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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as práticas espaciais dos alunos da EAJA em Goiânia 

e sua potencial relação com o ensino de Geografia, com alunos em duas escolas municipais que 

ofertam essa modalidade de ensino. Para contemplar o objetivo, a pesquisa visa responder o 

seguinte problema: Considerando o contexto da EAJA junto com o perfil de seu alunado, em 

que medida as práticas espaciais dos estudantes contribuem para um Ensino de Geografia 

significativo que seja atrelado as suas realidades cotidianas? Nesse sentido, as práticas 

espaciais, a partir de leituras e referenciais sobre o conceito, pode ser entendida com as 

trajetórias e rotinas que os sujeitos realizam diariamente em seu cotidiano e as formas que eles 

se estruturam no espaço para sobreviver. Desse modo, as rotinas e todas as práticas cotidianas 

dos alunos da EAJA é marcada por uma luta da sobrevivência, no qual esses educandos, 

vivenciam, transitam e perambulam por várias paisagens contidas no espaço urbano, que 

resultam na multiplicidade de visões, concepções, problemas e contradições sobre a cidade em 

que vivem. Esses aspectos são cruciais para pensar como o Ensino de Geografia, atrelado à 

temática cidade, pode colaborar ao contemplar as práticas espaciais desses estudantes, 

articulando aos mesmos um conhecimento crítico, problematizador e integrado sobre os 

elementos que eles se deparam diariamente em seus espaços de vivência. Para a realização da 

referida pesquisa, utilizou-se a metodologia da pesquisa participante. Diante disso, foi feita a 

análise do Projeto Político Pedagógico, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, da 

área de Geografia, um documento que norteia o encaminhamento do processo de ensino-

aprendizagem para essa modalidade de ensino, além da leitura do planejamento anual de 

Geografia para o ano letivo de 2019 dos dois professores das escolas-campo da pesquisa. A 

observação das aulas de Geografia realizada em todas as séries da EAJA, tinham o intuito de 

vivenciar e compreender toda a dinâmica do ensino de Geografia nessa modalidade de ensino, 

observando os conteúdos abordados e a relação aluno-docente durante as aulas; nessas escolas, 

as conversas informais com os professores, também foram alvos de análise. Além disso, foram 

aplicados alguns questionários. O primeiro tinha o objetivo de analisar o perfil socioeconômico 

dos educandos das duas escolas-campo da EAJA. O segundo visava compreender as práticas 

espaciais dos estudantes, com o objetivo de sistematizar e transformar em conteúdos para serem 

trabalhados em um modelo de sequência didática, conforme proposto por Cavalcanti (2013). 

Por fim, para sintetizar as atividades realizadas, foi aplicada uma atividade com o intuito de 

averiguar as visões dos estudantes após os momentos de intervenção realizados com os mesmo. 

Em linhas gerais, após as atividades realizadas, considera-se que é primordial trabalhar as 

práticas espaciais dos alunos em sala de aula, pois oportuniza aos mesmos terem uma 

compreensão mais científica dos dilemas, problemas e contradições que eles vivenciam e se 

deparam no seio da cidade. Essa constatação advém da reação e do comportamento dos alunos 

frente às atividades realizadas, que no geral, notou-se que um conteúdo atrelado à realidade dos 

estudantes promove uma melhor participação e aprendizagem por parte dos discentes, quando 

há uma ampla discussão do espaço vivido por eles. Além disso, pode-se inferir que a temática 

cidade é uma das possibilidades de conteúdo que pode levantar debates e discussões 

encaminhadas para a formação de um pensamento geográfico para os alunos. 

 

Palavras-chave: Práticas espaciais, EAJA, sequência didática, Ensino de Geografia. 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the spatial practices of students of EAJA in Goiânia and its 

potential relationship with the teaching of Geography, with students in two municipal schools 

that offer this type of teaching. To contemplate the objective, the research aims to answer the 

following problem: Considering the context of EAJA together with the profile of its students, 

how do students' spatial practices contribute to a meaningful Geography Teaching that is 

linked to their daily realities? In this sense, spatial practices, from readings and references 

about the concept, can be understood as the trajectories and routines that subjects perform 

daily in their daily lives and the ways that they structure themselves in space to survive. In 

this way, the routines and everyday practices of EAJA students are marked by a struggle for 

survival, in which these students experience, transit and wander through various landscapes 

contained in the urban space, that result in the multiplicity of visions, concepts, problems and 

contradictions about the city in which they live. These aspects are crucial to think how 

Geography Teaching, linked to the thematic city, can collaborate to contemplate the spatial 

practices of these students, articulating to them a critical, problematizing and integrated 

knowledge about the elements they encounter daily in their living spaces. To carry out the 

referred research, the participant research methodology was used. In view of that, the 

Pedagogical Political Project was analyzed, which is prepared by the Municipal Department 

of Education, in the area of Geography, and this document guides the forwarding of the 

teaching-learning process to this teaching modality. There was also a reading of the annual 

Geography planning for the 2019 academic year of the two teachers from the research field 

schools. The observation of Geography classes held in all EAJA series was intended to 

experience and understand the whole dynamics of Geography teaching in this teaching 

modality, observing the contents covered and the student-teacher relationship during classes; 

in these schools, informal conversations with teachers were also targets of analysis. In 

addition, some questionnaires were applied. The first had the objective of analyzing the 

socioeconomic profile of the students of the two EAJA field schools. The second aimed to 

understand the students' spatial practices, in order to systematize and transform into content to 

be worked on in a didactic sequence model, as proposed by Cavalcanti (2013). Finally, to 

summarize the activities carried out, an activity was applied in order to ascertain the students' 

views after the intervention moments carried out with them. In general terms, after the 

activities carried out, it is considered essential to work on the spatial practices of students in 

the classroom, because it gives them the opportunity to have a more scientific understanding 

of the dilemmas, problems and contradictions that they experience and encounter within the 

city. This finding comes from the students 'reaction and behavior towards the activities carried 

out, which in general, it was noticed that a content linked to the students' reality promotes 

better participation and learning by the students, when there is a wide discussion of the space 

lived by they. 

 

Keywords: Spatial practices, EAJA, didactic sequence, Geography Teaching.  
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INTRODUÇÃO 

 Essa pesquisa busca analisar as práticas espaciais dos alunos da EAJA do município de 

Goiânia a partir do ensino de Geografia atrelada à temática cidade. Nesse sentido, é consenso 

que as práticas espaciais dos alunos são indicativos significativos para que o trabalho com os 

conceitos e conteúdos da Geografia na escola ganhe sentido, relevância e esteja integrado com 

a realidade do estudante.  

O tema proposto foi motivado por inúmeros referenciais bibliográficos e por meus 

conhecimentos prévios sobre o ensino de cidade, somados à grande influência que essa temática 

tem no âmbito da Geografia Escolar. A importância do tema, a sua aplicabilidade como 

conteúdo no cotidiano do estudante, e seu intuito de propiciar uma visão crítica aos estudantes 

atinente ao espaço onde vivem, me cativaram a elaborar essa pesquisa.  

            Destaca-se também a curiosidade que me desperta ao tentar compreender a real 

dinâmica do Ensino de Geografia na Educação de Adolescentes Jovens e Adultos, visto que a 

maioria dos debates, produções acadêmicas e referências bibliográficas estão voltadas mais 

para a Educação Básica. Desse modo, a pesquisa pretende possibilitar a reflexão e a 

compreensão desta modalidade de ensino, entendendo seus sujeitos, juntamente com suas 

diretrizes curriculares que guiam o seu caráter diferenciado.  Além disso, é uma modalidade de 

ensino que fez parte da minha história, já que alguns familiares, tiveram a chance de recomeçar 

suas vidas integrando essa modalidade de ensino. 

Partindo desse tema, a pesquisa visa estudar em como as práticas espaciais desses alunos 

podem ser potencializados no ensino de Geografia a partir das concepções sobre o espaço de 

onde vivem, para serem trabalhados em um modelo de sequência didática que contemple seu 

cotidiano e suas vivências dentro da cidade. 

Para desenvolver a pesquisa, parte-se das seguintes questões: Como funciona a dinâmica 

curricular somada a dimensão teórico-prática da EAJA? Como são as práticas espaciais dos 

alunos da EAJA na cidade de Goiânia? Como o ensino de Geografia pode contribuir para 

articular o conhecimento cientifico com o conhecimento cotidiano de forma que essa ligação 

contribua para a formação cidadã desses estudantes? Como a sequência didática pode ser 

trabalhada considerando as práticas espaciais dos educandos da EAJA?  
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Pautado nas questões citadas anteriormente, o trabalho teve como objetivo geral analisar 

as práticas espaciais dos alunos da EAJA em Goiânia e sua potencial relação com o ensino de 

Geografia.  

Para alcançar o objetivo geral são propostos os seguintes objetivos específicos: a) 

Compreender a dinâmica da EAJA a partir de suas diretrizes normativas e das práticas dos 

docentes nessa modalidade de ensino; b) Investigar as práticas espaciais dos alunos EAJA sobre 

os fenômenos geográficos da cidade de Goiânia; c) Trabalhar com uma sequência didática a 

temática cidade a partir das práticas espaciais dos estudantes; 

Para discutir e levantar reflexões sobre o objeto de estudo, a pesquisa se prima em 

responder o seguinte problema: Considerando o contexto do EAJA e o perfil de seu alunado, 

em que medida as práticas espaciais dos estudantes podem contribuir para um Ensino de 

Geografia que seja significativo para o aluno? 

A pesquisa então, partindo dessa questão, tem como sujeitos os alunos de duas escolas 

municipais que ofertam a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (EAJA) em Goiânia. 

