deixa de ser visto apenas como preparação para entrada 

no mercado de trabalho e de possibilidade para ascensão econômica/profissional, tornando-se 

interessante quando se percebe que os conteúdos são significativos para os alunos, diante das 

atividades reais do seu dia a dia.  

Na concepção dos sujeitos da pesquisa, as disciplinas que contribuem para que 

possam fazer uma relação dos conceitos científicos com a sua vida cotidiana são as que 

buscam contemplar a realidade que os cerca. Elas possibilitam compreender a sua 

espacialidade local (numa articulação com o global) e são apontadas pelos alunos-jovens 

como aquelas as quais eles mais se identificam no curso e que mais lhes despertam o interesse 

pela Geografia.  

Assim, na sequência busca-se conhecer qual é o lugar de vivência dos alunos-

jovens e quais são as representações e as práticas espaciais cotidianas que eles 

realizam/estabelecem sobre e com a cidade que habitam. Procura-se também verificar se a 

espacialidade dos jovens tem sido considerada um referente à abordagem dos diferentes 

conceitos e conteúdos trabalhados pelas disciplinas específicas do curso de Geografia.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

O LUGAR COMO ESCALA DAS PERCEPÇÕES E DAS PRÁTICAS ESPACIAIS 

COTIDIANAS DOS ALUNOS-JOVENS 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma apresentação geral do lugar de vivência 

dos alunos-jovens, uma vez que é nesse espaço que se consubstancia e se concretiza a cultura 

geográfica desses sujeitos. Ademais, essa discussão se torna indispensável ao se considerar 

que os elementos caracterizadores e representativos desses lugares poderão potencializar a 

qualidade do processo formativo, assim como contribuir para mobilizar esses sujeitos a 

gostarem do curso de Geografia e despertá-los para o desejo de tornarem-se professores.  

Isso será feito a partir da discussão de dois aspectos principais: o primeiro diz 

respeito à compreensão dos municípios como produto histórico e social, repleto de elementos 

dos processos de urbanização e dos efeitos da globalização que podem ser percebidos no 

plano funcional e na organização interna das cidades. Para isso, serão utilizados os dados do 

Índice de Desempenho dos Municípios Goianos (IDM) (GOIÁS, 2013), do Censo 

Populacional de 2010 (IBGE, 2010b) e das Regiões de Influência das Cidades – 2007 

(REGIC) (IBGE, 2008). 

O segundo aspecto corresponde à análise da concepção de cidade dos sujeitos da 

pesquisa, das imagens e percepções que eles apresentam sobre sua cidade de origem (como 

lugar de vivência), e de como esses lugares são usados e apropriados pelos jovens por meio de 

suas práticas espaciais cotidianas. Essas representações, por sua vez, foram sistematizadas a 

partir das informações coletadas junto aos alunos-jovens com base nas narrativas, nos grupos 

de discussão e nas entrevistas.  

Utilizando-se, ainda, dessas informações, ao final apresenta-se uma discussão 

sobre as mediações realizadas em sala de aula pelos professores, no que diz respeito ao 

conhecimento empírico dos alunos-jovens sobre o seu lugar de vivência e o conhecimento 

veiculado pela ciência geográfica, para que eles possam superar sua visão inicial e sincrética 

sobre o seu espaço imediato e construam uma síntese nova e reelaborada do seu lugar e do 

mundo.  

Busca-se verificar, também, se os professores desenvolvem pesquisas 

relacionadas ao seu campo de atuação (às disciplinas que ministram) e/ou ao 

município/cidade que habitam os alunos-jovens, ou até mesmo sobre a região, e se eles 
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propõem conteúdos, metodologias de ensino e bibliografias que tratam desses lugares. Para 

tanto, valer-se-á da análise dos planos de ensino das disciplinas de conteúdos específicos 

(2010-2011) e do levantamento realizado junto aos currículos lattes dos professores que 

ministram tais disciplinas. 

 

3.1 O (re)conhecimento do lugar de vivência dos alunos-jovens 

 

Quanto ao lugar de vivência dos alunos-jovens que participaram da pesquisa, mais 

de 60% deles são oriundos do próprio município de origem de quatro das cinco IES em que 

estudam. Já na UEG-Morrinhos, 52,4% dos alunos do curso de Geografia são oriundos de 

outros municípios. Os locais de residência dos jovens estão distribuídos na Tabela 38 e podem 

ser visualizados no Mapa 2. 

 

Tabela 38 – Municípios de origem dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – 

Mesorregião Sul Goiano (2010-2011)                                                                            (continua) 

IES Cidade % 

UFG-Catalão 

Anhanguera 3,8 

Caldas Novas 3,8 

Campo Alegre de Goiás 3,8 

Catalão 76,9 

Ipameri 7,9 

Três Ranchos 3,8 

 100,0 

UFG-Jataí 

Caiapônia 15,8 

Jataí  68,4 

Mineiros 10,5 

Serranópolis 5,3 

 100,0 

UEG-Morrinhos 

Água Limpa 5,6 

Buriti Alegre 9,2 

Caldas Novas 9,2 

Cromínia 1,9 

Goiatuba 7,4 

Marzagão 1,9 

Morrinhos 42,6 

Piracanjuba 9,2 

Pontalina  9,2 

Prof. Jamil 1,9 

Rio Quente 1,9 

 100,0 

UEG-Quirinópolis 

Aparecida do Rio Doce 6,4 

Caçu 3,8 

Gouvelândia 3,8 

Inaciolândia 1,3 

Ipiaçu 6,4 

Maurilândia 1,3 

Paranaiguara 7,8 

Quirinópolis 61,5 

Distrito de Riverlândia 1,3 

Santa Helena de Goiás 3,8 
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São Simão 2,6 

 100,0 

UEG-Pires do Rio 

Não informado 1,7 

Cristianópolis 3,4 

Distrito do Ubatan 1,7 

Ipameri 3,4 

Orizona 15,6 

Pires do Rio  65,6 

São Miguel do Passa Quatro 8,6 

 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. Elaborada pela autora. 

 

Os municípios de origem dos alunos-jovens são essencialmente urbanos, uma vez 

que a maioria dos seus habitantes está vivendo nas cidades, salvo São Miguel do Passa Quatro 

(55,2%) e Orizona (55,8%) que possuem um número expressivo de pessoas residindo no 

campo. Dos 33 municípios onde moram os alunos-jovens, segundo o Censo Populacional 

realizado pelo IBGE em 2010 (IBGE, 2010b), 22 possuem menos de 20 mil habitantes, 

apresentam baixos índices de crescimento populacional, bons indicadores sociais e as 

prefeituras têm importante papel na vida das pessoas. Os demais municípios possuem uma 

variação no índice populacional que vai de 24 mil a 88 mil habitantes, devendo-se destacar 

que Catalão (88.006 mil hab.) e Jataí (86.647mil hab.) apresentam as maiores proporções de 

população.  Desses, cinco apresentam (Catalão, Jataí, Caldas Novas, Mineiros, Quirinópolis e 

Morrinhos) uma maior representatividade econômica e demonstram problemas com relação a 

alguns índices de desenvolvimento municipal, quando comparados aos demais municípios 

(Tabelas 39 e 40).   

Dos 33 municípios, 29 apresentam saldos positivos de crescimento geométrico 

populacional em 2010, com destaque para Rio Quente (4,68%), Caldas Novas (3,56%), 

Mineiros (3,10%) e Catalão (3,02%). Esse crescimento populacional pode ser explicado pelo 

fluxo migratório, já que tais municípios vêm se mostrando como um novo eixo de atração 

populacional, graças ao desenvolvimento do setor de turismo, à expansão do agronegócio e à 

instalação de indústria automobilística nesses lugares, respectivamente. Os municípios que 

tiveram crescimento anual negativo eram Água Limpa (-0,88%), Prof. Jamil (-0,49), Cromínia 

(-0,29%) e Três Ranchos (-0,04%) (Tabela 40).   

A densidade demográfica média dos municípios de origem dos alunos-jovens em 

2010 era de 13,33 hab./km
2
, ao passo que a do Estado de Goiás era de 17,65 hab./km

2
. O 

município de Caldas Novas apresenta a maior densidade demográfica (44,16 hab./km
2
) e 

Serranópolis a menor (1,35 hab./km
2
) (Tabela 40).   
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Tabela 39 - Municípios de origem dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano (2010-2011) – segundo o desempenho no 

IDM 2010                                                                                                                                                                                                                                      (continua) 

Ranking 

Geral  
Cidade 

IDM 

Geral 

Economia Trabalho Educação Segurança Infraestrutura Saúde 

IDM Ranking IDM Ranking IDM Ranking IDM Ranking IDM Ranking IDM Ranking 

192 Água Limpa 5,73 2,67 207 2,69 222 6,32 73 9,83 22 5,41 102 7,47 186 

198 Anhanguera 5,71 5,17 217 2,42 53 6,00 5 6,89 225 5,59 83 8,21 131 

31 
Aparecida do Rio 

Doce 
6,90 3,90 170 6,13 16 5,44 224 9,92 16 7,93 8 8,11 137 

50 Buriti Alegre 6,74 8,10 16 3,28 188 6,07 131 9,36 60 6,18 66 7,46 188 

1 Caçu 7,83 7,42 32 6,75 5 6,44 54 9,97 6 7,61 21 8,79 82 

62 Caiapônia 6,59 7,27 39 4,27 116 6,47 51 7,25 180 6,80 48 7,51 183 

121 Caldas Novas 6,19 7,69 27 4,59 92 6,14 118 4,92 240 6,96 40 6,83 221 

61 
Campo Alegre de 

Goiás 
6,60 7,85 26 3,85 151 6,38 63 8,14 135 4,99 165 8,35 119 

37 Catalão 6,86 8,33 10 5,42 37 6,54 36 6,42 214 7,54 22 6,89 218 

80 Cristianópolis 6,48 3,85 172 3,80 157 6,47 48 9,74 28 5,30 120 9,70 3 

128 Cromínia 6,16 4,10 159 4,55 96 6,28 79 7,60 158 5,25 126 9,15 49 

34 Goiatuba 6,87 8,00 20 4,46 100 6,23 100 7,28 177 6,05 69 9,19 41 

153 Gouvelândia 6,01 5,37 110 4,65 87 6,35 68 8,46 114 4,62 211 6,60 232 

72 Inaciolândia 6,52 5,21 120 4,65 86 6,25 91 9,02 88 4,73 197 9,27 31 

16 Ipameri 7,07 8,79 6 4,34 112 6,31 75 6,53 210 7,21 30 9,24 34 

23 Jataí 7,00 8,23 12 5,71 26 6,47 50 5,92 228 7,72 13 7,92 153 

203 Marzagão 5,69 3,12 198 1,80 244 6,74 18 7,57 160 5,69 76 9,23 36 

186 Maurilândia 5,78 4,03 162 5,00 65 6,00 143 7,11 185 5,31 119 7,22 204 

4 Mineiros 7,23 9,00 4 6,22 12 6,10 127 7,29 175 8,13 4 6,66 229 

3 Morrinhos 7,30 8,79 5 5,84 23 6,23 98 6,98 190 7,20 31 8,74 90 

104 Orizona 6,31 6,71 58 3,13 200 6,53 39 8,10 138 4,70 202 8,69 98 

64 Paranaiguara 6,58 5,59 103 3,21 192 6,37 65 7,01 189 8,13 3 9,20 39 
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Fonte: IMB/Segplan (GOIÁS, 2013). Organizada pela autora.  

Nota: Nas dimensões foram considerados as seguintes variáveis e escores: Economia – setor agropecuário; setor industrial; setor de serviços; PIB per capita; evolução do 

PIB; Recursos próprios; Trabalho – empregos formais entre a população (18 a 64 anos); remuneração média; trabalhadores com formação de nível superior; geração de 

empregos formais; Educação – formação dos professores; IDEB (5º ano e 9º ano); Atendimento educacional (4 a 5 anos; 6 a 14 anos; 15 a 17 anos); Segurança - crimes contra 

a dignidade sexual; crimes contra a pessoa; crimes contra o patrimônio; contravenções penais; tráfico de drogas; Infraestrutura – cobertura da rede de energia elétrica; 
cobertura da rede de água tratada; cobertura da rede de esgoto; cobertura de rede de internet; cobertura de telefonia fixa; cobertura de telefonia fixa e internet; Saúde – leitos 

SUS por 1000 hab.; médicos SUS por 1000 hab.; pré-natal com 7 consultas; cobertura ESF; cobertura ESF – Saúde Bucal; Mortalidade infantil; morte por causas externas 

(violentas); cobertura vacinal tetravalente. Riverlândia é um distrito do município de Rio Verde, GO; o Distrito de Ubatan faz parte de Orizona, GO, e Ipiaçu do Estado de 

Minas Gerais. Por isso, não aparecem nas estatísticas apresentadas.  

 
 

48 Piracanjuba 6,75 7,17 44 3,80 156 6,15 111 7,61 156 7,67 17 8,10 139 

97 Pires do Rio 6,38 6,09 81 3,94 145 6,25 95 7,49 163 6,72 51 7,80 165 

91 Pontalina 6,41 5,23 117 3,66 169 6,38 61 8,22 130 6,73 50 8,24 129 

169 Prof. Jamil 5,91 3,27 195 3,23 190 6,56 32 9,82 24 4,75 193 7,82 164 

6 Quirinópolis 7,23 9,04 2 5,42 36 6,38 62 7,16 183 7,63 19 7,73 170 

53 Rio Quente 6,70 5,43 108 7,80 1 6,42 56 7,37 169 6,05 70 7,11 208 

29 
Santa Helena de 

Goiás 
6,94 6,80 55 4,35 110 6,27 85 7,45 164 7,95 7 8,80 81 

179 
São Miguel do Passa 

Quatro 
5,83 3,77 175 3,21 193 6,16 110 8,73 105 4,37 229 8,72 93 

24 São Simão 6,99 5,88 93 4,76 78 6,40 59 8,24 129 8,26 2 8,44 109 

92 Serranópolis 6,40 7,50 30 4,51 99 5,57 210 8,25 127 4,87 176 7,70 173 

233 Três Ranchos 5,28 2,42 216 3,45 178 6,74 19 5,61 236 5,69 75 7,78 166 
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Tabela 40 – Municípios de origem dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano – segundo a população residente, total, 

urbana e rural, densidade demográfica, PIB e hierarquia urbana – 2010                                                                                                                       (continua) 

 

Municípios População 

total   

População 

urbana 

População  

rural  Densidade 

demográfica 

Taxa de 

crescimento 

geométrico 

populacional (%) 

PIB 

(R$ mil) 

Classificação 

no PIB de 

Goiás 

Hierarquia 

urbana Total % Total % 

Água Limpa 2.013 1.426 70,8 587 29,2 4,45 -0,88 27.161 216 Centro Local 

Anhanguera 1.020 955 93,6 65 6,4 17,91 1,32 10.036 246 Centro Local 

Aparecida do Rio Doce 2.427 1.950 80,3 477 19,7 4,03 0,10 38.363 186 Centro Local 

Buriti Alegre 9.054 8.412 92,9 642 7,1 10,11 0,38 172.654 78 Centro Local 

Caçu 13.283 10.735 80,8 2.548 19,2 5,90 2,31 187.191 73 Centro Local 

Caiapônia 16.757 12.269 73,2 4.488 26,8 1,94 1,34 302.571 46 Centro Local 

Caldas Novas 70.476 67.714 96,1 2.762 3,9 44,16 3,56 856.443 16 Centro de Zona A 

Campo Alegre de Goiás 6.060 4.481 73,9 1.579 26,1 2,46 2,96 223.538 64 Centro Local 

Catalão 86.647 81.064 93,6 5.583 6,4 22,67 3,02 3.970.852 5 Centro de Zona A 

Cristianópolis 2.932 2.472 84,3 460 15,7 13,01 0,03 33.622 200 Centro Local 

Cromínia 3.555 2.675 75,2 880 24,8 9,76 -0,29 43.084 170 Centro Local 

Goiatuba 32.492 29.941 92,1 2.551 7,9 13,13 0,43 685.025 22 Centro de Zona B 

Gouvelândia 4.949 3.895 78,7 1.054 21,3 6,00 2,13 92.731 144 Centro Local 

Inaciolândia 5.699 4.815 84,5 884 15,5 8,28 0,85 81.881 123 Centro Local 

Ipameri 24.735 21.336 86,3 3.399 13,7 5,66 0,89 699.553 21 Centro Local 

Jataí 88.006 81.010 92,1 6.996 7,9 12,27 0,31 2.142.103 8 Centro de Zona A 

Marzagão 2.072 1.804 87,1 268 12,9 9,32 0,76 24.410 227 Centro Local 

Maurilândia 11.521 11.120 96,5 401 3,5 29,56 2,54 99.218 109 Centro Local 

Mineiros 52.935 48.286 91,2 4.649 8,8 5,84 3,10 1.059.047 12 Centro de Zona A 

Morrinhos 41.460 35.959 86,7 5.501 13,3 14,57 1,15 683.115 23 Centro de Zona A 



154 

Fonte: Sinopse do Censo Populacional 2010 (IBGE, 2010b); Segplan-GO/IMB/Gerência de Contas Regionais e Indicadores (GOIÁS, 2012); IBGE (2008).  

Organizada pela autora. Nota: Riverlândia é um distrito do município de Rio Verde, GO; o Distrito de Ubatan faz parte de Orizona, GO, e Ipiaçu faz parte do 

Estado de Minas Gerais. Por isso, não aparecem nas estatísticas apresentadas. 

 

 

Orizona 14.300 7.975 55,8 6.325 44,2 7,25 0,91 237.262 60 Centro Local 

Paranaiguara 9.100 8.388 92,2 712 7,8 7,89 1,06 93.373 113 Centro Local 

Piracanjuba 24.026 17.551 73,1 6.475 26,9 9,99 0,20 384.217 37 Centro Local 

Pires do Rio 28.762 27.094 94,2 1.668 5,8 26,80 0,93 389.730 35 Centro de Zona A 

Pontalina 17.121 13.897 81,2 3.224 18,8 11,91 0,34 184.775 76 Centro Local 

Prof. Jamil 3.239 2.261 69,8 978 30,2 9,32 -0,49 27.996 214 Centro Local 

Quirinópolis 43.220 38.163 88,3 5.057 11,7 11,41 1,70 772.315 18 Centro de Zona A 

Rio Quente 3.312 2.839 85,7 473 14,3 12,94 4,68 55.958 154 Centro Local 

Santa Helena de Goiás 36.469 34.815 95,5 1.654 4,5 31,95 0,54 537.857 28 Centro Local 

São Miguel do Passa 

Quatro 
3.757 2.074 55,2 1.683 44,8 6,99 0,77 52.719 157 Centro Local 

São Simão 17.088 16.309 95,4 779 4,6 41,27 2,35 80.892,14 10 Centro Local 

Serranópolis 7.481 5.534 74,0 1.947 26,0 1,35 1,50 195.874 70 Centro Local 

Três Ranchos 2.819 2.488 88,3 331 11,7 9,99 -0,04 26.324 218 Centro Local 
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Todos esses 33 municípios fazem parte da Mesorregião Sul Goiano, que compõe 

uma das cinco mesorregiões do Estado de Goiás. Essa mesorregião é formada pela união de 

oitenta e dois municípios agrupados em seis microrregiões, sendo, proporcionalmente, e por 

larga margem, a mais rica de Goiás, conforme dados divulgados pela Secretaria de Gestão e 

Planejamento de Goiás (Segplan – GO) (GOIÁS, 2012). Possui o segundo maior contingente 

populacional entre as mesorregiões e, em termos de PIB, só fica atrás da Mesorregião Centro 

Goiano (Tabela 41).  

 

Tabela 41 – Divisão Regional do Estado de Goiás, segundo a população total e o PIB (2010) 

Mesorregião Microrregião 
População 

total (mil.) 

PIB 

(R$) 

Centro Goiano Anápolis, Anicuns, Ceres, Goiânia, Iporá 3.056.794 52.082.948,04 

Leste Goiano Entorno de Brasília, Vão do Paranã 1.159.722 9.284.929,36 

Noroeste Goiano Aragarças, São Miguel do Araguaia, Rio Vermelho 220.541 2.682.937,35 

Norte Goiano Chapada dos Veadeiros, Porangatu 294.110 4.559.000,77 

Sul Goiano Catalão, Meia Ponte, Pires do Rio, Quirinópolis, 

Sudoeste de Goiás e Vale do Rio dos Bois 

1.272.621 28.966.114,95 

Fonte: Segplan-GO (GOIÁS, 2012). Organizado pela autora. 

 

Segundo o Índice de Desempenho dos Municípios Goianos (IDM),
40 

desenvolvido 

pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), da Segplan – 

GO (GOIÁS, 2013), entre os dez melhores desempenhos do IDM 2010 estão quatro 

municípios de origem de alguns sujeitos da pesquisa. Um é Caçu (1º lugar do ranking), 

município localizado na microrregião de Quirinópolis, no Sudoeste Goiano, que sedia 

indústria sucroenergética e tem como destaque, na agropecuária, o cultivo de cana-de-açúcar, 

a criação de bovinos, de vacas leiteiras e produção de leite. Outro município é Morrinhos (3º 

lugar), cuja estrutura produtiva é centrada na agroindústria. Sua agropecuária é bem 

diversificada, com criação de bovinos, produção de leite, cultivo de tomate, entre outros 

produtos. E sua produção industrial é composta pela indústria alimentícia (atomatados, 

conservas, frigorífico de abate de aves e laticínios) e pela indústria sucroenergética. O 

seguinte é Mineiros (4º lugar), que possui sua economia focada na agroindústria e sedia 

grande indústria processadora de aves, o que contribui com o desenvolvimento da pecuária, e 

indústria sucroenergética, que tem impulsionado a agricultura. Por fim Quirinópolis (6º 

lugar), que tem sua economia baseada no setor sucroenergético. Esse município apresenta 

                                                             
40 O IDM é uma medida descritiva sintética do desempenho dos municípios goianos nos seguintes setores 

observados: economia, trabalho, saúde, educação, infraestrutura, e segurança pública. Esses IDMs setoriais 

foram calculados por meio de 34 variáveis representativas, que tiveram por objetivo diagnosticar e comparar a 

atuação e o desempenho dos municípios goianos (e de cada um com ele mesmo), bem como avaliar e subsidiar o 

planejamento das ações dos governos ao longo do tempo (GOIÁS, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro_Goiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro_Goiano
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crescimento expressivo de cultura de cana-de-açúcar e da produção leiteira, refletindo 

positivamente no crescimento das atividades do setor terciário (setor comercial e de serviços) 

e garantindo posição privilegiada de empregos (diretos e indiretos) e renda para seus 

habitantes (Tabela 39). 

Mediante os dados apresentados pelo IDM 2010, pode-se inferir que os pequenos 

municípios do Estado de Goiás são os que oferecem melhor qualidade de vida, dadas as suas 

notas em saúde, educação e segurança pública. No que se refere aos municípios em que 

residem os sujeitos da pesquisa, Anhanguera (5º lugar do ranking) possui o melhor 

desempenho em Educação; Cristianópolis (3º lugar) é  o mais bem colocado na área da saúde; 

Caçu (6º lugar) se sobressaiu entre os demais em segurança pública; Rio Quente (1º lugar) 

aparece com o melhor desempenho na dimensão trabalho, uma vez que possui uma grande 

rede hoteleira e garante um setor de serviços expressivo e um alto índice de empregabilidade; 

e São Simão apresentou o 2º lugar em infraestrutura do Estado de Goiás. 

Por outro lado, alguns municípios que apresentaram o pior desempenho 

relacionado à segurança pública são de regiões turísticas como, por exemplo, Caldas Novas 

(240º lugar) e Três Ranchos (236º lugar). Na dimensão saúde aparece Gouvelândia (232º 

lugar); Marzagão se destaca como o terceiro pior desempenho do Estado em relação ao 

trabalho (244º lugar); e Aparecida do Rio Doce surge com baixo índice no quesito Educação 

(224º lugar). No que tange à Economia, Anhanguera (217º lugar) é o que apresenta a mais 

baixa expressividade econômica e São Miguel do Passa Quatro (229º lugar) é o que possui o 

menor índice de infraestrutura em relação aos demais municípios de origem dos alunos-

jovens. 

Em síntese, a composição econômica dos 33 municípios apresentados na Tabela 

52 está fortemente vinculada à atividade agropecuária, salvo exceções como: Caldas Novas, 

Rio Quente e Três Ranchos, onde a principal economia é o turismo; São Simão, que tem 

como atividades econômicas principais a Hidrelétrica e o Porto de São Simão; e Catalão, que 

tem a economia fundamentada na indústria automobilística, no setor de serviços, na 

mineração e na agropecuária.  

No que se refere ao Produto Interno Bruto Municipal (PIB), que permite avaliar o 

fluxo de produção nos municípios goianos – a partir dos setores da agropecuária, indústria e 

serviços –, pode-se observar que, em 2010, segundo dados divulgados pela Segplan – GO 

(GOIÁS, 2013) através do IMB, três municípios de origem dos alunos-jovens estavam entre 
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os dez com maior concentração econômica do Estado.
41

 São eles: Catalão, Jataí e São Simão 

(Tabela 40). 

Catalão, quinto colocado no PIB do Estado, teve expressiva participação no 

cenário econômico de Goiás, graças ao setor da indústria, com destaque para a indústria de 

transformação e extrativa mineral. Suas principais atividades industriais estão ligadas 

diretamente ao setor de montagem de veículos e máquinas agrícolas, fabricação de adubos e 

fertilizantes. Além de ser importante polo atacadista de grãos, o município também contribuiu 

para a geração de riquezas e para o crescimento do Estado com o setor de serviços e 

agropecuária.  

Jataí, com a oitava colocação no ranking estadual, se fundamenta na agricultura, 

pecuária e agroindústria. Suas atividades econômicas estão ligadas diretamente ao 

agronegócio, o qual se apresenta como um dos mais expressivos em nível nacional, em 

virtude do uso de tecnologia de ponta.  O município demonstrou um aumento significativo na 

produção agropecuária, com destaque para a cana-de-açúcar, além do rebanho de bovinos, 

efetivo de suínos, aves, produção de leite, produção de cereais para grãos, como milho, soja e 

sorgo.   

São Simão, que ocupa a décima posição no ranking dos municípios goianos mais 

ricos, se destacou pelo crescimento na geração de energia elétrica, fabricação de produtos 

alimentícios e fabricação de etanol. Um aspecto que contribuiu para colocar o município 

nessa posição foi a infraestrutura – fundamentada na logística (aeroporto, hidrovia Paranaíba-

Tietê-Paraná) –, que também o levou a ocupar o 2º lugar no IDM 2010, como já afirmado 

anteriormente.  

No que se refere à articulação, integração física e socioeconômica dos núcleos 

urbanos dos municípios de origem dos sujeitos da pesquisa a outras cidades, pode-se dizer, 

com base no estudo realizado pelo IBGE da rede urbana brasileira, denominado Regiões de 

influência das cidades – 2007 (REGIC)
42

 (IBGE, 2008), que eles configuram um importante 

sistema em rede, com características únicas. Segundo a extensão territorial e a intensidade 

dessas relações, dividem-se em três subníveis: Centro de Zona A, Centro de Zona B e Centro 

Local (IBGE, 2012).  

                                                             
41 Em 2010, os dez municípios com maior PIB do Estado foram: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio 

Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Jataí, Luziânia e São Simão (GOIÁS, 2012). 
42 Esse estudo objetivou realizar a classificação dos níveis hierárquicos dos centros urbanos brasileiros e a 

delimitação de suas áreas de influência, a partir dos aspectos de gestão federal e empresarial, bem como da 

dotação de equipamentos e serviços. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sim%C3%A3o_(Goi%C3%A1s)
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O REGIC 2007 (IBGE, 2008) aponta que as cidades dos alunos-jovens que 

possuem uma maior concentração populacional e renda, como Catalão, Jataí, Caldas Novas, 

Mineiros, Quirinópolis, Morrinhos, Goiatuba e Pires do Rio, apresentam um dinamismo 

econômico e funcionalidades diferentes das demais.  Todas essas cidades – com exceção de 

Goiatuba, que se apresenta como Centro de Zona B – exercem o papel de Centro de Zona A 

na hierarquia urbana, mantendo relações horizontais e de complementaridade, mediante a 

especialização produtiva, a divisão funcional e a oferta diferencial de serviços.  As demais 

cidades (25) estão classificadas como Centros Locais, pois não conseguiram assumir um papel 

de destaque na rede urbana, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites da região. 

Em síntese, essas cidades buscam atender às necessidades específicas dos seus próprios 

habitantes, por meio de núcleos urbanos mais dinâmicos do ponto de vista econômico.
43 

 

Esses centros, segundo Santos (1996) e Corrêa (1999), por menores que sejam, 

participam, ainda que não exclusivamente, de um ou mais circuitos espaciais de produção, 

produzindo, distribuindo ou apenas consumindo bens, serviços e informações que, 

crescentemente, circulam por intermédio da efetiva ação de corporações globais – como, entre 

outras tantas, a Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Adidas, Nike, Fiat – e também por intermédio da 

rede bancária articulada globalmente.  

De fato, a globalização, que se manifesta de diferentes modos em razão de suas 

demandas e de suas contradições, causou impactos – ainda que de forma desigual – nas 

cidades de origem dos sujeitos da pesquisa, tanto na esfera econômica, política, social e 

cultural, como também, e simultaneamente, sobre a organização espacial que reflete e 

condiciona essas esferas.  Com isso, essas cidades tiveram de se adaptar às novas demandas 

externamente formuladas, obrigando-as a se especializarem produtivamente. Algumas delas 

centraram suas bases econômicas nas atividades agrícolas regionais e/ou atividades industriais 

criadas no bojo da expansão do capital produtivo, reinserindo-se de modo singular na rede 

urbana globalizada, por intermédio de atividades que lhes fornecem identidade funcional, 

afirmando, em outra escala, o seu caráter de lugar (MASSEY, 1997; CORRÊA, 1999; 

CARLOS, 2007a). 

No que tange às atividades comerciais e de serviços, essas cidades – em especial 

aquelas com menor contingente populacional e renda – estão estruturadas de forma a atender 

                                                             
43 Segundo o REGIC 2007, as cidades podem ser classificadas em cinco grandes níveis, por sua vez subdivididos 

em dois ou três subníveis, a saber: metrópoles (grande metrópole nacional; metrópole nacional; metrópole); 

capital regional (capital regional A; capital regional B; capital regional C); centro sub-regional (centro sub-

regional A; centro sub-regional B); centro de zona (centro de zona A; centro de zona B); centro local. Dentre os 

5.564 municípios existentes no Brasil em 2007, 4.625 foram pesquisados, dos quais 85% estão na categoria de 

pequenas cidades, uma vez que possuem menos de 20.000 habitantes (IBGE, 2008). 
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às necessidades básicas e imediatas da produção agropecuária, o que vai ao encontro da 

pesquisa realizada por Melo (2008), que buscou compreender a formação espacial, funções, 

dinâmicas e significados socioeconômicos e espaciais de pequenas cidades de Goiás, com até 

20 mil habitantes – Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, 

Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos.  

Segundo a autora, a vida cotidiana nas cidades interioranas é regida por relações 

sociais específicas, marcadas pela pessoalidade entre seus moradores, com forte ligação com 

o meio rural, uma vez que muitos moradores são oriundos do campo, são trabalhadores 

agrícolas e até proprietários rurais. Logo, suas histórias, economias e culturas não se 

dissociam do campo. 

Pode-se inferir que algumas dessas pequenas cidades
44

 onde vivem os alunos-

jovens parecem estar vivendo um “tempo lento”, em que a modernização econômica ocorre 

por meio de estruturas e processos pouco expressivos.  No entanto, segundo Melo (2008, p. 

480), mesmo que a população dessas cidades interioranas pareça se encontrar em um “tempo 

lento”, ela apresenta aspectos “modernos”, tendo em vista que as pessoas estão 

ligadas/conectadas aos fatos que ocorrem no Brasil e no mundo, pelos meios de comunicação 

em massa (TV, rádio e internet). Um exemplo disso é que, mesmo não tendo lojas de griffes 

famosas e outros meios de acesso direto às tendências ditadas pela moda, consumo e culturas 

das grandes cidades, “[...] chegam até as pessoas desses lugares a moda, as músicas, os estilos 

e os mesmos anseios de consumo presentes nos grandes centros urbanos”. (MELO, 2008, p. 

480) 

Esse “tempo lento” que medeia as relações dos alunos-jovens nas cidades 

pequenas do interior de Goiás pode coexistir, portanto, com os tempos rápidos e efêmeros, 

redeterminando a relação desses sujeitos com o espaço urbano, com os outros e com o mundo 

(CARLOS, 2007a).  No entanto, convém considerar que cada uma dessas cidades não se 

reduz à escala do local. Elas sintetizam a relação entre o geral e o particular, o global e o 

local.  

                                                             
44 

Embora as pequenas cidades tenham despertado o interesse de pesquisadores brasileiros nos últimos anos, 
ainda há uma dificuldade em conceituá-las, uma vez que, segundo Endlich (2006), elas possuem características 

peculiares e apresentam elementos qualificativos que compõem o limiar entre a cidade e a não cidade. Bacelar 

(2008) afirma que a diferença entre as cidades de porte médio e grande com as pequenas cidades reside na 

escala, pois os problemas urbanos são os mesmos. Segundo o autor, as pequenas cidades são complexas e 

dinâmicas, pois encerram articulações sociais, políticas e ideológicas interessantes, sendo, também, ordenadas 

espacial e culturalmente por determinações do campo político e político-administrativo. Para Bacelar, o critério 

populacional é um elemento importante para a definição da categoria pequena cidade. Todavia, o número de 

habitantes de uma cidade não permite afirmar que ela seja pequena, uma vez que, segundo Fresca (2001, 2010), 

é a inserção da cidade em uma rede urbana e/ou região que dará elementos melhores para classificá-la como tal. 
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Considerando que essas cidades possuem condicionantes, características e 

singularidades que as tornam bastante similares, mas não iguais, e que os sentidos e 

significados atribuídos às cidades podem ser diferentes, conforme a experiência direta dos 

sujeitos com esses lugares, questiona-se: qual é a concepção de cidade que os alunos-jovens 

possuem? O que eles dizem da cidade onde moram? Como eles circulam pela cidade? O que 

significa para os alunos-jovens viver nesses lugares, marcados pelo “tempo lento”? Qual o 

significado da cidade, do bairro e da rua, como lugares imediatos da vida cotidiana, para esses 

sujeitos? Que importância eles dão ao lugar onde vivem? Quais são os lugares que eles 

vivenciam e experienciam cotidianamente? Como percebem os lugares em que transitam? 

Como utilizam e se relacionam com esses lugares?  

Orientada por esses questionamentos, na sequência busca-se, portanto, apresentar 

qual é a concepção de cidade dos alunos-jovens, quais são as imagens/representações que eles 

constroem da cidade em que vivem e qual a relação que eles estabelecem com o espaço 

urbano. Acredita-se que a representação das cidades por parte dos sujeitos da pesquisa pode 

contribuir para trazer à tona elementos que permitam/possibilitem compreender as 

particularidades – que se apresentam como um elemento importante de classificação e de 

distinção – desses lugares, como plano do vivido. Por sua vez, o conhecimento dessas 

representações pode oferecer indícios importantes sobre a forma como esses jovens pensam a 

cidade e sobre como experienciam e apropriam desses lugares.  