Conforme verificado no questionário socioeconômico, grande parte desses alunos trazem 

consigo características bastante distintas em relação à maioria dos alunos que estão no ensino 

regular. Em sua grande maioria, são sujeitos que tem uma maior vivência da cidade, por conta 

da sua acelerada e exaustiva rotina de estudar e trabalhar que os possibilitam circular por 

diversos lugares da cidade, construindo conhecimentos cotidianos a partir de suas práticas 

espaciais. 

            Assevera-se que refletir sobre as intensas contradições sociais que a cidade de Goiânia 

apresenta, ao ponto de receber o título de “Cidade mais desigual da América Latina”1, é de 

suma importância para a compreensão dos conteúdos relacionados à cidade que estão presentes 

nos currículos da EJA. Entende-se que isso pode desvelar, em uma abordagem dialética, as 

“máscaras” que ocultam algumas das intencionalidades que a cidade guarda em seu interior.   

Levando-se em conta as motivações que justificam o estudo dessa temática, é importante 

destacar que o olhar para a Educação de Jovens e Adultos demanda uma sensível observação 

desses sujeitos. Para isso, é importante se ater à história dessa modalidade de ensino2 enquanto 

                                                             
1 https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-a-cidade-mais-desigual-1.194068  
2 Ao longo do texto não haverá um termo padrão para a modalidade de ensino. EAJA se refere a Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos que é oferecida na Rede Municipal de Educação de Goiânia. O termo EJA, 
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política pública, que, de modo sucinto, tem sua trajetória vinculada a um projeto de acolhimento 

e integração da classe trabalhadora a um processo de alfabetização e escolarização. 

Mas, em geral, como se caracteriza os estudantes da EAJA? É uma pergunta complexa 

e foge de qualquer generalização simplista no que concerne ao perfil e à sua idade. Em geral, 

reconhece-se que essa modalidade de ensino é composta em sua maioria por jovens e adultos 

que tem uma rotina diária de trabalho e que querem uma melhor qualificação. É visível também 

a presença de vários pais de famílias, idosos e pessoas com uma idade avançada que veem na 

Educação de Jovens e Adultos uma oportunidade de resgatar o tempo perdido, também fazendo 

parte adolescentes a partir de 15 anos, que encontraram na EAJA um espaço mais flexível e 

rápido na sua integralização escolar, seja por motivos de trabalho ou por questão de comodidade 

em sua rotina. 

Apesar dessa heterogeneidade nos perfis dos estudantes da EAJA, nota-se que o mundo 

do trabalho é um fator preponderante que une essas diversas subjetividades. Nas palavras de 

SANTOS (2008): 

Jovens, adultos e idosos cursam esta modalidade de ensino porque, invariavelmente, 

as condições socioeconômicas nas quais se encontravam na infância e na adolescência 

não permitiam ou dificultavam, para muitos, o próprio acesso à escola e, para outros, 

a permanência e a conclusão do processo de escolarização. Ora, essa é uma situação 
típica da classe trabalhadora, pois para essas pessoas a inclusão prematura no mundo 

do trabalho é, na maioria das vezes, um imperativo, uma exigência da vida; 

(SANTOS, 2008, p.24) 

Esse perfil mais marcante do aluno da EAJA – o de aluno/trabalhador -, ilustra um 

consenso no tocante à condição socioeconômica das pessoas, uma vez que é quase imperativo 

afirmar que a maioria dos jovens de 16 anos que precisam trabalhar estão inseridos em famílias 

com vulnerável condição social. Também é evidência dessa situação o caso da senhora de idade 

mais avançada não teve a oportunidade ou que não teve condição de estudar em sua juventude 

e ausentou-se de sua formação escolar pois precisava entrar no mundo do trabalho para 

conseguir uma vida mais digna para si e sua família. Sendo assim, a Educação de Jovens e 

Adultos carrega em seu âmago a marca das desigualdades sociais, pois dirige-se à classe 

trabalhadora que mais sente as contradições oriundas desse atual modelo de produção vigente 

do capitalismo. 

                                                             
remete-se a Educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade de ensino que é legitimada pela LDB/96 para 

todo território nacional. 
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Mediante perfil dos alunos delimitados na pesquisa, é relevante que o ensino de 

Geografia contemple a cotidianidade do aluno que permeie e perpasse suas práticas espaciais, 

dando sentido e lógica aos conteúdos lecionados para o aluno. 

 Libâneo (2004) nomeia esse processo como didática crítico-social que se constitui em 

um processo de conhecimento do aluno mediado pelo professor que tencione interferir nos 

processos intelectuais e afetivos do aluno, em sua relação consciente e ativa com os objetos de 

conhecimento abordados.  

No entanto, deparamo-nos com uma recorrente problemática. Segundo o levantamento 

realizado pela Coordenação de Educação e Jovens e Adultos (COEJA) do Ministério da 

Educação, 37% dos professores de Geografia do segundo ciclo do Ensino Fundamental dessa 

modalidade de ensino não levam em conta os conhecimentos e visões que os alunos trazem de 

seu cotidiano (BRASIL, 2002, p. 57). Nesta perspectiva, pondera-se que o estudo de cidade 

presente nos conteúdos curriculares poderia estar relacionado a esse cotidiano, de forma que 

estimule o aluno a reconhecer o seu papel enquanto cidadão ativo e participante dos 

acontecimentos e da organização da sua cidade, motivando-o a lutar pelos seus direitos. Além 

disso, trabalhar essa temática tem significado para os estudantes, pois abarca sua realidade 

vivida e as inquietações originadas a partir dela. 

Na perspectiva de ensino adotada, cabe colocar em diálogo os conhecimentos científicos 

advindos do ensino de cidade com os conhecimentos cotidianos adquiridos pelos alunos no seu 

dia-a-dia, concebendo-os como sujeitos e objetos do seu próprio processo de aprendizagem, de 

forma que eles alcancem uma concepção crítica do lugar de onde vivem. 

Na pesquisa desenvolvida, notou-se que os próprios alunos, no momento de 

preenchimento dos questionários sobre suas práticas espaciais, mesmo que de forma superficial, 

percebem os problemas da cidade, seus transtornos e suas contradições. Desse modo, trabalhar 

de forma integrada com os seus cotidianos foi de suma importância nas discussões promovidas 

acerca do espaço urbano de Goiânia. 

Para realizar a pesquisa, partiu-se do princípio de que, apesar da grande difusão de 

tecnologias que originam fontes variadas de conhecimento, a escola ainda é o principal lócus 

de debates e discussões voltados para uma educação crítica, emancipadora e transformadora 

capazes de construir reflexões, ponderações e novos olhares sobre a realidade desses estudantes. 
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Contemplando o ensino sobre cidade, emerge a ideia de trabalhar Goiânia como 

referência espacial para os conteúdos relacionados à essa temática. Primeiro porque é o lócus  

dos sujeitos que irão participar da pesquisa, segundo porque é uma cidade que traz em seu 

núcleo urbano várias contradições e desigualdades sociais, que para Cavalcanti (2011): 

A consolidação de Goiânia como uma cidade inserida no contexto da modernização 

técnica tem levado em seu arranjo espacial uma grande segregação. Nas ruas centrais 

e dos bairros que circundam esse centro nuclear da cidade, por exemplo, vão sendo 

instaladas edificações amplas, altas, de alto padrão de construção, modernas, difíceis 

de conviver com habitações modestas, mesmo que sejam os cortiços típicos de áreas 

centrais das grandes cidades brasileiras. E a moradia dos pobres é empurrada para uma 
periferia escondida dessa modernidade. Nas periferias vão sendo instaladas, de modo 

disperso e fragmentário, as chamadas invasões. (CAVALCANTI, 2011, p.25) 

 Pensar sobre a dinâmica urbana da cidade de Goiânia, remete-se à lógica que o 

capitalismo estabelece nos espaços urbanos. Carlos (2007) atenta que as frações que constituem 

a cidade, a criação de novas centralidades, a precarização dos centros urbanos, a segregação 

socioespacial, estão condicionadas aos princípios hegemônicos da ideologia da acumulação do 

capital flexível. Ou seja, a cidade se renova, modifica, expande não por conta do crescimento 

populacional, ou pela sua necessidade de expansão e transformação, e sim para possibilitar a 

reprodução do capital e os interesses dos atores influentes nessa dinâmica econômica. Esses 

atores são os grandes empresários e políticos com um alto grau de reputação e domínio.    

 No contexto das grandes metrópoles – dentre elas Goiânia -, o ritmo acelerado dessas 

cidades e mais a intensa fluidez nas informações e fluxos aplacam qualquer possibilidade de o 

indivíduo pensar sobre os seus sentidos a partir do espaço onde ele vive e materializa suas 

atividades rotineiras. Mediante isso, adentra-se as reflexões de Cavalcanti & Morais (2011) que 

destacam a importância de observar a cidade “por dentro”, de modo que isso possibilite a 

compreensão do movimento social que o ambiente urbano expressa por meio dos motivos e 

processos pelos quais ela é ocupada, produzida, e consumida desigualmente pelos diferentes 

sujeitos que ocupam o espaço urbano. 

 Mendes (2016) reforça que independentemente da localização, do tamanho, da função 

que exerce, da economia e do grau de desenvolvimento, a cidade constitui-se de diversas 

espacialidades, sobretudo espaços públicos que se somam aos espaços privados. Concernente à 

afirmativa, é de suma importância que o professor saiba problematizar os acessos a esses 

espaços, suas funcionalidades e os empecilhos que são impostos pelo poder público ou pela 

iniciativa privada que os estudantes encontram no acesso a determinados locais dentro da 

cidade.  
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No diálogo e no momento de discussões com os estudantes, é crucial compreender o 

lugar onde os mesmos estão inseridos. Elementos como a vida, a forma de viver e habitar, de 

se alimentar, as culturas e costumes em cada lugar, quando são levados à tona, trazem 

significância e motivação para o entendimento do conteúdo por parte do aluno. Esses elementos 

permitem apreender elementos sobre a produção social e histórica que constitui a cidade.  

            Apesar de as cidades imprimirem uma rotina acelerada aos seus habitantes, destaca-se 

a função educadora que seu arranjo oferece aos indivíduos que ali vivem. Nesse sentido, 

Cavalcanti (2012) qualificar a cidade como instrumento balizador de conteúdos geográficos 

dotados de concepções críticas encaminhadas para a formação cidadã. Assim, segundo a autora:   

A cidade é educadora: ela educa, ela forma valores, comportamentos; ela informa com 

sua espacialidade, com seus sinais, com suas imagens, com sua escrita. Ela também é 
um conteúdo a ser apreendido por seus habitantes. No entanto, as possibilidades de 

leitura mais abrangente da cidade dependem de uma formação do cidadão; 

(CAVALCANTI, 2012, p.54) 

Essa consideração aponta para a grande importância do estudo do lugar nas aulas de 

Geografia. A compreensão dessa categoria proporciona ao aluno estabelecer uma relação 

escalar que articula o global e o local, que apesar de apresentar em suas dinâmicas fluxos 

contraditórios e desiguais, oportuniza ao estudante analisar a dinâmica urbana do seu lugar 

relacionada com o seu país, e até mesmo com o mundo. 

Deste modo, é fundamental no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos da EAJA 

que se valorize o conhecimento já apropriado por eles. Defende-se considerar as relações que 

eles estabelecem com os diferentes lugares conhecidos por meio de experiências vivenciadas 

em seu cotidiano e das informações que os alunos recebem por diferentes meios de 

comunicação e de sistemas informacionais.  

Reconhecer o conhecimento apropriado pelos estudantes, considerando suas práticas 

espaciais em seu espaço de vivência, é importante para a mudança de concepção dos alunos em 

relação ao direito à cidade. Para Lefebvre (2001): 

Mudariam a realidade se entrassem para a prática social: direito ao trabalho, à 

instrução, à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses direitos de 

formação figura o direito à cidade (não à cidade arcaica mas à vida urbana, à 

centralidade renovada aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e de 

empregos de tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais, 

etc.) (LEFEBVRE, 2001, p. 143). 

 Tendo por base essa perspectiva de valorizar os conhecimentos dos sujeitos que 

constituem o público da EAJA, o Projeto Político Pedagógico da Educação de Adolescentes 
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Jovens e Adultos de Goiânia, elaborado em 2018, traça algumas diretrizes para a Educação de 

Jovens e Adultos no município enfatizando que o currículo dessa modalidade: 

O currículo é aqui entendido como processo pelo qual o homem adquire, assimila, 
constrói e reconstrói conhecimentos, em um tipo particular de experiência 

proporcionada pela prática pedagógica, refletida e intencional dos educadores e 

educandos sobre o mundo para transformá-lo. O currículo é constituído como um 

caminho, um conjunto de princípios, os quais apontam vivências, convivências, ações, 

inter-relações que expressam significados confrontando saberes e conhecimentos 

populares e científicos num diálogo permanente. (GOIÂNIA, 2018, p.27) 

 Em relação ao currículo, é instigante o modo como é formulada a estrutura curricular 

dos conteúdos contidos nas disciplinas integrantes da EAJA, uma vez que o currículo dessa 

modalidade de ensino não está ancorada de forma pré-determinada como ocorre na Educação 

Básica, como os PCN‘s, a BNCC, e os currículos referências de cada estado do país. Em linhas 

gerais, na proposta curricular da EAJA em Goiânia, o currículo é feito a partir de uma arguição 

com os estudantes acerca de seu cotidiano e seus saberes, para depois ser sistematizado e 

adequado com as orientações curriculares vigentes.  

 Esses saberes são coordenados na EAJA, a partir de duas formas: o projeto elaborado 

a partir de um tema gerador ou o eixo temático.3 

 Entender a dinâmica da elaboração curricular é importante para entender o processo de 

sistematização dos conteúdos realizados pelas escolas municipais de Goiânia. Deste modo, 

constitui-se uma das etapas metodológicas a análise das sistematizações curriculares das escolas 

da pesquisa junto com a análise dos planejamentos elaborados pelas professores de Geografia. 

Para isso, a pesquisa objetivou trabalhar alguma temática selecionada pelas professoras que 

tenha uma matriz geográfica vinculada às práticas espaciais na cidade dos estudantes.  

A metodologia da pesquisa está pautada na pesquisa participante, conforme Ludke & 

André (2012). Os autores apontam que se faz necessário promover o confronto de informações 

entre o objeto e o sujeito pesquisado. Com base nisso, essa pesquisa, investigou a partir de 

observações das aulas de Geografia e com os dados obtidos dos questionários aplicados aos 

alunos do EAJA, o encaminhamento do ensino de Geografia nas aulas, e as práticas espaciais 

dos estudantes. Ao final da pesquisa, analisou-se possibilidades metodológicas que contemplem 

o cotidiano dos alunos e que ateste a importância do ensino geográfico na explicação de 

elementos embutidos em suas vivências.  

                                                             
3 Na subseção 1.3 que trata da Geografia prescrita no currículo da EAJA, são explicados como funcionam cada 

uma dessas metodologias. 
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Para estruturar o trabalho e oferecer subsídios teóricos e práticos para contemplar os 

objetivos propostos, considerou-se necessário ampliar os documentos legitimados que tratem 

do desenvolvimento e andamento da EAJA e que tracem orientações didáticas-pedagógicas 

curriculares para essa modalidade de ensino.  

Em âmbito municipal analisou-se o do projeto político pedagógico da Secretaria 

Municipal da Educação que elabora propostas e discorre sobre a Educação de Adolescentes 

Jovens e Adultos em sua rede de ensino. Além desse documento, analisou-se também o eixo 

temático das escolas participantes da pesquisa mais o planejamento anual de Geografia das 

professoras, com o objetivo de analisar os conteúdos e as metodologias que foram planejadas 

nas aulas de Geografia, considerando o aluno que frequenta a EAJA. 

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi a observação de aulas de Geografia das duas 

escolas-campo da EAJA. Nessa etapa o objetivo é compreender como o professor de Geografia 

encaminha o ensino geográfico para os estudantes junto com a metodologia utilizada e observar 

se nos conteúdos abordados há uma menção ao cotidiano e às vivências diárias dos alunos. 

Além disso, a análise de algumas conversas informais realizadas com os professores foram de 

suma importância na compreensão da rotina, das problemáticas e dos dilemas encontrados pelos 

mesmos nas aulas de Geografia dessa modalidade de ensino. 

Após essa análise da dinâmica das aulas de Geografia, foi aplicado junto aos alunos das 

duas escolas, um questionário sobre suas práticas espaciais, contendo perguntas sobre o local 

de vivência dos estudantes, os lugares da cidade que frequentam, problemas na cidade em que 

eles verificam diariamente em seu dia-a-dia, locais urbanos que eles gostariam de ter uma 

convivência, como imaginam esses espaços, e os problemas urbanos que julgam mais 

relevantes. O objetivo desse instrumento, foi de levantar conteúdos e problemas geográficos 

para serem trabalhados em uma sequência didática dentro da temática cidade. 

Em seguida, foi realizado um planejamento de uma sequência didática junto com sua 

respectiva aplicação para contemplar conteúdos que considere a temática cidade, levando em 

conta o desenvolvimento e as capacidades cognitivas dos alunos somados com suas práticas 

espaciais. Esse percurso obedece a seguinte tríade: problematizar – sistematizar e sintetizar. A 

sua realização teve três iniciativas: Na etapa de problematizar foi trabalhado um tema norteador 

a ser explorado nas etapas seguintes, para tanto, foi utilizado como subsídios os dados dos 

questionários previamente tabulados; II – Na etapa de sistematização foram trabalhados 

elementos dos principais conceitos aludidos seguida da discussão de conceitos mais específicos 



23 
 

atinentes ao tema cidade –atendendo a sistematização curricular elaborada –; e III – com a 

produção de narrativas, representações sociais e textos que contemplem as temáticas 

envolvidas. 

Tendo como referência os percursos teóricos e as metodologias apresentadas, a 

dissertação estrutura-se em três seções, além da introdução e das considerações finais. A 

primeira seção, intitulada “A Educação de Jovens e Adultos no Brasil: seu contexto histórico e 

seus princípios formativos” procurou discorrer sobre o contexto histórico e normativo que a 

Educação de Jovens e Adultos passou em âmbito nacional e municipal. À âmbito nacional, foi 

investigado todo o percurso dessa modalidade de ensino enquanto política educacional, junto 

com seus objetivos. Em esfera municipal, foi analisado todo o processo de efetivação das atuais 

normas de funcionamento das escolas EAJA em Goiânia. Além disso, a seção buscou entender 

como a Geografia é tratada nessa modalidade de ensino, além de analisar como ela é vista pelos 

docentes participantes da pesquisa em seus momentos de planejamento. 

Na seção 2 da pesquisa, objetivou-se trazer um pouco das contribuições que as práticas 

espaciais e o Ensino de Cidade podem trazer para a formação cidadã dos alunos da EAJA, 

considerando a sua realidade e seu perfil, junto com as particularidades dessa modalidade de 

ensino. 

A seção 3 discutiu todas as atividades que foram desenvolvidas com os alunos das duas 

escolas da EAJA, após o período de observação de aulas e do preenchimento dos questionários 

sobre as práticas espaciais, com o intuito de pensar a importância e a influência das práticas 

espaciais dos estudantes para um ensino de Geografia crítico e significativo. Além disso, foi 

averiguado, em que momento as práticas espaciais dos alunos das duas escolas se assemelharam 

e o que essas similaridades podem atestar a importância das práticas espaciais como referência 

para ensinar Geografia nessa modalidade de ensino. 