 

3.2 As cidades de origem dos alunos-jovens, como articulação dos lugares de realização 

da vida 

 

A cidade, como um conjunto de lugares, não pode ser pensada, analisada ou 

compreendida como uma simples forma física, concreta, separada do tempo histórico e dos 

conteúdos sociais. Seu conceito vai além do marco legal, da sua tipologia, do recorte 

específico do espaço geográfico, da noção de espaço urbano, da sua participação na rede e na 

hierarquia urbana, uma vez que ela se constitui de diversas espacialidades, temporalidades e 

sociabilidades sobrepostas. 

Ela pode ser entendida como uma forma concreta, particular, um conjunto de 

objetos que se materializa e compõe as paisagens produzidas pelo homem. É, portanto, uma 

construção coletiva, o lócus da reprodução social, dos processos produtivos, de construções 

intricadas de múltiplas rotinas e ritmos, da ordem/desordem, do excedente coletivo, da festa, 

da acumulação das tramas, de implicações sociocientíficas, do pluralismo e da diversidade, da 
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inclusão e da exclusão, lugar dos encontros e não encontros, das conexões/desconexões. É, 

também, um espaço privilegiado da vida social, do poder político e ideológico, e do 

provimento de bens e serviços. 

De uma maneira geral, a cidade apresenta uma estrutura/lógica mais ou menos 

padrão, possui singularidades e peculiaridades que a diferenciam de outras cidades, que vão 

desde a localização geográfica, a sua morfologia, o clima, sua dimensão socioterritorial, seu 

traçado, a densidade demográfica, o desenvolvimento social, a amplitude e diversidade das 

suas bases econômicas, as funções regionais que desempenham e os fluxos entre elas, a 

qualidade de vida que proporciona aos habitantes, entre outros fatores. (SANTOS, 1996, 

2002; LEFEBVRE, 1991c, 2001; CARLOS, 2007a, 2007b; CAVALCANTI, 2007, 2008a; 

MASSEY, 2012) 

Com amparo nesses autores, pode-se dizer que a cidade não é apenas um arranjo 

de objetos tecnicamente orientado. Ela é um espaço geográfico, um local onde a sociedade se 

manifesta. É a materialização de determinadas relações sociais, ou seja, do urbano; é um 

conjunto de objetos, de ações e de redes, que se expressa como lugar de existência e de 

encontro das pessoas. Também pode se pensar e compreender a cidade como sendo um 

conjunto de espaços abertos e em processo, heterogêneos. Neles os habitantes, as atividades 

econômicas, a divisão social e espacial do trabalho, estão intimamente relacionados com os 

modos de produção e integrados no funcionamento cotidiano dessa obra. Trata-se de 

elementos da prática social, pautada no valor de uso e nos costumes de diferentes grupos que 

lutam entre si na apropriação do espaço.  

Para Lefebvre (1991c, 2001) a cidade é, ao mesmo tempo, uma forma material 

(prático-sensível) e não-material, porém concreta, uma realidade presente e imediata, uma 

projeção da sociedade sobre um local. É um espaço fortemente expressivo e significativo, 

formado, modelado e ocupado por atividades sociais, com conteúdo e sentido inesgotáveis. 

Segundo o autor, a cidade pode ser entendida como obra e produto histórico-social 

cumulativo, fruto do trabalho materializado, acumulado ao longo do processo histórico e 

desenvolvido por diferentes gerações, como um objeto espacial que ocupa um lugar e uma 

situação. Ela [a cidade] reúne a realidade e idealidade: a prática, o simbólico, o imaginário. 

 Tuan (1983) entende que a cidade é um centro de significados, por excelência, 

que possui muitos símbolos bem visíveis. Ela é histórica, guarda um acervo de fatos e 

acontecimentos nos quais sucessivas gerações de cidadãos podem se inspirar e recriar sua 

imagem de lugar. É, também, lugar dos ritos, dos festivais, do espetáculo, do poder político.  
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No dizer de Silva (2012, p. 68), a concepção de cidade transcende a ideia de um 

espaço que resulta da produção, do desenvolvimento industrial e da concentração capitalista.  

Para além das formas espaciais, a cidade possui “símbolos, valores, normas, poderes, 

diferenças sociais, experiências e memórias, dentre outras interações e experiências do 

habitar. Nela, o imaterial se objetiva na materialidade”. 

É, contudo, inegável que existe uma compreensão/representação mais ampla de 

cidade, que vai além de uma correspondência entre as definições ora apresentadas. A cidade 

representa e sintetiza a sociedade que a gerou, define as formas de organização da população 

e localização das atividades econômicas, referenciam identidades sociais, envolvem 

movimentos regulares de bens e pessoas. É o lugar do coletivo, da variedade, de muitos 

signos, da excitação, do consumo, do acaso e da necessidade, da tradição e da inovação, da 

construção de relações de sociabilidade, assim como o local privilegiado do lazer. Todas essas 

coisas são, necessariamente, constituídas por e através de uma sucessão de 

contatos/encontros, de (inter)conexões. É toda uma correspondência de atividades e relações 

humanas, com diferentes alcances espaciais e distintas temporalidades, resultado de trajetórias 

múltiplas, entrelaçadas e imprevisíveis, as quais são complexas e estruturadas, empreendidas 

ou vividas por diferentes grupos sociais.  

Assim, é possível afirmar, segundo Carlos (2007a,b), que a cidade é obra e 

produto histórico-social, materializado e acumulado por meio da técnica, do trabalho humano 

e de suas estratégias. Ela se revela, portanto, como condição, meio e produção da ação 

humana no/do espaço (pelo uso) ao longo do tempo, como expressão e significação da vida 

cotidiana, lugar do possível, da possibilidade de um projeto voltado para o futuro. Esse 

sentido diz respeito à superação da ideia de uma cidade reduzida à simples localização dos 

fenômenos (da indústria, por exemplo), para revelá-la como um lugar onde se desenrola e 

ganha sentido a vida humana em todas as suas dimensões, sempre renovada. 

Nessa linha de raciocínio, é explícito que a cidade traduz-se como materialização 

de diversos processos objetivos e subjetivos, pois resulta da combinação de elementos físicos, 

biológicos e humanos, os quais integram variados fatores de ordem físico-natural, social, 

econômica, política e cultural, que, em interação dialética, imprimem suas marcas no processo 

de produção do espaço urbano.   

Segundo Lefebvre (1991b), a produção do espaço urbano, determinada pelas 

forças produtivas – natureza, trabalho, organização do trabalho, técnicas e conhecimentos – e 

relações de produção, surge na interação de três dimensões ou processos dialeticamente 

interligados, de igual importância, mas cada qual com suas qualidades e propriedades: o 



163 

espaço percebido, aquele da prática espacial; o espaço concebido, relacionado às 

representações do espaço; e o espaço vivido, referente aos espaços de representação. Essas 

dimensões são, ao mesmo tempo, individual e social, são duplamente determinadas e 

designadas, não se dissociam e jamais podem ser tomadas como algo abstrato, distanciado da 

concretude da vida. 

Para o autor, o espaço vivido é o espaço de representação, é o lugar da experiência 

prática vivida cotidianamente, com seus símbolos e signos não verbais. Trata-se do espaço 

dominado pelas práticas sociais, que se estabelecem a partir dos movimentos da sociedade, do 

ato de morar, do trabalho e das atividades de lazer. É, portanto, um espaço suportado, em que 

a imaginação busca modificar e se apropriar, e que surge a partir da articulação entre o espaço 

percebido e o espaço concebido. O espaço percebido diz respeito ao uso individual e coletivo 

de lugares especificados e conjuntos espaciais próprios a cada formação social.  Esse espaço, 

em sua dimensão material-concreta, é representado por meio das práticas espaciais, ou seja, 

por meio da ação humana sobre o espaço, e se revela como suporte concreto do espaço 

concebido. As práticas espaciais implicam a produção/reprodução do espaço e envolvem as 

relações cotidianas que os sujeitos estabelecem com o habitar, com o mundo do trabalho, com 

as atividades da vida privada, com o lazer. O espaço concebido ou representação do espaço é 

uma mediação da realidade, que se faz a partir de signos verbais elaborados intelectualmente 

– seja por meio de imagens, da escrita ou do discurso verbalizado – na busca de elementos 

para identificar o vivido e o percebido.  

Nessa direção, pode-se dizer que a cidade é imediatamente vivida, percebida e 

concebida pelos indivíduos. Essa compreensão, por sua vez, traz questões centrais para se 

pensar as representações dos alunos-jovens com relação à cidade onde moram, que está 

submetida a diferentes modos de olhar, vivenciar, perceber e conceber o espaço urbano.   

Compreender o conteúdo dessas representações passa, portanto, pela identificação dos mais 

diversos lugares e acontecimentos que definem a cidade para os alunos-jovens.  

As concepções, percepções e representações do espaço urbano se dão a partir dos 

diferentes usos, apropriações e experiências individuais/coletivas dos alunos-jovens na e com 

a cidade.  Logo, o modo de vida e as práticas espaciais cotidianas desses sujeitos interferem 

de forma significativa nas imagens e representações construídas em relação ao seu lugar de 

vivência.  

Essas representações também podem se dar a partir da apropriação de imagens 

produzidas e/ou veiculadas pela mídia sobre esses lugares, segundo o que diz Silva (2012). 

No dizer da autora, os meios de comunicação em massa, ao veicularem informações sobre a 
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cidade por meio de fôlderes, imagens, folhetos etc., surgem como os principais mediadores da 

produção de sentidos que circulam pelo espaço urbano e de sustentação de determinadas 

formas de conceber a realidade. Eles fabricam, reproduzem e disseminam representações 

sociais que influenciam na forma como a sociedade vê a realidade, assim como também 

implicam o comportamento das pessoas quanto ao modo de uso da cidade. Além disso, a 

visibilidade midiática estimula os moradores a terem uma visão de paisagens e eventos que, 

muitas vezes, não fazem parte do seu cotidiano, a criar e valorizar determinados lugares, a 

atribuir identidades à cidade e a construir novas representações sobre o espaço urbano.  

Afora isso, considerando-se que os sujeitos da pesquisa são jovens universitários, 

entende-se que as representações sobre a cidade, como lugar de vivência, também sofrem 

influência direta do processo de formação profissional em que esses sujeitos estão inseridos.  

Essa afirmação fundamenta-se em alguns pressupostos, a saber: (1) os alunos-jovens cursam 

Geografia, ciência esta que procura explicar e compreender o mundo a partir da realidade em 

que os indivíduos estão inseridos – dessa forma, o lugar de vivência dos jovens é tomado (se 

não, pelo menos deveria ser) como objeto de conhecimento permanente do processo 

formativo; (2) a sala de aula é um espaço onde as imagens e representações do mundo 

empírico (a cidade, como lugar de vivência) trazidas pelos jovens são compartilhadas e 

confrontadas pelos professores com o conhecimento científico; (3) as atividades de campo e 

de laboratório são utilizadas como espaços de investigação e de conhecimento/reflexão do 

mundo e das cidades que os jovens habitam; (4) durante as aulas os professores utilizam 

conhecimentos já produzidos por autores, pesquisadores e/ou a partir de pesquisas próprias 

(isso vale para os professores que fazem pesquisa sobre a temática em questão) sobre a cidade 

de origem dos jovens, para orientar a discussão dos conteúdos; (5) o fato de os professores 

morarem na mesma cidade de alguns alunos-jovens ou de conhecê-las acaba contribuindo 

para que eles levem para a sala de aula imagens e representações dos fenômenos e eventos 

geográficos que caracterizam e manifestam os e nos lugares em que ambos (professores e 

alunos) habitam.  

Em vista disso, ao buscar compreender qual era a concepção de cidade dos 

alunos-jovens, pode-se observar que ela corresponde a uma noção e imagem objetiva da 

cidade, que está relacionada às condições concretas (materialidade e diversas formas) que a 

definem. Nesta construção, a cidade é mais valorizada como forma do que como processo. 

Porém, a cidade não é vista meramente como forma, mas como palco da atividade humana.  

Nas palavras dos jovens: 
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A cidade é o local onde são estabelecidas relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais. É o espaço onde realizamos atividades como trabalhar, estudar, consumir e 

também atividades ligadas ao lazer e à diversão. É onde o homem se realiza 

enquanto cidadão. (EM-AJ 01).  

 

Cidade é uma área povoada na qual se concentram diversas atividades humanas, 

onde a dinâmica é oposta à do campo. (EQ-AJ 02). 

 

Cidade, na minha concepção, refere-se a um local urbanizado, possuindo 

essencialmente comércio, aglomeração de pessoas, escola, e com características não 

rurais (por exemplo, a ausência de grandes plantações, criações de animais). (EJ-AJ 
03). 

 

É um espaço construído ao longo do tempo, que possui pessoas aglomeradas, redes 

logísticas, comércios, redes de supermercado, bairros com infraestrutura e outros 

não. (EPR-AJ 04). 

 

Cidade é um aglomerado urbano, independente do meio rural onde se dão as 

relações entre as pessoas. (EC-AJ 05). 

 

Note-se que a cidade é compreendida – em termos de significação e de realidade – 

na oposição cidade/campo, em que suas marcas de identificação repousam numa imagem 

fundamentada na ideia de forma-conteúdo. Para Santos (2002, p. 103), “essa idéia de forma-

conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o 

sujeito, o natural e o social. Essa idéia também supõe o tratamento analítico do espaço como 

um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistemas de ações”.  

O autor faz alerta, ao dizer que para se alcançar o conhecimento do espaço, no 

caso aqui tratado o espaço urbano, a forma é vista como um ponto de partida, mas está longe 

de ser o ponto de chegada, uma vez que é insuficiente para oferecer, sozinha, uma explicação. 

Dito de outra maneira, os objetos materiais que compõem a cidade não têm vida própria, não 

podem ser explicados por si mesmos. A questão a colocar é que eles são resultado acumulado 

das ações humanas através do tempo, as quais lhe atribuem dinamismo e uma funcionalidade. 

Assim, a cidade não pode ser vista sem considerar o conteúdo, ou seja, os movimentos da 

sociedade. São eles que transformam a organização do espaço e animam as formas, lhes 

atribuem conteúdos, novas funções, uma vida. 

Ao analisar o conjunto de representações dos alunos-jovens sobre a sua cidade de 

origem, pode-se observar que eles fizeram referências aos elementos mais significativos que 

as caracterizam, a partir dos diversos conteúdos técnicos, socioeconômicos, políticos e 

culturais, por vezes, destacando os aspectos demográficos, a paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido, as rugosidades e as formas-

conteúdo (SANTOS, 2002), como pode ser observado no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Representações dos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG – Mesorregião Sul Goiano – em relação à sua cidade de origem          

(continua)                

Municípios Representação Lugares destacados  Problemas destacados 

Água Limpa 

Cidade pequena, pacata, calma, pouco desenvolvida; sem 

muitas opções de lazer; marcada pelas relações de 

pessoalidade entre seus moradores; possui pouco fluxo de 

pessoas e de veículos.  

Ginásio de esportes 

População com poucos recursos econômicos; poucos 

postos de trabalho; falta de opções de lazer; poucas 

agências bancárias.  

Anhanguera 

Cidade pequena, com baixo índice populacional; marcada 

pelas relações de pessoalidade entre seus moradores; possui 

poucas pessoas em movimento pelos espaços da cidade.  

- Faltam postos de trabalho. 

Aparecida do Rio 

Doce 
Cidade pequena e com baixo índice populacional. Granjas e fazendas; Rio Doce  

Faltam postos de trabalho; falta de equipamentos de 

lazer; atividades culturais e esportivas.  

Caçu Cidade pequena, interiorana, com grande fluxo de renda.   
Usinas hidrelétricas e Usina 

sucroalcooleira 

Administração pública ruim; possui poucos espaços 

para a prática de esportes e lazer familiar. 

Caldas Novas 

Cidade de águas termais; possui uma estrutura de clubes e 

hotéis; a principal fonte de renda é o turismo; está em 
expansão e apresenta crescimento significativo nos últimos 

anos em termos de população e de construções habitacionais 

(verticais e horizontais).  

Clubes, Feira do Luar, cinema, 
Parque de diversões, Praça 

(centro) 

Falta de incentivo cultural e de educação pública de 

qualidade; segregação socioespacial; crescimento 
desordenado; impactos ambientais em várias áreas da 

cidade; aumento da violência, da criminalidade e do 

uso de drogas. 

Catalão 

Cidade considerada o 4º Polo Industrial de Goiás; possui 

muitas indústrias e mineradoras que contribuem para o 

crescimento direto da cidade; dispõe de um bom índice de 

empregabilidade; se encontra em fase de crescimento urbano 

e desenvolvimento econômico; apresenta uma dinâmica 

econômica baseada na indústria, na agricultura e mineração; 

conta com empresas multinacionais; preserva poucas 

características arquitetônicas antigas; tranquila, limpa, 

bonita, florida e maravilhosa para se viver; possui boas 
opções de lazer; marcada pelas congadas. 

Morro de São João, Clube do 

Povo, Pasto do Pedrinho, 

Restaurante Comunitário, 

Condomínios fechados, 

Universidade Federal de 

Goiás, Mitsubishi 

Administração pública ruim; ausência de 

planejamento urbano; bairros afastados que não 

possuem asfalto, transporte coletivo e rede de esgoto; 

problemas relacionados à saúde pública; presença de 

muitos “pedintes” nas ruas; crescimento da cidade 

incompatível com a infraestrutura atual; enfrenta uma 

infinidade de problemas ambientais, como a poluição 

decorrente da mineração; desequilíbrio ambiental, 

redução da biodiversidade, poluição da água, do solo 
em virtude da expansão do agronegócio; segregação 

socioespacial; problemas de trânsito; especulação 

imobiliária. 

Cromínia 
Cidade pequena, com poucos habitantes, mas acolhedora e 

tranquila. 
- 

Faltam postos de trabalho; faltam opções e 

equipamentos de lazer. 

Ipameri 
Cidade pequena do interior de Goiás; pacata, limpa e que 

não apresenta muitas opções de lazer. 
- 

Problemas na educação pública; demora no 

atendimento à população nos postos públicos de 

saúde. 

Ipiaçu - MG 
Cidade com poucos habitantes, tranquila; um bom lugar para 

viver. 
- Faltam postos de trabalho, empresas e indústrias. 
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Jataí 

Cidade que tem sua economia alicerçada no agronegócio; 
que busca no turismo outra fonte de renda para a população; 

possui clima bom; é relativamente tranquila; possui boas 

opções de lazer; apresenta um desenvolvimento econômico e 

crescimento urbano.  

Lago, clube, Universidade 

Federal de Goiás, 

Condomínios fechados 

 Problemas de trânsito; aumento no índice de 
violência; desigualdade social; segregação 

socioespacial; faltam opções e equipamentos de 

lazer. 

Marzagão 

Cidade pequena, com baixo índice populacional; marcada 

pelas relações de pessoalidade entre seus habitantes; 

historicamente religiosa e tradicional; muitos moradores 

dependem da prefeitura para o sustento e outros trabalham 

em cidades circunvizinhas. 

-  Faltam postos de trabalho. 

Morrinhos 

Cidade tranquila, pacata, bom lugar para se viver; é bonita, 

organizada, limpa, arborizada, com clima agradável e 

características bem interioranas; baixo índice de 

desemprego; apresenta um processo de migração muito forte 

atualmente; possui parque industrial e vários 
estabelecimentos comerciais que geram emprego e renda aos 

moradores; possui economia voltada para agropecuária e 

agroindústria; apresenta bons índices de crescimento urbano 

nos últimos anos; ainda, que de forma tímida, tem se 

desenvolvido economicamente nos últimos anos; é marcada 

pelas relações de pessoalidade entre seus moradores; é uma 

cidade tradicional e historicamente religiosa, sendo que a 

religião católica é predominante; possui força política.  

Festa da Pecuária, Festa do 

Tomate, Lago Recanto das 
Araras, Parque Ecológico, 

Córrego Maria Lucinda,  

Usina sucroalcooleira, Parque 

Industrial, Universidade 

Estadual de Goiás 

Administração pública, infraestrutura e asfalto ruins; 

falta de segurança pública em alguns lugares da 

cidade; uso de drogas; valorização de áreas da cidade 

e de imóveis; falta de mão de obra qualificada; 
desmatamento para cultivo de  cana-de-açúcar; 

ausência de coletivos para a circulação na cidade, 

falta de opções e equipamentos de lazer; 

“politicagem”; poucas áreas de lazer; ausência de 

órgãos do governo, como a Receita Federal; 

problemas na área da saúde e relacionados ao lixo 

urbano. 

Orizona 

Cidade aparentemente tranquila; caracterizada pela produção 

de leite, por ser a 2ª maior bacia leiteira de Goiás; possui 

uma média de 10 mil habitantes; é cortada pela linha férrea; 
conhecida pela tradicional Festa do Peão, pelo Carnaval e 

mais recentemente pela Festa do Leite; possui grande 

quantidade de pessoas idosas. 

Linha Férrea, Ribeirão Santa 

Bárbara, Festa do Peão, 
Carnaval, Festa do Leite 

Problemas ambientais nas proximidades da cidade, 

em especial no leito do Ribeirão Santa Bárbara, que 

está poluído, por conta da agricultura e pecuária ao 

longo da sua nascente; problemas de violência, com 
mortes e uso de drogas, falta de assistência médica e 

falta de emprego.  

  

Paranaiguara 

Cidade pequena, com baixo índice populacional, boa para 

viver; é planejada, com ruas paralelas e perpendiculares; 

organizada espacialmente com suas formas definidas e suas 

funções bem distribuídas; é dotada de uma boa 

infraestrutura; sua população é hospitaleira.  

- 

Violência; desemprego; aterro sanitário que é 

péssimo, problemas na área da saúde pública e no 

transporte urbano; falta de investimento do poder 

público. 

Piracanjuba 

Uma cidade pequena e tranquila, com uma população 

trabalhando basicamente nos setores primários do processo 

de produção. 

Praça do Relógio 

Monopolização do poder e submissão dos cidadãos 

aos governantes; o espaço público não é agradável, 

pois o que existe sofre ações do vandalismo ou foi 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013.   Organizado pela autora a partir das narrativas. 

Nota: Mesmo com a preocupação de se obter um maior número de imagens e representações do lugar de vivência dos alunos-jovens (33 municípios), isso não foi possível. 

Teve-se acesso a imagens e representações de apenas vinte cidades dos alunos-jovens, seja porque no dia da aplicação das narrativas nem todos se encontravam em sala de 

aula, seja porque nem todos os jovens que estavam presentes quiseram responder o instrumento de pesquisa ou, ainda, porque algumas das narrativas foram descartadas.  

abandonado pela comunidade; fragilidade na 
administração pública; carece de opões e 

equipamentos de lazer. 

Pires do Rio 

Cidade pequena, bonita, bem organizada e arborizada; é uma 

cidade pacata, parada no tempo; é aparentemente tranquila, 

segura, boa para se viver; possui baixo índice populacional; 

caracterizada como a capital da estrada de ferro; possui boa 

localização no espaço goiano; conta com uma única 

indústria (Nutriza); possui várias lojas, agências bancárias e 

por isso é uma cidade de apoio para as pequenas cidades 

circunvizinhas, abastecendo a população desses lugares com 

roupas, sapatos, produtos agropecuários entre outro; dispõe 

de poucos lugares turísticos. 

Cachoeira do Maratá, Estrada 

de Ferro, Lago Municipal 

Rogério Gomide, Hospital 

municipal, Universidade 

Estadual de Goiás 

 

 

 

Precária sinalização do trânsito; bairros sem asfalto e 

esgoto; coleta seletiva de lixo precária; falta de 

limpeza urbana; descaso do poder público com a 

saúde pública; asfaltamento ruim, cheio de buracos; 

ausência de especialidades médicas; faltam postos de 

trabalho e locais para diversão; poucos cursos 

superiores; trânsito intenso no centro por conta do 

grande aumento do fluxo de carros; desigualdade 

social. 

Pontalina 
Cidade pacata; reconhecida como a “capital da moda 
íntima”; possui poucos postos de trabalho. 

Prefeitura Municipal  

Contém problemas de infraestrutura; ruas e 

calçamento estreito; asfaltamento ruim, cheio de 
buracos; faltam opções e equipamentos de lazer. 

Quirinópolis 

Uma cidade pequena, mas em fase de desenvolvimento 

econômico e crescimento urbano/demográfico; caracterizada 

por uma boa localização, o que influenciou a instalação de 

duas usinas sucroalcooleiras; base econômica focada no 

agronegócio; é relativamente perigosa e violenta, quente, 

abafada e seca, mas boa para se viver; apresenta um 

aumento significativo na produção da construção civil.  

Assentamento do MST, rios e 

cachoeiras, Universidade 

Estadual de Goiás 

Aumento da marginalidade e criminalidade; drogas 

lícitas e ilícitas; aumento de migrantes para a região; 

crescimento no número de acidentes de trânsito; lixos 

jogados nas ruas; poucos lugares públicos para o 

lazer; ausência de planejamento urbano; problemas 

com a saúde pública; 

São Miguel do Passa 

Quatro 

É uma cidade agradável de viver, apesar de ser pequena e 

com poucos habitantes; mantém um relacionamento bastante 

estreito com a zona rural; é caracterizada pela região da 

Estrada de Ferro e pelas plantações de soja. 

- 

Faltam postos de trabalho; falta de planejamento 

urbano; obras públicas inacabadas; poucos lugares 

públicos para o lazer; é pouco evoluída no que diz 

respeito ao ensino e aos meios tecnológicos. 

Três Ranchos 

É uma cidade turística, pequena e pacata, boa para se viver; 

é cercada pelo lago que foi formado a partir da Usina 
Hidrelétrica de Emborcação; possui um baixo índice 

populacional; é formada por maior parte de idosos; a 

população dispõe de poucos recursos econômicos.  

Serra, Lago Azul 

Educação precária; faltam postos de trabalho, o que 

tem levado a maior parte da população jovem a 
mudar ou se deslocar diariamente para outras cidades 

em busca de trabalho. 
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Cabe ressaltar que cada uma das cidades dos alunos-jovens representadas acolhe 

atividades realizadas segundo os mais diversos níveis técnicos, de capital e de organização. 

Isso pode ser observado com base nas descrições bastante pontuais feitas pelos jovens, sobre 

um ou outro aspecto da cidade – os quais não deixam de traduzir o seu contexto –, a saber: as 

formas-conteúdo (ruas, praças, indústrias, parques, infraestrutura, produção da construção 

civil, vertical e horizontal etc.), os serviços urbanos (saúde, escola, universidade, Receita 

Federal, postos de saúde, prefeitura), os aspectos que dão identidade à cidade (áreas verdes, 

lugares turísticos e de lazer), a relação cidade/campo (agropecuária, agronegócio e 

agroindústria).  

Após a análise das informações coletadas junto aos alunos-jovens, pode-se 

observar que eles procuraram dar significação às cidades que habitam, como local de 

representação material do espaço geográfico, onde expressam e manifestam os processos 

históricos, socioeconômicos, políticos, tecnológicos e culturais, que operam em escalas mais 

amplas. É, também, o espaço da casa, dos circuitos das compras, dos passeios, de circulação 

de pedestres e de carros, do trabalho, do lazer, entre outros.  

Nesse raciocínio, pode-se dizer que as representações dos jovens sobre a cidade 

estiveram firmemente ancoradas no “sentido de lugar”, lugar este preenchido de sentidos, de 

significados sociais e individuais. Essa conotação subjetiva resulta da vivência e da 

experiência urbana dos jovens. Ou seja, o espaço urbano vai ganhando significado, que é dado 

pelo uso (através do corpo), pelos percursos realizados para ir ao trabalho, aos lugares de 

moradia, lazer e diversão e pelas relações de proximidade, por um cotidiano compartilhado 

nesses espaços.  

A cidade é, assim, reconhecida como uma base para a reprodução da vida, uma 

vez que é nesse contexto que os jovens objetivam a sua subjetividade, que estabelecem suas 

relações de sociabilidade, que realizam rotineiramente suas práticas sociais e suas práticas 

espaciais. Com isso, a cidade – como articulação dos lugares de realização da vida – é 

considerada uma dimensão geográfica de realização da condição juvenil desses sujeitos.  

Para Carlos (2007a), são justamente as experiências cotidianas estabelecidas e 

mantidas com os espaços habitados (que se exprimem cotidianamente nos modos de uso, nas 

condições mais banais – o ir às compras, o caminhar, o “flanar”, o encontro com os amigos) e 

as relações aí estabelecidas (relações de vizinhança, de sociabilidade), que inicialmente 

parecem não ter sentido e até passam despercebidas aos olhos dos indivíduos, que criam laços 

profundos de identidade, habitante-habitante, habitante-lugar.   
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Ao representarem suas cidades, os jovens demonstraram a importância que dão 

aos lugares (parques, lagos, praças, ruas...) e acontecimentos (festas), como local privilegiado 

de contato com a natureza, da convivência com os amigos e com a família, de realização de 

práticas de lazer, de diversão e esportiva (Quadro 1).  Segundo Silva (2012), essas 

representações denotam uma rede de relações simbólicas e afetivas estabelecidas diretamente 

pela vivência com esses lugares. 

No que se refere à representação dos alunos-jovens sobre as cidades de Água 

Limpa, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Caçu, Cromínia, Ipameri, Ipiaçu, Marzagão, 

Orizona, Paranaiguara, Piracanjuba, Pontalina, São Miguel do Passa Quatro e Três Ranchos, 

ela se apresenta de forma genérica, uma vez que eles praticamente não destacaram os 

múltiplos aspectos que as caracterizam e as especificidades geográficas existentes nesses 

lugares, conforme pode ser observado no Quadro 1. A maioria das representações apresenta 

uma qualificação simbólica da cidade, que está estreitamente vinculada às ligações afetivas e 

às relações de pertencimento dos jovens com o seu lugar de vivência. 

Essas representações estiveram, portanto, associadas à imagem de uma cidade 

pequena, com baixo índice populacional, que tem como característica marcante as relações de 

pessoalidade entre os habitantes, que é calma, tranquila, pacata, portanto, um bom lugar para 

se viver. O quadro 1 apresenta, de maneira sintética, os elementos e características dessas 

cidades, que foram lembradas nas representações feitas pelos sujeitos da pesquisa. 

É relevante destacar que essas representações – ancoradas numa concepção 

positiva de cidade e num estilo de vida interiorano – estão imbuídas de um sentimento de 

“bem-estar” e foram construídas não pelas condições externas que asseguram aos jovens certa 

qualidade de vida, isto é, pela satisfação das necessidades básicas de vida (moradia, educação, 

emprego, renda, saúde, lazer, transporte, entre outros) e de segurança, mas por compararem a 

sua cidade, o cotidiano do seu bairro, com as representações midiáticas dos grandes centros 

urbanos que – mesmo dispondo de muitos recursos que possam garantir a satisfação das 

necessidades primárias da vida cotidiana – apresentam inúmeros problemas relacionados à 

violência, à poluição visual e ambiental, ao trânsito, ao lixo urbano, entre outros aspectos.  

Interessa observar, no entanto, que há uma insatisfação desses alunos-jovens com 

relação às suas cidades, que decorre das necessidades, aspirações e expectativas individuais 

ou coletivas. Essa insatisfação pode ser verificada a partir dos problemas destacados por eles, 

os quais fazem parte do cotidiano da cidade e estão relacionados à educação, à saúde, à 

violência, ao uso de drogas, à falta de emprego, de infraestrutura e de equipamentos de lazer 
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(Quadro 1).  Isso mostra que, embora os jovens reconheçam a existência de certa “qualidade 

de vida” nas suas cidades, elas também apresentam contradições.  

 

Em Água Limpa há poucos recursos para a população, poucos postos de trabalho, 

falta de equipamentos de lazer, poucos bancos. (NM-AJ 11). 

 

Na cidade de Caçu falta uma melhor administração, por não haver espaços para 
cultura e poucos espaços para a prática de esportes e lazer familiar. (NQ-AJ 34). 

 

Em Orizona são encontrados problemas ambientais nas proximidades da cidade, 

com referência ao leito do Ribeirão Santa Bárbara, que está poluído, por conta da 

agricultura e pecuária exercidas ao longo da sua nascente. (NPR-AJ 90). 

 

Há vários problemas de violência, com mortes e uso de drogas, falta de assistência 

médica e falta de emprego. (NPR-AJ 8). 

 

Em São Miguel, os problemas estão relacionados principalmente à falta de 

planejamento, tais como obras inacabadas e a inexistência de lazer para a sociedade. 
(NPR-AJ 73). 

 

A educação em Três Ranchos é bem precária. O problema maior é a falta de 

emprego, tendo a maior parte da população jovem que mudar ou se deslocar 

diariamente para outras cidades, em busca de trabalho. (NC-AJ 20). 

 

No caso das cidades de Caldas Novas, Catalão, Jataí, Morrinhos, Pires do Rio e 

Quirinópolis, as representações dos alunos-jovens sobre esses lugares se dão a partir de alguns 

aspectos, a saber: dos marcos mais imediatamente visíveis, ou seja, da forma convertida na 

materialidade das habitações (verticais e horizontais), das ruas, das indústrias, usinas, lojas, 

agências bancárias, universidades, entre outros; de diferentes parâmetros, tais como 

desenvolvimento, crescimento demográfico, base econômica; da questão de como a cidade e o 

campo se integram ao mesmo tempo na estruturação da economia; dos novos usos e funções 

que surgiram para a cidade; e das dimensões que lhes asseguram um “bem estar” (Quadro 1).  

Veja-se como se referiram alguns alunos-jovens com relação às cidades onde moram: 

 
Caldas Novas é uma cidade de águas termais, com muitos clubes e uma enorme rede 
hoteleira, visando o turismo, que é a principal fonte de renda para a cidade. (NM-AJ 

08). 

 

Catalão era uma cidade rural, agora é uma cidade industrial e rural ao mesmo tempo. 

É uma cidade economicamente promissora para o mercado local-regional-

internacional, pela presença de empresas multinacionais aqui, tanto da área de 

mineração quanto de montagem de máquinas agrícolas e de caminhonetes da 

Mitsubishi, no caso, os utilitários. (EC-AJ 05). 

 

A cidade de Jataí é envolvida com o agronegócio (cana-de-açúcar e soja) e com o 

turismo. Possui um clima bom, é relativamente tranquila e possui consideráveis 

opções de lazer. (NJ-AJ 19). 
 

Os elementos que podem caracterizar a cidade de Quirinópolis são as ruas (apenas 

metade delas tem pavimentação); a praça; a população, com suas características 

interioranas; o moderno e o tradicional, já que algumas construções do processo 
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histórico da cidade ainda existem, mas se encontram em abandono e, em 

contrapartida, novas edificações estão sendo construídas diariamente. (EQ-AJ 02). 

 

Morrinhos é uma cidade arborizada com clima agradável, características bem 

interioranas. Há um índice de desemprego pequeno e sofre um processo de migração 

muito forte nos últimos anos. (NM-AJ 07). 

 

Minha cidade, como toda cidade do interior de Goiás, é bem pacata, os pontos de 

diversão e de lazer para a população são bares, lanchonetes e um lago artificial que 

recebe muitas pessoas que vão fazer caminhada. Temos algumas festas anuais, como 

a Festa da Pecuária, que é esperada ansiosamente pelos morrinhenses. A economia 
da região é centrada, principalmente, na agropecuária. A cidade possui, também, um 

parque industrial e vários estabelecimentos comerciais que geram emprego e renda 

aos moradores. (NM-AJ 05). 

 

O que caracteriza a cidade de Pires do Rio é principalmente a estrada de Ferro, que 

trouxe desenvolvimento para a região, mas que depois de alguns anos estagnou. É 

uma cidade calma e pacata, possui uma única indústria de médio/grande porte que se 

chama Nutriza e trabalha na área avícola. É uma cidade parada no tempo. (NPR-AJ 

18).  

 

Pelo que os alunos disseram, o que melhor representa essas cidades é a capacidade 

de que elas dispõem para gerar emprego, renda e certa “qualidade de vida”. Justamente por 

oferecerem esses elementos – considerados necessários para o desenvolvimento pleno da vida 

–, essas cidades passam a ser local de atratividade para outras pessoas, que acabam migrando 

na tentativa de se ter um futuro melhor. Entre outras coisas, elas buscam emprego, maiores 

oportunidades de trabalho, melhores condições de vida, qualificação profissional e “qualidade 

de vida”. Porém, o sonho de realização pessoal nem sempre se confirma.  

Do ponto de vista econômico, a migração pode ser positiva, ao se considerar a 

dimensão constitutiva do seu trabalho, que redundaria no aumento da produção. No entanto, 

ela também pode ser negativa, uma vez que muitas cidades não estão “preparadas” em termos 

de infraestrutura para receber os migrantes. Desse ponto de vista, portanto, a migração deixa 

de ser um elemento que contribui para o desenvolvimento e crescimento das cidades e passa a 

se constituir um problema social. Essa questão pode ser observada na fala de um dos alunos-

jovens, ao destacar alguns dos problemas que ele observa na cidade onde mora, que é Catalão:  

 

Mesmo sendo uma cidade bastante promissora economicamente, muita gente chega 

aqui achando que, pela presença de mineradoras e de montadora de automóveis, vai 

chegar e arrumar emprego. Mas há um problema muito grande. Muitas pessoas 

acabam não conseguindo trabalho, não têm onde morar... E não tem uma política 
para acolher essas pessoas que vêm de fora. (EC-AJ 05). 

 

A migração também contribui para que ocorram a valorização e a desvalorização 

de algumas áreas da cidade. A demanda por moradia pode influenciar no valor do solo 

urbano, provocando a valorização de alguns lugares da cidade em detrimento de outros. Esse 
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processo, no entanto, pode expulsar as pessoas que não apresentam condições de pagar por 

essas áreas, levando-as a viver em habitações mais precárias e em áreas periféricas. Em 

contrapartida, Alves (2012) diz que se houver uma saturação do lugar, pode ocorrer o 

processo de desvalorização de algumas áreas, permitindo acarretar uma mudança do tipo de 

moradia e do perfil dos moradores.  

Esse processo de valorização de áreas da cidade foi um dos muitos problemas 

destacados por um aluno-jovem que mora em Morrinhos. Segundo ele, “a cidade não dispõe 

de infraestrutura adequada para a população; apresenta falta de segurança em alguns lugares; 

possui ruas com asfalto cheio de buracos; o valor dos imóveis é superfaturado; há 

supervalorização de alguns bairros” (NM-AJ 07).  

De fato, a valorização diferenciada do espaço traz consigo algumas contradições 

que se combinam na produção espacial das cidades (ALVES, 2012). Segundo o que disseram 

alguns sujeitos da pesquisa, esta diferenciação socioespacial, seletiva e segregada também se 

manifesta nas cidades de Jataí e de Catalão. De um lado, têm-se alguns bairros sem 

infraestrutura (saneamento básico, asfalto, escolas, transporte, limpeza pública), onde mora a 

população de baixa renda, e de outro, os condomínios fechados, onde vivem pessoas com 

melhores condições econômicas.     

Não se pode negar, portanto, que essas classes sociais (de baixa e alta renda) 

realizam, à sua maneira, a segregação. É o que aponta Carlos (2007b), ao referir que a 

estratégia das classes de baixo poder aquisitivo não é a de separar-se da cidade e de outras 

classes. O que buscam é a sobrevivência que se realiza nos limites da reprodução da vida, na 

construção de áreas periféricas. Já as classes de melhor poder aquisitivo apontam, para além 

da necessidade e vontade de isolamento (autossegregação), a realização de estratégias 

imobiliárias que, atentas às oportunidades de realização do lucro, geram nas cidades o 

estabelecimento de lugares separados e murados utilizando-se de um “discurso” da 

necessidade de se buscar um “outro modo de vida”, uma “outra qualidade de vida”.  

Para a autora, a valorização/desvalorização dos lugares da cidade é desencadeada 

pelo processo de reprodução do capital no espaço urbano. São os diversos setores econômicos 

da sociedade que direcionam e hierarquizam o investimento na cidade, que veem no espaço a 

condição de realização da reprodução econômica, ao passo que o setor imobiliário reproduz, 

constantemente, o espaço na condição de mercadoria consumível. Com isso, a cidade vai se 

produzindo e se faz aprofundando contradições.  

As contradições que estão postas pelo mundo moderno também se revelam nas 

cidades de origem de alguns dos sujeitos da pesquisa, mas numa escala menor se comparadas 
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com os grandes centros urbanos. Despertadas pela ideologia do progresso, as cidades de 

Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Jataí e Quirinópolis apresentam um desenvolvimento 

socioeconômico e crescimento urbano nos últimos anos, que se realizam sob a lógica do 

capital. Tal direcionamento acabou transformando esses lugares e gerando consequências para 

os habitantes, as quais são expressas nas imagens contraditórias que afetam o cotidiano e que 

são visíveis no plano da paisagem.  

Alguns dos problemas que se concretizam nesses lugares, apontados pelos sujeitos 

da pesquisa – como a falta de infraestrutura e de planejamento urbano, a segregação 

socioespacial, os problemas de trânsito, problemas relacionados à saúde pública, os impactos 

ambientais, o lixo urbano, entre outros –, revelam a contradição entre a reprodução do espaço 

(que se concretiza sob os interesses e necessidades do capital e sob o poder do Estado) e a 

reprodução da vida (que diz respeito ao conjunto das necessidades básicas para o 

desenvolvimento pleno da vida) (CARLOS, 2007b). Veja-se o que referiram dois jovens: 

 
Um problema que eu vejo, muito evidente em Catalão, é a construção de 

loteamentos em áreas que deveriam ser preservadas. Apesar de não ser um 

ambientalista muito ferrenho, mas com consciência do que deve ou não ser feito, 

vejo que é preciso construir uma cidade que vá trazer benefícios para quem vai 

morar aqui. A gente vê que a cidade é construída muito a “Deus dará”, não tem um 

planejamento efetivo para fazer um loteamento, para ver a questão da 

impermeabilização do solo que vai gerar, no caso, as inundações que têm no tempo 

da chuva lá na avenida do córrego, que é a Raulina. Agora a cidade tem um projeto 

de esgoto, mas antes tinha a questão de falta de saneamento básico.  Vejo muito a 

questão da segregação, que não é só o caso aqui de Catalão, mas das cidades em 

geral, de colocar os trabalhadores bem afastados dos condomínios de luxo, que estão 
sendo construídos lá para a saída de Ouvidor, e as habitações para pessoas humildes, 

os loteamentos de menor preço, estão sendo construídos pelo lado de Goiandira, pela 

saída de Rio Verde, em sentido totalmente oposto. (EC-AJ 05). 

 

Um dos problemas que destaco na cidade de Morrinhos é a negligência da 

administração pública local com os bairros periféricos no que se refere à 

manutenção de asfaltos e saneamento básico, pois vários bairros na cidade ainda não 

possuem rede de esgoto. Não se pode deixar de falar sobre os impactos ambientais 

na cidade. Como exemplo, cito o córrego Maria Lucinda, que ainda hoje é usado 

como depósito de lixo por muitas pessoas que moram nas suas proximidades e que 

ainda não tomaram consciência do risco causado à saúde pelo descarte de lixo a céu 

aberto. (NM-AJ 05). 

 

É importante destacar que a Mitsubishi é uma das âncoras de representações sobre 

Catalão, uma vez que apareceu em praticamente todos os discursos dos jovens que moram 

nessa cidade e que responderam às narrativas, participaram do grupo de discussão e da 

entrevista. Pode-se observar, com base nos respectivos instrumentos de pesquisa, que a 

formação desse discurso representacional é induzida pelas representações midiáticas, 

ressaltando a importância da empresa no desenvolvimento econômico, no crescimento urbano 
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e na geração de emprego/renda para a população de Catalão; pelas discussões realizadas em 

sala de aula pelos professores do curso de Geografia, os quais ressaltam a precarização do 

trabalho na Mitsubishi e o quanto o trabalhador está a serviço do capital; e da vivência de 

alguns jovens como ex-funcionários da empresa. Mas, como se pode observar, a ideia de 

progresso não bloqueou a visibilidade dos problemas e das contradições da cidade.  

Segundo Carlos (2007b), as contradições da cidade (velhas e novas) – que hoje 

dão novo conteúdo ao processo de urbanização – são produzidas em um movimento triádico, 

que surge como persistências/transformações/deteriorações dos planos do vivido e que emana 

das relações sociais assentadas em processos de dominação-subordinação/uso-apropriação. 

Nesse sentido, à medida que os sujeitos produzem sua existência, acabam produzindo o 

espaço e suas contradições, que se revelam nas mudanças dos usos e sentidos dos lugares de 

realização da vida.  

Para a autora, é através do uso (por meio do corpo), das práticas espaciais 

cotidianas que as pessoas se relacionam com os lugares e com os outros, criam uma relação de 

alteridade, tecem uma rede de relações que sustentam a vida cotidiana e conferem-lhe 

sentidos. É assim que a cidade – como articulação de lugares – produz-se e revela-se no plano 

da vida e do indivíduo.  

E é nesse contexto que se constrói o entendimento de que a cidade é 

diferentemente vivida, apropriada e usada por seus habitantes, e que as representações do 

espaço urbano são construídas conforme a experiência e a observação de cada lugar, por quem 

o habita. Por essa via de raciocínio, compreender quais são as práticas espaciais cotidianas 

estabelecidas pelos alunos-jovens na e com a cidade é essencial para se entender a elaboração 

de suas imagens e representações em relação ao seu lugar de vivência.  

 

3.3 As práticas espaciais cotidianas dos alunos-jovens em diferentes contextos urbanos 

 

As cidades em que se inserem os sujeitos da pesquisa – como lugares de 

reprodução da vida (material e simbólica) – são produtos da abstração e concepção, das 

práticas sociais e das práticas espaciais cotidianas dos diferentes sujeitos que nelas habitam. 

Cabe destacar que as práticas espaciais revelam os diferentes modos de uso do 

espaço urbano – que se dão conforme os interesses e valores envolvidos, e as necessidades 

individuais ou coletivas –, como também as relações/contradições das práticas sociais. Elas 

(as práticas espaciais) são condição necessária para a apropriação/produção/reprodução do 

espaço urbano, como também para a formação de múltiplos territórios e territorialidades. 
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Além disso, as práticas espaciais se constituem como dimensão importante para a 

construção de imagens e representações em relação à cidade. Isso significa dizer que, se a 

dimensão do vivido se restringe aos espaços mais imediatos do espaço urbano, se os sujeitos 

apresentam certo desconhecimento dos vários lugares que compõem a cidade, a maneira como 

irão representá-la pode-se revestir de um alto grau de generalidade.  

Assim, ao se questionar os alunos-jovens acerca das práticas espaciais que eles 

estabeleciam com a cidade onde moram, como utilizavam e se relacionavam com o espaço 

urbano, a maioria afirmou que as práticas espaciais (cotidianas ou as dos finais de semana) 

inscritas e instauradas na e com a cidade são rotineiras, se reduzem aos espaços mais 

imediatos e estão restritas, basicamente, aos trajetos e percursos que realizam entre as 

dimensões espaciais residência-trabalho e residência-universidade. 

Mesmo que essas práticas espaciais sejam rotineiras, elas combinam modos 

singulares de conhecimento espacial, dependem da compreensão da realidade e da experiência 

integral com o espaço urbano. Esse conhecimento, por sua vez, irá influenciar nas múltiplas 

decisões que os sujeitos precisam tomar ao fazer uso, ao se apropriar e ao se deslocar pelos 

diferentes lugares da cidade. Logo, as práticas espaciais dos alunos-jovens, resultam em um 

conjunto de conhecimentos detalhados dos lugares da cidade, que pode ser ensinado e 

aprendido formalmente.  

Pensar as práticas espaciais é, portanto, refletir sobre a mobilidade, os modos de 

uso do espaço urbano e a forma como os alunos-jovens se relacionam e se apropriam dos 

diversos lugares da cidade. A mobilidade, como se sabe, é um componente importante de 

inserção dos sujeitos no espaço urbano e de conhecimento das relações espaciais.  

Em face disso, utilizando-se de informações disponibilizadas pelos sujeitos da 

pesquisa nos grupos de discussão, nas narrativas e nas entrevistas, pode-se observar que o 

deslocamento cotidiano e os modos de uso do espaço urbano estão condicionados, em grande 

parte, por obrigações reais do dia a dia dos alunos-jovens.  Eles efetivam dois tipos de 

mobilidade no espaço urbano: uma que diz respeito à escala local, ao espaço intraurbano, que 

faz parte do cotidiano de quem mora e estuda na mesma cidade; e outra que contempla a 

escala local e a escala regional, uma vez que alguns jovens cursam o nível superior numa IES 

localizada em outra cidade, fazendo o seu deslocamento exceder os limites territoriais de seu 

município. Acompanhe-se o que foi referido por alguns dos alunos-jovens: 

 

Não tenho o costume de sair muito, mas às vezes vou a lanchonetes, costumo ir ao 

lago fazer caminhada. No meu bairro não tem muitos pontos de lazer e nem 

comerciais, então o vínculo está em residir. Na cidade faço as atividades que são 
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necessárias ao dia a dia, como ir a pontos comerciais, ir à faculdade, ir ao banco ou 

ao hospital. (EM-AJ 01). 

 

Lá na minha cidade só tem alguns lugares que eu vou, é da casa onde eu moro para o 

meu serviço, de vez em quando vou à casa de parentes e à praça, que é o ponto 

principal de encontro das pessoas. Eu gosto também de ir à igreja nos finais de 

semana. Tirando isso é raridade fazer outras coisas lá. Minha vida na cidade é uma 

rotina. (GDM-AJ 04). 

 

A minha cidade é bastante pequena, assim o uso que faço dos lugares é para realizar 

as atividades de lazer na praça, em alguns barzinhos, locais de lanche e também 
deslocamento de casa para o trabalho. Como eu trabalho com serralheria, então eu 

estou em diversos lugares da cidade. O meu deslocamento é constante, montando 

grades, fazendo soldas, então essa é a minha relação com a minha cidade, 

trabalhando, praticando esporte e tentando me divertir quando sobra tempo.  (GDM-

AJ 02). 

 

Não se pode, portanto, deixar de fazer menção sobre a mobilidade motivada pelo 

consumo de bens e serviços. Ao não encontrar os serviços para atendimento de suas 

necessidades básicas (banco, lotérica, supermercado, panificadora, hospital etc.) no bairro 

onde moram, os alunos-jovens precisam se deslocar para outros lugares da cidade a fim de 

supri-las. Há, também, outro tipo de deslocamento dos jovens pelos lugares da cidade, que se 

dá mais especificamente nos finais de semana, mas não com muita frequência. Está 

relacionado à busca de realização de atividades de lazer e de diversão, à necessidade de 

encontrar os amigos (Quadro 2). 

Nesse sentido, o quadro de referência espacial dos jovens não é limitado à rua, ao 

bairro onde mora, trabalha ou estuda. Eles possuem referências de outros lugares que não 

somente os espaços mais imediatos de realização da vida, pois circulam por eles, os vê pela 

mídia, os conhece a partir das imagens e representações trazidas pelos professores e colegas 

para a sala de aula, pela troca de experiência com os amigos etc. Isso implica dizer que os 

jovens podem conhecer outros lugares por meio da imaginação.  

Interessa observar que muitos dos fatores que eventualmente poderiam provocar a 

imobilidade e/ou mobilidade espacial descendente nos grandes centros urbanos – como a 

questão econômica, a dificuldade de acessibilidade, a localização espacial da moradia, entre 

outros – não se apresentam como principais elementos que implicam o baixo deslocamento 

dos sujeitos da pesquisa, nas cidades que habitam.  
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Quadro 2 – Formas de uso do espaço urbano e os lugares, paisagens e eventos frequentados/vivenciados pelos alunos-jovens dos cursos de Geografia da UFG e UEG 

– Mesorregião Sul Goiano (2012-2013) – na sua cidade de origem 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013.   Organizado pela autora a partir das narrativas, dos grupos de discussão e das entrevistas. 

Unidades de informação 
Lugares, paisagens e eventos 

frequentados/vivenciados 
Formas de uso 

EC-AJ 05 

EJ-AJ 03 

EM-AJ 01 

EPR-AJ 04 
EQ-AJ 02 

GDC-AJ 01 

GDC-AJ 02 

GDC-AJ 03 

GDC-AJ 04 

GDJ-AJ 01 

GDJ-AJ 03 

GDM-AJ 01 
GDM-AJ 01 

GDM-AJ 02 

GDM-AJ 03 

GDM-AJ 04 

GDPR-AJ 02 

GDPR-AJ 03 

GDPR-AJ 06 

GDQ-AJ 01 
GDQ-AJ 02 

GDQ-AJ 03 

GDQ-AJ 06 

NC-AJ 19 

NC-AJ 20 

NC-AJ 22 

NC-AJ 23 

NC-AJ 24 
NC-AJ 26 

NM-AJ 10 

NM-AJ 11 

NM-AJ 14 

 

NPR-AJ 69 

NPR-AJ 73 

NPR-AJ 74 

NPR-AJ 82 
NPR-AJ 85 

NQ-AJ 33 

NQ-AJ 39 

NQ-AJ 59 

NQ-AJ 60 

Ambiente de trabalho; casa; ruas; bairro; praças; 

universidade; escola; supermercados; lan house; 

lojas; Prefeitura Municipal; serralheria; comércio; 

casa de amigos, de vizinhos e/ou parentes. 

 

Atos banais para realização das 

atividades cotidianas 

(ir ao trabalho, à universidade, 

visitar os amigos, ir ao 

supermercado etc.) 

EJ-AJ 03 

GDM-AJ 01 
GDM-AJ 02 

GDM-AJ 03 

GDPR-AJ 01 
GDPR-AJ 06 

GDQ-AJ 01 

NC-AJ 20 
NC-AJ 22 

 

NM-AJ 14 

NPR-AJ 83 
 

Bares; sorveteria; feira; restaurante comunitário; 
lanchonete; pizzaria. 

Consumo 
(alimentação e bebida) 

EJ-AJ 03 

EM-AJ 01 

EPR-AJ 04 

EQ-AJ 02 

GDC-AJ 01 

GDC-AJ 04 

 

GDJ-AJ 02 

GDJ-AJ 04 

GDM-AJ 01 

GDM-AJ 02 

GDM-AJ 04 

GDPR-AJ 01 

GDQ-AJ 02 

GDQ-AJ 03 

NC-AJ 24 

NC-AJ 27 

NC-AJ 30 

 

NM-AJ 10 

NM-AJ 11 

NM-AJ 14 

NPR-AJ 82 

NPR-AJ 83 

 

NPR-AJ 85 

NPR-AJ 88 

NQ-AJ 39 

NQ-AJ 59 

NQ-AJ 60 

Ginásio e quadras de esportes e lazer; campo de 

futebol; parque de diversão; feira; praça do 

bairro; clubes; lagos; cachoeiras; represa; 

parques; cinema; ruas; festas; casa de amigos; 

pista de caminhada do bairro; Clube do Povo; 

represas; Festa da Pecuária; Festa do Tomate; 

Lago Recanto das Araras; Parque Ecológico; 

Praça do Relógio; Cachoeira do Maratá; Lago 

Municipal Rogério Gomide; Lago Azul; Igreja. 

Lazer e diversão 

 

GDC-AJ 01 

GDC-AJ 02 
GDJ-AJ 04 

GDM-AJ 01 

GDM-AJ 03 

 

GDQ-AJ 01 

GDQ-AJ 03 
NM-AJ 11 

NPR-AJ 70 

NPR-AJ 74 

 

NPR-AJ 82 

NPR-AJ 83 

NPR-AJ 88 

NQ-AJ 60 

 

  Festas; casa de amigos; praças; ruas; feira; pista 

de caminhada do bairro; cinema; Morro de São 
João; universidade; igreja; Festa da Pecuária; 

Festa do Tomate; Lago Recanto das Araras, 

Parque Ecológico; Praça do Relógio; Lago 

Municipal Rogério Gomide. 

Ponto de encontro 

(sociabilidade) 
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Mesmo considerando que os alunos-jovens apresentam baixo poder aquisitivo, o 

que os levaria a ter dificuldade para custear o transporte (seja ele formal ou informal), que 

suas cidades não dispõem de transporte público urbano, que o número de veículos que 

circulam não seja suficiente para atender todos os bairros da cidade ou que a condição física 

dos coletivos esteja precária, a acessibilidade urbana dos jovens não se vincula ao serviço de 

transporte público, já que suas cidades são pequenas e, em muitos casos, eles poderiam fazer 

seus trajetos e percursos a pé. Ademais, 61,3% dos jovens (Tabela 17, p. 114) envolvidos na 

pesquisa possuem moto. Isso permite pensar que os jovens poderiam usufruir do espaço 

urbano como um todo e não de forma fragmentada e esporádica.  

A explicação para a baixa mobilidade espacial dos alunos-jovens pode ser 

encontrada no fato de que a maioria desses sujeitos trabalha o dia todo e cursa o nível superior 

à noite. Alguns dos jovens relataram que, para que possam estudar aos sábados, realizar 

trabalhos de campo durante a semana, executar atividades de estágio ou sair mais cedo para 

viajar para a cidade onde se localiza a universidade em que estudam (isso para os jovens que 

moram em outra cidade), acabam negociando o horário de trabalho, reduzindo, inclusive, o 

tempo disponível para almoço e/ou folgas. Logo, dispõem de pouco tempo no dia a dia para 

circular pelo espaço urbano. Isso significa dizer que os deslocamentos são influenciados pelo 

cotidiano dos jovens, que é marcado pelo mundo do trabalho, pelos estudos e/ou obrigações 

domésticas.   

Nos finais de semana, quando teoricamente os alunos-jovens teriam mais tempo 

para circular por outros espaços da cidade a fim de praticar atividades de lazer e/ou 

simplesmente para “flanar”, muitos acabam ficando reclusos em casa, seja porque a maioria 

desses lugares não dispõe de muitas opções de lazer (Quadro 2), seja para fazer atividades da 

universidade, para assistir televisão, namorar, dormir, descansar e/ou para ajudar nas tarefas 

domésticas (cf. Tabela 27, p. 123).  

Em síntese, pode-se constatar quatro formas de uso do espaço urbano por parte 

dos sujeitos da pesquisa: (1) relacionada aos atos banais para realização das atividades 

cotidianas, como ir ao trabalho, à universidade, visitar os amigos, ir ao supermercado, entre 

outros; (2) para o consumo de alimentação e bebida em bares, sorveterias, feira, restaurante, 

lanchonete ou pizzaria; (3) para lazer e diversão, seja nas ruas do bairro, nas praças, nos 

parques, lagos, cachoeiras e serras, na igreja, no cinema, nos bares e festas etc.; (4) ponto de 

encontro, em que os jovens frequentam alguns lugares da cidade – utilizados também para 

descansar, divertir-se e/ou praticar atividades de lazer – como praças, ruas, pista de 
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caminhada, universidade, igreja, entre outros, para estabelecer relações de sociabilidade, para 

encontrar/estar com os amigos, com a família (Quadro 2).   

Segundo Carlos (2007b), os movimentos cotidianos na cidade, ou seja, os 

momentos de uso do espaço para realização dos atos mais banais do cotidiano (como ir ao 

trabalho, ao supermercado, à feira, visitar amigos e/ou familiares), do consumo do espaço, do 

lazer, do “flanar”, aparecem como fatores importantes do processo de 

produção/apropriação/reprodução do espaço urbano, por meio do corpo humano.  Esse uso, 

por sua vez, deixa marcas profundas no espaço, cria traços que organizam comportamentos, 

determinam gestos.  

Do que foi dito, resta dizer, então, que se as práticas espaciais dos jovens são 

restritas, se eles não circulam pelos espaços da cidade, se se sentem privados de vivenciar 

suas paisagens, seus lugares, seus eventos, isso irá dificultar e/ou minimizar a possibilidade de 

construírem territorialidades no espaço urbano, como também irá refletir na dificuldade de 

construírem representações e identidades da cidade.  

Em síntese, os alunos-jovens que participaram dos grupos de discussão, das 

entrevistas e das narrativas apresentam práticas espaciais (cotidianas e as dos finais de 

semana) e modos de uso do espaço urbano que se assemelham. No entanto, é possível 

observar que alguns jovens apresentaram dificuldades em fazer uma representação do seu 

lugar de vivência em detrimento de outros. As representações dos jovens que moram nas 

cidades de Água Limpa, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Caçu, Cromínia, Ipameri, 

Ipiaçu, Marzagão, Orizona, Paranaiguara, Piracanjuba, Pontalina, se restringiram a 

generalizações empíricas das cidades que habitam, como se observou no Quadro 1.  

Em contrapartida, os jovens que moram nas cidades de Caldas Novas, Catalão, 

Jataí, Morrinhos, Pires do Rio e Quirinópolis apontaram imagens e fizeram representações 

que se sobressaem aos aspectos genéricos (materiais e de identidade) do lugar em que vivem. 

Eles também destacaram alguns conceitos considerados importantes na análise geográfica da 

cidade, que pouco apareceram nos discursos dos jovens que moram nas demais cidades, como 

por exemplo: crescimento demográfico, planejamento urbano, crescimento urbano 

desordenado, infraestrutura, segregação socioespacial, verticalidades, horizontalidades, 

relação cidade-campo, valorização do espaço urbano, espaço público, entre outros.   

Diante disso, surge um questionamento: o que contribuiu para que esses sujeitos 

tenham demonstrando uma melhor capacidade de raciocínio, de abstração, organização, 

articulação e sistematização de ideias nas imagens e representações feitas com relação à 

cidade que habitam?  
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Acredita-se que tanto a ausência de referências a lugares, paisagens e/ou eventos 

representativos e de identidade quanto a construção de imagens e representações feitas de 

forma genérica e fragmentada podem ser justificadas por três razões principais.  

Uma está no reduzido horizonte geográfico dos jovens, o que se explica pelas 

práticas espaciais e modos de uso do espaço urbano que são restritos ao bairro em que vivem 

e no trajeto casa-trabalho-universidade.  

A segunda tem a ver com a mídia,
45 

que não tem desempenhado esse papel em 

Água Limpa, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Caçu, Cromínia, Ipameri, Ipiaçu, 

Marzagão, Orizona, Paranaiguara, Piracanjuba, Pontalina, São Miguel do Passa Quatro e Três 

Ranchos. Com exceção de Três Ranchos, que é uma cidade turística, e o turismo, segundo 

Silva (2012, p. 182) é “[...] um instrumento de promoção de representações e imagens que 

condicionam não somente os turistas, mas também os próprios moradores [...]”, as demais 

cidades não estão na mídia local/regional e, portanto, não existem elementos representativos e 

com a capacidade de fazer os jovens obterem uma visão de lugares e paisagens que, muitas 

vezes, não fazem parte de sua vivência cotidiana.   

Quando existem reportagens na mídia sobre essas cidades, na maioria das vezes, 

elas trazem informações sobre festas e acontecimentos e/ou tratam dos problemas 

relacionados à violência e às pessoas envolvidas nessas práticas. Isso pôde ser constatado na 

dificuldade encontrada quando se buscou pesquisas que tratassem desses lugares, para que 

assim pudessem ajudar na caracterização feita dos municípios e das cidades de origem dos 

alunos-jovens. Cabe ressaltar que só foi possível realizá-la graças aos dados e informações 

disponibilizadas pelos órgãos oficiais do Estado de Goiás. 

A terceira razão está no fato de os professores não terem considerado esses 

lugares como referência da discussão dos conteúdos de suas respectivas disciplinas em sala de 

aula, não terem utilizado bibliografias de pesquisadores e estudiosos que se propuseram a 

estudar essas cidades, assim como também não terem trazido representações e imagens suas 

sobre tais cidades, seja porque não moram em uma ou outra, seja porque não as conhecem ou 

também porque não são objeto de investigação deles. Parte-se do princípio de que não se 

ensina o que não se sabe. E esse conhecimento acerca da cidade pode ser alcançado a partir 

das imagens e representações construídas/veiculadas pela mídia, por pesquisas realizadas por 

                                                             
45 Como veículo que atua como agente constitutivo do processo de construção/transmissão de determinadas 

representações e imagens da cidade, que poderia definir a forma dos jovens olharem a cidade, seus lugares e suas 

paisagens. 
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pesquisadores, estudiosos e/ou pelos próprios professores sobre essas cidades, e pela vivência 

e/ou experiência urbana.  

Isso quer dizer que os professores possuem um papel significativo nesse processo, 

uma vez que são eles que vão planejar-definir-executar atividades de ensino que possam 

valorizar os aspectos da vida cotidiana dos alunos; que vão decodificar as imagens e 

representações (dialeticamente construídas a partir da vivência e experiência urbana, assim 

como da apropriação de imagens midiáticas sobre esses lugares) desses sujeitos sobre sua 

cidade e confrontá-las com o conhecimento científico; e que vão guiar os jovens de maneira a 

conseguirem suscitar novos questionamentos e favorecerem um novo olhar para as 

determinações sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais presentes/atuantes no 

processo de produção/apropriação/reprodução do espaço urbano, de forma mais abstrata e 

complexa. Logo, os professores acabam influenciando, consciente ou inconscientemente, as 

representações dos alunos-jovens sobre a sua cidade (e o mundo) com o seu discurso. 

Com isso, busca-se, na sequência, compreender se de fato essas representações 

dos alunos foram influenciadas pelos professores. Para tanto, valeu-se da análise das 

informações coletadas nas narrativas dos alunos-jovens, nos grupos de discussão e nas 

entrevistas. Realizou-se também consultas nos planos de ensino das disciplinas de conteúdos 

específicos a que se teve acesso, dos cinco cursos de licenciatura em Geografia onde se 

desenvolveu a pesquisa, para verificar se há conteúdos programáticos e bibliografias que 

tratam do lugar de vivência dos jovens. Além disso, fez-se um levantamento junto aos 

currículos lattes dos professores responsáveis por tais disciplinas, visando verificar se eles 

desenvolvem pesquisas próprias sobre a cidade ou município em que está inserida a 

universidade na qual os alunos-jovens estudam, ou de cidades circunvizinhas onde vivem 

alguns dos jovens. 

 

3.4 Aproximações entre o vivido-percebido-concebido e o que é trabalhado nas 

disciplinas de conteúdos específicos dos cursos de formação de professores de Geografia 

 

Entende-se que se o professor tomar o lugar de vivência dos alunos-jovens como 

referência para as discussões dos conteúdos, num encontro/confronto do conhecimento 

empírico com o conhecimento cientificamente produzido e do local com o global, ele poderá 

contribuir para que os alunos possam fazer abstrações, comparações, inferências, 

generalizações, estabelecer relações entre o geral e o particular, analisar/sintetizar os 
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principais aspectos observados, conhecer e compreender melhor a realidade em que estão 

inseridos, reelaborar o pensamento e construir um novo conhecimento.  

Assim, a partir da análise das informações coletadas junto aos alunos-jovens, por 

meio do grupo de discussão, das entrevistas e das narrativas, pôde-se observar que, no geral, 

eles conseguem estabelecer relações entre vários conteúdos trabalhados em sala de aula, o seu 

cotidiano e a sua espacialidade local. Verificou-se, também, que as vivências e experiências 

cotidianas concretas dos alunos-jovens com o lugar que habitam nem sempre são 

consideradas pelos professores das disciplinas de conteúdos específicos como ponto de 

partida para a discussão dos conteúdos.  

Alguns alunos-jovens do curso de Geografia na UEG/Quirinópolis afirmaram que 

a discussão dos conteúdos em sala de aula contribui para que eles façam uma análise 

geográfica do lugar em que vivem. Mas fizeram questão de ressaltar que nem todos os 

professores levam em consideração a realidade espacial dos alunos e que a compreensão que 

vão ter de espaço, seja ele rural ou urbano, “depende da disciplina e do professor”. (NQ-AJ 

40). Alguns dos jovens apontaram, ainda, a importância de os professores trabalharem os 

conteúdos das disciplinas numa perspectiva que permita a aproximação com o espaço vivido 

deles. Veja-se: 

 
O lugar como categoria de análise da Geografia permite ensinar e mostrar o 

cotidiano e as formas de convivência da sociedade. (NQ-AJ 42).  

 

O que marca nossa vida é o bairro onde nascemos e acredito que cada um de nós 

tem um grau de pertencimento com o bairro de vivência. (NQ-AJ 33).  

 

O lugar é a categoria de análise que mais pode nos identificar e que pode 

compreender nossas práticas com o espaço, já que engloba nossa vivência cotidiana. 

(NQ-AJ 34). 

 

No geral, as disciplinas que mais contribuem para essa compreensão, segundo os 

alunos, são Climatologia, Teoria da Região e Regionalização, Geografia Agrária, Geografia 

Cultural e Geografia Urbana. Assim, ao solicitar que destacassem elementos que fazem parte 

do seu cotidiano e que são considerados nas discussões empreendidas em sala de aula, os 

jovens apontaram alguns aspectos socioeconômicos, políticos, culturais, físico-naturais e os 

movimentos sociais no campo. Acompanhe-se o que disseram:  

 

Quando os professores falam dos aspectos físicos e socioeconômicos, do 

crescimento demográfico, da mudança do clima (NQ-AJ 39). Principalmente nos 

aspectos físicos, paisagens que podemos identificar, nas estradas e rodovias voltando 

para casa (rios, serras, vegetação etc.). (NQ-AJ 59).  
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A globalização, a desigualdade e a opressão das empresas sobre a população. (NQ-

AJ 53) A discussão do espaço urbano e do espaço rural e os impactos ambientais e 

questões socioculturais. (NQ-AJ 34). 

 

O curso está me ajudando a entender como uma região se caracteriza conforme os 

aspectos políticos, econômicos, culturais e como a identidade e as diversas culturas 

influenciam no meio em que vivemos. A partir das aulas de Teoria da Região 

consigo perceber como o Estado constrói e destrói uma região devido ao seu forte 

poder de autoridade e que o principal elemento da região é a comunidade, porque 

através da cultura pode-se caracterizar o meio em que vivemos. (NQ-AJ 35). 

 
Em especial consigo relacionar as discussões com os elementos naturais. Moro em 

área rural e convivo com a natureza frequentemente. Mas as questões agrárias estão 

presentes em minha experiência, pois moro próximo a um antigo assentamento do 

MST, em que o INCRA destinou as terras a famílias e atualmente já tem várias casas 

construídas para os assentados. (NQ-AJ 61). 