Nas considerações finais, procurou-se apresentar, em concordância com os objetivos 

traçados, as contribuições que essa pesquisa pode oferecer a trabalhos que se ocupam em 

compreender as práticas espaciais cotidianas, além de trazer algumas análises para o Ensino de 

Goegrafia no campo da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. Por fim, são levantados 

algumas possibilidades que possam dar continuidade para a pesquisa em momentos futuros. 

 



24 
 

SEÇÃO 1 – A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: SEU 

CONTEXTO HISTÓRICO E SEUS PRINCÍPIOS FORMATIVOS  

 A seção introdutória do trabalho tem como objetivo discorrer sobre o contexto histórico 

e normativo que a Educação de Jovens e Adultos passou em âmbito nacional e municipal. Tal 

análise possibilita entender quais foram os contextos sociohistóricos que influenciaram nas 

diretrizes e na dinâmica dessa modalidade de ensino no país.  

 Além disso, essa análise, que será voltada para âmbito municipal, permite assimilar 

como se deu o processo de efetivação das atuais normas de funcionamento que regem a 

dinâmica da EAJA nas escolas municipais de Goiânia. Nesse sentido, essa compreensão nos 

leva a conceber como a rotina, a relação aluno-docente e o ensino de Geografia se efetivam a 

partir de toda essa lógica normativa que se apresenta nessa modalidade de ensino. 

 Após essas investigações, busca-se entender o modo como a Geografia é tratada nessa 

modalidade de ensino, além de analisar a perspectiva pela qual ela é vista pelos docentes 

participantes da pesquisa em seus momentos de planejamento. Essas análises permitiram, ao 

longo da pesquisa, uma ação reflexiva frente ao planejamento das atividades no modelo de 

sequência didática que é proposta ao longo desse trabalho.  

1.1 A Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

Entender a Educação de Jovens e Adultos em seu âmago, assim como realizar um estudo 

de caso que envolva essa modalidade de ensino, requer do pesquisador um aprofundado 

exercício de investigar seu percurso histórico, suas diretrizes e sua dinâmica regida pelos vários 

contextos sociais que marcaram a história do nosso país. 

De forma geral, a partir das leituras e análises realizadas, nota-se que a história da EJA 

no Brasil condiz com o próprio período de desenvolvimento e consolidação da educação no 

país, que perpassou por um longo período de adequação aos modelos econômicos, às 

interferências mundiais externas e às remodelações estruturais oriundas de políticas de estados 

vigentes em cada período. Desse modo, é necessário refletir sobre os diferentes fatos e 

acontecimentos que ocorrem na educação brasileira para tornar claro o processo e a 

consolidação da Educação de Jovens e Adultos, enquanto uma modalidade de ensino no país. 

Sendo assim, este tópico destina-se a responder às seguintes questões: Como surgiu a 

concepção de Educação de Jovens e Adultos? Qual foi a sua dinâmica e suas diretrizes 
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normativas ao longo dos anos? Qual era a intencionalidade política por trás dessa modalidade 

de ensino? Quais foram e/ou são seus objetivos? 

 Para responder tais questionamentos, o tópico irá discorrer por uma análise de matriz 

cronológica para entender todo contexto da EJA no país. 

1.1.1 O período imperial até a república 

Estudos de Di Pierro & Haddad (2000) apontam que a ação educativa junto a 

adolescentes e adultos no Brasil não é recente. Essa história inicia-se no período colonial, 

quando os religiosos, com um caráter doutrinatório, exerciam sua ação educativa missionária 

em grande maioria com os adultos. Essa ação constituía na difusão de seu evangelho, na 

transmissão de normas comportamentais e no ensinamento de princípios e incumbências que 

correspondiam aos padrões econômicos do sistema colonial na época. Além dos adultos, esse 

trabalho também visava à “educação” de indígenas e escravos negros oriundos da África, que 

naquela época eram vistos como povos sem alma e carentes de instrução. 

No campo normativo, a primeira constituição brasileira, de 1824, outorgada pelo 

imperador D.Pedro I, institui no Art 179 a obrigatoriedade na instrução primária gratuita para 

todos os cidadãos, o que incluía os adultos, mas não os indígenas e os escravos4. No entanto, 

apesar da educação ser legitimada como um direito, Di Pierro & Haddad (2000) atestam que 

nada foi implantado, de forma efetiva, para o cumprimento integral dessa norma constitucional.  

Isso é reforçado pela intensa desigualdade social que a sociedade daquela época vivia 

alargando a distância entre o que foi promulgado e o que foi cumprido. O primeiro fator 

agravante era o caráter seletivo e excludente das pessoas que possuíam cidadania, no qual 

apenas pessoas do alto escalão econômico e pessoas vinculadas à corte eram considerados como 

cidadãos, tendo assim um acesso mais facilitado pela educação, excluindo negros, indígenas, 

pobres e grande parte das mulheres. 

Resultado disso é que em 1890, no fim do período imperial, 250 mil crianças de uma 

população estimada de 14 milhões de habitantes tinham acesso à educação. Ou seja apenas 

1.78% estavam nas escolas que somadas a 82% da população com idade superior a cinco anos 

em um estado de analfabetismo, evidenciavam o colapso e situação alarmante que a educação 

vivia naquela época (DI PIERRO & HADDAD, 2000).  

                                                             
4 É importante ressaltar que na Carta Magna, os povos autóctones e os escravos não eram considerados cidadãos 

brasileiros. 
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 Esses dados já mostram um período lastimável na educação brasileira, na qual o país era 

incapaz de prover educação para todos, quando predominava a grande quantidade de crianças 

sem acesso à educação e adultos sem qualquer tipo de instrução e totalmente iletrados. Mediante 

essa situação, nota-se que desde o período imperial até o período da primeira república havia 

necessidade de uma educação destinada ao letramento de jovens e adultos, ação que era vista 

como um mero ato bondoso e solidário. 

Esse elitismo no acesso à educação no país trouxe, no censo de 1920, o dado que 72% 

da população brasileira acima de cinco anos eram analfabetas (DI PIERRO & HADDAD, 

2000). 

 No início de século XX, com o incipiente processo de industrialização que ocorreu no 

país, a educação de jovens e adultos ainda não era pensada como uma modalidade específica 

de ensino ou não tinha distinção considerando a matriz pedagógica. O caráter alienador da 

educação na época preocupava-se somente com o desenvolvimento cognitivo inicial da 

sociedade em si, do que com a formação cidadã do indivíduo.  

1.1.2 A educação de jovens e adultos como direito pleno para o cidadão: contextos e 

perspectivas 

 No intervalo entre 1920 e 1964, nota-se que as altas taxas de analfabetismo e a chegada 

das indústrias no país despertaram uma preocupação referente à educação de jovens e adultos 

no país, resultando em medidas paliativas para erradicar esse problema que o país enfrentava. 

Além disso, nesse ponto, são discutidos os modelos de educação de jovens e adultos que 

destinavam-se a uma formação crítica e cidadã, tendo como percussor Paulo Freire, que, com 

seu método de alfabetização – por volta da década de 1960 -, foi reconhecido com excelência 

no cenário nacional e até mesmo no cenário internacional. 

 Na década de 1920, os altos índices de analfabetismo somados à péssima qualidade do 

ensino público emanaram um sentimento de luta e reivindicação por parte de educadores e da 

população em prol do aumento de número de escolas no país e na melhoria de sua qualidade. 

Naquele momento, a demanda por uma inflexão e o ávido desejo de mudança vieram 

impulsionadas pelo desprezível índice de escolarização que o nosso país tinha comparados aos 

vizinhos latino-americanos.  

 Para isso, medidas foram tomadas para os aspectos educacionais. Um exemplo foi a 

Constituição de 1934 que propôs uma maior centralização da União para a Educação, em que 
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foi proposto um Plano Nacional de Educação fortemente fixado, coordenado e fiscalizado pelo 

governo federal.  

Neste plano eram prescritas as seguintes medidas: determinação de competências da 

União, dos estados e municípios em matriz educacional; vinculação de uma receita para 

manutenção e desenvolvimento do ensino; reiteração do direito de todos à educação e o dever 

do Estado a essa oferta; aumento da cobrança do setor público pela manutenção e garantia de 

condições favoráveis para o desenvolvimento da educação.  

 As elites da época notaram essa necessidade, e se empenharam em estabelecer um 

acesso ampliado à educação básica corroborando com o princípio constitucional de “educação 

para todos”. No entanto, preocuparam-se somente com o ingresso e não com a qualidade 

estrutural e pedagógica das escolas, tornando a formação superficial e sem qualquer tipo de 

excelência. 

 Para Moura & Serra (2015) o analfabetismo daquela época era um fator visto como 

causa que impelia o país ao subdesenvolvimento, fora as humilhações e a marginalização que 

o sujeito iletrado sofria naquela época. Nessas circunstâncias, imaginava-se que os esforços 

centrados na democratização do acesso às escolas para suprimir os altos índices de 

analfabetismo seriam suficientes para cessar esse eloquente problema. No entanto, o trabalho 

de alfabetização com esses adultos era oferecido de forma infantilizada, que não atraía a atenção 

desses indivíduos.  

 Essa inépcia do governo brasileiro em prover educação de qualidade e redução da taxa 

de analfabetismo gerou intensos debates por parte de órgãos governamentais, entidades 

filantrópicas e de órgãos multilaterais internacionais preocupados com essa questão. O 

problema ia na contramão das melhorias nos índices econômicos que o país presenciou durante 

seu processo de industrialização. Nessas discussões era preconizado que a pessoa analfabeta 

deveria deixar de ser improdutiva para estar apta para contribuir com o desenvolvimento do 

país. 