 
Pelo fato de minha cidade ter profundos conteúdos de ruralidades, na disciplina de 

Geografia Agrária consegui me identificar em algumas discussões. Quando por 

exemplo tivemos a oportunidade de discutir sobre reforma agrária logo observei que 

envolvia minha espacialidade local, pois moro próximo a um Assentamento Agrário. 

Consegui, também, fazer uma leitura mais ampla do espaço em que vivo por meio 

de alguns conteúdos trabalhados na disciplina de Geografia Urbana, através de 

discussões percebi e conheci as lógicas que constroem o espaço urbano em que vivo. 

(EQ-AJ 02). 

 

Para os alunos-jovens do curso de Geografia de Pires do Rio, apesar de ainda 

serem poucos os professores que contextualizam os conteúdos, que utilizam a espacialidade 

local como eixo das discussões em sala de aula, muito do que vivenciam no cotidiano eles 

conseguem visualizar e estabelecer relação com os conteúdos que foram discutidos pelos 

professores em algumas das disciplinas do curso. Dentre elas, citaram a Geografia Cultural, a 

Geopolítica, a Geografia Urbana e a Geografia do Turismo, que discutem temas relacionados 

à cultura e à política local, à relação homem-natureza, ao espaço urbano e à paisagem como 

recurso turístico.    

 

A Geopolítica, a Geografia Cultural que estuda a cultura do local e a tradição que 

tem em todos os lugares. (NPR-AJ 83). 

 

Na sala discutimos as nascentes em um local onde foi construído o lago municipal 

Rogério Gomide, discutimos também a política local, sempre  buscando uma relação 

entre a cidade e a sala de aula. (NPR-AJ 88). 

 

O homem em sua relação com o meio, participando tanto da sua construção quanto 
da sua destruição. (NPR-AJ 78). 

 

Na Geografia Urbana estudamos a construção da cidade e a relação campo-cidade. 

(NPR-AJ 88). 

 

 Em Geopolítica, posso perceber as jogadas políticas com a construção de uma 

praça; em Geografia do Turismo, são citados exemplos da cidade como a Cachoeira 

do Maratá. (NPR-AJ 82). 
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Durante o curso os professores de Geografia Urbana instigaram a gente para fazer 

relação do conteúdo com o desenvolvimento da cidade, e em Geografia Agrária, 

para verificarmos o desenvolvimento do campo. (NPR-AJ 78). 
 

Segundo dois jovens, o que mais dificulta a realização de discussões sobre o local 

está relacionado ao fato de que “a maioria dos professores são de fora, as discussões 

geralmente são relacionadas à cidade deles, então é meio complicado” (GDPR-AJ 02). Em 

contrapartida, “quando eles conhecem e circulam pela cidade, se relacionam com ela, é 

diferente. Eles conseguem articular o conteúdo com a realidade local. É o que facilita a nossa 

compreensão do lugar, de entender o que ocorre no lugar”. (GDPR-AJ 05)   

Outro aluno-jovem ressaltou, ainda, a importância de se realizar trabalhos de 

campo na cidade de Pires do Rio e/ou na região, pois durante o curso veem muitas discussões 

relacionadas a outras escalas e praticamente não é trabalhado o local, numa correlação com o 

global, em sala de aula.  

 

Apesar de eu ter tido interesse em cursar Geografia pelos aspectos sociais e naturais 

da região, as discussões em sala de aula pouco são relacionadas com a região de 

Pires do Rio, pois a maioria dos trabalhos de campo são feitos fora, em outras 

cidades. (NPR-AJ 86). 

 

Aqui reside a necessidade de os professores dos cursos de Geografia superarem a 

ideia de que, pelo fato de o aluno-jovem morar e, de certa forma, conhecer a sua cidade (ou 

apenas alguns lugares), será capaz de relacionar/confrontar os conteúdos trabalhados em sala 

de aula com todos os aspectos do seu cotidiano e, principalmente, com os componentes físicos 

do espaço geográfico. Vale destacar que o papel dos professores é de fazer a mediação entre o 

conhecimento empírico do aluno e o conhecimento científico. Ademais, o aluno deverá ser 

mobilizado a realizar pesquisas sobre os variados fatores de ordem físico-natural, social, 

econômica, política e simbólico-cultural-identitárias de sua cidade. Esses fatores, em 

interação dialética, imprimem suas marcas no processo de produção do espaço em que o aluno 

está inserido e, portanto, são passíveis de trabalhos de campo na escala local/regional. 

Por mais que seja relevante a realização de trabalhos de campo em outras escalas, 

para que os alunos possam conhecer outros lugares, outras espacialidades para além da sua 

realidade concreta mais imediata e possam verificar que há diferentes dimensões e medidas 

dos fenômenos socioespaciais – e isso deve ser garantido aos alunos pelos cursos de 

Geografia –, é preciso que os professores também tomem o local como escala espacial 

importante para a análise geográfica. 
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Segundo Gomes (2008), os fenômenos geográficos podem ser analisados em 

variadas escalas e seguindo diferentes esferas territoriais, tendo em vista que um mesmo 

processo pode ocorrer, e normalmente ocorre, em diversas escalas. Logo, os temas da 

Geografia que são estudados não precisam ficar limitados ao universo do “distante”. Muitos 

deles estão, também, localizados no nosso cotidiano. 

De fato, o trabalho de campo é um instrumento metodológico, ou melhor, uma 

ferramenta didático-pedagógica essencial às diferentes disciplinas de conteúdos específicos 

que fazem parte do currículo dos cursos de Geografia, uma vez que ele contribui para que 

professores e alunos façam uma leitura crítica do espaço geográfico. Mas seu principal 

desafio é superar a ideia (e prática?) recorrente de se “reconhecer na prática” a teoria 

trabalhada em sala de aula.  

O trabalho de campo precisa tornar-se efetivamente um instrumento que 

possibilite ao aluno observar, investigar, refletir e dialogar com a realidade que o cerca, que o 

estimule a desenvolver um raciocínio geográfico, e que o propicie a construção teórico-

conceitual e espacial acerca dos fenômenos geográficos que ocorrem em diferentes 

espacialidades. E o registro, sistematização, análise e interpretação dos resultados das 

atividades de campo precisam, posteriormente, ser apresentados e discutidos em sala de aula, 

bem como ser integrados a situações de ensino.  

No caso dos alunos-jovens do curso de Geografia da UEG/Morrinhos, estes 

disseram que não são todos os professores que relacionam o conteúdo trabalhado nas aulas 

com o cotidiano deles e com a espacialidade local. E isso, segundo eles, se faz necessário para 

que as aulas se tornem mais interessantes e para que a aprendizagem seja significativa. 

Também expressaram a importância do professor na organização de atividades de ensino que 

oportunizem o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual dos alunos. Veja-se como 

se manifestaram três alunos-jovens: 

 

Eu sinceramente não consigo ver muito os professores considerarem o lugar que a 

gente vive nas discussões dos conteúdos em sala de aula. São poucas as disciplinas 

que possibilitam isso e professores também que veem a necessidade de levar o aluno 

a entender isso, a fazer essa correlação do conteúdo com o seu cotidiano. Essa 

questão depende de cada professor. Eu acho que tem professor que se preocupa em 

fazer essa formação voltada para o entendimento do aluno com seu o seu cotidiano, 

com o espaço em que ele vive, mas outros preferem mais transmitir o conteúdo, são 

mais preocupados que a gente aprenda mais o conteúdo em si do que aprender a 

entender melhor o nosso papel no nosso espaço.  (EM-AJ 01). 

 
Com os exemplos do dia a dia a aula fica mais interessante, e se o professor 

considera nossas experiências vividas, a gente consegue compreender melhor os 

conceitos e conteúdos trabalhados nas aulas. (NM-AJ 13).   
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A nossa aprendizagem depende muito da dedicação do professor em passar aquele 

conteúdo também, em ministrar essas aulas... Tem certas disciplinas que você acaba 

aprendendo mais, não sei se é porque o professor puxa mais, cobra mais. Acho que é 

porque ele contextualiza mais os conteúdos com o cotidiano do aluno. (GD-AJ 01). 

 

Ao serem questionados sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula que têm 

lhes permitido fazer uma leitura geográfica do lugar que habitam, os alunos-jovens disseram 

que são aqueles que tratam da relação das pessoas com o espaço geográfico, dos vínculos 

criados e estabelecidos com o lugar, da forma como os espaços são apropriados e usados pela 

sociedade, dos impactos ambientais gerados pela expansão urbana desordenada e pelo uso da 

terra pela agricultura e pecuária, da cultura local e da questão do poder político na 

organização e estruturação do espaço, os quais são abordados e discutidos, mais 

especificamente, nas disciplinas de Geografia Urbana, de Geografia Agrária, de Teoria da 

Região e Regionalização, Geografia Cultural e Geopolítica.  

 

Em Geografia Urbana discutem-se muito a cidade e a relação do homem com o 

espaço urbano, as nossas ações dentro da cidade. E isso estimula a gente a pensar a 

cidade, a pensar como sujeito, como cidadão que está inserido em um espaço local, 

global. Eu acho muito interessante quando são tratados temas como gestão pública, 

planejamento urbano que, em Morrinhos, faz-se necessário, principalmente, para 

diminuir a segregação espacial de alguns bairros periféricos. (NM-AJ05). 

 

A matéria de Teoria da Região e Regionalização, que eu acho que ela envolve muito 

também assim o cotidiano da gente. Tem coisas assim que é notável no cotidiano, 

como a questão de culturas diversificadas das regiões, a questão de logística 
comercial e empresarial, os meios de ligação entre cidades, redes de empresas, 

transportes. E em Geografia Urbana também a gente vê muito isso. (GD-AJ 02). 

 

A disciplina de Geografia Urbana, ela serve para eu compreender a minha cidade, se 

ela é um elemento de importância ou não naquela localidade, se ela serve de 

influência para as outras cidades vizinhas, naquela questão de rede urbana, porque 

na minha cidade (Pontalina) o ponto marcante dela é a moda íntima. Ela distribui 

para vários lugares, para outras regiões, outras cidades, e esse é um ponto de 

influência da minha cidade. Então essa disciplina me faz ter essa compreensão do 

conteúdo com as questões da minha cidade. (GD-AJ 03). 

 

Em Geografia Urbana a dinâmica da cidade (NM-AJ 04), o processo de urbanização 
(NM-AJ 08), migrações, urbanização desordenada e os impactos ambientais urbanos 

(NM-AJ 08). 

 

A influência do capital na transformação do espaço urbano e as erosões que rodeiam 

a cidade, que vi na disciplina de Geomorfologia. (NM-AJ 11). 

 

Da área física é Geomorfologia, que discute os aspectos físicos da paisagem, 

principalmente as erosões. Nós tivemos um trabalho que nós tínhamos que buscar, 

procurar alguma erosão no nosso município e fazer um trabalho em torno dessa 

erosão. Então toda a turma fez um trabalho sobre erosões no município. Então a 

gente pode ter contato, a gente pode aprender um pouco mais sobre isso, sobre as 
causas, sobre as consequências e também sobre as medidas de contenção. (EM-AJ 

01). 
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A Geografia Cultural, que trata da cultura local, e a Geografia Urbana, que discute 

as questões urbanas (NM-AJ 14). 

 

A disciplina de Geopolítica, que fala dos governos, faz discussões sobre a política, e 

Geografia Agrária, que fala do mau uso das terras. (NM-AJ 18). 

 

Na concepção dos alunos que cursam Geografia na UFG de Jataí, alguns 

conteúdos trabalhados em sala de aula têm-lhes possibilitado obter uma visão crítica de 

mundo e da realidade em que estão inseridos. Ao solicitar que citassem exemplos, eles 

destacaram a relação homem-natureza e os problemas ambientais ocasionados pela ação 

antrópica, o desenvolvimento do agronegócio, o desmatamento, as mudanças no espaço 

urbano ao longo dos anos e a segregação socioespacial. Na fala dos jovens, as disciplinas que, 

em geral, levam em consideração a realidade concreta e específica deles, são: Geografia 

Urbana, Geografia da Indústria, Geografia Agrária e Impactos ambientais do Uso da terra. 

Veja-se o que disseram: 

 

Em geral todas as disciplinas são ministradas a nós fazem referência a nossa 

espacialidade local, nas quais são realizados campos para que se possa conhecer e 

observar melhor. Ao se deparar com determinadas situações que nos remetem a algo 

já discutido em sala de aula, sobre a cidade e o campo, a gente passa a ter uma visão 

crítica sobre o evento, sobre a realidade e não apenas um olhar simplista. (EJ-AJ 
03). 

 

Consigo compreender melhor o cotidiano, as relações estabelecidas entre as pessoas 

e a natureza, as práticas escolares que são exercidas, o desenvolvimento do 

agronegócio e, em consequência, o desmatamento. (NJ-AJ 03). 

 

No geral, as disciplinas que discutem elementos que fazem parte do meu dia a dia 

são as que tratam das alterações promovidas na natureza pelo homem, como o 

desmatamento, dos impactos ambientais relacionados ao uso e ocupação do solo, 

que gera erosões, causando prejuízos ambientais e para o proprietário rural, as que 

discutem as formas de ocupação urbana em áreas impróprias e o trânsito caótico. 

(GDJ-AJ 02).  
 

São as disciplinas de Geografia Agrária e Urbana, que relacionam as mudanças na 

paisagem do campo e da cidade, as alterações promovidas no bairro/cidade ao longo 

dos anos; a diferenciação social observada nas edificações, nos bairros, a segregação 

urbana, a influência política do município como polarizadora de alguns serviços, 

tornando-a significativa para a região sudoeste. (NJ-AJ 48). 

 

A disciplina de Geografia urbana que discute o urbano no sentido da segregação 

social, valorização de bairros, e até a Geografia da Indústria, que trata das 

consequências do modo de produção capitalista, que ao trazer indústrias transforma 

a cidade, gera suas contradições, como desemprego, desigualdade social, 
segregação. (NJ-AJ 51) 

 

Nas exemplificações produzidas pelos alunos-jovens do curso de Geografia de 

Catalão acerca da relação dos conteúdos trabalhados em algumas disciplinas do curso com o 

lugar em que vivem, podem-se identificar referências às contradições da cidade; a um 
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conjunto de objetos reais-concretos que constituem a paisagem urbana, que tem sido alterada, 

criada e recriada pelo trabalho humano e pela técnica, segundo as concepções, necessidades e 

anseios dos habitantes que com elas se interagem; à ação do homem sobre o meio, que acaba 

gerando impactos ambientais; e ao espaço urbano como projeção espacial das relações de 

poder, da cultura e da economia. Um dos jovens disse, inclusive:  

 

Se pensar geograficamente é você conseguir fazer uma síntese dos múltiplos 
problemas e acontecimentos presentes no espaço, penso que consigo observar as 

discussões feitas em sala de aula com o lugar em que vivo. Então, você pega 

questões econômicas, políticas, demográficas, culturais e tenta correlacionar tudo 

isso para entender as transformações do espaço geográfico. (EC-AJ 05). 

 

Ao serem questionados se a vivência e a experiência cotidiana com o lugar onde 

moram eram consideradas nas diferentes disciplinas do curso de Geografia, eles disseram que 

isso se dava mais precisamente nas disciplinas de Climatologia, Geografia e Demografia, 

Geografia e Movimentos Sociais, Geografia Agrária, Geografia Urbana e Geografia da 

Indústria e Geografia do Trabalho. Veja-se algumas verbalizações desses jovens: 

 
O clima, o solo e as vegetações que são encontradas próximo ao morro de São João, 

principalmente vegetação do Cerrado. (NC-AJ 32) O clima, o relevo, as questões 
sociais e os movimentos sociais. Podemos citar o relevo pela formação da cidade, e 

questões sociais, pode-se dizer que esse “tal progresso” na economia não atinge a 

todos. (NC-AJ 26). 

 

Na Geografia Demográfica, que é abordado diferente da disciplina de Climatologia, 

só pelo fato de a primeira tratar do aspecto econômico, social e estatístico 

populacional, onde eu consigo observar isso mais concretamente no dia a dia, e a 

outra tratar de aspecto de sensibilidade térmica, previsão do tempo local e 

relatividade da umidade do ar. (NC-AJ 27). 

  

As disciplinas de Geografia Agrária, Geografia dos Movimentos Sociais, Teoria e 

Método em Geografia, entre outras, que mostram com clareza a relação do homem 
com o meio. Isso faz com que eu perceba e localize minha realidade. Através da 

disciplina e dos bons professores pude relacionar a Geografia com minhas vivências: 

a vida camponesa e a vida de trabalhadora a serviço da acumulação do capital. (NC-

AJ 24).  

 

Na disciplina de Geografia Urbana o professor fala da própria cidade e das suas 

transformações. (NC-AJ 31)  

 

O espaço vivido, as relações pessoais, a dinâmica e a relação do lugar com o 

indivíduo, são discutidos principalmente nas aulas de Geografia Urbana. (NC-AJ 

19). 

 

Um dos jovens que estuda na UFG de Catalão ressaltou que um dos elementos 

que acarretam a dificuldade de alguns professores contextualizarem os conteúdos trabalhados 

em sala de aula com a espacialidade local, mas considerando também as demais escalas 

geográficas, se dá pela falta de tempo que dispõem para ensinar os conceitos básicos 
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relacionados à disciplina. Isso porque o curso está estruturado em regime semestral e a carga 

horária das disciplinas é relativamente pequena, não contribuindo para que os professores 

adotem essa prática em suas aulas. Acompanhe-se o que o aluno referiu: 

 

Eu não culpo alguns professores de não fazer essa discussão dos conteúdos 

relacionados com o lugar de vivência, pelo fato de aqui ser uma faculdade onde os 

cursos, as matérias são semestrais. Então os professores têm pouco tempo para 

passar o básico que precisa o geógrafo ter de conhecimento para se formar. Mas os 

que conseguem, ainda, apesar do pouco tempo que têm para passar/ministrar as 

matérias, eu consigo relacionar os professores de Geografia Urbana e de Geografia 
Política e Geopolítica, que conseguem fazer relação mais forte do lugar com a 

matéria que estão ministrando. Até porque são matérias relacionadas aos problemas 

do cotidiano, como a Geografia Urbana, Geografia do Trabalho, Geografia da 

Indústria, Geopolítica. Agora tem matérias que, se tivessem mais tempo para serem 

trabalhadas as questões do lugar como Geologia, Pedologia, por exemplo, os 

professores conseguiriam, além de passar os conteúdos básicos que eles têm que 

passar, de fazer essa relação. (EC-AJ 05). 

 

O relato desse jovem demonstra que algumas das disciplinas do curso de 

Geografia que trabalham com conteúdos muito específicos, principalmente as que tratam das 

questões físico-naturais do espaço, demandam mais tempo para o professor trabalhar os 

conceitos nucleares da disciplina e para serem apropriados e internalizados pelos alunos.  

Cabe ressaltar que a ausência de conhecimentos específicos de Geologia e 

Pedologia irá influenciar na aquisição de conhecimentos de Geomorfologia.  Se, por exemplo, 

os alunos não tiverem adquirido significativamente os conceitos geológicos endógenos 

(dinâmica interna) e exógenos (dinâmica externa) que promovem modificações na crosta 

terrestre, os principais fatores de formação do solo (material de origem, clima, seres vivos, 

relevo e tempo) e os processos gerais (adição, remoção ou perda, transformação e 

translocação) e específicos (latolização, podzolização, hidromorfismo, halomorfismo ou 

salinização) de sua formação, eles terão dificuldades de aprender de maneira significativa a 

evolução e dinâmica dos relevos e das paisagens, tanto em ambientes preservados como 

antropomorfizados. Analogamente, se não compreenderem as características físicas e 

químicas dos solos – que são resultado da atuação dos fatores de formação dos solos, que 

podem acelerar ou retardar os processos erosivos – e suas implicações, os alunos terão 

dificuldades de compreender os processos de evolução dos solos na paisagem, da 

erodibilidade e do potencial de risco à erosão. Ademais, para que os fatores erosivos possam 

ser entendidos, com maior precisão, os alunos terão de compreender, em conjunto com as 

variáveis relacionadas à morfologia do terreno, as características do regime pluviométrico, da 

cobertura vegetal e, no caso de áreas agrícolas, do tipo de lavoura e do manejo empregado. 

(GUERRA, BOTELHO, 1996; SERRAT, 2002).  
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Note-se que, para se conhecer a origem e evolução do modelado terrestre, é 

preciso que o aluno adquira conhecimentos de Geologia, Pedologia, Climatologia, 

Hidrografia, entre outros. A falta de conhecimentos prévios adequados a esses campos do 

conhecimento e a não predisposição para aprender influenciarão na aquisição significativa de 

um conhecimento novo.    

Evidentemente que nem todo conteúdo é possível de ser 

contextualizado/historicizado/problematizado. Contudo, se as questões físico-naturais do 

espaço (mundança do clima, a vegetação, a degradação do solo, o relevo) não forem 

trabalhados de modo a permitir que os alunos aprendam significativamente os conceitos e se 

forem tomados distanciados do cotidiano imediato dos alunos-jovens, suas interpretações 

serão bastante superficiais e simplificadas. Essa questão pode ser constatada durante a 

realização das atividades de Estágio Supervisionado.  

Em minha prática como professora de Didática, Prática e Estágio, solicito que os 

alunos, nas regências a serem desenvolvidas nas escolas, quando forem trabalhar o tema 

“Formas de relevo terrestre e bacias hidrográficas”, por exemplo, abordem o tipo de relevo 

que a cidade onde habitam apresenta e a rede de drenagem da região. No entanto, percebo que 

a maioria apresenta dificuldades de fazer isso. Essa questão se repete com relação à 

abordagem dos biomas brasileiros e domínios fitogeográficos mundiais. Em suas discussões 

sobre o bioma Cerrado, não há avanço no sentido de tratar das fitofisionomias dessa formação 

vegetal relacionadas às classes de solos e à posição topográfica em que geralmente ocorrem e 

de contextualizar a ocorrência destas na escala local.   

 E como explicar isso? A resposta estaria no fato de os alunos não disporem de 

tempo para realizar suas leituras, como se observou no Capítulo 2 deste estudo?  Estaria 

também no fato de os professores formadores não desenvolverem um esforço didático, ou até 

mesmo sentirem dificuldade de ajudar o aluno a ver o lugar onde esse sujeito mora por meio 

de alguns conceitos-instrumentos do olhar geográfico? Ou ainda no fato de não se estar 

produzindo pesquisas sobre o lugar de vivência desses alunos?  

O que se pode afirmar é que muitos dos professores de disciplinas de conteúdos 

específicos apresentam um distanciamento das fundamentações teórico-metodológicas da 

Didática da Geografia e isso acaba contribuindo para que tenham dificuldades em realizar 

explicações teórico-práticas acerca dos diferentes conceitos e conteúdos trabalhados em sala 

de aula, voltados para os processos ensino/aprendizagem de Geografia na escola básica.  

Ademais, muitos professores de conteúdos específicos desconhecem que o lugar 

de vivência do aluno é uma escala geográfica importante de ser considerada no processo 
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formativo, para a construção do conhecimento geográfico. Com isso, a tendência é que esses 

professores tratem o conteúdo pelo conteúdo, sem fazer correlações com o mundo vivido pelo 

aluno.  

Outra observação importante a se fazer é que, na prática, há uma carência de 

pesquisas e estudos sobre alguns campos do conhecimento geográfico – como 

Geomorfologia, Geologia, Pedologia, Climatologia, Hidrogeografia – adequados à escala 

local/regional. Tais pesquisas e estudos certamente poderiam contribuir para que os 

professores se sentissem mais preparados para ensinar alguns conceitos/conteúdos 

geográficos, numa perspectiva voltada para a aproximação com o espaço vivido dos alunos, 

bem como para fazer mais adequadamente a transição contínua entre as escalas de análise 

geográfica local-regional-nacional-global, quando se trabalha a espacialidade de um 

fenômeno.  

Ao analisar os planos de ensino (2010-2011) dos professores dos cursos de 

Geografia das cinco instituições pesquisadas, responsáveis pelas respectivas disciplinas 

citadas anteriormente, pode-se verificar que nenhum deles apresentou bibliografia adequada à 

escala local/regional, no que diz respeito ao tratamento de temas/conteúdos inerentes às suas 

disciplinas.  Ou seja, os conteúdos e conceitos são trabalhados a partir de referenciais externos 

aos contextos nos quais os alunos estão inseridos. Mas essa dificuldade no tratamento dos 

conteúdos associado ao lugar de vivência dos alunos poderia ser minimizada se os professores 

desenvolvessem pesquisas relacionadas ao seu campo científico de atuação e, mais 

especificamente, na escala local/regional. Porém, nem sempre isso acontece.  

Verificou-se, mediante levantamento realizado junto aos currículos lattes que, 

com exceção dos professores da UFG de Jataí e de Catalão, responsáveis por todas as 

disciplinas citadas anteriormente, dos professores de Geomorfologia e Climatologia de 

Morrinhos, de Hidrografia e Climatologia de Quirinópolis, os outros professores dos 

respectivos cursos de Geografia não desenvolvem pesquisas relacionadas ao seu campo 

científico de atuação e na escala local/regional, como pode ser observado no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Síntese do levantamento realizado junto aos planos de ensino das disciplinas de conteúdos específicos dos cursos de Geografia da UFG (Campus de Jataí 

e de Catalão) e da UEG (Morrinhos, Pires do Rio e Quirinópolis) de 2010-11 e no currículo lattes dos respectivos professores                                                  (continua) 

Componentes Curriculares Professor  Titulação do professor 

Propõe conteúdos e 

metodologias de 

ensino que aborda a 

cidade/município ou 

Região? 

Utiliza bibliografias 

que tratam da 

cidade/município ou 

Região? 

Realiza pesquisas sobre 

a cidade/município  

ou Região? 

As pesquisas que realiza 

estão relacionadas ao seu 

campo científico de atuação  

(à disciplina)? 

Climatologia 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Agronomia; Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Sim 

P3 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Sim 

P4 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Agronomia 

Não Não Não Não 

P5 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Não Sim Sim 

Economia Espacial e Dinâmica 
Populacional 

P1 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Geografia do Brasil 

Não  Não Sim Não 

P2 
Graduação em Geografia; Especialização em 

Análises Ambientais 
Não Não Não Não 

Formação do Território e do Povo 
Brasileiro 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Não 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 

Doutorado em Geografia 
Não Não Sim Sim 

Fundamentos de Astronomia P1 
Graduação em Agronomia; Mestrado em 
Agronomia; Doutorado em Agronomia  

Não Não Sim Não 

Geografia Agrária 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia  

Sim Sim Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em História 
das Sociedades Agrárias; Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

P3 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; Não Não Sim Sim 

P4 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

P5 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 

Doutorado em Geografia 
Sim Sim Sim Sim 

Geografia Cultural 
P1 

Graduação em Geografia; Graduação em 
Pedagogia; Mestrado em Geografia  

Não Não Sim Não 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Sim Sim Sim 

Geografia Cultural e Movimentos 
Sociais 

P1 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Formação Didático-Pedagógica para o Magistério; 

Não Não Não Sim 
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em Formação Econômica Brasileira; Mestrando 
em História 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Sim Sim Sim 

P3 

Graduação em Geografia; Especialização em 
 Orientação Educacional, em Administração 

Escolar, em Planejamento Educacional e em 
Informática em Educação 

Não Não Não Não 

Geografia da Indústria P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim  Sim 

Geografia de Goiás 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em História 
das Sociedades Agrárias; Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Especialização em 

Análises Ambientais  
Não Sim Não Não 

P3 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Sim Sim Não 

P4 

Graduação em Geografia; Especialização em 
Formação Didático-Pedagógica para o Magistério, 
em Formação Econômica Brasileira; Mestrando 

em História 

Sim Sim Sim Sim 

Geografia de Goiás e do Brasil 

P1 
Graduação em Geografia; Especialista em 
Análises Ambientais  

Não Não Não Não 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Sim Sim Não 

P3 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Sim Sim Sim Não 

Geografia do Trabalho P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em História 
das Sociedades Agrárias; Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

Geografia e Demografia 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Não Sim Não 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

Geografia e Movimentos Sociais 
P1 

Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Sim 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia  Sim Não Sim Sim 

Geografia Política e Espaço 
Mundial 

P1 

Graduação em Geografia; Especialização em 
 Orientação Educacional, em Administração 
Escolar, em Planejamento Educacional e em 
Informática em Educação 

Não Não Não Não 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 

Doutorado em Geografia  
Não Não Não Sim 
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Geografia Urbana 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 

Doutorado em Geografia 
Não Não Sim Sim 

P3 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

P4 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos 
Naturais  

Não Não Não Sim 

P5 
Graduação em Geografia; Mestrando em 

Geografia 
Sim Sim Sim Não 

P6 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Não Não Sim Não 

Geologia 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Geociências e Meio Ambiente; Doutorado em 
Geologia  

Não Não Sim Sim 

P2 Graduação em Geografia; Mestre em Agronomia Não Não Não Não 

P3 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Agronomia 

Não Não Não Não 

P4 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Análise e Gestão Ambiental 

Não Não Não Não 

Geologia e Recursos Minerais P1 

Graduação em Geografia; Mestrado em 

Geociências e Meio Ambiente; Doutorado em 
Geologia 

Sim Não Sim Sim 

Geomorfologia 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Geociências e Meio Ambiente; Doutorado em 
Geologia 

Não Não Sim Sim 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Não Não Não Não 

P3 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Agronomia 

Não Não Sim Sim 

Hidrogeografia 
P1 

Graduação em Geografia; Especialização em 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos 
Naturais  

Não Não Não Não 

P2 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Não Não Sim Sim 

Impactos Ambientais do Uso da 
terra 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Geociências e Meio Ambiente; Doutorado em 
Geologia 

Não Não Sim Sim 

Introdução a Climatologia P1 
Graduação em Agronomia; Mestrado em 

Agronomia; Doutorado em Agronomia 
Não Não Sim Sim 
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P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado Geografia 

Não Não Sim Sim 

Pedologia 

P1 
Graduação em Agronomia; Mestrado em 

Agronomia; Doutorado em Agronomia 
Não Não Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Geociências; Doutorado em Geografia 

Não Sim Sim Sim 

Planejamento Ambiental 

P1 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Não Não Sim Sim 

P2 
Graduação em Geografia; Mestrado em 
Geociências e Meio Ambiente; Doutorado em 
Geociências e Meio Ambiente  

Não Não Sim Sim 

Políticas Públicas e Planejamento P1 Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia Não Não Sim Não 

Teoria da Região e Regionalização 

P1 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos 
Naturais 

Não Não Não Não 

P2 
Graduação em Geografia; Especialização em 
Geografia do Brasil  

Não  Não Sim Não 

P3 
Graduação em Geografia; Mestrado em Geografia; 
Doutorado em Geografia 

Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Planos de Ensino e Currículo Lattes. Organizado pela autora. 
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Pelo que se observou nos currículos lattes, a maioria dos professores que realizam 

pesquisas relacionadas ao seu campo científico de atuação apresentou os resultados (total ou 

parcial) de sua investigação em eventos científicos e também os publicou em anais desses 

eventos ou em livros. Porém não incluíram na bibliografia básica ou complementar dos seus 

planos de ensino os textos de sua autoria. Isso não significa que os professores não tenham, ao 

longo da disciplina, trabalhado alguns de seus textos com os alunos. Afinal, mesmo que não 

tenham feito isso, são detentores de conhecimentos sobre os elementos físicos do espaço 

local/regional, o que lhes possibilita dialogar sobre esse assunto com os alunos-jovens em sala 

de aula. Vale assinalar que se trata de conhecimentos que certamente contribuem para a 

aproximação dos conceitos científicos com o lugar de vivência dos alunos. 

Cabe então afirmar que nem todas as esferas do campo geográfico estão na mesma 

fase de desenvolvimento e pesquisas (pelo menos em nível local/regional), em comparação 

com a área de Geografia Humana, ou seja, as disciplinas de Geografia Urbana, Geografia 

Agrária, Geografia Cultural, Teoria da Região e Regionalização, Geografia da Indústria, por 

exemplo. Essa afirmativa encontra sustentação na análise nos planos de ensino de 

praticamente todos os professores responsáveis por essas disciplinas. Neles foi encontrada  

bibliografia tratando de pesquisas realizadas na escala local/regional e de temas/conteúdos 

inerentes a esses campos do conhecimento geográfico. Além disso, a maioria desses 

professores desenvolve pesquisas relacionadas ao seu campo de atuação (à disciplina) e na 

escala local/regional (Quadro 3). 

Embora não se tenha realizado entrevista com os professores dos cursos de 

Geografia das cinco instituições de ensino que foram alvo desta pesquisa ou observado suas 

aulas, no cruzamento das informações coletadas junto aos alunos-jovens, por meio das 

narrativas, dos grupos de discussão e das entrevistas, com o levantamento realizado nos 

planos de ensino a que se teve acesso e nos currículos lattes desses profissionais, pode-se 

observar, ainda, que grande parte dos conteúdos e conceitos, apontados pelos alunos 

anteriormente, possui relação direta com o objeto de pesquisa de alguns professores, como: 

segregação urbana; redes e circuitos espaciais de produção; erosão; cultura local; a vida 

camponesa; as questões agrárias; a região como espaço historicamente construído e 

sustentado por articulações socioeconômicas, de representatividade política e/ou simbólico-

cultural, identitário; entre outros. Isso quer dizer que, provavelmente, a forma como os 

conteúdos e conceitos foram trabalhados nas respectivas disciplinas dos cursos de Geografia 

possibilitou aos alunos-jovens associá-los com o seu mundo vivido. Ou pode significar que os 

professores tenham dado maior ênfase nos temas de suas pesquisas em suas aulas.  
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Durante a análise dos planos de ensino das disciplinas de conteúdos específicos 

que se teve acesso e no levantamento realizado nos currículos lattes dos professores, dois 

fatores chamaram a atenção: (1) a maioria dos professores dos cursos de Geografia da UFG de 

Catalão e de Jataí possui uma trajetória de estudos e pesquisas em sua área de atuação 

específica no curso e na escala local/regional, ao passo que grande parte dos professores dos 

cursos de Geografia da UEG de Morrinhos e Pires do Rio não realiza; (2) os professores dos 

cursos de Geografia da UFG de Catalão (seis doutores, um doutorando, dois mestres,) e UFG 

de Jataí (sete doutores, um mestre) são mais titulados que os professores da UEG/Morrinhos 

(três doutores, três mestres, três especialistas), da UEG/Pires do Rio (um doutor, três mestres, 

um mestrando, um especialista) e da UEG/Quirinópolis (quatro doutores, quatro mestres, um 

mestrando, um especialista).  

 Da reflexão realizada sobre esses fatores e com base em Anastasiou e Pimenta 

(2010), pode-se apenas dizer que eles possuem relação direta com as condições de trabalho 

dos professores da UEG e da UFG, que são muito diferentes quanto à forma de ingresso, aos 

vínculos, à jornada de trabalho e aos compromissos dela derivados. Essas condições, por sua 

vez, vão incidir diretamente nos métodos de ensinar e nos processos de pesquisa.  