Nesse contexto, a situação educacional no país era precária. Segundo o Censo do IBGE 

de 1940, a população do país era de aproximadamente 52 milhões de habitantes, com um índice 

de analfabetismo de pessoas maiores de 15 anos estimado em 50%. Outro dado preocupante 

naquela época é que 360 municípios brasileiros não contavam com nenhum prédio escolar, fora 

as estruturas precárias encontradas na zona rural, que, na época, era onde concentrava a maior 

parte da população brasileira. 
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Porém, o país só “acordou” para essa situação com a criação da UNESCO em 1945, que 

teve como um de seus objetivos colaborar com os debates e ações sobre o analfabetismo e a 

educação dos adultos, sobretudo nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil e de outros 

países que enfrentavam esse índice, a instrução era de promover programas de alfabetização 

em massa a todos analfabetos. No escopo dos objetivos da UNESCO, eram denunciados ao 

mundo as profundas desigualdades existentes entre os países, a educação era vista como 

elemento primordial para erradicar o atraso das nações subdesenvolvidas. 

 Desse modo, a década de 40 foi o marco referencial de afirmação da educação de jovens 

e adultos como uma modalidade oficial de ensino. Conforme enfatizado anteriormente, o Plano 

Nacional de Educação sob incumbência da União deveria incluir entre suas normas o ensino 

primário integral gratuito e de frequência obrigatória que contemplasse os adultos iletrados. 

Pela primeira vez, então, a educação de jovens e adultos ganhava corpo e espaço no âmbito 

educacional brasileiro (STEPHANOU & BASTOS, 2005). 

 No final da década de 50 e início de 60, as políticas voltadas à educação de adultos, 

baseadas no método de Paulo Freire, sofreram algumas mudanças, de ordem pedagógica, para 

enfrentar os problemas inerentes à alfabetização. 

 Paulo Freire afirmava que o desenvolvimento educativo de jovens e adultos iletrados 

deveria ocorrer concatenado às necessidades essenciais dessas pessoas, “com” elas e não “para” 

elas. Para isso, era necessário romper com os paradigmas que julgavam as pessoas analfabetas 

como imaturas e ignorantes. Além disso, Freire discordava que o problema maior do país eram 

as pessoas analfabetas. Para ele o problema maior eram as condições subalternas e subumanas 

com as quais esses sujeitos viviam. (GADOTTI, 2013) 

 Nesse viés freiriano, surgiram diversos movimentos sociais orbitando em volta da 

Educação de Jovens e Adultos: o Movimento de Educação de Base realizado em 1961 e 

vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento de Cultura 

Popular do Recife também em 1961, Centros Populares de Cultura vinculados à União Nacional 

de Estudantes (UNE), a Campanha de Pé no chão também se aprende – projeto idealizado pela 

Prefeitura de Natal -. (BEISIGIEL, 2018) 

Nesses movimentos, havia uma característica comum a todos, a procura por reconhecer 

e valorizar o saber e a cultura popular, considerando, então, a pessoa analfabeta como produtora 

de conhecimento. 
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 Outro princípio basilar contido nesses movimentos, influenciados pela pedagogia de 

Paulo Freire e que marcou drasticamente o caráter da educação de adultos, foi a busca pela 

transformação do educando em agente ativo na realização de um determinado projeto de 

sociedade no futuro. Ou seja, para Freire (1983) o processo educativo tem que buscar 

transformar o educando em um agente ativo na realização de um determinado projeto de 

sociedade no futuro. Para ele, não era importante somente letrar o indivíduo e deixá-lo apto a 

votar, e sim torná-lo um cidadão crítico e consciente frente aos problemas existentes na 

sociedade. 

 A partir das ideias de Freire, o foco no aprendizado agora não era somente o letramento 

e a compreensão de sílabas, mas também a compreensão e ampliação de possibilidades na 

atuação do educando na transformação da ordem social. A partir de então, a Educação de 

Adultos passou a ter um viés crítico, político e ideológico, longe de uma educação tradicional 

e mnemônica. 

 A metodologia da proposta de Paulo Freire tinha como princípios balizadores o respeito 

ao educando, o mútuo diálogo entre educador e aluno e o desenvolvimento da criticidade a 

partir de suas vivências para tornar o aluno qualificado para intervir de forma política na 

sociedade. Esses princípios concebiam a educação como uma instância problematizadora, que 

a partir do diálogo visa à transformação através do pensamento crítico.  

 Sob o viés freiriano, as campanhas de alfabetização no país idealizadas tiveram início, 

porém seus planejamentos foram interrompidos e severamente reprimidos no período da 

ditadura militar. Esse lapso na história do país ocasionou uma modificação política e 

pedagógica para a Educação de adultos. No tópico a seguir serão discutidos quais foram essas 

mudanças e qual a função estratégica traçada para essa modalidade de ensino. 

1.1.3 As ressignificações da Educação de Adultos no período militar 

O golpe militar de 1964 resultou em uma drástica mudança nas esferas do Estado, 

sobretudo na Educação, que foi visto como um importante dispositivo no aparelhamento 

ideológico das massas populares. 

Neste sentido, a Educação, instância formativa de todas as pessoas do país, funciona 

como um aparelho ideológico das ideias do governo ditatorial. Ou seja, suas estruturas 

curriculares, suas estruturas e seus sujeitos devem estar a serviço da ideologia dominante pelo 

governo para formar indivíduos alienados e acomodados com o panorama político.  
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Para a Educação de Jovens e Adultos, o Estado, na época do regime militar, retomou a 

prioridade na implantação de programas assistencialistas e conservadores voltados à 

erradicação do analfabetismo de jovens e adultos. Em 1967, é criado o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL) pela Lei número 5.379, que teve como objetivo acabar com o 

analfabetismo no Brasil de pessoas entre 15 e 30 anos integrando-os na sociedade, oferecendo 

aos mesmos oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Segundo o censo do IBGE, em 

1960, 39,50 % da população com mais de 15 anos de idade era analfabeta. (DI PIERRO & 

HADDAD, 2000) 

Diferentemente da Educação de Jovens e Adultos na concepção freiriana, o MOBRAL 

dava ênfase à alfabetização de caráter funcional e básico, ou seja, esse método tinha apenas a 

função de ensinar os alunos a lerem, escreverem e fazerem cálculos, retomando a concepção 

tecnicista e mecânica de ensino. Deste modo, o programa oferecia à população a alfabetização 

e as quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

O processo de culpabilização do sujeito iletrado pela situação de desenvolvimento era 

uma das formas que o governo militar realizava para manter o controle social da população. 

Stephanou e Bastos (2005) clarificavam isso a partir do slogan do MOBRAL que dizia “você 

também é responsável, então me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável”. Ou seja, 

o contexto e a visão da Educação retomou a década de 40, marcada pela culpabilização do 

analfabeto pelo subdesenvolvimento do país, de um processo totalmente mecânico e superficial, 

e pelo recrutamento de qualquer pessoa letrada sem preparo pedagógico para conduzir esse 

processo. 

 Em poucos anos, o MOBRAL se consolidava como carro-chefe da Educação no país, 

devido ao seu crescimento e alastramento. O programa desfrutava de uma grande autonomia 

por conta de quantidade de verba disponível, um massivo controle dos meios de comunicação, 

intensa difusão de propagandas e campanha de mídia e um forçado silêncio da oposição. Essa 

expansão gerou reconhecimento de organismos multilaterais, sobretudo da UNESCO. (DI 

PIERRO & HADDAD, 2000) 

 Apesar do crescimento do Programa, surgiram diversas críticas por parte de renomados 

educadores, como Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Era consensual entre os principais críticos 

da Educação que os métodos da alfabetização utilizados não eram eficientes, e que não 

resolviam o problema de alfabetização dos estudantes. Deste modo, pondera-se com o 
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MOBRAL ocorreu a expansão do acesso aos programas de alfabetização e não referente a sua 

qualidade. (STRELHOW, 2010)  

Embora o MOBRAL tivesse conseguido abrangência em sua atuação contra o 

analfabetismo, o crescimento do processo de industrialização no país, somado ao crescimento 

da urbanização, demandou ao governo militar buscar formas para obrigar a população recém-

alfabetizada a dar continuidade em seus estudos. 

 Nesse contexto, a LDB de 1971 buscou efetivar esforços para cumprir essa vontade do 

governo, pois foi a primeira lei que pensou a Educação de Jovens e Adultos como uma 

modalidade independente e diferenciada, contendo seus princípios, objetivos e suas 

necessidades junto à formação de professores. Mesmo que essa legitimação tenha ocorrido nos 

tempos de ditadura, esse marco alavancou e trouxe mais oportunidades, na esfera legislativa, 

de melhorias, discussões e de autonomia. (DI PIERRO & HADDAD, 2000) 

 Surge então a concepção do Ensino Supletivo, que segundo a LDB/1971 que tinha os 

seguintes objetivos: 

Art 24. O Ensino Supletivo terá por finalidade: 

a) Suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham 

seguido ou concluído na idade própria; 

b) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento ou 

atualização para os que tenham seguido o ensino regular no todo ou em parte. 

(BRASIL, 1971) 

 

Pelos objetivos, o governo militar tinha em mente projetos para concretizar o 

prosseguimento da escolarização de jovens e adultos recém-alfabetizados. Tal desejo, conforme 

já mencionado anteriormente neste tópico, era reforçado pela orientação e necessidade efetiva 

de preparar as massas populares para o mercado de trabalho, em razão da atual conjuntura 

econômica e demográfica do país. 

Conforme exposto nos Artigos 25 e 27 da mesma lei: 

Art. 25.O Ensino Supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, desde a 

iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional definida em lei 

específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de 

conhecimentos.  

 

§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se ajustem às 

suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se destinam. 

 

§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a utilização de 

rádios, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que permitam 

alcançar o maior número de alunos.  
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Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas séries do 

ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em 

complementação da escolarização regular, e, a êsse nível ou ao de 2º grau, cursos 

intensivos de qualificação profissional.  

 Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação darão direito a 

prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas, áreas de estudo e atividades 

que os tornem equivalentes ao ensino regular conforme estabeleçam as normas dos 
vários sistemas. (BRASIL, 1971). 

Recuperar o atraso, qualificar o presente, e formar uma mão-de-obra que contribuísse 

para o desenvolvimento era o objetivo do Ensino Supletivo. O parecer 699/72 do Conselho 

Federal de Educação certificou que era necessário uma aplicação da oferta de formação 

profissional para atender aos jovens e adultos interessados em obter uma maior qualificação 

para o mercado de trabalho, e a importância de um processo de escolarização menos formal e 

mais flexível para esses estudantes. (STRELLOW, 2010) 

A LDB de 1971 sistematizou e estruturou o Ensino Supletivo em quatro funções: 

Suplência, Suprimento, Aprendizagem e Qualificação. 

Perante essas funções e objetivos, o Ensino Supletivo foi apresentado como um modelo 

futurista de escola e que estava totalmente compatível com a modernização socioeconômica 

que o país passava nos anos 70.  O Ensino Supletivo preconizava a ênfase em soluções técnicas 

pautando-se em uma escolarização isenta de ideologia, acessível e igual para todos, que visava 

dar oportunidade a jovens e adultos que perderam a chance de terem uma educação e que 

queriam estar antenados ao movimento de modernização da nova sociedade, slogan muito 

difundido no Governo do General Médici. 

Porém, a insatisfação do povo brasileiro com o governo decorrente da hiperinflação, as 

grandes taxas de desemprego, a queda acentuada do PIB do país, aumento da dívida externa 

somados à repressão e excessiva censura, ocasionou uma intensa mobilização do povo 

brasileiro pela abertura política. No processo de redemocratização do país, o Brasil passou por 

uma profunda reformulação estrutural em sua máquina estatal, em que instâncias 

administrativas, programas e projetos são extintos e/ou alterados, entre eles o MOBRAL.  

Neste período, também modificou-se gradativamente o panorama econômico do país, 

em que o Estado que antes era o grande motor da economia, passou a ser diminuído, em que o 

empresariado nacional passou a demandar a reestruturação do Estado, conforme os princípios 

da globalização, para inserir-se novamente na economia mundial.  
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No tópico a seguir intenciona-se discutir quais foram os novos contextos que a Educação 

de Jovens e Adultos passou com o fim da ditadura militar. Para isso, objetiva-se responder as 

seguintes questões: quais foram as leis e diretrizes que marcou a EJA após 1985? Quais as 

concepções atribuídas a EJA nos próximos governos? Como a EJA está delineada nos dias 

atuais? 

1.1.4 A identidade da EJA no contexto contemporâneo 

 Após o fim do regime militar, importante marcos referenciais dão orientação ao contexto 

educacional do país. Foram a promulgação da Constituição de 1988, as influências neoliberais 

do Banco Mundial na gestão do país e a LDB/96. 

 A Constituição de 1988 foi um marco no tocante à obrigatoriedade do Estado em prover 

Educação para todos. Essa lei, de modo geral, ampliou e redobrou os esforços dos governos 

para democratizar o acesso da população às escolas. Segundo o Art.205 “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Segundo Ventura (2002), as 

Disposições Transitórias da CF 1988, estabeleciam um prazo de dez anos para a superação do 

analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, para cujos fins deveriam ser 

direcionados 50% dos recursos vinculados à educação. 

No Art.205, consta que a Educação deve ter papel de instrumentar a qualificação para o 

trabalho e para o preparo do exercício da cidadania, concepção diferente dos tempos da 

ditadura, e sobretudo, no incipiente processo de industrialização no país. A concepção tecnicista 

e operacional da Educação de estar a serviço da preparação para o mundo do trabalho ainda 

perdura, mas deixa no ar um certo tipo de subjetividade presente nessa afirmação. Para isso, 

surgem dúvidas relacionadas ao que está implícito nesse princípio, como isso relaciona com a 

prática e como isso se conecta com a atual conjuntura do mundo trabalhista. Essas inquietações, 

de certo modo, leva a refletir sobre o caráter da Educação de Jovens e Adultos e sua relação 

com o mundo do trabalho. 

 Outro artigo que nos demanda atenção, é o 208: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 
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II - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;    

III - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. (BRASIL, 1988) 

 Na década de 90 presenciou-se uma grande reforma na educação advinda dos preceitos 

oriundos do modelo neoliberal para a educação brasileira. Foi neste período que as políticas 

educacionais brasileiras delinearam suas diretrizes sob a orientação do mercado internacional.  

 Essas reformas tiveram o aval de órgãos multilaterais que, com diagnósticos e relatórios 

quantitativos sobre os índices educacionais dos países da América Latina - no qual podemos 

citar o alto índice de analfabetismo no país -, indicava a extrema necessidade de ações voltadas 

para a qualificação e o aperfeiçoamento da Educação nesses países. Deste modo, foram 

objetivadas várias prerrogativas, como a conveniência da descentralização da gestão para 

estados e municípios, a abertura do setor privado na oferta pública de educação, 

responsabilização da escola frente aos índices quantitativos para a educação e a implementação 

de instrumentos de avaliação de índices educacionais. 

 Pautando-se nos marcos referenciais, destaca-se agora a LDB5 (Lei nº 9.394/96), que 

para PINO (2007) impôs um reordenamento dos sistemas educativos, criando contextos de 

relações estruturais de transformação, de reforma e de inovação educacional, como parte do 

processo de “regulação social” que o país se encontrava.  

 A LDB, fiel a orientações neoliberais, deu muita atenção para a Educação Profissional, 

considerada um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano. A EJA 

também teve destaque, conforme circunscrito no Art.38: 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL, 1996) 

 A EJA ganhou uma maior legitimidade, com suas menções na LDB/96 e na CF/88. São 

normatizadas a faixa etária mínima dos estudantes para nível de conclusão do Ensino 

Fundamental (15 anos), a idade mínima para jovens que queiram completar o Ensino Médio 

(18 anos) e a aplicação de dispositivos avaliativos para estudantes ingressantes. Apesar de ser 

                                                             
5 Lei de Diretrizes e Bases. 
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pouco citada na LDB, o ganho de um capítulo na mesma significou uma legitimidade e uma 

maior preocupação do poder público com jovens e adultos fora do processo de escolarização. 

 Mas, para compreender a EJA prescrita nesses dois documentos, é de suma importância 

analisar a semântica dos artigos destinados à discussão e legitimação da Educação de Jovens e 

Adultos. Note-se, que, no Art.208, há a imposição de obrigatoriedade a todos jovens e adultos 

atrasados para a conclusão do Ensino Fundamental e Médio a partir de um recorte etário, 

implicando então uma maior integração e relação da EJA com essas modalidades de ensino.  

 Porém, o discurso de desqualificação da EJA ainda foi mantido com sua atribuição ao 

ingresso na forma de “cursos e exames supletivos” (Art.38). Essa nominação retoma a EJA uma 

concepção de educação compensatória, de uma modalidade destinada aos mais desprovidos de 

instrução e conhecimento na sociedade. 

Machado (2016) observa que, no desenrolar da história da Educação de Jovens e 

Adultos, suas políticas e seus objetivos, estimularam de forma negativa, vários estigmas sociais 

que inferiorizam os sujeitos que dependiam da EJA para ter uma vida melhor. No imaginário 

de grande parte da população existe um preconceito e um tratamento pejorativo para esse 

indivíduo. 

 A crítica da autora é pertinente, e tem bastante interferência no formato que a EJA foi 

estruturada e idealizada nesses documentos referenciais, em que a visão do ligeiro, do flexível 

e do imediatismo em se obter o diploma fazem da Educação de Jovens e Adultos uma 

modalidade de ensino precarizada e sem tanta atenção do poder público e da sociedade.  

 Na sequência, conforme já discutido antes, a adequação da LDB perante os interesses 

neoliberais, de forma grotesca, introduziu a partir da Emenda Constitucional nº 233, uma 

alteração no Inciso I do Art 208 da Constituição de 1988, que suprimia a obrigatoriedade do 

dever do estado em ofertar a EJA. Ou seja, contraditoriamente, o governo mantém a gratuidade 

da Educação de Jovens e Adultos, mas acaba com a obrigação do poder público em ofertá-la. 

 Submetida à lógica imediata do mercado e defendida pelas forças privatistas, 

conservadoras e hegemônicas na década de 90, a EJA ainda foi vista com um caráter 

descontínuo, irregular, fragmentado e compensatório no âmbito da política educacional no país. 

Além disso, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) incentivou outros setores do governo e 

da sociedade civil a assumir ações nessa área, dando total espaço para atuação de grupos 

privados da educação.  
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 Nesse contexto, o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) promoveu 

sucessivas ações no campo educacional que isentou a responsabilidade do Estado com a EJA 

incumbindo essa função à filantropia e à iniciativa privada. Apoiado na Emenda Constitucional 

233, o governo acabou com o CNEJA6, que basicamente era um único fórum de diálogo da 

Educação de Jovens e Adultos com a sociedade civil. Outra medida adotada foi excluir o repasse 

financeiro da Educação de Jovens proveniente do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), precarizando e 

aumentando mais o descaso e a exclusão com a população com baixa escolarização. 

(OLIVEIRA, 2009) 

Apesar das derrotas sofridas no campo político e normativo, a EJA foi alvo de debate e 

de mobilização no Fórum em Defesa da Escola Pública, realizado em 1999. Neste fórum, 

professores, ativistas e sujeitos envolvidos na luta pela Educação pública e de qualidade 

passaram a unir esforços com o objetivo de trazer políticas para essa esfera. Nessa época, houve 

um notório destaque em trabalhos inovadores aplicados ao EJA por parte das Secretarias 

Municipais de Educação, dentre elas podemos citar o programa de Goiânia, que traz uma 

concepção crítica voltada à Educação de Jovens e Adultos. Ademais, deve-se ponderar também 

que nessa, época, a EJA passou a ser temática envolvida em projetos e pesquisas promovidas 

pelas universidades públicas do país. 