Assim, partindo do entendimento de que os professores dos cursos de Geografia 

investigados estão inseridos em um contexto sociohistórico, cultural e organizacional 

diferenciados, que faz parte de um cenário expansionista fortemente impregnado pela 

tendência hegemônica neoliberal, na sequência busca-se discutir as finalidades da Educação 

Superior e o papel da universidade na formação profissional e humana dos alunos-jovens.  

Num segundo momento, enfatiza-se a possibilidade de se pensar novas formas de 

organização curricular dos cursos de licenciatura em Geografia, que favoreçam um processo 

de construção de conhecimentos geográficos mais significativos à formação profissional e 

humana dos alunos-jovens.  

Por fim, busca-se apresentar algumas estratégias de ensino/aprendizagem 

orientadas pela pesquisa e que tenham como referência a cultura geográfica dos alunos-

jovens, acreditando que isso pode potencializar a formação docente em Geografia. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA: 

NOVAS REALIDADES, NOVAS DEMANDAS E NOVAS PERSPECTIVAS 

 

 

 

Considerando-se que os alunos-jovens, sujeitos desta pesquisa, cursam Geografia 

e que a formação de professores faz parte de um contexto maior, torna-se necessário, também, 

discutir as novas realidades impostas pela Educação Superior, o papel da universidade na 

formação crítico-humanista dos alunos-jovens e no desenvolvimento do pensamento teórico-

conceitual dos alunos-jovens, para que se possa, então, compreender como a construção da 

identidade profissional do professor de Geografia está diretamente ligada a uma lógica 

neoliberal.  

Na sequência busca-se pontuar alguns elementos para a reflexão sobre o 

planejamento e desenvolvimento curricular dos cursos de formação de professores de 

Geografia. A concepção que norteia essa discussão compreende a pesquisa como princípio 

formativo e alguns elementos da cultura geográfica dos alunos-jovens, no caso o lugar vivido-

percebido-concebido por eles (numa articulação do local com o global), como eixo comum às 

disciplinas de todo o curso e como referência aos conceitos e conteúdos geográficos 

trabalhados em sala de aula. 

 

4.1 A Educação Superior e seu papel na formação profissional dos alunos-jovens: 

apontamentos para uma reflexão necessária 

 

As reformas recentes na Educação Superior brasileira são traduzidas no processo 

de democratização do nível superior e na forma de políticas que reorientam o papel das 

universidades.
46

 Em grande parte, foram financiadas e influenciadas pela tendência 

hegemônica neoliberal, representada por organismos internacionais como o Banco Mundial 

(BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

                                                             
46 Como se pode observar no Capítulo 1, a Educação Superior no Brasil comporta uma variedade de Instituições 

de Educação Superior – faculdades, centros universitários e universidades –, as quais podem ser públicas 

(federal, estadual, municipal) ou privadas (particular, comunitária, confessional, filantrópica), oferecendo desde 

programas, cursos de graduação presenciais ou a distância, até a pós-graduação lato e stricto sensu. Porém, aqui 

será utilizado o termo “universidade” para se reportar às IES, pelo fato de ela realizar as funções mais amplas da 

Educação Superior: ensino, pesquisa e extensão.  
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Para Almeida (2012), muitas das tensões e contradições que afetam a Educação 

Superior guardam fortes relações com essa política econômica mundial. Essa política passou a 

orientar a universidade e a formação profissional no contexto universitário, impondo novas 

formas de organização e gestão direcionadas para a redução de custos. Por conseguinte, 

orientou os objetivos e as formulações curriculares, centrando-se na lógica das necessidades 

determinadas pelo mercado e determinando as relações de trabalho, com foco na lógica da 

intensificação e do produtivismo. Orientou, assim, a avaliação do sistema por meio de 

rankings instituídos pelos valores e práticas de instituições hegemônicas, dirigindo a produção 

de conhecimentos, para ganhar mercado e gerar recursos.  

Para além do controle interno sobre a vida universitária, as políticas de cunho 

neoliberal estimularam a globalização mercantil da universidade e a diminuição do 

financiamento estatal. Por sua vez, esse controle, somado às pressões internas, cada vez mais 

tem alterado a estrutura e a posição da universidade, como também lhe desvirtuado da sua 

responsabilidade social. Com efeito, o que hoje predomina é uma instituição subordinada a 

outras dinâmicas de interesses, totalmente diversos das suas principais e mais importantes 

funções, que é a vocação crítico-humanista e o princípio de instância crítica da sociedade. E a 

principal consequência desse processo é a perda de identidade e de legitimidade social, assim 

como da autonomia e da capacidade crítica de produção e de socialização do conhecimento. 

(CUNHA, 2010, 2012; SOUZA SANTOS, 2010; DIAS SOBRINHO, 2010; ALMEIDA, 

2012) 

Segundo Dias Sobrinho (2010), a universidade precisa se conscientizar do seu 

papel, o que vai além do preparo de mão de obra, da formação de bons profissionais e do 

desenvolvimento das qualificações técnicas. Nesse sentido, mais que uma formação voltada 

para a competitividade e produtividade, deve estar integrada a um princípio ético-político, 

orientando-se pela elevação intelectual, científica, moral, cultural e política da sociedade, 

assim como pela complexidade humana e social. Por conseguinte, o grande desafio ético que 

se apresenta à universidade consiste em produzir conhecimentos que não devem ter somente 

mérito científico, mas também valor social.  

Dias Sobrinho (2010) considera que a formação promovida pela universidade e os 

conhecimentos que ela produz precisam ter qualidade e pertinência, entrelaçando-se no 

cumprimento dos compromissos sociais e das responsabilidades sociais, assim como também 

nos requisitos global e internacional. Para tanto, há a necessidade de esses conhecimentos 

serem radicalmente relevantes para os contextos local, regional e nacional, servindo ao 

desenvolvimento econômico como um instrumento de humanização, e não como horizonte 



201 

último e razão central da sociedade. Cabe à universidade, portanto,  promover a formação de 

sujeitos autônomos, com responsabilidade social e com condições cognitivas para o 

fortalecimento nacional ante as imposições da economia globalizada. 

Nesse sentido, a universidade não pode inverter o seu papel e se furtar da sua 

função de formadora de uma cidadania crítica e criativa e de construtora da sociedade. 

Também não pode se furtar da sua missão de transmissão de estratégias que contribuam 

relativamente com a diminuição das desigualdades de conhecimentos científicos e 

tecnológicos – que se colocam na perspectiva da ampliação do desenvolvimento cognitivo e 

da consolidação da democratização da sociedade – e de riquezas materiais.   

Segundo Chaui (2003), o fato de a universidade ter invertido seu papel de 

contribuir para o desenvolvimento humano, social e integral dos alunos tem a ver com as 

demandas externas, que passaram a exigir novas capacitações para atender ao mercado de 

trabalho. Em geral, a universidade vem se orientando por uma lógica produtivista com o 

menor tempo possível e se preocupado mais com a quantidade do que com a qualidade. 

Assumindo esse papel, desenvolveu-se uma ideia de universidade operacional, produtiva e 

flexiva, que disputa espaço com a universidade compreendida como instituição social. 

Para a autora, a universidade é vista como instituição social que aspira à 

universalidade (imaginária e desejável), respondendo às contradições da sociedade, que  são 

impostas pela divisão social e política. Refere-se, portanto, às ações articuladas a ideias de 

reconhecimento e de legitimidade externa e interna, sendo a sociedade seu princípio de 

referência normativa e valorativa. Como universidade operacional, é, portanto, uma 

organização prestadora de serviços. Dessa forma, pautada pela administração, a universidade 

se estrutura por estratégias e programas de eficácia organizacional, assim como por normas e 

padrões totalmente alheios ao conhecimento e à formação intelectual dos jovens 

universitários. Rege-se por contratos/ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e 

êxito, e é avaliada por índices de produtividade. Pensada para ser flexível, define-se por uma 

prática social determinada para a obtenção do objetivo particular, que tem apenas a si como 

referência. Seu alvo, portanto, não é responder às contradições da sociedade, e sim vencer a 

competição com seus supostos iguais. Com efeito, seu reconhecimento, sua eficácia e seu 

sucesso dependem de sua particularidade.  

Um aspecto a se observar, segundo Chaui (2003), é que nessa universidade 

operacional a docência não entra, não faz parte da qualidade universitária. Entendida como 

transmissão de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os jovens 

universitários, a docência é um elo entre pesquisadores e adestramento/treino para novos 
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pesquisadores e/ou vista como habilitação rápida para os jovens que precisam entrar 

rapidamente no mercado de trabalho e que, em poucos anos, se tornam obsoletos e 

descartáveis. Disso resulta a desvalorização da docência, em detrimento da valorização da 

pesquisa. Essa questão é visível, por exemplo, no recrutamento de professores, que é feito 

sem se considerar se se trata de profissionais que dominam ou não o campo de conhecimentos 

de sua disciplina e as relações entre esta e outras afins. Na maioria dos casos, os professores 

são contratados pelo fato de serem promissores pesquisadores em algum campo muito 

especializado do conhecimento ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, aceitam ser 

explorados por contratos de trabalhos temporários e flexíveis, o que concorre para o 

desaparecimento da marca essencial da docência: a formação.  

Outro fator que vem contribuindo para a desvalorização da docência na 

universidade contemporânea e repercutido em novas formas de distribuição de informação é a 

chamada “revolução tecnológica”. Cunha (2010) explica que, em função da tecnologia, a 

universidade e os professores que, até então, assumiam a função de transmitir o conhecimento 

historicamente acumulado às gerações juvenis, têm tido o seu papel posto em questão. Com a 

crescente ampliação dos meios digitais, cada vez mais é diretamente disponibilizada a 

informação aos jovens universitários, prescindindo de intermediários e questionando os 

aparatos institucionais que exerciam essa função. Isso quer dizer que, em grande medida, a 

função professoral (que se alicerça na transmissão do conhecimento) e a autoridade docente 

(que tem a erudição como sustentação de sua legitimidade) têm perdido o seu sentido social.  

Para Dias Sobrinho (2010), são crescentes as exigências e urgências colocadas à 

universidade. Com a globalização, a principal exigência que lhe tem sido feita é a de 

contribuir para o aumento da competitividade do país, o que coloca a universidade diante da 

situação de ser, ao mesmo tempo, um bem público e uma mercadoria. Para o autor, de um 

lado, a universidade é concebida como um bem público, por propiciar a formação de uma 

parte da juventude brasileira, construindo e preservando conhecimentos e culturas, como 

também realizando a maior parte das pesquisas que se traduzem no desenvolvimento de 

técnicas e na produção dos instrumentos de desenvolvimento e modernização do mundo. 

Nessa perspectiva, a universidade se pauta tanto pelo compromisso com a verdade, com o 

aperfeiçoamento dos indivíduos e da sociedade como um todo, quanto pelo desenvolvimento 

da consciência crítica e da compreensão ampla do universo e das transformações sociais. Por 

outro lado, a universidade é vista como um bem de interesse da sociedade ou que está 

disponível e a serviço das iniciativas mercadológicas de novos provedores privados, locais e 

transnacionais.  
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Nessa lógica empresarial e produtivista, portanto, os interesses individuais e 

empresariais se sobrepõem aos valores e compromissos sociais. Além disso, a universidade 

precisa tanto formar profissionais dotados de capacidades e especialidades diferenciadas, 

capazes de atender às demandas específicas de alguns setores empresariais e organizacionais, 

quanto ser um eficiente motor da economia. Cumprir com qualidade essas duas exigências 

não tem sido uma tarefa fácil. Logo, o maior dilema da universidade está em saber em que 

pautar sua existência: às pressões imediatistas, às necessidades pragmáticas e ao mercado, 

como expressão reduzida da economia, ou à sociedade, como expressão vital da humanidade. 

Daí decorre o entendimento de que a universidade tem se transformado em um campo de 

disputa de interesses e de valores, os mais diversos. (DIAS SOBRINHO, 2010) 

Embora sejam poucas, ainda existem universidades que buscam resistir ao modelo 

neoliberal e mantêm suas funções tradicionais de formação, produção e socialização do 

conhecimento. Porém grande parte das universidades brasileiras tem assumido um caráter 

mais empresarial e centrado seus esforços na busca por “excelência” e “produtividade”. Nessa 

lógica, professores e alunos ocupam-se com inúmeras atividades e exigências exteriores ao 

trabalho intelectual, resultando na ausência de tempo suficiente para reflexão, análise e crítica 

na construção do conhecimento.   

Chaui (2003) colabora com essa discussão, ao afirmar que nessa lógica 

produtivista a atividade cognitiva não tem como e nem por que se realizar, pois não há tempo 

suficiente para a reflexão, a crítica e o exame de conhecimentos historicamente produzidos e 

instituídos, para sua mudança ou sua superação.  

De fato, o que se observa nas universidades é a constituição de uma nova cultura 

acadêmica, mercantilizada e produtivista. O professor tem de ser produtivo e competitivo, 

pois que é “pressionado” por resultados e valorizado pela quantidade do seu rendimento 

científico declarado e pela avaliação deste. Por conseguinte, além de ministrar aulas, o 

professor consome seu tempo em inúmeros outros papéis. Ele se envolve em orientações a 

alunos bolsistas; participa de conselhos/comissões, de reuniões colegiadas, de grupos de 

estudos; elabora relatórios e emite pareceres; realiza atividades extensionistas; organiza e 

participa de eventos científicos; pesquisa e publica os resultados de suas pesquisas em livros 

e/ou periódicos com “Qualis/CAPES”; capta recursos externos por meio da elaboração de 

projetos para concorrer aos editais de órgãos públicos de fomento à produção científica e/ou 

editais de empresas; entre outras atividades. Tudo isso dificulta, portanto, o trabalho coletivo 

entre os professores, já que a produtividade e a competição passam a ser regra nas 

universidades.   
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Nesse cenário, o trabalho docente é permanentemente avaliado e pontuado por 

diversos e complexos sistemas de mensuração institucionais e por comitês criados pelos 

governos Federal e/ou Estadual. E os professores universitários acabam se sujeitando a esses 

processos avaliativos, pois deles dependem a ascensão na carreira docente, a conservação do 

seu contrato de trabalho ou manutenção do seu regime de trabalho (no caso dos efetivos), e a 

obtenção de financiamento interno e externo para a realização de suas pesquisas. E o resultado 

dessa política tem se materializado num crescimento desmedido da produtividade acadêmica, 

muitas vezes sem reflexão e sem a qualidade requerida. 

Essa cultura produtivista tem afetado, também, a pós-graduação stricto sensu, 

com a redução do tempo (dos mestrados e doutorados) dos alunos para a pesquisa e, 

principalmente, para a reflexão e crítica. De modo semelhante, a exigência e a velocidade no 

cumprimento de inúmeras outras atividades acadêmicas, para além das que deverão ser 

cumpridas no âmbito das disciplinas curriculares, também se fazem presentes na graduação. 

Os jovens têm sido “pressionados” a ser produtivos, a participar e apresentar trabalhos (não 

importa o conteúdo) em eventos científicos, assim como são instados a fazer intercâmbios, a 

participar de projetos diversos coordenados por seus professores e a concorrer a bolsas, seja 

de Iniciação Científica, de Extensão, de Pró-Licenciatura, do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – Capes (Pibid), do Programa de Educação Tutorial – MEC (PET) 

e/ou de monitorias. 

Embora respeitando a importância dessas atividades acadêmicas na formação 

profissional dos jovens universitários, cabe aqui uma reflexão perante esse quadro e a 

realidade de muitas IES espalhadas pelo interior do país.  Tomando como exemplo os alunos-

jovens, sujeitos desta pesquisa, que, em sua maioria, trabalha durante o dia e cursa Geografia 

no noturno, assim como muitos que ainda moram em outras cidades que não a de origem da 

universidade em que estudam (cf. Capítulo 2), cabe perguntar: como e de que forma esses 

alunos poderão participar de tais atividades acadêmicas?  

Por um lado, o acesso a bolsas e a programas de acesso a assistência estudantil 

poderia resolver, em parte, essa situação. Porém se trata de algo de difícil resolução. Primeiro, 

porque as universidades nem sempre dispõem de bolsas de estudo e/ou permanência em 

quantidade suficiente para atender a um maior número de alunos. Como se verificou no 

Capítulo 2, apenas 22,1% dos alunos-jovens (e desse total, 63% eram alunos matriculados nos 

cursos de Geografia da UFG de Catalão ou de Jataí) que responderam aos questionários 

tiveram acesso a bolsas de estudo e/ou permanência.  
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Segundo, porque o valor da bolsa é irrisório diante das necessidades formativas e 

pessoais dos jovens, uma vez que são alunos de baixa renda e a maioria não recebe ajuda 

financeira dos pais ou responsáveis. Mesmo que as bolsas sejam vistas como importantes 

mecanismos para combater/minimizar o processo de evasão e para possibilitar os alunos 

estabelecerem vínculos com a instituição e se apropriarem com maior intensidade da vida 

acadêmica, o valor pago por elas não oferece as condições reais para os alunos se manterem 

na universidade. Se esse aluno mora em outra cidade, por exemplo, a bolsa nem sempre lhe 

possibilita custear as despesas com transporte e alimentação. Além disso, os sujeitos da 

pesquisa querem ter acesso ao consumo, que é algo que faz parte da sua condição juvenil. 

Nesse caso não lhes resta outra opção que não seja o ingresso no mercado de trabalho e 

paralelamente o desenvolvimento dos seus estudos.  

Note-se que, dos 82,1% alunos-jovens que trabalham (Tabela 17) e que 

responderam aos questionários da pesquisa, 72,8%, querem continuar trabalhando enquanto 

cursam o nível superior. Afinal, é preciso custear as despesas pessoais, além daquelas com 

reprografia, aquisição de livros, inscrição em eventos científicos, transporte, alimentação etc. 

(cf. Capítulo 2). 

A presença de alunos-jovens na universidade que precisam trabalhar enquanto 

estudam e, em razão disso, dedicam menos tempo aos estudos, produz uma diferenciação 

formativa entre os que trabalham e os que não trabalham e que dispõem de um tempo maior 

para se dedicar ao curso mais plenamente. Considerando-se que apenas uma parcela dos 

alunos possui condições reais de se envolver efetivamente nas atividades principais da 

universidade (ensino, pesquisa e extensão) e de atividades extracurriculares, a maioria deles 

acabará participando da vida acadêmica de forma fragmentada. Ou seja, há processos 

desiguais na formação profissional dos jovens, que são produzidos mediante a vivência 

acadêmica, a participação em atividades extracurriculares e o aproveitamento do curso, que 

tem relação direta com as classes sociais às quais esses sujeitos pertencem. E isso poderá 

comprometer a qualidade do processo formativo.   

Porém, não se quer, com isso, dizer que os alunos-jovens que trabalham e não 

dispõem de tempo suficiente para participar de modo pleno das múltiplas atividades 

formativas oferecidas pela universidade não possam, também, ao longo do curso, desenvolver 

o pensamento teórico-conceitual, desenvolver habilidades e atitudes específicas para atuar na 

Educação Básica e/ou dar continuidade nos estudos em cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado), e mais, não possam tornar-se profissionais dotados de 

autonomia intelectual e de potencial crítico e criativo. Evidentemente que, se não houver 
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esforço e dedicação efetiva dos alunos aos estudos, seja no seu tempo livre (lendo textos 

acadêmicos, desenvolvendo pesquisas básicas e realizando atividades inerentes às 

disciplinas), seja no contexto da sala de aula (se comprometendo, se envolvendo e 

participando do processo de construção do conhecimento), assegurar esses elementos na 

formação profissional desses sujeitos é tarefa difícil.  

Dessa reflexão, entende-se que a democratização da Educação Superior não tem 

significado igualdade de oportunidades formativas e de apropriação do conhecimento por 

parte dos alunos. Igualdade não é simplesmente uma questão de acesso. É, sobretudo, a 

garantia da qualidade do ensino ofertado, independentemente da organização administrativa e 

do período (diurno ou noturno) em que se desenvolve. É também a possibilidade de 

participação efetiva dos alunos nas atividades principais da universidade e da conquista de 

suporte financeiro e educacional adequados aos estudantes que deles necessitam e a promoção 

do pensamento crítico-reflexivo, da autonomia e da cidadania ativa, entre outros fatores.  

Várias são as críticas direcionadas ao processo de democratização da Educação 

Superior no Brasil. No entanto, há de se reconhecer que a expansão interiorizada de 

Instituições de Educação Superior (públicas e, substancialmente, privadas) tem possibilitado a 

ampliação das oportunidades educacionais aos estudantes, por intermédio do aumento de 

vagas nos cursos existentes e na diversificação/criação de novos cursos de graduação (cf. 

Capítulo 1).  

Cabe ressaltar que esse processo de democratização do acesso à Educação 

Superior não se efetivaria sem o investimento financeiro dos governos federal e estadual, 

direcionado para a oferta desse nível de ensino e para o acesso e a permanência de alunos de 

baixa renda na universidade. O desdobramento da “democratização do acesso” à universidade 

resultou, de fato, na “democratização da permanência”, o que implicou a criação e a expansão 

de alguns mecanismos visando à permanência e à conclusão do curso, por parte de alunos 

provenientes de segmentos sociais de baixa renda que nela ingressam, conforme o que se 

observou no Capítulo 1. Nesse sentido, destacam-se programas como o ProUni (concessão de 

bolsas de estudo), o Fies (financiamento de bolsas de estudo), o Reuni (expansão da Rede 

Federal de Ensino Superior), o Sistema UAB (oferta da Educação Superior pública na 

modalidade a distância), além das políticas afirmativas (sistema de cotas sociais e raciais
47

) e 

                                                             
47 O sistema de cotas, em especial as cotas raciais, tem sido alvo de intensos debates nos últimos anos. Há 

aqueles que defendem e outros que entendem essa política como uma exclusão dissimulada dos grupos sociais 

historicamente desfavorecidos e discriminados quanto ao ingresso em universidades públicas. Estes consideram 

que o princípio de igualdade dos grupos raciais no ingresso em universidades públicas se contradiz, uma vez que 
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as políticas de assistência estudantil (atendimento às necessidades básicas dos alunos no que 

se refere à moradia, alimentação, transporte, inclusão digital, entre outras condições). No 

entanto, nem todos esses mecanismos foram concretizados nas diferentes categorias 

administrativas de Educação Superior – instituições privadas e instituições públicas (federais, 

estaduais e municipais). 

Ademais, para a manutenção da expansão numérica da Educação Superior, 

haveria a necessidade, entre outros, do aumento da área construída, das instalações físicas 

(salas de aulas, laboratórios etc.) e da aquisição de equipamentos; da ampliação de recursos 

humanos, por meio da contratação de novos professores e de servidores técnico-

administrativos, assim como de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 

para qualificar os professores que iriam compor o quadro docente das IES.  

Com isso, pode-se dizer que o movimento expansionista contribuiu para a 

ampliação de oportunidades de acesso à Educação Superior e fixação dos jovens nas cidades 

pequenas do interior do país (como já se disse antes) e também para o aumento de 

oportunidades de emprego para os professores. Contudo esse processo não se realizou sem 

problemas, tampouco foi efetivado com base em um planejamento qualitativo.  

Apesar do desdobramento efetivo da política de expansão e interiorização da 

Educação Superior pelo país, muitas vezes esta se efetivou sem a infraestrutura necessária. 

Várias instituições criadas em meio a esse movimento expansionista, ou mesmo as que 

existiam e ampliaram o número de cursos e de vagas, encontram-se envoltas em um conjunto 

de fatores econômicos, políticos e institucionais que dificultam o seu funcionamento 

adequado e, consequentemente, a expansão e consolidação das suas atividades de caráter 

permanente (ensino, pesquisa e extensão, conforme o que é desenvolvido em cada categoria 

administrativa). Refere-se a dificuldades que vão desde a falta de dotação orçamentária 

própria, de autonomia administrativa e pedagógica, de infraestrutura adequada à realização 

das atividades acadêmicas, até as dificuldades de recrutamento de professores com 

qualificação adequada ao nível superior.
48 

 

                                                                                                                                                                                              
confere aos estudantes um tratamento desigual mediante a suposta raça a que pertencem (OLIVEIRA et al., 

2008; CAVALCANTE; BALDINO, 2012).  
48 Segundo Anastasiou e Pimenta (2010), a tarefa de ensinar na universidade requer dos professores a preparação 

nas áreas de conhecimentos específicos e pedagógicos, opções éticas, compromissos com os resultados do 

ensino, sensibilidade e sabedoria. Porém essa tarefa supõe as seguintes disposições: domínio de um conjunto de 

conhecimentos, métodos e técnicas científicas; domínio científico e profissional do campo específico de atuação; 

capacidade de reflexão e de condução a uma progressiva autonomia dos alunos na construção de conhecimentos; 

a integralização, vertical e horizontal, do processo de ensino/aprendizagem a um processo de investigação; a 

valorização da avaliação diagnóstica em detrimento da avaliação como controle; a procura por conhecer o 

universo cognitivo e cultural dos alunos, visando à criação e recriação de processos de ensino/aprendizagem 

interativos e participativos.  
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Para ilustrar tal afirmação, especificamente no que se refere à infraestrutura e à 

política de assistência estudantil, tome-se como exemplo o relato dos sujeitos desta pesquisa 

sobre o funcionamento e a infraestrutura das IES (UFG – Campus Catalão e de Jataí e as 

unidades da UEG de Morrinhos, de Pires do Rio e de Quirinópolis) em que se encontram 

matriculados. Durante a realização das entrevistas e das discussões nos grupos, os jovens 

destacaram, conforme pode ser observado no Capítulo 2, a necessidade de essas instituições 

disponibilizarem bolsa estudantil para os alunos de baixa renda (especificamente para os 

alunos-jovens da UEG), de melhorar o acervo e as instalações físicas da biblioteca, assim 

como a infraestrutura dos prédios, por meio da construção de salas de estudo, de novos 

laboratórios e da aquisição de equipamentos para os já existentes. 

No entanto, mesmo necessitando de maiores investimentos em sua infraestrutura e 

nas atividades acadêmicas, de modo a melhorar a qualidade e as condições de oferta do 

Ensino Superior, essas instituições apresentam uma relevância social muito grande, uma vez 

que promoveram mudanças singulares nos lugares em que passaram a existir, por meio da 

formação profissional de jovens do interior de Goiás. Não há como negar que estas IES, ao 

expandirem suas atividades e ampliarem seus cursos e vagas, têm cumprido o papel de 

democratizar o acesso de alunos pertencentes a segmentos sociais de baixa renda à 

universidade, os quais, muito provavelmente, não teriam como migrar para os grandes centros 

urbanos em busca do nível superior.   

Porém não basta ampliar o acesso da população ao nível superior. É necessário 

consolidar o processo de expansão e, sobretudo, garantir a permanência dos alunos, elevar ou 

até mesmo manter a qualidade dos cursos ofertados.  E uma formação de qualidade passa pela 

necessidade de se investir no ensino. Sem ensino de qualidade não se faz pesquisa de 

qualidade. E num modelo de universidade que valoriza a produtividade e a pesquisa em 

detrimento do ensino, a busca pela qualidade torna-se tarefa árdua, mas não impossível. 

Ademais, a garantia de qualidade requer a consideração de alguns mecanismos no 

dia a dia institucional das universidades, como: infraestrutura física adequada às atividades 

acadêmicas; qualificação profissional dos professores universitários adequada ao nível 

superior; condições materiais e sociais de trabalho; planos de carreira e salários condignos 

para os docentes; investimentos dos governos federal e estaduais para o sustento contínuo das 

atividades principais da universidade (ensino, pesquisa e extensão). Além disso, a qualidade 

ainda implica o compromisso social e ético dos professores com a formação integral dos 

alunos, assim como a predisposição e a intencionalidade desses sujeitos (os alunos) no 

processo de ensino/aprendizagem.  
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Outro fator que tem peso significativo na qualidade do Ensino Superior tem a ver 

com as deficiências de aprendizado dos alunos em relação às matérias dos ensinos 

Fundamental e Médio. Embora as salas de aulas das universidades sejam constituídas por 

grupos de alunos com heterogeneidade pessoal e cultural, em decorrência da conjuntura da 

expansão da Educação Superior, nos últimos anos elas têm recebido estudantes de estratos 

sociais bem diversificados – em contraposição à homogeneidade e quase exclusividade de 

jovens pertencentes às classes sociais mais altas. Além disso, houve um aumento significativo 

do contingente de alunos cada vez mais jovens, assim como de estudantes trabalhadores (ou 

trabalhadores estudantes?) (cf. Capítulo 1). Inclusive muitos desses alunos têm chegado ao 

Ensino Superior com deficiências de conteúdos da Educação Básica e sem saber operar 

programas/aplicações básicas do computador e ferramentas da internet, que são fundamentais 

para o prosseguimento dos cursos em que foram aprovados. Se os alunos possuem baixa 

qualidade de formação dos níveis escolares anteriores, assegurar a qualidade e a equidade na 

Educação Superior será uma tarefa árdua.  

Almeida (2012) destaca que muitos alunos chegam à universidade com 

dificuldades em torno de aspectos aparentemente simples, como “ler”, “escrever” e “estudar”.  

No ambiente acadêmico esses conceitos são, em grande medida, trabalhados de maneira 

simplista, pois se acredita que as aprendizagens se efetivaram na Educação Básica. Porém não 

é isso que acontece na maioria dos casos. Cada vez mais os alunos chegam à universidade 

com dificuldades de leitura, a condição primeira para o desenvolvimento do estudo e requisito 

para o domínio da escrita. E para alcançar a qualidade da formação universitária, que exige 

um caráter crítico, rigoroso e criativo, espera-se que os professores universitários sejam 

capazes de propiciar aos alunos compreensões dos conteúdos e apropriações aprofundadas dos 

seus significados. Igualmente importante é ajudar os jovens a entenderem que estudar envolve 

intenso trabalho interior com textos, questões, exercícios e experiências, os quais 

reconfiguram suas compreensões e apropriações do conhecimento. 

Anastasiou e Pimenta (2010) ressaltam a importância de os professores 

universitários conhecerem os alunos com os quais dialogam na universidade. Segundo as 

autoras, muitas vezes os professores encontram na sala de aula grupos de jovens bastante 

diferentes do que, possivelmente, esperavam. E iniciam seu contato muitas vezes sem a 

preocupação com as características reais desses sujeitos, identificando-os como futuros 

profissionais da área e esperando deles um desempenho ou comportamento direcionado à 

futura profissão.  
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Seguindo esse raciocínio cabe questionar: uma vez diagnosticadas as 

singularidades dos alunos e as deficiências de aprendizagens oriundas da escolarização 

anterior, como a universidade e os professores poderiam nelas intervir? Como criar condições 

para que, ao final do curso, esses alunos estejam bem preparados? Como contribuir para que 

possam apreender o cotidiano universitário, se adaptar à linguagem acadêmico-científica e se 

envolver nas atividades do curso? 

A heterogeneidade do público universitário e a presença de muitos alunos com 

deficiências de aprendizagem impõem obrigações aos professores, que têm sido chamados a 

assumir a condição de refletir sobre a sua profissionalidade,
49

 a rever as próprias exigências 

que emanam das diversas disciplinas e a estabelecerem uma mudança na postura em sala de 

aula. Para isso, é preciso propor ações a serem conjuntamente efetivadas por ambos, 

professores e alunos, visando superar as falhas da escolaridade anterior e envolver os alunos 

no estudo, para torná-los independentes intelectualmente. O que fica evidente, portanto, é a 

demanda de saberes (disciplinares culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, 

sociológicos e políticos) e de habilidades antes desconsideradas para os professores 

universitários (ANASTASIOU, PIMENTA, 2010; CUNHA, 2010). 

Na concepção de Almeida (2012, p. 72), a universidade e os professores têm um 

grande trabalho a desenvolver, que é o de realizar a mediação entre a sociedade da informação 

e os alunos, “uma vez que a multiplicidade de possibilidades de acesso ao conhecimento 

requer auxílio para sua decodificação, assimilação, aproveitamento e vinculação com a prática 

profissional, numa dimensão claramente formativa [...]”. E esse processo de mediação dos 

alunos com o conhecimento constitui, portanto, o núcleo de ação pedagógica dos professores 

universitários, que exige forçosamente ser compreendido e desenvolvido como um trabalho 

intelectual, em que se articulam teoria e prática como unidade dialética, numa perspectiva 

transformadora desses sujeitos. 

Substancialmente, essas considerações demonstram que a Educação Superior 

requer a construção de conhecimentos cientificamente fundamentados e socialmente 

pertinentes aos contextos local-regional-nacional-global e às demandas do mercado, que, de 

certa forma, são legítimas. E isso implica, evidentemente, uma formação crítico-reflexiva e 

                                                             
49 Para Anastasiou e Pimenta (2010), Cunha (2010) e Almeida (2012), muitos dos docentes que ingressam na 

Educação Superior não estão preparados para assumirem a profissão, não tem uma formação voltada para os 

processos de ensino/aprendizagem. Por isso, a formação profissional dos professores universitários tem sido alvo 

de preocupação em muitas universidades, uma vez que o grau de qualificação deles é um fator importante no 

fomento da qualidade da Educação Superior.  Cunha (2010) entende que a profissionalidade envolve o interesse 

dos professores na promoção de seu desenvolvimento profissional autônomo e a articulação com os demais 

aspectos da atuação dos professores – contexto social de atuação, ética, condições materiais e sociais de trabalho, 

planos de carreira, melhores salários, entre outros fatores.   
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integral dos alunos, articulando as qualidades morais, éticas e políticas aos saberes científicos, 

técnicos, tecnológicos, objetivos, subjetivos e estéticos, como diz Dias Sobrinho (2010). 

Disso deriva a ideia de que a formação profissional não pode ser pensada e desenvolvida sem 

considerar os alunos e o contexto social e espacial em que esta se insere. Do mesmo modo, 

não se pode deixar de reconhecer a importância do professor universitário como mediador no 

processo de apropriação da realidade objetiva e de construção do conhecimento geográfico. 

Essas discussões sobre a complexidade e a especificidade da formação 

profissional evidenciam que o papel da universidade, como lugar da formação de professores 

em geral e de Geografia, em específico, é o de contribuir com o desenvolvimento do 

pensamento teórico-conceitual e com o desenvolvimento humano dos alunos.  

A defesa dessa formação na licenciatura em Geografia constitui um desafio, se se 

consideram o perfil dos alunos atraídos para esses cursos e o fato de a formação profissional 

cada vez mais ser tomada somente como valor agregado na aplicabilidade do trabalho. 

Tratando-se dos alunos-jovens, sujeitos desta pesquisa, não é demais lembrar que eles, em sua 

maioria, mesmo cursando uma licenciatura, não veem a profissão docente como uma opção 

atraente e como um projeto de futuro, em virtude dos baixos salários, das más condições de 

trabalho, da rotina desgastante e da desvalorização social (cf. Capítulo 2). E se não há o 

reconhecimento da docência como profissão a ser seguida e a legitimidade dos conhecimentos 

científicos apreendidos no processo formativo como sendo “úteis” para a vida cotidiana, a 

tendência geral é que os alunos não envidem esforços no desenvolvimento e conclusão do 

curso. Em outras palavras, a formação inicial tem se realizado, quase que exclusivamente, em 

busca do diploma e de certificados. 

Diante desse quadro e das discussões realizadas até aqui, pode-se, então, 

questionar: como buscar uma formação docente em Geografia que dê conta de contribuir para 

o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual e humano dos alunos e de estimular a 

construção de uma identidade docente, supostamente inexistente na maioria dos alunos-

jovens? Como estruturar o curso de formação de professores de Geografia possibilitando aos 

alunos condições para leitura e pesquisa, ou melhor, para sua verdadeira formação e reflexão, 

superando o excesso de atividades e disciplinas que muitas vezes têm provocado a 

fragmentação e estimulado a superficialidade do conhecimento? É possível alcançar a 

qualidade na formação inicial de professores, nesse modelo de universidade operacional e 

com alunos que, em sua maioria, são trabalhadores e participam da vida acadêmica de forma 

fragmentada? Como possibilitar que esses alunos se envolvam na rotina universitária e em 

atividades extracurriculares, se muitos deles buscam o diploma como forma de garantir uma 
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vaga no mercado de trabalho e obter um retorno financeiro e, para alcançá-lo, basta cumprir 

as atividades, ter frequência mínima e média final nas disciplinas curriculares? Como 

mobilizar os alunos à participação efetiva das atividades demandadas à sua formação 

profissional e nela investir tempo e dedicação, partindo da concepção de que dessa maneira 

haverá contribuição para o desenvolvimento de habilidades e atitudes específicas para sua 

atuação crítica e reflexiva na Educação Básica se, para muitos, a docência não se constitui 

como projeto de futuro?  

Nesta pesquisa alguns indícios levam a acreditar que em algum momento do curso 

os alunos podem ser despertados para a docência e tomar gosto pela Geografia, investindo 

tempo e dedicação na sua formação inicial. Um deles reside no fato de que, ao se cruzar as 

informações coletadas por meio do questionário relacionadas aos motivos da escolha do curso 

(Tabela 34, p. 137) com a área em que pretendem fazer concurso público (Tabela 37, p. 140), 

18,7% (sendo 6,4% em 1ª opção, 8,9% em 2ª opção e 3,0% em 3ª opção) dos alunos-jovens 

disseram que a escolha do curso foi motivada pela vontade de ser professor. Contudo, o que 

dizer disso se, ao serem questionados se pretendiam fazer concurso público, 28,1% disseram 

que vão investir na carreira de professor? Significa dizer, portanto, que 9,4% dos alunos 

podem ter sido motivados, ao longo do curso, a exercer a profissão docente.  

Outro indício tem a ver com o fato de que alguns professores dos cursos de 

Geografia investigados, segundo relato de parte dos sujeitos da pesquisa, ao criarem situações 

de ensino/aprendizagem que buscam estabelecer uma relação dos conceitos científicos com a 

vida cotidiana dos alunos-jovens, possibilitando-lhes compreender a espacialidade local 

(numa articulação com o global), têm conseguido despertar o interesse deles pela Geografia, 

bem como mobilizá-los para o envolvimento com seu próprio processo de formação 

profissional (cf. Capítulo 2).  

Acredita-se que, para a formação docente ser potencializada de forma a mobilizar 

os alunos para o envolvimento com o curso e a despertá-los para a docência, assim como ser 

significativa e de qualidade, há a necessidade de estabelecer mudanças tanto nas formas de 

organização curricular dos cursos de licenciatura em Geografia quanto no currículo praticado 

pelos professores. Por sua vez, essas mudanças devem pautar-se em princípios de integração 

disciplinar e na pesquisa como princípio de apreensão da realidade geográfica e como 

princípio formativo dos alunos. Nesse processo, é preciso considerar os alunos como sujeitos 

do conhecimento, bem como levar em conta o lugar de vivência deles e os contextos 

local/regional no quais os cursos se desenvolvem.  
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Assim, na sequência busca-se apontar alguns elementos que podem servir de 

reflexão sobre o planejamento e desenvolvimento curricular dos cursos de licenciatura em 

Geografia.  

 

4.2 Organização curricular dos cursos de formação de professores de Geografia: 

elementos para reflexão  

 

A análise dos Projetos Pedagógicos (PP) dos cursos de Geografia investigados 

permitiu a constatação de que eles estão em conformidade com a LDB 9394/1996 e com o 

que estabelecem as DCNs para a formação de professores, sendo ofertados no período 

noturno.  

Os cursos de licenciatura Geografia da UEG de Morrinhos, de Pires do Rio e 

de Quirinópolis possuem currículo unificado, funcionam segundo o regime anual e 

apresentam um tempo mínimo para integralização curricular de quatro e máximo de seis 

anos.
50

 Para a conclusão do curso, os alunos deverão integralizar 3.240 horas-relógio. 

Desse total, 400 horas correspondem ao estágio curricular supervisionado; 2.530 horas 

enquadram nas disciplinas de natureza científico-cultural (destas, 400 horas correspondem 

à Prática como Componente Curricular - PCC); 200 horas referem-se a outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais; e 110 horas são dedicadas ao Trabalho de Curso 

(monografia) a ser desenvolvido no último ano letivo (UEG, 2008). 

O currículo dos cursos da UFG-Catalão e da UFG-Jataí também é unificado. 

No entanto, o curso de Geografia da UFG-Catalão é ofertado somente na modalidade 

Licenciatura, enquanto que a UFG-Jataí oferece dois graus distintos (Licenciatura e 

Bacharelado) e os alunos optam por um deles no ato da matrícula do terceiro semestre. 

Ambos os cursos possuem regime semestral e duração mínima de oito e máxima de 

quatorze semestres. Para a integralização do currículo, os alunos devem cursar no mínimo 

2.984 horas, assim distribuídas: 1.472 horas nas disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum 

(nesse total incluídas as 400 horas destinadas à PCC); 928 horas em disciplinas 

obrigatórias do Núcleo Específico (das quais 416 horas referem-se ao Estágio 

Supervisionado); 192 horas em disciplinas do Núcleo Livre; 192 horas nas disciplinas 

optativas; e 200 horas em atividades complementares. É possível concluir o curso em sete 

                                                             
50 No que diz respeito à duração dos cursos de graduação, a LDB 9.394/96 dá abertura para que as instituições 

organizem seus cursos, desde que sejam respeitados os duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o 

tempo reservado para os exames finais. Por sua vez, o limite de integralização curricular do curso licenciatura, 

de graduação plena, foi estipulado com um período mínimo de três ou quatro anos (BRASIL, 1996a).  
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semestres, a depender da disponibilidade de tempo dos alunos e de vagas nas disciplinas 

(UFG, 2005). 

O currículo dos cursos de Geografia da UFG de Catalão e de Jataí, da UEG de 

Morrinhos, de Pires do Rio e de Quirinópolis é organizado por disciplinas que preveem o 

estudo de fenômenos responsáveis pelas dinâmicas da natureza (clima, geologia, relevo, solo, 

vegetação e hidrografia) e da sociedade (economia, política, cultura), e da relação sociedade-

natureza no processo de formação e transformação do espaço geográfico. Pressupõem, ainda, 

o estudo de elementos de representação cartográfica, de tecnologias e metodologias que 

auxiliam nesse processo e na análise geográfica (Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, 

Cartografia Automatizada etc.); das questões urbanas e agrárias; dos movimentos sociais (no 

campo e na cidade); de conteúdos de natureza tecnocientífica (metodologia da pesquisa 

científica) e didático-pedagógica. 

Importa destacar, assim, que os projetos pedagógicos dos cursos em questão 

legitimam uma formação docente em Geografia pautada no desenvolvimento de competências 

e habilidades básicas. Essa formação está alicerçada numa sólida base humanística, que visa a 

um exercício profissional ético, democrático, responsável e compromissado com os ambientes 

profissionais e com as realidades em suas diferentes escalas de abordagem.  Além disso, 

consta nesses projetos, acerca do perfil dos profissionais que os cursos se propõem a formar, 

uma formação pluralista e interdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos básicos e 

específicos da Geografia, nos conhecimentos pedagógicos e nos saberes de outras áreas do 

conhecimento, necessários às exigências do seu campo de atuação e do mundo 

contemporâneo.  

No que concerne à articulação entre ensino e pesquisa, o PP dos cursos de 

Geografia da UFG de Jataí e de Catalão dão ênfase no raciocínio e na visão crítico-reflexiva, 

sendo o professor considerado um sistematizador das ideias e não mais a fonte principal de 

informações dos alunos. Nesse sentido, os componentes curriculares do curso convergem para 

um enfoque mais investigativo, sendo a pesquisa vista como procedimento de ensino e como 

atitude de indagação sistemática e planejada dos alunos acerca da realidade.  

Embora no PP dos cursos de Geografia da UEG de Morrinhos, de Pires do Rio e 

de Quirinópolis a pesquisa assuma importante papel na formação do professor de Geografia e 

na apreensão dos diferentes aspectos do mundo real, ela não é considerada como eixo de 

referência da organização curricular dos cursos e como prática de investigação relacionada às 

questões de ensino, da sala de aula ou da prática pedagógica. O documento enseja a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, como dimensões-chave de integração entre 
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teoria e prática e de uma boa prática pedagógica do futuro professor. Porém a pesquisa é 

apontada basicamente como uma prática usual vinculada à iniciação científica e à elaboração 

da monografia. 

Outro ponto a ser destacado é que os projetos pedagógicos analisados mencionam 

a importância dos conhecimentos adquiridos no curso para assegurar aos alunos competências 

e habilidades básicas para o trabalho com categorias escalares variadas, integradas e 

sucessivas. No entanto, não apontam o lugar como referência comum, permanente e essencial, 

aos conteúdos abordados nas diferentes disciplinas dos cursos de Geografia, ainda que seja 

considerado um mediador importante para a análise geográfica e aqui entendido como a 

espacialidade vivida e percebida pelos alunos, que consubstancia a cultura geográfica desses 

sujeitos.  

Levando em conta a necessidade de superar alguns obstáculos do currículo 

praticado nos cursos de formação de professores de Geografia, as discussões realizadas até 

aqui – consoante a legislação que orienta a formação docente, a literatura que trata do tema e 

a minha vivência como professora de Didática, Prática Docente em Geografia e Estágio 

Supervisionado – permitem apontar alguns elementos que podem contribuir para uma reflexão 

sobre planejamento e desenvolvimento curricular nesses cursos. Esses elementos são 

traduzidos em algumas dimensões, as quais são discutidas na sequência e que têm como 

desafio considerar aspectos da cultura geográfica dos alunos-jovens, no caso o lugar de 

vivência desses sujeitos (numa correlação com o global), como item de problematização do 

processo formativo.  

  

(Re)formulação do projeto pedagógico e da matriz curricular dos cursos de Formação de 

Professores de Geografia 

 

A elaboração do projeto pedagógico dos cursos de formação de professores de 

Geografia é orientada por dispositivos legais (decretos, resoluções, pareceres, leis), que 

convergem em estratégias que procuram estabelecer uma articulação entre a formação inicial 

de professores e a Educação Básica, visando assegurar a “qualidade” da Educação nessas duas 

dimensões. No seu conjunto, essas orientações legais preveem uma composição de elementos 

obrigatórios (dias letivos, carga horária mínima para integralização do currículo, para os 

conteúdos curriculares, para o Estágio Supervisionado, para a Prática como Componente 

Curricular, para as atividades acadêmico-científicas e culturais) e facultativos (a monitoria, 
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por exemplo), articulados entre si, que deverão ser observados e respeitados na construção de 

um currículo mínimo do curso (BRASIL, 2001e).  

Apesar disso, a legislação que orienta a formação de professores apresenta certa 

flexibilidade para que cada curso possa construir um projeto pedagógico inovador e próprio, 

mas desde que busque superar a fragmentação do currículo, ou seja, a suposta oposição entre 

conteudismo e pedagogismo. Para isso, o Parecer CNE-CP nº 9/2001 (BRASIL, 2001) aponta 

a necessidade de se construir um currículo integralizado, que contemple a relação teoria e 

prática, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, a articulação universidade e escola, e 

os conteúdos necessários ao desenvolvimento de habilidades exigidas à atuação do 

profissional que está sendo formado para ser professor da Educação Básica. Deve-se 

assegurar, no entanto, que o tratamento dos conteúdos integre a dimensão conceitual (na 

forma de teorias, informações e conceitos), a dimensão procedimental (na forma do saber 

fazer) e a dimensão atitudinal (na forma de valores e atitudes requeridos na atuação 

profissional).  

Apesar de as orientações legais serem tomadas como ponto de partida da 

construção do projeto pedagógico do curso, elas são 

reapropriadas/reinterpretadas/ressignificadas na elaboração do currículo, que é sempre 

marcado por tensões, conflitos, resistências, disputas de interesses, diversidade de concepções 

e de ideias, dos professores envolvidos no processo (LOPES, 2005, 2011).  

Obviamente, esses fatores influenciam de modo significativo não só no 

planejamento, mas também na implementação do currículo e na absorção de novas 

proposições por parte dos professores.  É o que aponta Lopes (2011), ao afirmar que a 

implementação do currículo é um problema para o qual a maioria das teorias do currículo
51

 

não oferece solução, já que falar de currículo e descrevê-lo requer tratar do formal, do oculto 

e do vivido.  

Para a autora, “qualquer manifestação do currículo, qualquer episódio curricular, é 

a mesma coisa: a produção de sentidos. Seja escrito, falado, velado, o currículo é um texto 

que tenta direcionar o „leitor‟, mas que o faz apenas parcialmente”.  (LOPES, 2011, p. 42) 

                                                             
51 

O campo do currículo é marcado por teorias críticas, com base neomarxista e/ou fenomenológica e 

interacionista, e por teorias pós-críticas, vinculadas aos discursos pós-moderno, pós-estrutural e pós-colonial. No 

entanto, ele vem se caracterizando por um hibridismo de discursos críticos e pós-críticos. Por isso, a autora 

defende que o conceito de recontextualização de Bernstein (1998) é importante para a pesquisa das políticas de 

currículo, uma vez que “por intermédio desse conceito, é possível marcar as reinterpretações como inerentes aos 

processos de circulação de textos, articular a ação de múltiplos contextos nessa reinterpretação, identificando as 

relações entre processos de reprodução, reinterpretação, resistência e mudança, nos mais diferentes níveis [...]”. 

(LOPES, 2005, p. 55).  
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Há uma relação dialética entre o que a legislação traz, o que é planejado e o que é 

executado no âmbito do currículo dos cursos de formação de professores.
52

 No entanto, não se 

deve negar que, para a promoção de alterações significativas no processo formativo dos 

alunos-jovens, há de se começar pela (re)formulação do projeto pedagógico do curso e da 

matriz curricular. Mas, para isso, o conhecimento acerca da legislação, por parte dos 

professores dos cursos investigados, é fundamental, no que diz respeito à formação, para que 

no coletivo seja possível interpretar/considerar/alterar o currículo do curso. É necessário, 

portanto, evitar uma (re)formulação feita com base apenas nos interesses de um determinado 

grupo de profissionais.  

Para cumprir adequadamente sua função como documento orientador da formação 

docente em Geografia, depois de reformulado, o projeto pedagógico deve ser conhecido por 

todos os professores, para que tenham uma visão global do processo formativo e, por 

conseguinte, possam adequar suas práticas formativas ao que orienta o currículo. Vale, nesse 

sentido, lembrar que ao projeto incumbe garantir o desenvolvimento de habilidades básicas no 

que diz respeito ao ingresso dos jovens em uma profissão, para que se bem preparados sejam 

capazes de prosseguir os estudos em cursos de pós-graduação (especialização, mestrado, 

doutorado). Ademais, o currículo que orientará o processo formativo deverá se basear nas 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho docente, considerando a singularidade dos 

contextos local e regional, no qual se realiza, e a cultura geográfica dos alunos-jovens.  

Em síntese, ao currículo formal e ao currículo praticado nos cursos de formação 

de professores de Geografia cabe assegurar a problematização da realidade geográfica mais 

imediata dos alunos-jovens, ou seja, o lugar vivido-percebido-concebido cotidianamente por 

eles, como eixo comum às disciplinas de todo o curso, como mediação dos conteúdos 

geográficos trabalhados em sala de aula. Entende-se que essa prática pode contribuir para que 

os alunos compreendam seu próprio mundo e construam conhecimentos geográficos que 

tenham significado para sua vida cotidiana e para sua futura profissão.   

Enfim, cabe dizer que uma nova concepção de currículo exige a consideração de 

elementos orientados pela atitude de investigação e pelo trabalho docente, com situações 

equivalentes de ensino e de aprendizagem, visando que o processo formativo seja 

                                                             
52 Segundo Lopes (2011, p. 41), o currículo não é constituído somente por conteúdos de ensino, mas também por 

normas e valores. “O currículo é, ele mesmo, uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de 

poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa, 

constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de 

um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera 

sentidos postos por tais discursos e os recria. Claro que, como essa recriação está envolta em relações de poder, 

na interseção em que ela se torna possível, nem tudo pode ser dito”. 
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significativo para os alunos. Uma formação docente significativa, segundo Nóvoa (2006), não 

se faz sem considerar os alunos, sem fazer referência às suas subjetividades, às suas 

sociabilidades e aos seus contextos sociais (e espaciais). Para tanto, os professores formadores 

devem tomar tal parâmetro como necessidade/possibilidade da sua prática docente. 

 

Integração entre as disciplinas de conhecimentos específicos e de conhecimentos 

pedagógicos (e entre si) no interior dos cursos de Formação de Professores de Geografia 

 

A necessidade expressa de aproximação entre as diferentes disciplinas dos cursos 

de formação de professores mostra que o processo formativo, do ponto de vista curricular, 

vem sendo marcado pela falta de integração entre as disciplinas de conteúdo e as disciplinas 

pedagógicas (CAVALCANTI, 2002b; LEÃO, 2008; LOPES, 2010).  

Para superar o trabalho individual e individualizado dos professores de disciplinas 

de conhecimentos específicos e de conhecimentos pedagógicos, são necessários esforços 

institucionais e dos professores. Nesse sentido, o planejamento deve ter como ponto de 

partida a reflexão sobre o perfil do profissional a ser formado e do profissional proposto nas 

diretrizes curriculares. Por isso, a mediação da coordenação de curso precisa ocorrer no 

sentido da proposição tanto de atividades que possam integrar e articular esses dois campos 

do conhecimento, quanto de momentos que visem a uma aprendizagem coletiva e à troca de 

experiências entre os pares.  

É fato frequente, no contexto das disciplinas específicas dos cursos, que os 

professores coloquem o foco quase exclusivamente nos conteúdos específicos da área, em 

detrimento de um trabalho mais aprofundado sobre os conteúdos que serão desenvolvidos nos 

ensinos Fundamental e Médio. Isso a despeito do papel dos professores, que é o de indicarem, 

com discernimento, a relação entre o que os alunos estão aprendendo no curso e o que lhes 

cabe ensinar na escola, identificando, entre outros aspectos, os obstáculos epistemológicos e 

didáticos, além da relação desses conteúdos com o mundo real (BRASIL, 2002b).  Para isso, 

pode ser um bom caminho a consideração do estudo do lugar de vivência do aluno como eixo 

da problematização dos conteúdos em sala de aula.  

Há de se ressaltar, no entanto, que não basta aos alunos-jovens o conteúdo 

específico. Do mesmo modo, não lhes basta ter domínio pedagógico e não ter de conteúdo. A 

aprendizagem significativa na formação inicial será concretizada se o professor conseguir 

articular o conhecimento específico com o pedagógico, e vice-versa. Essa articulação não se 

resume na relação teoria-prática, apesar de se reconhecer que ela tem de perpassar todas as 

disciplinas do curso. Essa afirmação merece uma explicação. 
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É comum muitos professores acreditarem que o simples fato de realizarem 

atividades práticas com os alunos no interior de sua disciplina seria uma forma de articular o 

conhecimento específico com o pedagógico. Isso pode ser verdadeiro, desde que se trate de 

uma prática que produza algo no âmbito do ensino,
53

 tendo como meta ajudar o aluno na 

construção de um conhecimento especializado do conteúdo, que ele deverá ensinar na escola. 

Para isso, segundo o que diz Shulman (2005), o professor tem de ter conhecimento 

pedagógico do conteúdo, o que resulta da combinação especial entre conhecimento do 

conteúdo e conhecimento do modo de ensiná-lo.  

Fundamentando seu entendimento de conhecimento pedagógico do conteúdo, 

Shulman (2005) refere que as ações cotidianas de ensino do professor – ao discutir os 

conteúdos em sala de aula ou ao realizar atividades práticas – precisam ser orientadas por um 

raciocínio pedagógico, a ser construído com base em seis processos comuns ao ato de ensinar. 

Um deles é a compreensão dos objetivos, estruturas da matéria, de ideias e conceitos de um 

mesmo conteúdo e de conteúdos relacionados. Outro é a transformação, que se dá pela 

preparação (que se constitui na interpretação e análise crítica do conteúdo específico), 

representação (feita a partir de analogias, metáforas, exemplos, demonstrações utilizadas para 

transformar o conteúdo em ensino) e adaptação (ajuste do conteúdo às características dos 

alunos). Outro ainda é a instrução, que consiste nos aspectos observáveis da atuação do 

professor com relação ao manejo de classe, na formulação de perguntas, na interação com os 

alunos etc. Mais um deles é a avaliação, uma forma de verificar a compreensão do aluno em 

relação ao que foi ensinado, durante e depois da instrução. Depois aponta a reflexão, que se 

trata do processo de revisão e análise crítica do desempenho do professor e dos alunos. Por 

fim, nova compreensão, processo mediante o qual, após refletir sobre a sua prática, o 

professor busca a consolidação de novas formas de entender e aprender com a experiência. 

Esses processos, por sua vez, não se constituem em etapas ou fases fixas. Eles podem se dar 

numa ordem diferente e até mesmo algum não ocorrer durante alguns atos de ensino. 

Entre os seis processos comuns ao ato de ensinar destacados por Shulman (2005), 

é na transformação que reside a possibilidade de os professores tomarem a representação dos 

alunos-jovens sobre o seu lugar de vivência, como eixo da problematização dos conceitos e 

conteúdos geográficos a serem ensinados. Nesse processo, os professores terão a possibilidade 

                                                             
53 Segundo o Parecer CNE/CP 21/2001 (BRASIL, 2001e, p. 9), “a prática não é uma cópia da teoria e nem esta é 

um reflexo daquela. A prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por 

uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria como momentos de um 

devir mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a 

teoria procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido desta atuação”.
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de alimentar o seu pensamento, reorganizar as atividades e fazer representações e 

contextualizações, por exemplo, de forma a provocar a compreensão dos alunos sobre o 

assunto. 

Ainda, com base em Shulman (2005), pode-se dizer que a partir do momento em 

que o professor elabora um conhecimento especializado do conteúdo na prática, é possível 

que ele não dê superioridade ao conteúdo em detrimento do pedagógico. Dessa forma, a 

distância entre o conhecimento específico e o conhecimento pedagógico acaba sendo 

minimizada. 

Nesse propósito, cabe aos professores dos cursos de licenciatura em Geografia 

investigados proporcionar aos alunos-jovens a compreensão e o desenvolvimento de 

habilidades, para que eles também possam aprender/progredir por meio do raciocínio 

pedagógico e, ao assumirem a docência, conseguirem executar um ato completo de ensino na 

escola.
54 

 

Caso não ocorra a articulação entre conhecimento específico e conhecimento 

pedagógico no âmbito dos cursos ou até mesmo no interior das disciplinas do currículo, 

acredita ser importante ocorrer um diálogo mais efetivo entre os professores, visando 

desenvolver atividades coletivas que precisam estar atentas às dificuldades, necessidades e 

falhas de aprendizagem dos alunos-jovens nesses campos do conhecimento, assim como às 

questões e problemas relacionados mais diretamente ao ensino de Geografia na escola e à 

atuação do professor.  

 

Mudança na concepção que orienta o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado 

e distribuição da carga horária (400h) ao longo dos quatro anos de curso 

 

Não é possível tratar da formação inicial de professores e da reformulação do 

projeto pedagógico dos cursos de licenciatura em Geografia sem abordar o Estágio 

Supervisionado. Muitas vezes o estágio é apontado como responsável pela formação (boa ou 

                                                             
54 Shulman (2005) define sete categorias de base para o ensino: (1) conhecimento do conteúdo a ser ensinado, 

que se refere ao conhecimento da disciplina na qual o professor é um especialista; (2) conhecimento pedagógico 
geral, concernente, sobretudo, aos princípios e estratégias gerais de gestão e de organização da aula que 

transcendem o âmbito da disciplina; (3) conhecimento do currículo, referente ao conhecimento do professor para 

selecionar e organizar os materiais e os programas que servem como “ferramentas para o ofício” do docente; (4) 

conhecimento pedagógico do conteúdo, que se trata do especial “amálgama” ou combinação especial entre 

conteúdo e pedagógica, constituindo uma esfera exclusiva dos professores, sua forma própria e especial 

compreensão profissional; (5) conhecimento dos alunos e de suas características; (6) conhecimento dos contextos 

educacionais, abarcando desde o funcionamento do ambiente de trabalho, a gestão e o financiamento dos 

distritos escolares, até as características culturais da comunidade onde estão inseridos; (7) conhecimento dos fins 

educacionais (objetivos, finalidades, valores sociais e fundamentos filosóficos e históricos). 
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ruim) dos alunos nos cursos de licenciatura, como se ela (a formação) não fosse também 

responsabilidade de todos os professores do curso.  

Para muitos professores e pesquisadores do assunto (PIMENTA, 2001; SOUZA, 

2003; PIMENTA; LIMA, 2004; KHAOULE, 2008; PIMENTEL, 2010; SANTOS, 2012), os 

fatores que contribuem diretamente para o bom desenvolvimento do Estágio Curricular 

Supervisionado e conferem-lhe qualidade estão relacionados com: a inserção dos alunos-

jovens na rotina da escola; o (re)conhecimento do contexto em que eles irão atuar; as 

pesquisas e reflexões que serão realizadas (mediadas pela teoria) sobre a realidade e as 

perspectivas de mudança da sua futura profissão; a articulação universidade-escola; o diálogo 

estabelecido entre professor supervisor-estagiário-professor da escola-campo; e a concepção 

que orienta o estágio e sua operacionalização.   

Depreende-se, no entanto, que os fatores que mais pesam no bom 

desenvolvimento do estágio têm a ver com o envolvimento dos estagiários no cumprimento 

dessa atividade curricular, com o domínio de conteúdos específicos e com a organização do 

tempo de realização dos estágios.  

Acredita-se que o interesse dos alunos-jovens em assumir, ou não, a docência 

como futura profissão e o sentido que possui sobre o “ser professor” tem peso significativo na 

maneira como o estágio será desenvolvido. Considerando que muitos dos jovens não querem 

se tornar professor ao término do curso (cf. Capítulo 2), a tendência é que eles desenvolvam o 

estágio sem conotação de envolvimento e de intencionalidade. Além disso, ao não 

valorizarem essa atividade como elemento importante da formação intelectual, tornam-na 

apenas um fazer, uma atividade com carga horária a ser cumprida e que não requer uma 

análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada no contexto escolar.  

Está subjacente nessa questão a ideia de que os alunos-jovens não podem aprender 

sem uma atividade intelectual, sem uma mobilização pessoal. A aprendizagem só é possível 

de acontecer se ela estiver imbuída do desejo (consciente ou inconsciente) e se houver um 

envolvimento dos jovens. (CHARLOT, 2005). 

Além disso, muitos alunos-jovens “chegam” ao estágio com deficiência dos 

conteúdos específicos (e metodológica) fundamentais ao desenvolvimento dessa atividade na 

escola. E o domínio de conteúdo é condição primeira para que eles sejam capazes de construir 

um conhecimento especializado dos conteúdos (SHULMAN, 2005) a serem ensinados nas 

aulas de Geografia.   

Se os alunos-jovens não dominam os conteúdos, dificilmente o professor de 

estágio poderá ajudá-los no propósito de desenvolver um raciocínio pedagógico no 
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planejamento e execução dessa atividade curricular, o que é essencial ao ato de ensinar.  

Consequentemente, para o planejamento e execução das aulas, os alunos-jovens se valerão 

basicamente do livro didático, que, em vez de se constituir num material de apoio, se torna 

suporte teórico e sistematizador dos conteúdos geográficos a serem ensinados na escola 

básica. 

É possível, no entanto, mesmo sob o efeito dessa adversidade, ao professor de 

estágio mediar a construção de um conhecimento especializado do conteúdo – ao menos 

daqueles conteúdos que serão tratados nas atividades de estágio – e, com isso, potencializar o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Geografia.  

Essa possibilidade está no desenvolvimento do Estágio orientado por uma atitude 

investigativa sobre a espacialidade vivida-percebida-concebida cotidianamente pelos alunos-

jovens estagiários,– que, muito provavelmente, também será a mesma dos alunos da escola-

campo de estágio –, de forma a encontrar nela um modo de se trabalhar os conteúdos 

geográficos na Educação Básica. Para tanto, os professores de Estágio deverão criar 

oportunidades para que os alunos-jovens estagiários desenvolvam pesquisas relacionadas às 

temáticas a serem tratadas nas escolas, na escala local/regional.  

Seria interessante que essas atividades de pesquisa fossem desenvolvidas com os 

alunos da Educação Básica, num trabalho mais colaborativo entre o professor da escola, o 

professor de estágio e os alunos-jovens estagiários. Isso possibilitaria dinamizar a relação 

escola-universidade e proporcionar trocas de experiências teórico-práticas, entre professores 

(da escola e de estágio) e alunos, sobre o processo de ensino/aprendizagem.  Se, no entanto, as 

especificidades do contexto escolar não permitirem o estabelecimento de uma relação de 

parceria entre os professores da escola, em virtude das condições e desafios que se colocam 

ao trabalho docente, os alunos-jovens podem se valer de pesquisas (individuais e coletivas) 

bibliográficas, cartográficas, em fontes de dados e em campo realizadas sob a orientação do 

professor de estágio. Os resultados, posteriormente, podem ser tomados como elementos de 

problematização dos conteúdos geográficos a serem ensinados na sala de aula.  

Depreende-se que as atividades investigativas vinculadas a momentos de 

observação, de análise e de síntese, e mediadas pelo conteúdo teórico-científico, contribuem 

para que o pensamento dos alunos-jovens se organize e adquira maior complexidade, seja 

(re)elaborado – superando as condições iniciais – e atinja níveis conceituais mais elaborados.  

Nesse processo, os jovens estagiários poderão confrontar as sistematizações das 

pesquisas realizadas por eles com os conceitos geográficos abordados pelo livro didático e por 

outras bibliografias consultadas, e ainda relacioná-las com as imagens e representações dos 
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alunos da escola, acerca do seu lugar de vivência (o que obviamente não implica deixar de 

lado as outras escalas de análise geográfica). Além da possibilidade de ministrar aulas a partir 

dos assuntos investigadas, os estagiários, mediados pelo professor de estágio, também podem 

realizar oficinas e minicursos temáticos nas escolas.  

Cabe ressaltar que, ao estabelecerem uma ponte entre os conteúdos e conceitos 

geográficos trabalhados na universidade com os que trazem o livro didático de Geografia, 

com o conhecimento empírico dos alunos da escola, sobre o seu lugar de vivência, os alunos 

terão a oportunidade de, no Estágio, se revelarem como sujeitos do conhecimento e não 

simples reprodutores de conhecimentos. Assim, o livro didático será apenas um apoio e estará 

a serviço da ação dos jovens estagiários.  

Trata-se, no entanto, de redimensionar o estágio para além de uma atividade que 

busca aplicar a teoria – que se pressupõe ter sido aprendida na universidade – na prática da 

sala de aula das escolas-campo, situando-o como um componente curricular produtor de 

conhecimento e de aprendizagens teórico-práticas.  

Além do conhecimento especializado do conteúdo e de um raciocínio pedagógico, 

os alunos-jovens precisam adquirir experiências e conhecimentos sobre a realidade e o 

funcionamento das escolas em que vão estagiar. Para isso, também poderão se utilizar de 

técnicas e instrumentos investigativos, baseados em entrevistas com professores, alunos e 

gestores, análise do currículo, entre outros.  

Como desdobramento desse raciocínio, postula-se considerar o Estágio 

Supervisionado como uma atividade que permita ao aluno um contato com a escola, 

objetivando que ele possa apreender e refletir sobre tal realidade e articular a perspectiva do 

currículo de formação com a realidade profissional. O pressuposto dessa concepção é de que 

do aluno se exija o uso das teorias existentes que circunscrevem as disciplinas do currículo. O 

papel das teorias é “iluminar”, oferecer instrumentos e esquemas para que os alunos possam 

analisar, refletir e questionar as práticas institucionalizadas e a elas próprias (as teorias), bem 

como contribuir para o desenvolvimento de ações pedagógicas inovadoras no contexto em 

que o ensino ocorre.  (SOUZA, 2003; PIMENTA, LIMA, 2004). 

No entanto, além do reconhecimento da importância de pensar e desenvolver o 

estágio nessa perspectiva, é necessária a promoção do debate e de mudanças no 

desenvolvimento dessa atividade curricular. De início, pode-se repensar a organização do 

tempo dos estágios realizados nos dois últimos anos de curso. A forma como está distribuída a 

carga horária do Estágio Supervisionado, segundo o que relataram os alunos-jovens, é um 

fator limitante para o bom desenvolvimento dessa atividade curricular.  
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Segundo o que disseram os sujeitos da pesquisa, nos dois últimos anos de curso há 

uma sobreposição de atividades, uma vez que precisam conciliar a realização do estágio – que 

tem carga horária muito superior à das demais disciplinas do currículo e tem de ser cumprida 

no contraturno – e a realização do Trabalho de Curso (monografia) com as demais 

atividades/leituras de textos das disciplinas do currículo (cf. Capítulo 2).  

Nesse sentido, acredita-se que a carga horária mínima do estágio (400 horas) 

poderia ser dividida ao longo dos quatro anos de curso (100 horas por ano). Isso permitiria 

aos alunos-jovens, desde o primeiro ano do curso, ir construindo uma identidade docente, 

conhecer os sujeitos com quem possivelmente irão trabalhar, bem como as realidades de sua 

profissão e as situações/condições concretas de trabalho.  

 

Maior articulação entre teoria e prática no currículo praticado dos cursos de Formação de 

Professores de Geografia  

 

A articulação teoria e prática tem sido um dos grandes desafios a serem 

enfrentados nos cursos de formação de professores em geral, e de Geografia em específico. 

Considerando essa problemática, a Resolução CNE/CP 1/2002, fundamentada nos Pareceres 

CNE/CP 9/2001, 27/2001 e 28/2001, instituiu a Prática como Componente Curricular (PCC) 

com o intuito de ser um instrumento de correção e fechar algumas das lacunas existentes nos 

cursos de formação de professores, no que se refere à indissociabilidade teoria-prática.  

As DCNs objetivam que a PCC: a) contribua para que os professores de 

conteúdos específicos desenvolvam atividades práticas que levem os alunos à reflexão, à 

preparação e à proximidade do “conhecimento do que é ser professor”, pois na maioria dos 

casos isso ficava sob a responsabilidade somente dos professores de Prática de Ensino, de 

Didática e de Estágio Curricular Supervisionado; b) estabeleça nexos entre os conteúdos 

(teorias) trabalhados em sala de aula com o que será ensinado nos ensinos Fundamental e 

Médio; c) instale uma relação mais colaborativa e dialógica com as escolas básicas; d) 

possibilite inserções reais e diferenciadas dos alunos nesse contexto educacional, ao longo de 

todo o processo formativo. 