 O governo Lula (2003-2010) foi marcado por uma gestão com uma grande preocupação 

com as camadas mais pobres da população e com a consolidação do chamado Neoliberalismo 

Social7. No âmbito educacional, houve uma continuidade nas reformas que foram instituídas 

no governo de FHC. Para Oliveira (2009): 

Os primeiros quatro anos de mandato de Lula podem ser caracterizados, no que se 

refere à educação básica, pela ausência de políticas regulares e de ação firme no 

sentido de contrapor-se ao movimento de reformas iniciado no governo anterior. 
Assim, assistimos, nesses quatro anos, ações esparsas e uma grande diversidade de 

programas especiais, em sua maioria dirigidas a um público focalizado entre os mais 

vulneráveis. (OLIVEIRA, 2009, p.198) 

                                                             
6 Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos 
7Para Libâneo (2003) o Neoliberalismo Social era sistematizado a partir de uma economia de mercado regulada e 

administrada pelo Estado que diferentemente do neoliberalismo de mercado deve promover políticas voltadas para 

o bem-estar social, investindo e provendo assistência em serviços essenciais para a sociedade, no qual o paradigma 

de igualdade, de ética comunitária se contrapõe a ideologia meritocrática propagada pelo capitalismo 

concorrencial. 
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 No campo da Educação de Jovens e Adultos, o governo passou a priorizar alguns 

esforços na alfabetização de jovens e adultos como problema sensível a ser resolvido. Para isso, 

a primeira iniciativa do governo foi de incorporar as matrículas da EJA ao FUNDEB, 

invertendo a decisão da gestão anterior, e desenvolver várias ações junto a diferentes 

Ministérios, visando a expansão dessa modalidade de ensino. 

 Carvalho (2012) reforça que o governo Lula implantou políticas para consolidar a EJA 

no campo das políticas educacionais. Dentre as medidas implementadas podemos citar: o 

desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos (PBA) e do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária 

(ProJovem); a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) ligada ao Ministério da Educação (MEC); e a criação do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja)  

 Esse período do governo do PT (Partido dos Trabalhadores), que perdurou no poder até 

2016, retomou para a EJA, de forma prescrita e legal, a possibilidade de integração ou 

associação com a Educação Profissional, respeitando a subjetividade do sujeito participante da 

EJA. Nesse período, apesar de a Educação de Jovens e Adultos ainda ter suas raízes fincadas à 

questão do trabalho, os documentos e os programas voltados para estudantes dessa modalidade 

de ensino enxergava o trabalho como uma essência crítica, problematizadora e capaz de 

fomentar no estudante um senso criativo e emancipado. 

 Após apontar breves apontamentos o percurso histórico traçado da Educação de Jovens 

e Adultos no país, o próximo tópico tenta entender como essa modalidade de ensino funciona 

em Goiânia. Para isso, será discutido alguns marcos históricos que influenciaram no atual modo 

de funcionamento da EAJA, junto com seus desdobramentos com a atual dinâmica educacional 

que a modalidade de ensino opera nos dias de hoje. 

1.2 A Educação de Adolescentes Jovens e Adultos em Goiânia: revendo seus marcos 

históricos e seu atual modo de funcionamento 
 

 Entender a atual dinâmica da EAJA em Goiânia demanda voltar em alguns marcos 

históricos que interferiram no atual modo de funcionamento dessa modalidade de ensino.  

Bites (1992) em seu diagnóstico sobre essa modalidade de ensino em Goiânia aponta 

que o padrão de ensino do Ensino Noturno – voltados para a Educação de Jovens e Adultos na 
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época - era igual e/ou semelhante à Educação Regular do Diurno, seguindo suas mesmas 

abordagens, metodologias e métodos.  

 Para a mesma autora, as escolas do Ensino Noturno tinham os seguintes problemas:  

- Funcionamento em locais não adequados e instalações precárias; 

- Falta de local de estudo e de infraestrutura (bibliotecas, salas de estudos, quadras de 

esporte, etc); 
- Ter professores pouco preparados, cansados, desestimulados que utilizavam-se de 

metodologias inadequadas; 

- Era frequentada por aluno-trabalhador e professor-trabalhador, que grande maioria, 

trabalhava o seu terceiro turno do dia no Ensino Noturno; 

- Era organizada e administrada de modo precário e autoritário onde a equipe 

técnica/administrativa/pedagógica dava pouco ou nenhuma assistência; 

- Ausente de serviços ao aluno-trabalhador como a assistência alimentar, psico-

pedagógica, dentre outros. 

- Os materiais didáticos aos estudantes eram os que sobravam de alunos de outros 

turnos; 

- Salas de aula super lotadas; 
- Restrições e vigilância aos alunos; 

- Alunos sem assistência do professor e do corpo de sujeitos que compunham a escola; 

(BITES, 1992, p34-36). 

  

 A partir dos problemas encontrados no Ensino Noturno, evidencia-se que as condições 

de funcionamento eram totalmente precárias, e que, com certeza, não tinha um amparo político 

no que tange às condições financeiras. Outra ponderação a fazer é sobre o isolamento, a 

sensação de constrangimento que os alunos passavam ao frequentar o Ensino Noturno. Leite 

(2015) assinala, após alguns estudos sobre a situação da EJA na década de 1990, que os alunos 

tinham a impressão de que o espaço escolar era cedido ou emprestado, que criou um sentimento 

de incômodo para os mesmos. 

 Na gestão da SME8 de 1993 a 1996 houve uma maior preocupação com a Educação de 

Jovens e Adultos. Uma de suas ações foi a implantação de duas experiências de atendimento a 

adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de melhorar o ensino para este público, erradicar 

as taxas de analfabetismo e ampliar o acesso a esses sujeitos.  

 A maior preocupação da Secretaria Municipal de Educação, somada com suas 

iniciativas para a Educação de Jovens e Adultos, está concatenada com a LDB/96 que transfere 

a incumbência da EJA para as Redes Municipais e Estaduais de Ensino. Corroborando com essa 

legitimidade, reforça-se que, após 1992, uma série de esforços e projetos foram realizados para 

tornar autônoma a gestão e execução da EJA na Rede Municipal de Ensino. 

 Uma dessas iniciativas foi o Projeto AJA, que segundo Machado (1997) pautou-se nos 

princípios da Educação Popular, muito difundida, nos anos 60, sob a perspectiva de Paulo 

                                                             
8 Secretaria Municipal de Educação 
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Freire. Para a autora, o projeto estava sustentado pelo princípio basilar de considerar a realidade 

e as especificidades dos diversos sujeitos da EJA para o contexto da educação. O projeto tentava 

implementar um novo jeito de ser da escola: horários e frequências flexíveis, conteúdos e 

metodologias diferenciados, atividades culturais com todas as turmas e encontros semanais com 

professores para estudo e avaliação. 

 Em 1998, com a estruturação do Ensino de Jovens e Adultos nas 1ª a 4ª séries 

englobados no Projeto AJA e 5ª e 8ª séries oferecidos no Ensino Noturno, a Secretaria 

Municipal já manifestava interesse em unificar as duas etapas com o intuito de trazer mais 

agilidade e dinamicidade para a organização da modalidade de ensino.  

Deste modo, em 1999 implantou-se uma proposta de organização alternativa, de ensino 

fundamental de 1ª a 4ª séries com 600 horas presenciais e 200 horas com atividades 

complementares, contemplando os princípios do Projeto AJA e das 5ª a 8ª séries, que 

organizado pela Base Curricular Paritária9 ancorou-se na organização, nos princípios e 

metodologias prescritas do mesmo projeto (CUNHA, MACHADO & RODRIGUES, 2007, 

p.24). 

 Foi aí que a denominação EAJA surgiu na nomenclatura da Educação de Jovens e 

Adultos em Goiânia. Com a nova denominação, a modalidade de ensino passa a ser ofertada 

por toda a Secretaria e ganhou maior organização e quantidade de oferta com a unificação de 

todos os segmentos de ensino (GOMES, 2006 apud NUNES, 2016). 

 A SME então traçou alguns princípios que deveriam regir o funcionamento da EAJA 

para atender à realidade dos alunos-trabalhadores para que os mesmos não desistissem de 

estudar. Para alcançar os objetivos propostos, a secretaria implantou as seguintes exigências: 

 Flexibilidade – corresponde ao recebimento dos alunos na rede com documento de 

transferência ou não da escola anterior; 

 Avanço – o estudante pode avançar de série se seu desempenho escolar corresponder a 

um novo nível de aprendizagem, independente ou não do término do semestre; 

 Jantar – passou a ser ofertado aos alunos, pois grande parte dos alunos chegavam à 

escola no turno noturno sem condições financeiras para o custeio de sua alimentação; 

                                                             
9 A Base Comum Paritária mesma implantada em 2000 e regulamentada, por meio da Resolução 24, de 

11/12/2000, do Conselho Municipal de Educação (CME), prevê a EAJA a carga horária de 700 (setecentas) 

horas presenciais e 100 (cem) horas complementares, perfazendo três horas e meia de aula/dia. Nesse currículo, 

as disciplinas teriam a mesma quantidade de aulas por semana, evitando assim uma hierarquização das mesmas. 
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 Sem rigidez quanto ao horário e à frequência – exigir isso dos alunos-trabalhadores 

é inviável levando-se em conta sua rotina de trabalhar o dia inteiro, evitando assim um 

constrangimento por parte do aluno que não consegue ir todos os dias ou que não 

consegue chegar no horário. (GOIÂNIA, 2000) 

Outra forma de atendimento ao público da Educação de Jovens e Adultos é o Projeto 

AJA-Expansão, lançado em 2000, que tem como público-alvo jovens e adultos não 

alfabetizados, para que possam se letrar e dar continuidade ao processo de escolarização. Nesse 

projeto, ressalta-se a parceria entre as instâncias formativas – Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) – e a Secretária Municipal de 

Educação, pela qual professores e graduandos contribuíam para a formação dos alfabetizadores 

e coordenadores vinculados à Rede Municipal de Ensino (COSTA, RODRIGUES & 

SCHVEEIDT, 2012).  