Embora a PCC tenha sido definida no Projeto Pedagógico dos cursos investigados 

para acontecer desde o primeiro semestre letivo, em ementas e planos de ensino, ela parece 

não estar sendo devidamente realizada nos cursos de licenciatura como propõe a legislação, 

talvez pela falta de clareza do que ela representa e das possibilidades de aplicabilidade.  

Mesmo que a implementação da PCC no currículo praticado não tenha sido objeto 

de investigação desta pesquisa, pode-se observar, por meio da análise dos planos de ensino 
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dos professores de disciplinas de conteúdos específicos, que a efetivação da PCC se resume, 

em boa parte, à realização de trabalhos de campo, visitas técnicas, realização de seminários, 

trabalhos em grupo etc. São poucos os professores que têm se preocupado em desenvolver 

atividades teórico-práticas que aproximem o que tem sido ensinado/aprendido no contexto 

universitário com o que deverá ser ensinado na Educação Básica. 

A PCC poderia ser efetivada nos cursos de formação de professores por meio de 

atividades realizadas, tanto na instituição formadora quanto nas escolas de Educação Básica. 

Os professores de disciplinas de conteúdos específicos poderiam, por exemplo: propor 

atividades aos alunos-jovens que considerem o trabalho docente e os conteúdos/objetos de 

ensino com os quais o futuro professor vai trabalhar; desenvolver projetos temáticos voltados 

para a escola, em que o produto final resultasse na elaboração e apresentação de pôsteres, 

vídeos, feiras científicas, mostras, dramatizações, oficinas, minicursos, entre outros. 

Além disso, os professores poderiam propor aos alunos-jovens a realização de 

pesquisas que reconheçam a sua espacialidade local/regional, vinculadas aos conteúdos e 

conceitos geográficos trabalhados nas diferentes disciplinas do currículo, assim como a 

análise destes nos livros didáticos de Geografia dos ensinos fundamental e Médio. Com isso, 

os professores estariam não só oferecendo oportunidades para os alunos-jovens 

reinterpretarem os conteúdos geográficos trabalhados na universidade para os contextos 

escolares no qual futuramente vão atuar, como também criando condições de interação 

sistemática dos alunos com as escolas desde o primeiro ano de curso, para que eles possam ir 

criando uma identidade com a docência. 

 

A prática da pesquisa como elemento central de reflexão e problematização do processo de 

construção do conhecimento geográfico 

 

As DCNs indicam que um dos problemas a serem enfrentados nos cursos de 

licenciatura se refere ao tratamento dispensado à pesquisa. O documento enfatiza a 

necessidade de se assegurar a articulação entre o ensino, a pesquisa e as atribuições 

específicas do curso, garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve à construção 

do perfil almejado e que possibilite a realização de atividades teóricas e práticas presentes 

desde o início do curso, permeando toda a formação, de maneira integrada e interdisciplinar. 

Existe, no entanto, uma visão excessivamente acadêmica sobre essa atividade, que tem 

impedido de concebê-la como dimensão privilegiada da relação entre teoria e prática, o que 

requer redimensionar seu papel na formação de professores.  
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Embora a articulação entre ensino e pesquisa possa fazer parte dos projetos 

pedagógicos dos cursos de formação de professores de Geografia investigados, essa 

indissociabilidade nem sempre tem se concretizado na prática. Integrar o processo formativo 

com a atividade de pesquisa está além da iniciativa de acrescer disciplinas que tratem do tema 

e de seus  métodos, da elaboração do Trabalho de Curso (monografia), da inserção dos 

alunos-jovens em projetos de iniciação científica. Mesmo reconhecendo que essas atividades 

se constituem em oportunidades para os alunos aprofundarem o conhecimento sobre os 

processos investigativos, segundo as DCNs (2002b, p. 62), a pesquisa precisa ter “foco no 

processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento”.   

A pesquisa precisa se tornar um eixo norteador de todo planejamento e 

desenvolvimento curricular dos cursos de formação de professores de Geografia e se 

constituir como princípio e como prática que oriente todas as ações e atividades dos 

professores no âmbito de suas disciplinas. Se trabalhada como estratégia pedagógica, a 

pesquisa poderá se constituir em instrumento de ensino e, ao mesmo tempo, em conteúdo da 

aprendizagem.   

As atividades pedagógicas orientadas pela pesquisa podem contribuir para que os 

alunos-jovens possam analisar e problematizar, refletir e criticar, comparar e diferenciar, fazer 

inferências e promover a síntese, assim como estabelecer relações dos textos/conteúdos 

trabalhados em sala de aula com o objeto de estudo, que pode ser tanto a sua espacialidade 

local (numa correlação com o global) e os elementos geográficos que a compõem, quanto o 

cotidiano escolar. 

Nesse sentido, a pesquisa, mediada pela intervenção do professor, assume a 

condição de ajudar os alunos à superação do pensamento empírico, ou seja, da espacialidade 

que é vivida e apreendida empiricamente por eles, por meio do desenvolvimento do 

pensamento teórico-conceitual. No entanto, isso requer a habilidade dos professores de aliar 

ensino com pesquisa (como princípio de apreensão da realidade e como princípio formativo) e 

buscar privilegiar a dúvida, associando o conhecimento científico com a cultura geográfica 

dos alunos-jovens. 
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4.3 A cultura geográfica dos alunos-jovens como referência na e da formação inicial de 

professores de Geografia: uma nova perspectiva 

 

As discussões realizadas até aqui indicam que a formação de professores de 

Geografia tem se tornado cada vez mais complexa em decorrência do movimento 

expansionista – que nem sempre foi acompanhado de qualidade –, da política neoliberal que 

passou a orientar a universidade e a formação profissional no contexto universitário, e da 

presença de alunos cada vez mais jovens que, em sua maioria, não querem ser professores. 

Para completar, muitos desses sujeitos “chegam” à universidade com falhas da escolaridade 

anterior, dispõem de pouco tempo para os estudos e para participar da vida acadêmica 

sistematicamente, e só conferem alguma legitimidade ao saber acadêmico se ele for “útil” e 

significativo pra eles, para as atividades reais do seu cotidiano. 

Aqui reside, talvez, uma das mais importantes tarefas da formação docente em 

Geografia: conhecer o perfil dos alunos-jovens matriculados nesses cursos. Sem conhecer o 

aluno, seus anseios, suas dificuldades e perspectivas, seu nível de conhecimento prévio sobre 

os conteúdos a serem trabalhados nas disciplinas, o que pensam do curso em que estão 

matriculados e quais as suas aspirações profissionais, dificilmente será possível estabelecer 

uma relação de parceria e colaboração entre o professor e o aluno, os quais têm 

responsabilidades no e com o processo formativo.  Ao conhecer o perfil e compreender as 

diferenças entre os alunos-jovens com os quais irá trabalhar, o professor terá à sua disposição 

um conjunto importante de informações que poderão lhe ajudar a redefinir os conteúdos 

programáticos, as técnicas e as estratégias de ensino. 

 Muitas vezes a presença de alunos-jovens na universidade passa despercebida, 

aparece como algo “comum” ou óbvio, que nada acrescenta aos objetivos da formação de 

professores. No entanto, com base em Anastasiou e Pimenta (2010), pode-se afirmar que o 

conhecimento do jovem universitário real é o ponto de partida fundamental ao trabalho 

docente, para organização do projeto pedagógico e do consequente trabalho docente. Esse 

conhecimento permitirá a superação das dificuldades formativas dos alunos e do ensino 

existente, em direção ao desejável e necessário, resultando em formação científica, 

profissional e humana desses sujeitos. Para tanto, os alunos-jovens deverão ser tomados como 

sujeitos do processo de ensino/aprendizagem, para que se construam como tal. 

O conhecimento dos alunos-jovens e das características dessa geração 

universitária, partilhados com os professores na sala de aula, concerne às experiências 

anteriores de escolarização, às dificuldades ou não de interpretação, de redação e de leitura, se 



228 

configuram em elementos necessários para acompanhar a graduação. Também se refere à sua 

faixa etária e sua origem geográfica e social. Além disso, interessa conhecer se são 

trabalhadores ou somente estudantes, sua inserção profissional, a visão que têm do que é ser 

profissional da área “escolhida”, o significado dessa profissão na vida presente e futura, seu 

tempo livre, os motivos  que os levaram ao curso, seus hábitos de estudo, o nível de 

conhecimento que possuem acerca dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula e as 

habilidades que dominam, seus valores, crenças, hábitos, costumes, opiniões, saberes, 

necessidades e interesses diversos. Em outras palavras, refere-se a dados e informações, 

desses alunos-jovens e sujeitos sociais, que dizem respeito a sua subjetividade e ao seu 

contexto socioespacial em que estão inseridos.  

Daí se depreende que o principal desafio dos professores está em conseguir 

responder às especificidades e singularidades dos alunos-jovens e em se estabelecer como 

mediadores da construção do conhecimento e de tornar o processo formativo significativo 

para esses sujeitos. Incluir no currículo formal e no currículo praticado dos cursos de 

licenciatura em Geografia elementos da cultura geográfica desses sujeitos acredita-se ser um 

dos caminhos capazes de potencializar a formação inicial e torná-la significativa para os 

alunos-jovens em formação. 

Por meio da cultura geográfica encontram-se algumas possibilidades de se 

compreender não só esses sujeitos, mas o que pensam e o que fazem, suas dificuldades, 

expectativas e frustrações com relação à formação profissional, seus projetos de vida, os 

modos de ser e de viver, de interpretar e significar,  suas representações (que se dão pela sua 

relação com o mundo e com os outros), e suas práticas espaciais estabelecidas no e com o seu 

lugar de vivência.  

É importante frisar que esse lugar pode ser tanto a cidade, o campo, o bairro, a 

rua, a praça, o trabalho, a universidade quanto os outros espaços com os quais alunos-jovens 

possam estabelecer relações e/ou criar identidade. Esses lugares, ao serem vivenciados e 

experienciados pelos jovens por meio das suas práticas espaciais – cotidianas e as dos finais 

de semana –, são percebidos e concebidos de forma quase espontânea por eles. E, para a 

Geografia, o que interessa é compreender as conexões possíveis entre as formas como esses 

sujeitos vivenciam, percepcionam e concebem o seu lugar de vivência.  

Portanto, o papel dos professores consiste em ampliar o campo empírico dos 

alunos acerca da realidade geográfica em que se encontram inseridos, resultando em uma 

maneira própria de conceber esse lugar, pela Geografia. Nesse propósito, as elaborações e 

representações dos alunos sobre o lugar que habitam precisam ser problematizadas e 
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confrontadas com os conceitos científicos pelos professores, no sentido de promover o 

desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual e de tornar o processo formativo 

significativo para os alunos. 

Para Bernardes (2012), as mediações promovidas pelos professores, desde que de 

forma intencional e consciente, poderão desencadear novas reflexões nos alunos e contribuir 

para a superação da condição de pensamento empírico, chegando-se ao desenvolvimento do 

pensamento teórico-conceitual. Isso significa dizer que o pensamento teórico não é algo 

natural, nem mesmo é espontâneo. Ele é artificial, é uma produção humana que pode ser 

apropriada pelos alunos na atividade pedagógica. E para que o pensamento atinja a qualidade 

de ser teórico, é preciso haver uma reflexão dialética sobre o conceito e relacioná-lo a outros 

conceitos.  

Nesse processo, os professores têm a função particular de organizar ações que, por 

um lado, possibilitem aos alunos-jovens ampliar as possibilidades de conhecimento do seu 

lugar de vivência que, muitas vezes, podem não ter se dado pela experiência empírica da 

realidade, e, por outro, criar condições para a superação da percepção imediata desse lugar por 

parte desses jovens.  

Mesmo que os professores não conheçam as cidades de origem dos alunos-jovens 

e não desenvolvam pesquisas sobre esses lugares, eles poderão trabalhar com o cotidiano 

desses sujeitos, com as imagens e representações construídas por eles sobre as determinações 

sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais presentes/atuantes nos municípios que 

habitam, conforme os conceitos e conteúdos a serem trabalhados em suas respectivas 

disciplinas. Ademais, como nem todos os alunos residem nos mesmos municípios, em uma 

mesma sala de aula os professores poderão ter imagens e representações sobre determinações 

geográficas de diversos lugares.  

Dessa forma, eles poderão fazer comparações entre os municípios, analisar suas 

especificidades e a ocorrência de fenômenos geográficos, mas sem perder de vista a sua 

distribuição espacial, já que eles podem se dar em diferentes temporalidades e manifestar-se 

em diversas escalas.  

Com o intuito contribuir para que os alunos-jovens possam fazer representações 

mais abstratas e complexas sobre o seu lugar de vivência, assim como suscitar novas reflexões 

e possibilitar a promoção da superação do pensamento empírico em relação ao plano do 

vivido, os professores poderão propor aos alunos a realização de pesquisas bibliográficas, 

cartográficas, em fontes de dados e em campo.   



230 

Para isso, os professores deverão delimitar um tema ou um problema relacionado 

ao lugar de vivência dos alunos. E os alunos, mediados pelos professores, farão a escolha 

adequada das fontes, do material bibliográfico e cartográfico pertinente ao assunto a ser 

pesquisado. Os materiais são diversos: livros, teses, dissertações, artigos de revistas 

científicas, jornais, fotografias aéreas, imagens de satélite, mapas temáticos, mapas 

topográficos etc. 

Vale assinalar que a produção quantitativa de estudos específicos sobre alguns 

temas/conteúdos da Geografia relacionados ao lugar de vivência dos alunos-jovens é pouco 

expressiva e que até inexistem pesquisas sobre alguns campos do conhecimento geográfico, 

como Geomorfologia, Geologia, Pedologia, Climatologia, Hidrogeografia, adequados à escala 

local/regional (cf. Capítulo 3).  

Diante dessa constatação, cabe aos alunos levantar dados e informações diversas 

sobre os municípios e/ou cidades que habitam, em sites reconhecidos no meio acadêmico, de 

disponibilização gratuita, como, por exemplo: do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto 

Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Secretaria de Gestão e 

Planejamento de Goiás (IBM/Segplan-GO), do Sistema Estadual de Estatística e de 

Informações Geográficas de Goiás (SIEG), do Banco de Dados Estatísticos do Estado de 

Goiás (BDE-GO), da Revista Economia e Desenvolvimento da Segplan – GO, do Instituto 

Nacional de Metereologia (INMET), do Google Earth, do Google Maps, entre outros.  

Nesses sites, os alunos poderão encontrar indicadores sociais e econômicos, dados 

estatísticos diversos, estatísticas georreferenciadas, imagens de satélites, bases cartográficas, 

mapas interativos e mapas temáticos digitais em diversas escalas (recursos hídricos, cobertura 

e uso do solo, geologia, geomorfologia, bacias hidrográficas, clima, biodiversidade, densidade 

demográfica, infraestrutura etc.) sobre o Brasil, o Estado de Goiás e os municípios goianos, 

assim como publicações e artigos sobre Sistemas de Informações Geográficas e 

Geoprocessamento geradas nos órgãos do Estado. Além de fazer consultas, os alunos poderão 

fazer downloads e impressões de cartas, imagens aéreas e orbitais, mapas, malhas, atlas, entre 

outros.
55 

 

Dependendo do tema ou problema a ser pesquisado, os alunos-jovens podem 

utilizar cartas topográficas em formato analógico (convencional, em papel) ou digital, visando 

                                                             
55 Alguns arquivos encontrados nesses sites só podem ser editados e disponibilizados para visualização e 

impressão em formato CorelDRAW, ArcExplorer, em programas de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) ou Acrobat (pdf).  
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observar e analisar aspectos artificiais e naturais da área ou do fenômeno tomado em estudo; 

interpretar fotografias aéreas e imagens de satélite. Todo esse levantamento poderá subsidiar a 

produção de mapas temáticos preliminares e a elaboração de outros modelos digitais, bem 

como se constituir em documentos de apoio de trabalhos de campo.  

O material cartográfico também pode ser confrontado com as informações obtidas 

em laboratório (nos sites, por exemplo) e em campo, objetivando extrair conclusões da 

pesquisa realizada. Como esse material é elaborado/produzido por diferentes órgãos e em 

diferentes períodos é possível fazer uma análise comparativa, de forma a identificar se há 

defasagem ou desatualização de informações, desde que eles estejam em escalas cartográficas 

compatíveis.
56

 

Tanto os dados indicadores e estatísticos quanto o material gráfico e cartográfico, 

disponível nos sites anteriormente apresentados, oferecem a possibilidade de os professores 

dos cursos de Geografia trabalharem os conceitos e conteúdos específicos às suas disciplinas 

em sala de aula e, também, de organizarem atividades que contribuam para que os alunos 

façam uma leitura mais qualificada do espaço geográfico.  

Nesse processo, os alunos-jovens terão a possibilidade de desenvolver as noções 

de tempo e de espaço, de entender as geografias dos lugares, de gerar informações sobre a 

realidade local/regional, de decodificar e compreender o seu lugar de vivência e de 

correlacioná-lo com outras escalas. Além disso, à medida que o professor utilizar a linguagem 

cartográfica (cartas, plantas, mapas, croquis, maquetes, fotografias aéreas, imagens de satélite, 

atlas geográfico, globos terrestres, entre outros) em sala de aula, os alunos terão a 

possibilidade de aprender a utilizá-la, desenvolver habilidades relativas à representação e à 

localização, e estabelecer relações entre as determinações geográficas e suas espacialidades.  

O uso dessas linguagens no curso de Geografia se faz necessário, pois muitos 

alunos chegam à universidade sem ter aprendido a utilizá-las (ou pelo menos parte delas), sem 

saber ler, interpretar e analisar mapas, e, por vezes, acabam saindo sem saber fazer isso. E se 

nas aulas de Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Climatologia, Teoria da Região e 

Regionalização, Geografia Urbana, Geografia Agrária, por exemplo, não são utilizadas 

linguagens cartográficas que auxiliem o professor trabalhar os conteúdos de sua disciplina, se 

                                                             
56 Queiroz Filho (2005) diz que, embora as cartas topográficas sejam um instrumento imprescindível ao trabalho 

de campo, sua disponibilidade é limitada e seu percentual de cobertura é baixo. Além disso, nem todas as áreas 

do país estão recobertas por um voo aerofotográfico. Segundo o autor, mesmo que a carta topográfica e a 

fotografia aérea possuam escalas idênticas, não é possível a sobreposição delas, por causa das diferentes 

projeções. Elas são instrumentos complementares e o seu uso conjugado pode contribuir para aumentar o número 

de detalhes da área em estudo.  
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os alunos não estão sendo formados com e para o uso desses recursos, dificilmente eles irão 

integrá-los nas aulas de Geografia, ao assumirem a docência.  

Katuta (2006, p. 139) colabora com essa discussão, ao afirmar que não é “possível 

entender geograficamente paisagens, lugares, territórios e regiões, entre outros, sem o uso de 

representações cartográficas [...]”. Assim, aos professores cabe criar oportunidades para que 

os alunos em formação possam aprender a usar essa linguagem, já que destes, no exercício da 

profissão docente, será exigida a utilização adequada da linguagem cartográfica nas aulas de 

Geografia. Mas para que o professor possa cumprir esse objetivo, é imprescindível que ele 

mesmo seja “letrado” cartograficamente.  

Para que os professores possam mediar a construção do conhecimento geográfico 

por meio do uso dessas linguagens, é preciso que eles criem oportunidades para que os 

alunos-jovens produzam representações gráficas e cartográficas (desenhos, mapas mentais, 

croquis, maquetes, plantas, mapas temáticos e perfis topográficos) dos lugares vividos e 

experienciados por eles. Sugere-se, no entanto, que essas atividades e as pesquisas 

bibliográficas, cartográficas e em fontes de dados sejam realizadas na própria universidade – 

em sala de aula, no laboratório de informática ou de Geoprocessamento –, por dois motivos: 

primeiro, porque os alunos, atraídos para os cursos de formação de professores de Geografia, 

em grande parte, não dispõem de muito tempo para os estudos durante o dia
57

; segundo, 

porque muitos alunos não possuem habilidades para o uso de indicadores e estatísticas, de 

material gráfico e cartográfico, requerendo, portanto, a mediação do professor no 

desenvolvimento das atividades e na análise-correlação-síntese dos dados e informações 

levantadas. 

O uso de dados indicadores e estatísticos e de recursos gráficos e cartográficos 

não dispensa a realização de trabalho de campo, uma metodologia que possibilita o contato 

com o ambiente e, portanto, com os processos físico-naturais, sociais, econômicos, políticos e 

culturais que configuram/constroem os lugares. Quando articulados, os professores criam 

possibilidades de os alunos-jovens construírem um raciocínio espacial e temporal do espaço 

geográfico e de estabelecerem relações dialéticas entre o local e o global.  

                                                             
57 Segundo Anastasiou e Pimenta (2010, p. 239), “a questão do tempo disponível é algo que não pode ser 

ignorado: há atividades que podem e devem ser desenvolvidas na sala de aula, sob a supervisão do professor, 

principalmente aquelas de maior complexidade e que exigem supervisão. Há outras que o aluno pode e deve 

fazer por si e independentemente da supervisão docente, pois é preciso construir a autonomia com o aluno, em 

processos paulatinos de soltura. Em currículos mais atualizados, a integração das disciplinas vem auxiliando 

sobremaneira, uma vez que atividades comuns conjugam disciplinas afins, o que representa um ganho de tempo 

para o aluno e maior aprendizagem”.  
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Com o intuito de que o trabalho de campo não se restrinja a uma visita técnica –

caracterizada simplesmente pelo contato entre os alunos-jovens e o local visitado – e que 

supere a ideia de “ver a teoria na prática”, ele pode ser planejado e executado a partir de uma 

lógica semelhante à da pesquisa científica. Parte-se de um problema, constroem-se hipóteses, 

produzem-se ensaios de campo e experimentos, levantam-se dados e informações para, 

posteriormente, tratá-los e analisá-los, confrontam-se resultados e tiram-se conclusões, 

propõem-se medidas que ajudem a evitar/conter o problema relativo ao fenômeno ou objeto 

de estudo. Associar o trabalho de campo à pesquisa tem a ver com o fato de que a 

compreensão mais elaborada da realidade vivida-percebida-concebida cotidianamente não se 

faz sem pesquisa básica e aplicada.  

Essa postura fundamenta-se, no entanto, em alguns princípios da metodologia da 

problematização, que, segundo Berbel (1998), tem uma orientação geral como todo método, 

sendo conduzida por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na 

realidade, da utilização de técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente 

selecionados e organizados, de acordo com a natureza do problema e com as condições gerais 

das pessoas envolvidas nessa atividade. Seu propósito maior é preparar o aluno para tomar 

consciência da realidade em que vive e atuar intencionalmente para transformá-la, sempre 

para melhor.  

Sob esse enfoque, algumas vantagens atribuídas à realização do trabalho de 

campo são a de que ele pode suprir a falta de bibliografia que trata de determinados conceitos 

e conteúdos relacionados às diferentes escalas de análise e ajudar os alunos-jovens na 

compreensão de assuntos considerados complexos. Também permite estimular os alunos a se 

tornarem pesquisadores ativos de determinadas situações, fatos, fenômenos e eventos 

geográficos, junto com os professores, bem como criar oportunidades para desenvolver neles 

(nos jovens) uma atitude científica e uma independência intelectual.  

Para que o trabalho de campo se efetive, é necessário planejá-lo de maneira 

conjunta, em situação de ensino, pelos professores e alunos-jovens. Nessa atividade podem 

ser utilizadas diversas técnicas: observação, registro e coleta de informações, análise e 

representação cartográfica, realização de ensaios e experimentos, entre outras. Os 

procedimentos que podem contribuir com o processo de reconhecimento do lugar em estudo 

são os seguintes: aplicação de questionários, realização de entrevistas, registros fotográficos, 

produção de vídeo, elaboração de croquis e registro de informações e de impressões acerca da 

realidade estudada no diário de campo.  



234 

Cabe destacar que, por meio da aplicação de questionários e da realização de 

entrevistas, os alunos-jovens podem levantar informações básicas dos habitantes sobre suas 

características e sobre as determinações sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais 

presentes/atuantes nos lugar que habitam. Além disso, poderão compreender os problemas 

e/ou deficiências locais, as expectativas e perspectivas, demandas e necessidades, 

reivindicações e sugestões dos moradores com relação ao seu lugar de vivência. 

Entre os conceitos geográficos e indicadores que podem ser 

investigados/mapeados pelos alunos-jovens, visando à elaboração de um diagnóstico do seu 

lugar de vivência, destacam-se: o processo de estruturação e consolidação do circuito espacial 

da produção (por exemplo, do seu lugar de trabalho, seja ele uma indústria, um supermercado, 

um açougue, uma confecção); os modos de vida urbano dos habitantes do bairro onde mora; 

as formas de uso/apropriação do espaço urbano; as transformações socioespaciais da cidade 

que habitam; as relações entre classes diferenciadas, que se traduzem em movimentos, 

construções e transformações da morfologia urbana; o planejamento urbano; o plano de 

gestão do espaço da cidade; a mobilidade e acessibilidade urbana; a segregação socioespacial; 

o processo de industrialização; rede e hierarquia urbana; o espaço intraurbano; as formas-

conteúdo da cidade; os serviços e equipamentos urbanos; áreas de lazer; os aspectos que dão 

identidade à cidade; a relação cidade-campo e suas bases econômicas; a qualidade de vida 

urbana; o processo de imigração; os mecanismos de (des)territorialização de diferentes grupos 

sociais;  as manifestações culturais na cidade; os impactos ambientais no espaço urbano; a 

materialização dos movimentos sociais no campo e na cidade; a agricultura familiar; a 

dinâmica dos processos desencadeados pela apropriação e ocupação do relevo urbano; 

processos erosivos; o uso da terra agrícola; cursos d‟água; disposição dos resíduos sólidos; 

entre outros. 

Dependendo dos conceitos e problemas a serem estudados, o trabalho de campo 

pode ser realizado no lugar de vivência dos alunos-jovens, ou seja, na escala local. Porém, 

como já se disse no Capítulo 3, o curso precisa garantir aos alunos-jovens a realização de 

trabalhos de campo e visitas técnicas em outros lugares, para que eles tenham a oportunidade 

de conhecer/pesquisar outras espacialidades para além da sua realidade concreta mais 

imediata e possam verificar que há diferentes dimensões e medidas dos fenômenos 

socioespaciais.  

Partindo do entendimento de que tudo o que foi pesquisado, percebido e analisado 

precisa ser explicitado (na forma oral ou escrita), para saber se os alunos incorporaram o 

conhecimento à sua estrutura cognitiva, os resultados das pesquisas bibliográficas, 
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cartográficas, em fontes de dados e em campo (trabalho de campo) podem ser sistematizados 

e apresentados em forma de relatórios e em seminários realizados na universidade.  

No seminário, os alunos-jovens podem socializar os dados e informações 

coletados em campo, suas ideias, concepções e experiências. Porém a intencionalidade dessa 

atividade precisa estar orientada não só para expor os resultados obtidos na pesquisa, mas 

também para o desenvolvimento de temas e conteúdos a serem estudados visando suscitar a 

discussão e o debate, bem como estimular o pensamento crítico-reflexivo dos alunos, para 

reelaboração e construção de um novo conhecimento com base no que foi pesquisado e 

debatido. 

Se bem planejado, orientado e conduzido pelo professor, o seminário se torna uma 

estratégia de ensino capaz de promover o envolvimento dos alunos-jovens nos debates e 

discussões. Além disso, permite pôr em circulação uma pluralidade de pontos de vista acerca 

do assunto discutido e proporcionar níveis de satisfação nos jovens, ao sentirem que suas 

ideias são valorizadas e respeitadas pelo professor e por seus pares. 

Nessa atividade, o papel mediador do professor é o de formular questões a serem 

debatidas; de provocar e incentivar a participação de todos os alunos; de comparar e 

confrontar os resultados das pesquisas realizadas sobre a realidade geográfica com os 

conceitos científicos; de ressaltar semelhanças e diferenças entre as espacialidades 

investigadas; de explicitar as contradições; de sintetizar as ideias principais; e, enfim, de 

ajudar os alunos na superação do pensamento empírico sobre a espacialidade que é vivida-

percebida-concebida cotidianamente por eles. 

Os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos alunos-jovens também podem ser 

integrados a situações de ensino, com a realização de minicursos ou oficinas temáticas nas 

escolas de Educação Básica, por exemplo. Ao propor espaços-tempos e atividades voltadas 

para a Geografia escolar, os professores de conteúdos específicos oportunizam a interação 

sistemática dos alunos com as escolas desde o primeiro ano de curso, para a criação de uma 

identidade com a docência e a transformação dos objetos de conhecimento em objetos de 

ensino. 

De fato são muitas as possibilidades de orientar as discussões dos conceitos e 

conteúdos geográficos tendo como referência o lugar de vivência dos jovens (em articulação 

com o global). E, naturalmente, as ações didático-pedagógicas sugeridas se aplicam com 

maior ou menor pertinência a cada disciplina do currículo dos cursos de formação de 

professores de Geografia, dependendo dos propósitos e das condições concretas de sua 

realização. Isso implica dizer que, assim como qualquer estratégia de ensino, essas ações 
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pedagógicas possuem vantagens e limitações, e que cabe aos professores, portanto, 

dimensionar as possibilidades do emprego delas no ensino de sua disciplina. Porém o que 

precisa ficar claro é que tais ações só serão eficazes se forem utilizadas pelos professores de 

forma consciente e permeada pela intencionalidade e se estiverem adaptadas ao conteúdo, aos 

objetivos que se pretende alcançar com os alunos-jovens.  

Cabe ressaltar, no entanto, que as sugestões anteriormente apresentadas não visam 

reproduzir receitas, mas, sim, oferecer algumas ideias – que poderão ser seguidas, 

enriquecidas, reformuladas, ou não – de como os professores podem utilizar a pesquisa como 

princípio de apreensão da realidade geográfica vivida-percebida-concebida pelos alunos-

jovens e como princípio formativo destes.  

Pelo exposto, fica evidente que as atividades pedagógicas orientadas pela pesquisa 

podem estimular nos alunos-jovens o desenvolvimento de sua autonomia, de habilidades 

cognitivas – observação, compreensão, comparação, descrição, classificação, dedução, 

abstração, reflexão, problematização, generalização, interpretação e síntese – e fomentar a 

relação que se pretende estabelecer com a espacialidade desses sujeitos. Além disso, poderão 

desenvolver nos jovens uma atitude investigativa e crítica, assim como uma atitude de 

compromisso com o seu processo formativo, à medida que se tornam coprodutores do 

conhecimento, e levá-los ao aprofundamento teórico sobre os conceitos e conteúdos próprios 

a cada disciplina do currículo dos cursos de Geografia.  

Além disso, visando propiciar uma formação humana, social e integral dos jovens, 

bem como possibilitar que eles possam experienciar mais efetivamente a sua condição juvenil 

no espaço-tempo da universidade, é preciso que os cursos de formação de professores de 

Geografia considerem no processo formativo a importância do pátio, dos trabalhos em grupo, 

das viagens de trabalho de campo como espaços-tempos significativos para que esses sujeitos 

possam experienciar a sua condição juvenil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa pretendeu compreender como têm sido formados os professores de 

Geografia do interior de Goiás, tendo em vista as demandas de alunos-jovens com uma 

cultura específica, com referentes do global e do local.  

Inicialmente, pode-se verificar que a democratização da Educação Superior no 

Brasil possibilitou a ampliação do acesso à universidade, que se deu pela expansão 

quantitativa e interiorização de instituições, de cursos e de matrículas. Esse processo buscou 

incluir um maior número de pessoas nas universidades, visando atender aos ideais de 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico do país e contribuir para a redução de 

desigualdades regionais. Contudo, vários dos cursos que foram e que têm sido criados são de 

licenciatura e são ofertados no noturno.  

Nesse contexto de expansão e de interiorização da Educação Superior, aliada às 

políticas de correção de fluxo nos ensinos Fundamental e Médio, as universidades têm 

recebido um público estudantil bastante diversificado, marcado pela presença de alunos 

trabalhadores (com pouco tempo para se dedicar aos estudos) e de alunos cada vez mais 

jovens.  

Diante disso, acredita-se que, atualmente, um dos desafios da Educação Superior é 

saber lidar com os alunos trabalhadores e, principalmente, com os alunos que estão 

ascendendo à condição juvenil na universidade. Esses jovens são sujeitos sociais que têm 

neste espaço-tempo o único momento do seu cotidiano, em que podem praticar a sua condição 

juvenil com outros jovens que, de certa forma, é limitada e precária.  

Mediante a análise das informações coletadas por meio de diferentes instrumentos 

de pesquisa em variados momentos e com um grupo diversificado de alunos-jovens, pode-se 

perceber que esses sujeitos não constituem um universo homogêneo. Isso por conta das suas 

singularidades e particularidades que podem variar conforme as condições sociais, 

econômicas e culturais, as redes de sociabilidade, os códigos culturais (etnias, identidades 

religiosas e valores), os signos, os sonhos, os desejos construtivos e não construtivos (do 

presente e do futuro), as vivências e experiências cotidianas estabelecidas com os contextos 

sociais e espaço-temporais a que pertencem. São sujeitos em busca do “novo”, de desafios, de 

respostas imediatas e de compreensão do mundo. Eles desenvolvem práticas espaciais 

(cotidianas e as dos finais de semana) comuns aos jovens, assim como priorizam e têm 

necessidade de estar entre os amigos.  Seus modelos de lazer e diversão, bem como seus 
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hábitos e costumes se assemelham, mas também se distanciam. Ademais, são jovens que, 

apesar de possuírem obrigações do mundo adulto, ainda assim têm a identidade juvenil.  

Esses jovens são, em sua maioria, trabalhadores de baixa renda e se inseriram no 

mercado de trabalho para terem acesso ao consumo e/ou para ajudar nas despesas domésticas. 

São sujeitos que parecem viver a experiência da condição juvenil de forma bastante limitada, 

pois precisam ganhar a vida e, ao mesmo tempo, preparar-se para o futuro. Cabe ressaltar que 

essa preparação para o futuro é vista pelos jovens como uma dimensão importante no mundo 

atual, pois querem ter acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, ter mais qualidade 

de vida.  

No entanto, o fato de cursarem o nível superior ao mesmo tempo em que 

trabalham leva os jovens a fazer grandes sacrifícios, que são vividos de forma menos dura 

quando estão na universidade, já que este espaço-tempo supre muito da sua necessidade de 

interação social. A universidade lhes propicia conhecer, estar e se relacionar com jovens de 

vários lugares. E, ainda, constitui um espaço que possibilita os jovens encontrar os amigos 

para estabelecer trocas e elaborar projetos que dão sentido à sua vida cotidiana.  

Interessa observar, no entanto, que esses sujeitos não são apenas jovens 

trabalhadores que procuram cursar o nível superior em busca de encontrar na profissão 

docente um novo caminho para melhor se inserir no mundo do trabalho. São alunos que, em 

sua maioria, ingressaram na universidade e encaram o curso de formação de professores de 

Geografia como um meio para o verdadeiro fim, que é o diploma e, com ele, a possibilidade 

de se ter um emprego melhor, de alcançar melhores condições de vida e de prestar um 

concurso público em outra área, que não para ser professor.  

Uma vez que grande parte desses jovens não possui disposição pessoal em relação 

à docência como um projeto de futuro, a pesquisa também tratou das seguintes questões: se os 

alunos-jovens não querem ser professor, o que os cursos de licenciatura em Geografia vão 

fazer com isso? O que fazer para reverter esse quadro? Como mobilizar os alunos para se 

envolverem nas atividades do curso e influenciá-los na construção de uma identidade 

profissional voltada para a docência? Como assegurar aos jovens a democratização do acesso 

ao Ensino Superior e a qualidade do processo formativo? 

Acredita-se que o atual desafio dos cursos de licenciatura em Geografia tem sido o 

de assegurar aos alunos-jovens a qualidade da formação inicial ofertada e a construção de 

uma identidade com a profissão docente. Há de se ressaltar, no entanto, que as transformações 

qualitativas nesses cursos não passam somente pelas ações de ensino dos professores, mas 

também pelas mudanças na legislação que orienta a formação docente, na infraestrutura das 
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IES, nas condições materiais e sociais de trabalho, nos planos de carreira e nos baixos salários 

pagos a esses profissionais. Mesmo assim, cabe considerar que os professores têm papel 

significativo na formação inicial, seja no desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual e 

humano dos alunos-jovens, seja na mobilização para identificar/ver sentido no processo 

formativo tanto para as atividades reais do seu dia a dia quanto para o exercício da profissão 

docente.   

A pesquisa procurou demonstrar que, por mais que grande parte desses estudantes 

esteja cursando Geografia por falta de opção, que eles não consigam relacionar/ver sentido em 

ser professor, é possível, ao longo do curso, o professor universitário tornar-se uma referência 

profissional para eles e ajudá-los a ver e/ou buscar na docência uma opção de trabalho.  

Além disso, a análise empreendida sobre as práticas espaciais cotidianas dos 

alunos-jovens, estabelecidas no e com o lugar de vivência e sua interferência no processo 

formativo e vice-versa, demonstrou que a inclusão de elementos da cultura geográfica dos 

alunos-jovens no currículo formal e no currículo praticado dos cursos de licenciatura em 

Geografia é um dos caminhos capazes de potencializar a formação inicial e de torná-la 

significativa. 

A consideração da cultura geográfica dos alunos-jovens acena como uma nova 

orientação para a formação docente, que valoriza os contextos locais em que o ensino se 

desenvolve e o lugar vivido por esses sujeitos como ponto de partida do conhecimento 

geográfico. Por meio dela é possível os professores conhecerem os alunos com quem 

dialogam no cotidiano da sala de aula, o que pensam e o que fazem, suas dificuldades, 

expectativas e frustrações com relação à formação profissional, seus projetos de vida, os 

modos de ser e de viver, de interpretar e significar,  suas demandas de sobrevivência e formas 

de sociabilidade, os modos (singulares) de uso e apropriação do espaço, suas práticas 

espaciais estabelecidas no e com o seu lugar de vivência, e suas representações (que se dão 

pela sua relação com o mundo e com os outros). 

Os jovens, assim como outros grupos sociais, usam e projetam-se no espaço 

geográfico, produzem espacialidades, dão movimentos aos lugares... Por isso, do ponto de 

vista geográfico, esses sujeitos só podem ser compreendidos a partir da sua espacialidade. E é 

essa espacialidade vivida e percebida cotidianamente por eles (embora muitas vezes não 

tenham consciência disso), como ponto de articulação entre o global em constituição e o local 

como especificidade concreta, que importa considerar no processo formativo como referência 

da abordagem dos conceitos e conteúdos específicos inerentes às diferentes disciplinas que 

compõem o currículo dos cursos de Geografia. 
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Nesse entendimento, é importante conhecer/considerar as imagens e 

representações dos alunos-jovens sobre o seu lugar de vivência, como elemento de 

problematização dos conceitos e conteúdos a serem ensinados, visto que nem sempre há 

pesquisas e estudos sobre alguns campos do conhecimento geográfico adequados à escala 

local/regional. Além disso, muitos professores dos cursos de Geografia investigados não 

desenvolvem pesquisas relacionadas ao seu campo científico de atuação e nesses níveis 

escalares, as quais poderiam ser utilizadas como referência à discussão dos conceitos e 

conteúdos em suas aulas. 

Como muitos dos sujeitos da pesquisa apresentaram dificuldades em apontar 

imagens e fazer representações que se sobressaíssem aos aspectos genéricos (materiais e de 

identidade) do lugar em que vivem, propõe-se que o posicionamento mediador dos 

professores deva ocorrer na perspectiva da decodificação dessas elaborações dos alunos-

jovens, de problematizá-las segundo um ponto de vista dialético de tempo e espaço, de 

correlacioná-las com outras escalas de análise geográfica e de confrontá-las com o 

conhecimento científico. O intuito é o de ampliar o campo empírico dos jovens em relação ao 

seu espaço imediato, de forma que isso possa resultar em representações mais abstratas e 

complexas sobre esse lugar. 

Daí a importância da escolha de estratégias de ensino por parte dos professores 

que, de modo efetivo, contribuam para que os alunos-jovens integrem, positiva e 

construtivamente, pensamentos, sentimentos e ações, assim como encontrem sentido nas 

situações de aprendizagem e atribuam significado a elas no processo formativo. E é neste 

âmbito que a pesquisa, tendo como referência elementos da cultura geográfica dos alunos-

jovens, toma forma e relevância na formação inicial de professores de Geografia.   

Por meio da pesquisa bibliográfica, cartográfica, em fontes de dados e em campo, 

professores e alunos terão a possibilidade de elaborar questões, de formular hipóteses, de 

selecionar/comparar dados e informações, e de produzir novos conhecimentos acerca da 

realidade geográfica vivida-percebida-concebida pelos jovens, para serem 

utilizados/problematizados nas aulas. Além disso, os alunos-jovens terão a oportunidade de 

desenvolver uma postura investigativa ao longo do curso, de se tornarem coprodutores do 

conhecimento e de aprenderem de forma significativa os conceitos e conteúdos geográficos 

abordados nas pesquisas realizadas. 

Considerando-se que os alunos-jovens têm pouco tempo livre, uma vez que a 

maioria trabalha e aos finais de semana, geralmente, se dedica aos estudos, o que acaba 

comprometendo esse tempo para viver-estar-relacionar com outros jovens, a universidade é 
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vista como um lugar em que os jovens buscam praticar sua condição juvenil com outros 

jovens. Logo, ela tem um papel relevante que vai além da formação teórico-científica, de 

preparo de mão de obra, do desenvolvimento de habilidades técnicas, de formação de bons 

profissionais. Nesse sentido, mais que uma formação voltada para competitividade e 

produtividade, a formação inicial deve estar integrada a um princípio ético-político, 

orientando-se pela formação humana, social e integral desses sujeitos.  

Por isso, além de incorporar a realidade espacial dos alunos-jovens, no currículo formal 

e no currículo praticado dos cursos de formação de professores de Geografia, é preciso 

considerar a importância do pátio, dos trabalhos em grupo, das viagens de trabalho de campo 

como espaços-tempos significativos para que esses sujeitos possam experienciar a sua 

condição juvenil. Experiência essa que nem sempre é vivida no seu tempo livre, mas no 

tempo de estudo, ou seja, na universidade. 

Finalizando, cabe dizer que há inúmeras questões levantadas ao longo da tese que, 

certamente, podem ser aprofundadas em outros estudos. Além disso, a ampliação do 

conhecimento relativo ao tema da pesquisa implica, portanto, o aprofundamento de algumas 

questões relacionadas ao funcionamento interno dos cursos de Geografia; ao processo de 

pensamento dos professores e suas formas de conceber o ensino; e ao currículo praticado 

pelos professores, visando compreender se o lugar de vivência dos alunos é tomado por eles 

como mediação dos conceitos e conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula. Pela 

complexidade que envolvem, tais questões só poderiam ser discutidas com base em 

informações complementares, o que demandaria outra pesquisa.  

Cumpre destacar, ainda, que as discussões realizadas nesta pesquisa influenciaram 

direta e indiretamente a minha vida pessoal e profissional. No meu cotidiano passei a 

olhar/entender os jovens em suas singularidades e diversidades, a compreender a necessidade 

de se ter uma escuta atenta, ou seja, de desenvolver a sensibilidade de entender as múltiplas 

demandas desses sujeitos na sociedade contemporânea. Na prática profissional, pude ampliar 

meus conhecimentos acerca da formação de professores de Geografia, das IES investigadas e 

dos sujeitos que estão se formando para serem professores – os jovens que residem em 

algumas cidades pequenas do interior de Goiás. Além disso, passei a ter uma atitude mais 

reflexiva e crítica em torno da realidade dos contextos macro e micro, situados numa dialética 

entre as condições locais e os acontecimentos globais, do Ensino Superior no país, os quais 

são desencadeadores das políticas educacionais. 

Reconheci, também, a importância de compreender a diversidade de 

conhecimentos e necessidades específicas dos alunos-jovens no processo de formação inicial; 
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de articular os objetivos da formação docente em Geografia com as condições prévias dos 

alunos, ou seja, com o tempo para os estudos e com as possibilidades de construção do 

conhecimento geográfico; de combinar ensino com pesquisa, numa lógica em que se busca 

associar o conhecimento científico às práticas espaciais cotidianas dos alunos; de 

conhecer/considerar os saberes dos jovens acerca do mundo em que ele vive e aprende, do 

lugar em que ele exerce suas práticas espaciais e produz os acontecimentos ligados à sua 

história pessoal, como mediadores importantes da discussão dos conceitos e conteúdos 

trabalhados em sala de aula e a serem ensinados nas escolas de Educação Básica; de tentar 

estabelecer um diálogo epistemológico com os diversos campos do conhecimento geográfico, 

na busca de desenvolver um Estágio Supervisionado significativo e com mais qualidade; e do 

meu papel no desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual e humano dos alunos. 

Enfim, espera-se que as reflexões apresentadas nesta pesquisa possam contribuir 

para mudanças no planejamento e desenvolvimento curricular dos cursos de licenciatura em 

Geografia, pautadas por princípios de integração disciplinar e na pesquisa como princípio 

formativo e de apreensão do lugar de vivência dos alunos, visando sempre uma formação 

docente de qualidade. 
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APÊNDICE A 
 

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 
  

  

PROF. JOÃO DONIZETE LIMA 

Coordenador do Curso de Geografia - Departamento de Geografia 

Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão  

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 - St. Universitário  

Catalão - GO 

 

 

Eu, Lucineide Mendes Pires e Silva, aluna devidamente matriculada no Programa de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás -  nível Doutorado, e orientada pela Profa. Dra. Lana de Souza 

Cavalcanti, estou realizando a pesquisa “A cultura geográfica de alunos-jovens: uma 

referência para a formação de professores de Geografia”. O objetivo deste estudo consiste 

em analisar como têm sido formados os professores de Geografia do interior de Goiás, tendo 

em vista as demandas de alunos-jovens com uma cultura específica, com referentes do global 

e do local. 

A unidade de análise a ser utilizada nesta pesquisa será composta por alunos-jovens 

com idade entre 15 e 24 anos, que foram aprovados no vestibular de 2007 a 2011 de 

universidades públicas estaduais e/ou federais presentes em alguns municípios da 

Mesorregião do Sul Goiano, que possuem curso de Licenciatura em Geografia. São elas: UFG 

– Campus de Catalão; UFG – Campus de Jataí; UEG – UnU Morrinhos; UEG – UnU Pires do 

Rio; UEG – UnU Quirinópolis. As técnicas de coleta de dados: aplicação de questionário 

misto com questões semi-abertas e fechadas [de múltipla escolha], uso de narrativas, grupos 

de discussão, realização de entrevistas semiestruturadas. 

Diante disso, venho através desta solicitar sua autorização para a coleta de 

informações no curso de Geografia desta instituição. Informo que não haverá custos para a 

instituição e, na medida do possível, não iremos interferir na operacionalização e/ou nas 

atividades cotidianas da mesma. 

Esclareço, ainda, que tal autorização é uma pré-condição para execução da pesquisa, e 

está em consonância com as normas vigentes no que diz respeito aos aspectos éticos das 

pesquisas envolvendo seres humanos segundo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (COEP/UFG), pautado na Resolução 196/96 de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos.  

Certas de sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa científica em sua 

instituição, desde já agradecemos. 

  

Goiânia, 02 de fevereiro de 2011. 

 

Lucineide Mendes Pires e Silva                                                Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 

                         Orientanda                                                                                    Orientadora 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A3o_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morrinhos_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pires_do_Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pires_do_Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quirin%C3%B3polis


265 

 

APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS ALUNOS 

 

Tempo de preenchimento: ____________ 

 

Nome: 

Sexo: (    ) Masculino                  (    ) Feminino Idade: 

Telefone: E-mail: 

Estado civil: 
(    )  Solteiro   (    )  Casado legalmente   (    )  Viúvo    (    )  mora junto, sem ser casado      

(     ) separado / divorciado 

Como você se considera: 

(    )  Branco(a)                                    (    )  Negro(a)                  (    )  Pardo(a) mulato(a)  

(    )  Amarelo(a) (de origem oriental)                                          (    )  Indígena 

 

1. Em qual cidade você mora atualmente? ________________________________________ 

                                                                  Diga se na:   (    )  zona rural      (    )  urbana 

 

2. Qual a  distância entre a sua moradia e a Universidade onde estuda? 

(    )  Até 20 km            (    )  De 20 a 50 km       (    )  De 50 a 100 km       (    )  Mais de 100 km 

 

3. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir pra Universidade? 
(    )  Nenhum                 (    )  Carro próprio         (    )  Carro da família         

(    )  Coletivo                 (    )  Moto                      (    )  Bicicleta                     

(    )  Transporte escolar (ônibus, van, microônibus) ______________________________ 

 

4. Tipo de residência onde você mora:  

(    )  Própria      (    )  Alugada         (    )  Cedida      (    )  Financiada       (    )  Outros 

 

5. Com quem você mora atualmente? 

(    )  Sozinho, de aluguel                                         (    )  Sozinho, em residência própria 

(    )  Em república                                                   (    )  Em pensionato ou pensão 

(    )  Em entidade assistencial                                 (    )  Com os pais 

(    )  Com esposa/marido e filhos (se houver)        (    )  Com amigos 
(    )  Outros ___________________________________________________ 

 

6. Você tem irmãos?    (    )  sim       (    )  não   Se sim, quantos?  _____________________ 

 

7. Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? 

(    )  Um salário mínimo                                         

(    )  Dois a três salários mínimos 

(    )  Quatro a cinco salários mínimos                    

(    )  Seis a sete salários mínimos 

(    )  Oito a dez salários mínimos                           

(    )  Acima de dez salários mínimos 

 

8. Qual é a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar? 

(    )    Não trabalho 
(    )    Trabalho para o meu próprio sustento 

(    )    Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas 

(    )    Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente para o sustento da família 

(    )    Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 

 

9. Se respondeu que trabalha, diga onde e a função exercida.  

Local: __________________________________________________________________________ 

Função: _________________________________________________________________________ 

 

10. As atividades desenvolvidas no seu trabalho têm ou tinham ligação com seu curso? 

(    )    Bastante      (    )    Muito pouca     (    )    Nenhuma 
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11. Qual a carga horária aproximada atual de sua atividade remunerada? 

(    )  40 horas semanais ou mais  

(    )  Mais de 30 e menos de 40 horas semanais 

(    )  Mais de 20 e menos de 30 horas semanais 

(    )  Até 20 horas semanais 

(    )  Trabalho eventualmente 

(    )  Não trabalho 

12. Qual a sua renda mensal? 

(    )  Menos de um salário mínimo                          (    )  Um salário mínimo                                                       

(    )  Dois a três salários mínimos                           (     )  Quatro a cinco salários mínimos                    

(    )  Seis a sete salários mínimos                            (    )  Oito a dez salários mínimos                           

(    )  Acima de dez salários mínimos 

 

13. Você já trabalhou antes? (    )  não         (    )  sim         Se sim, diga onde, quando e a função exercida.

Local: __________________________________________________________________________ 

Função: _________________________________________________________________________ 

 

14. Com que idade você começou a exercer atividade remunerada? 

(    )  Antes dos 14 anos       (    )  Entre 14 e 16 anos     (    )  Entre 16 e 18 anos 

(    )  Após 18 anos               (    )  Nunca trabalhei 

 

15. Com o que você gasta o seu salário? (marque até três coisas, numerando por ordem de importância) 

(    )  Comida / lanche fora de casa 

(    )  Cosméticos / produtos de higiene e beleza   

(    )  CDs 
(    )  DVDs  

(    )  Cinema 

(    )  Roupas / calçados        

(    )  Fazendo cursos  
(    )  Com os estudos 

(    )  Viagens    (    )  Ajuda seus pais e familiares  

(    )  Despesas de casa (água, luz, telefone, alimentação) 

 

16. Como pretende se manter durante o curso universitário? 

(    )  Trabalhando                                           (    )  Com recursos da família           

(    )  Com bolsa de estudos                           (    )  Com ajuda dos outros   

 

17. Você tem ou já teve algum tipo de bolsa de estudos? (    ) não      (    )  sim. Qual(is)_______________________   

 

18. Em que tipo de estabelecimento escolar fez seus estudos? 

(    )  Somente público 
(    )  Somente particular   

(    )  Maior parte público 
(    )  Maior parte particular 

 

19. Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu? 

(    )   Profissional (Técnico)             (    )  Regular                (    )  Supletivo 

 

20. Em que ano você concluiu o Ensino Médio? _______________________________________ 

 

21. Quantos livros você lê por ano? 

(    )  Nenhum                (    )  Um a dois         (    )  Três a cinco    (    )  Acima de cinco 

 

22. Você cursa ou já cursou algum curso de línguas estrangeiras? 
(    )  sim       (    )  não   Se sim, qual(is)?  _____________________________________________ 

 

23. Quantos anos você tentou ingressar no Ensino Superior? 

(    )  Este é o primeiro ano 

(    )  Um ano 

(    )  Dois anos        

(    )  Três anos 

(    )  Mais de três anos 

 

24. Você entrou pelo Sistema de Cotas no vestibular? 

(    )  Não             (    )  Apenas de um Processo Seletivo     (    )  Mais de um Processo Seletivo 

 

25. Você já iniciou algum outro curso superior? 

(    )  Não 
(    )  Sim, e já o conclui 

(    )  Sim, mas abandonei               

(    )  Sim, já conclui um e estou cursando outro  
(    )  Sim, já conclui um e abandonei o outro 

 

26. Se respondeu sim, qual o curso? ______________________________________________ 

 

27. Qual a razão principal pela qual você escolheu esta Universidade? 
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(    )  Pela qualidade dos cursos oferecidos 

(    )  Pelo número de candidatos-vaga 

(    )  Pela proximidade de minha residência 

(    )  Por ser gratuita 

 

 

28. O que influenciou na sua opção de curso? (marque até três questões, numerando por ordem de importância)  

(    )  Falta de opção 

(    )  Relação candidatos-vaga 

(    )  Já trabalho na área 

(    )  Influência da família e/ou terceiros 

(    )  Maior retorno financeiro 

(    )  Prestígio social 

(    )  Maiores oportunidades de trabalho 
(    )  Possibilidade de realização pessoal 

(    )  Vontade de ser professor de Geografia 

(    )  Gosto pessoal pela disciplina de Geografia 

(    )  Adequação às habilidades/aptidões pessoais 

(    )  Necessidade de atender às expectativas dos pais 

(     )  Influência de profissionais (orientadores, professores 

etc.) 

(  )  Participação no programa "Conhecendo a 
Universidade” 

 

29. Ao optar pelo curso de Geografia você sabia que era licenciatura?  (    )  Sim        (    )  Não 

 

30. O que você espera obter no curso de Geografia? (marque até três questões, numerando por ordem de 

importância) 

(    )  Nível superior para melhorar a atividade que já desenvolve 

(    )  Formação profissional teórica voltada para futuro emprego 

(    )  Formação teórica voltada para o ensino e a pesquisa 

(    )  Aumento de conhecimento e cultura geral 

(    )  Consciência crítica que possibilite a interação na sociedade 
(    )  Diploma de nível superior    

(    )  Outro motivo. Qual? _______________________________________________________ 

 

31. Quantas horas diárias extraclasse você dedica ao seu curso?

(    )  Uma hora    

(    )  Duas a quatro horas 

(    )  Mais de quatro horas 

(    )  Só nos fins de semana 

(    )  Só em véspera de prova  

(    )  Nenhuma hora

 

32. O que você MAIS costuma fazer quando não está trabalhando ou estudando? (marque até cinco questões, 

numerando por ordem de importância) 
(    )  Assistir televisão 

(    )  Ouvir rádio 
(    )  Ajudar nas tarefas em casa 

(    )  Namorar    

(    )  Ler revistas / jornal 

(    )  Ir a bibliotecas  

(    )  Fazer cursos  

(    )  Jogar futebol 

(    )  Praticar outros esportes 

(    )  Tocar instrumentos ou cantar  
(    )  Jogar vídeo game 

(    )  Vai a uma lanhouse 

(    )  Vai ao cinema / teatro 

(    )  Vai visitar amigos ou parentes 

(    )  Frequenta bares ou similares 

(    )  Fica em casa navegando na internet 

(    )  Joga fliperama / jogos eletrônicos – fora de casa 

(    )  Ler algum livro (que não seja para a universidade) 

(    )  Fica em casa sem fazer nada, à toa ou dormindo 

(    )  Fica em casa fazendo outras atividades. Quais? _____________________________________ 

(    )  Fica na rua, praças conversando com amigos e /ou fazendo atividades em espaços públicos. Especificar quais são 
essas atividades: ________________________________________________ 

(    )  Outras atividades fora de casa.  Qual(is)? __________________________________________ 

 

33. Com que frequência você utiliza e/ou frequenta?   

 

Ir à Igreja                                                          (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir à praça                                                            (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir a Shows musicais/concertos                            (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Leituras                                                              (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Navegar na internet                                               (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Encontrar os amigos                                                   (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Festas/Dança                                                        (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir a parques de diversão                                      (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir ao Cinema                                                       (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 
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Ir ao Circo                                                           (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir ao Teatro                                                         (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Jogar futebol                                                       (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Jogar Videogame                                               (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Museus / exposições                                           (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ouvir Música                                                      (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ir ao Shopping                                                   (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ver filmes locados                                              (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ver televisão                                                    (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

 

34. Se não consegue realizar essas atividades, o que te impede?   

(    )  Falta de tempo                               (    )  Falta de dinheiro 

(    )  Pais não deixam                             (    )  Faz tudo o que quer 

(    )  Outra(s). Qual(is)?  ____________________________________________________________________ 

 

35. O que você gostaria de fazer no seu tempo livre, que você ainda não faz? 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

36. Com que tipo de grupo social você mais convive? (marque até três opções, numerando por ordem de 

importância) 

(    )  Colegas de profissão               

(    )  Colegas da Universidade 

(    )  Familiar                                     

(    )  Religioso 

(    )  Grupos de amigos (fora da Universidade) 

(    )  Outro(s). Especifique: _________________________________________________________ 

 

37. Você participa de algum grupo como: torcida esportiva (basquete, futebol, banda de rock, rap, grupos 

religiosos, movimento estudantil etc.?   (    )  Sim              (    )  Não   
 

38. Se respondeu sim, qual? (marque até três opções, numerando por ordem de importância) 

(    )  Cultural (ir para a questão 41) 

(    )  Movimento estudantil 

(    )  Esportivo / Clube de futebol 

(    )  Grupo de igreja / religioso. Qual (is)? _______________________________________________ 

(    )  Outro: ______________________________________________________________________ 

                    

39. Se respondeu cultural, diga qual é o grupo que você participa? 

(    )  Skatista 

(    )  Pichadores 
(    )  Grafiteiro   

(    )  Punks 

(    )  Darks 
(    )  Teatro 

(    )  Capoeira 

(    )  Congado  

(    ) Musical (ir para a questão 63) 

(    ) Outro(s): ___________________________________________________________________                

 

40. Se respondeu musical, diga qual é a linguagem desse grupo que você participa? 

(    )  Hip Hop                  (    )  Dança Afro                (    )  Rock                   (    )  Percussão        

(    ) Outra(s): ____________________________________________________________________                

 

41. Quais os gêneros de música você mais gosta? (marque até três questões, numerando por ordem de 

importância)  

(    )  Hip Hop 

(    )  MPB                  
(    )  Rock                    

(    )  Pagode 

(    )  Samba                      

(    )  Axé                   
(    )  Sertaneja             

(    )  Pop 

(    )  Eletrônica                

(    )  Romântica        
(    )  Rap 

 

(    ) Outra(s): ____________________________________________________________________                

 

42. Qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado? 

(    )  Nenhum 

(    )  Internet 

(    )  Revistas 

(    )  Jornal escrito 

(    )  Jornal falado (TV) 

(    )  Jornal falado (rádio) 

(    )  Outras fontes  

 

43. Você lê jornais? 
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(    )  Nunca 

(    )  Sim, diariamente 

(    )  Sim, semanalmente             

(    )  Sim, mas ocasionalmente  

(    )  Sim, mas  raramente 

         

44. Você usa microcomputador? 

(    )  Não  

(    )  Sim, de casa            

(    )  Sim, do trabalho       

(    )  Sim, da lanhouse                     

(    )  Sim, de amigos       

(    )  Sim, da universidade       

(    )  Sim, de outros locais 

   

45. Se respondeu sim, diga em qual das situações abaixo você mais utiliza o microcomputador? ( marque até três 

questões, numerando por ordem de importância)  

(    )  Atividades profissionais 

(    )  Comunicação via e-mail  
(    )  Entretenimento    

(    )  Navegação na Internet           

(    )  Trabalhos Escolares  

(    )  Não sei usar um microcomputador         
(    )  Outra____________________________________

 

46. Dentre os itens abaixo, quais você e/ou sua família POSSUEM? Indique a quantidade:  
 Quantidade 

(    )  Rádio  / Aparelho de som                                            (    ) 

(    )  Televisão                                         (    ) 

(    )  Filmadora                                        (    ) 

(    )  Máquina fotográfica digital            (    ) 

(    )  Microcomputador                                    (    ) 

(    )  Impressora                                   (    ) 

(    )  Notebook                                    (    ) 

(    )  Netbook                               (    ) 

(    )  Internet    -- 

(    )  Microondas (    ) 

(    )  Forno elétrico  (    ) 

(    )  Lava louças (    ) 

(    )  Telefone celular (    ) 

(    )  Telefone fixo (    ) 

 Quantidade 

(    )  Carro (    ) 

(    )  Moto (    ) 

(    )  Geladeira/freezer (    ) 

(    )  Aparelho de ar-condicionado (    ) 

(    )  Videogame (    ) 

(    )  Aspirador de pó (    ) 

(    )  DVD player (    ) 

(    )  Lavadora de roupa (    ) 

(    )  TV a cabo (    ) 

(    )  MP4 / MP3 (    ) 

(    )  Pen drive (    ) 

(    )  Banheiro (    ) 

(    )  Empregada mensalista (    ) 

(    )  Motorista (    ) 
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47. Dentre os itens abaixo, você e/ou sua família NÃO POSSUI, mas gostaria de comprar/ter?  (numere 

por ordem de importância)  

                                                 

(    )  Rádio / aparelho de som                                              (    )  Máquina fotográfica digital            (    )  Moto 

(    )  Televisão                                         (    )  Microcomputador                                    (    )  Lava louças 

(    )  Filmadora                                        (    )  Impressora                                    (    )  Geladeira / freezer 

(    )  TV a cabo (    )  Notebook                              (    )  Videogame 

(    )  MP4 / MP3 (    )  Netebook                              (    )  Aspirador de pó 

(    )  Pen drive (    )  Roupas / tênis de etiqueta (    )  Internet 

(    )  DVD player (    )  Forno elétrico (    )  Lavadora de roupa 

(    )  Telefone fixo (    )  Microondas (    )  Aparelho de ar-condicionado 

(    )  Telefone celular (    )  Carro  

 

48. Você pretende ser professor?         (    )  Não    (    )  Sim  Ser respondeu sim, diga se: 

 

(    )  Na Rede Pública Municipal ou Estadual 

(    )  Na Rede Particular 

 

49.  Como você pensa seu futuro profissional? 

 

(    )  Fazer Bacharelado 

(    )  Fazer Especialização Lato Sensu 

(    )  Fazer Mestrado 

(    )  Fazer Doutorado 

 

50. Você pensa em  prestar concurso ao terminar a graduação? (    )  Não    (    )  Sim  Ser respondeu sim, 

diga para que área prestará concurso: 

(    )  Para ser Professor de Geografia 

(    ) Outros concursos.  

        Qual(is)?____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 
NARRATIVAS – “INVENTÁRIO DE SABERES” 

 

Caro(a) aluno(a), produza um texto tendo como referência o enunciado e as questões 

abaixo relacionadas:  

 

―Desde que nasci, aprendi muitas coisas, em casa, no bairro, na 

escola e em outros lugares. São muitas as experiências geográficas 

cotidianas na/da cidade onde moro. O que me ficou de mais 

importante dessa espacialidade local foi...  

 

1. O que caracteriza sua cidade? Como é sua cidade? 

2. Que tipo de problemas você destaca em sua cidade ou na região onde você vive? 

3. Quais as práticas cotidianas que você estabelece com o lugar, com o bairro e com a 

cidade onde mora? 

4. Considerando que você usa os espaços da cidade, do bairro e da rua onde mora, diga 

de que forma você se relaciona e se apropria deles? 

5. Há algo da espacialidade local que contribuiu para você escolher cursar Geografia? O 

quê exatamente? 

6. Você percebe alguma relação entre as discussões feitas em sala de aula e a sua 

espacialidade local? Exemplifique? 

7. Que elementos da sua experiência com o lugar, com o bairro e com a cidade onde 

mora, são considerados nas diferentes disciplinas do curso de Geografia? 

Exemplifique? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

Sexo: (    ) Masculino                  (    ) Feminino Idade: 

Telefone: E-mail: 
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APÊNDICE D 
 

PLANEJAMENTO DO GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

 

Temas a serem investigados:  

 

1. O que é ser jovem para você? Você vive plenamente sua juventude? Quando se deixa 

de ser jovem? 

2. Quais as práticas espaciais cotidianas que você estabelece com o bairro e com a cidade 

onde mora? 

3. Como você usa os espaços da cidade, de que forma você se relaciona e se apropria 

deles? 

4. Há algo da espacialidade local que contribuiu para você escolher cursar Geografia? O 

quê exatamente? 

5. Você percebe alguma relação entre as discussões feitas em sala de aula e a sua 

espacialidade local? Exemplifique? 

6.  Durante as aulas os professores têm levado em conta os interesses, as atitudes e as 

necessidades individuais e sociais de vocês na formação inicial? Exemplifique. 
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APÊNDICE E 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1. Aponte a sua concepção de cidade e destaque elementos que caracterizam a sua cidade. 

2. Comente de que forma você usa e se relaciona com os lugares da cidade; 

3. Comente se há, durante as aulas das diversas disciplinas do curso, alguma discussão que 

contemple a sua espacialidade local. Exemplifique.  

4. Fale se você consegue fazer uma leitura geográfica do espaço em que vive a partir das 

discussões realizadas e dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Exemplifique. 

5. Comente se durante as aulas os professores têm levado em conta os interesses, as atitudes 

e as necessidades individuais e sociais de vocês.  Exemplifique. 
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APÊNDICE F 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa “Culturas 

geográficas de alunos-jovens: uma referência para a formação de professores de 

Geografia”. Meu nome é Lucineide Mendes Pires, sou aluna devidamente matriculada no 

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos 

Socioambientais da Universidade Federal de Goiás - nível Doutorado, orientada pela Profa. 

Dra. Lana de Souza Cavalcanti, e sou a pesquisadora responsável. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

comigo no telefone (64)8131-8917 ou pelo e-mail: lumenpi@gmail.com. Em casos de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 

(62) 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

Título: Culturas geográficas de alunos-jovens: uma referência para a formação de professores 

de Geografia 

Objetivo: analisar como têm sido formados os professores de Geografia do interior de Goiás, 

tendo em vista as demandas de alunos-jovens com uma cultura específica, com referentes do 

global e do local. 

Procedimentos de coleta de informações: aplicação de questionário misto com questões 

semi-abertas e fechadas (de múltipla escolha), produção de narrativas, realização de grupos de 

discussão e de entrevistas semiestruturadas. 

Observações: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. Além disso, asseguramos o sigilo e a privacidade de vocês quanto das 

informações confidenciais envolvidos na pesquisa. As informações não serão divulgadas de 

forma a possibilitar sua identificação, pois os envolvidos na pesquisa serão identificados 

apenas por AJ1, AJ 2, AJ 3 etc.  

 

_______________________________________ 

Lucineide Mendes Pires  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisadora  Lucineide Mendes Pires sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi me garantido(a) que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na minha relação 

com o pesquisador ou com a instituição. 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

 (Responsáveis legais) 

 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisadora  Lucineide Mendes Pires sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi me garantido(a) que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na minha relação 

com o pesquisador ou com a instituição. 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE G 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E PUBLICAÇÃO 

 

 

Considerando que o presente estudo que tem como objetivo geral desenvolver 

uma pesquisa para a Tese de Doutorado com o tema “Culturas geográficas de alunos-

jovens: uma referência para a formação de professores de Geografia”, eu 

___________________________________________________________________________

CPF/RG: ______________________, abaixo assinado, declaro para os devidos fins que cedo, 

voluntariamente, os direitos de uso das repostas coletadas por meio dos diferentes 

instrumentos de pesquisa (questionário, narrativas, grupos de discussão, entrevistas), as quais 

serão usadas integralmente ou em partes, podendo inclusive torná-las públicas pela 

pesquisadora Lucineide Mendes Pires e Silva. Fui orientado(a) quanto as finalidades da 

pesquisa, da metodologia, da sua natureza e de seus objetivos. Estou ciente que as 

informações colhidas terão caráter confidencial, que a minha privacidade será respeitada e que 

o  meu nome será mantido em sigilo. Foi me garantido(a) que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou traga algum 

prejuízo na minha relação com o pesquisador ou com a instituição.  

 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura: ___________________________________________________________ 

 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E PUBLICAÇÃO 

(Responsáveis legais) 

 

Considerando que o presente estudo que tem como objetivo geral desenvolver uma 

uma pesquisa para a Tese de Doutorado com o tema “Culturas geográficas de alunos-

jovens: uma referência para a formação de professores de Geografia”, eu 

___________________________________________________________________________

CPF/RG:______________________, responsável por _______________________________ 

declaro para os devidos fins que cedo, voluntariamente, os direitos de uso das repostas 

coletadas por meio dos diferentes instrumentos de pesquisa (questionário, narrativas, grupos 

de discussão, entrevistas), as quais serão usadas integralmente ou em partes, podendo 

inclusive torná-las públicas pela pesquisadora Lucineide Mendes Pires e Silva. Fui 

orientado(a) quanto as finalidades da pesquisa, da metodologia, da sua natureza e de seus 

objetivos. Estou ciente que as informações colhidas terão caráter confidencial, que a minha 

privacidade será respeitada e que o meu nome será mantido em sigilo. Foi me garantido(a) 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou traga algum prejuízo na minha relação com o pesquisador ou com a instituição. 

 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável: _______________________________________________ 

 

 

 

 
 