Para Cunha, Machado & Rodrigues (2007) o projeto configurou-se em um movimento 

popular de alfabetização com a participação da sociedade civil, ONG’s, universidades e 

instituições para fomentar e promover práticas voltadas para o enfrentamento do analfabetismo 

na cidade. 

Esse projeto, segundo Cunha, Machado & Rodrigues (2017) tem sua metodologia 

vinculada aos movimentos populares, grupos e organizações que tinham como base os 

princípios de Paulo Freire. Desde o momento de sua criação, o projeto vem atuando no campo 

da alfabetização e da educação de jovens e adultos baseada no método dos Círculos de 

Cultura10. 

 A prática pedagógica no projeto visava superar o processo tradicional empirista de 

alfabetização, baseado no ensino de letras, sílabas e palavras descontextualizadas. O processo 

tinha uma abordagem sociointeracionista, baseada no diálogo, pautada em estratégias de 

letramento que se vinculassem à realidade dos educandos, formando sujeitos leitores e 

escritores. (Cunha, Machado & Rodrigues, 2007). 

                                                             

10 Círculo de Cultura é uma ideia que substitui a de turma de alunos ou a de sala de aula. Foi muito utilizada nas 

turmas de alfabetização de Paulo Freire e visava promover o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita e se realiza no interior do debate sobre questões centrais do quotidiano como trabalho, cidadania, 

alimentação, saúde, organização das pessoas, liberdade, felicidade, valores éticos, política, oprimido, economia, 

direitos sociais, religiosidade, cultura, entre outros. 
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 O Projeto teve muito êxito e superou as expectativas desde o momento de sua 

implantação: 

Nesses cinco anos foram atendidos dez mil alunos, sendo que, ao final de cada etapa, 

o Projeto AJA-Expansão promove uma grande festa para entrega de certificados 

daqueles que desejam ir para a escola, dar sequência aos estudos. Esta entrega de 

certificados tem atingido uma média de 500 alunos/ano, o que representa uma entrada 

aproximada de 30% dos alunos, que passam pela alfabetização inicial, no primeiro 

segmento do ensino fundamental. (Cunha, Machado & Rodrigues, 2007, p.13) 

 O Projeto foi parte da política educacional de expansão da Educação de Jovens e Adultos 

no âmbito municipal. Naquela época, no início da década de 2000, notou-se que a EAJA em 

Goiânia teve um notório destaque no Estado e até mesmo no país, pela ênfase dada para o acesso 

e permanência das classes populares na escola pública, valorização do profissional do 

magistério e democratização da gestão, o que causou uma positiva ruptura com a tradicional 

estrutura curricular e disciplinar presentes no Ensino Noturno nas décadas de 80 e 90 (COSTA, 

2008). 

 Atualmente, segundo o Projeto Político Pedagógico da EAJA (GOIÂNIA 2018), a 

Secretaria Municipal de Educação tem 79 escolas em Goiânia espalhados nos quatro cantos da 

cidade que ofertam essa modalidade de ensino à comunidade. Essas escolas são dotadas de 

plena autonomia em ter uma abordagem específica que atenda às particularidades dos sujeitos 

que compõem e frequentam a escola. Conforme o documento: 

Pode-se dizer que a estrutura, o funcionamento e a cultura própria da instituição, seus 
costumes internos e suas manifestações na comunidade, refletem o que se pode fazer, 

ou não, nos diferentes níveis da escola e, ainda, trazem indicativos da coerência entre 

as intenções educacionais e os meios buscados para alcançá-las. (GOIÂNIA, 2018, 

p.147) 

Atualmente a EAJA está estruturada em três segmentos que funcionam da seguinte 

maneira: 

 Programa AJA-Expansão/Brasil Alfabetizado: É destinado a jovens e adultos que ainda 

estão em processo de alfabetização. A carga horária é de 360 horas anuais. Para esse 

programa muitas pessoas da comunidade são recrutadas para participar deste projeto, em 

que as mesmas passam por um processo de formação inicial de 40 horas para se prepararem 

para a aplicação de atividades. Em geral, esse segmento é realizado e desenvolvido em 

parceria com empresas, sindicatos, igrejas, associações e instituições filantrópicas. 

 Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos I e II segmento – Essa fase 

é dividida em dois segmentos. O primeiro segmento corresponde da primeira à quarta série. 

E o segundo da quinta à oitava série. Segundo o Projeto Político Pedagógico, cada segmento 
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tem duração de 4 anos, tendo praticamente a mesma duração da Educação Básica. A Carga 

Horária dos dois segmentos é de 200 dias letivos anuais, totalizando 2400 horas para cada 

segmento que devem ser distribuídas em 3 horas diárias de aula. Apesar de toda a 

semelhança no que tange à duração do término do Ensino Fundamental em relação à 

Educação Básica, a EAJA possui flexibilidades para se adequar ao perfil do aluno-

trabalhador que caracteriza grande parte de seu alunado. (GOIÂNIA, 2018) 

Em relação à questão da frequência dos estudantes, é importante pontuar que nos últimos 

meses, as escolas da EAJA tem tido certo tipo de apreensão e instabilidade decorrente as 

especulações de fechamento de turmas da EAJA por parte da Secretaria Municipal de 

Educação11.  

Sob essa condição imposta pela SME encontra-se um certo tipo de contradição em 

relação à frequência dos alunos relacionado com o que ocorre na prática. Em conversas com 

funcionários das escolas-campo da pesquisa12 são relatados que a questão da frequência dos 

alunos tem sido fortemente controlados pela SME, em que o aluno que tiver 10 faltas seguidas, 

automaticamente, tem sua matrícula cancelada, contradizendo o princípio de flexibilidade 

preconizado no PPP.  

Neste tópico, foi contado um pouco do percurso histórico que a EAJA teve até sua 

estruturação atual. No tópico a seguir, será analisada a proposta curricular que norteia o 

funcionamento da dinâmica do ensino de Geografia nas escolas que ofertam essa modalidade 

de ensino. 

1.3 A Geografia prescrita nas propostas curriculares da Educação de Adolescentes Jovens 

e Adultos 

Entender o Ensino de Geografia lecionado na Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos perpassa por um breve processo de contextualização das propostas curriculares 

elaboradas para essa modalidade de ensino. Para isso, é preciso entender que essas diretrizes 

não são engessadas e tem uma sistematização de conteúdos própria, diferente de como ocorre 

em currículos direcionados ao Ensino Fundamental e Médio. Procedeu-se assim a uma análise 

quantitativa e qualitativa dos sujeitos que compõem a EAJA, e de um estudo de caso da atuação 

                                                             
11 https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/vereadora-denuncia-fechamento-20-salas-de-aula-para-

ensino-de-jovens-e-adultos-em-goiania-176801/ 
12 As escolas-campo da pesquisa são a Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga e a Escola Municipal João 

Braz, que serão analisadas posteriormente na pesquisa. 
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docente nessa modalidade de ensino, considerando suas práticas e suas dificuldades inerentes à 

Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. 

Deste modo, essa subseção analisa como o Ensino de Geografia é discutido nas 

propostas curriculares voltadas para a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. Para isso 

serão discutidos e investigados as propostas curriculares em âmbito municipal, o Projeto 

Político Pedagógico da EAJA, elaborado em 2018, os planos de trabalho, as redes temáticas e 

os conteúdos planejados13 pelos dois professores de Geografia para serem trabalhados neste ano 

letivo. 

1.3.1 A Geografia no currículo da EAJA da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

 De acordo com o que foi reforçado no início desta subseção, serão analisados o Projeto 

Político Pedagógico da EAJA do município de Goiânia realizado em 2018, que contém os 

valores, os princípios, o funcionamento da modalidade de ensino na Rede Municipal de 

Educação e a organização curricular das disciplinas em cada série dos dois segmentos. No caso 

da Geografia serão analisados seus objetivos de aprendizagem no segundo segmento, 

englobando também as 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 

 Ao longo do PPP, reforça-se a relevância de um ensino crítico que torne o sujeito da 

EAJA um cidadão que atue em função de denúncia das injustiças sociais e das opressões que 

se perpetuam ao longo da história. Para isso, é importante que o processo de ensino e 

aprendizagem esteja concatenado com a realidade do estudante, para isso: 

É fundamental que o currículo seja construído a partir de um referencial teórico e 

metodológico que considere a realidade do educando e que traga as diferenças para o 

debate, explicitando a opção de dar voz aos educandos e, a partir daí, problematizando 

a estrutura excludente e opressora na qual se encontram inseridos. Dar voz aos 
educandos significa acreditar na possibilidade de modificar a estrutura 

homogeneizante presente em grande parte das políticas e práticas educacionais. 

(GOIÂNIA, 2018, p.62) 

 Ancorado nessa perspectiva, o processo de sistematização do currículo de Goiânia 

envolve não só os professores e gestores da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos, mas 

também os alunos que frequentam essa modalidade de ensino. Esse processo inicia-se logo após 

o começo do ano letivo, em que todos os alunos respondem a perguntas sobre sua vida, suas 

práticas cotidianas e sua situação socioeconômica. Com as respostas, é realizado um 

                                                             
13 Esse ano, a Secretaria Municipal de Educação está formulando um currículo mínimo em consonância com a 

nova BNCC para a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. Sua elaboração está em etapa preliminar e está 

prevista para ser concluída no final de 2019 para vigorar no ano letivo de 2020. Deste modo, a elaboração do 

currículo, seja por meio dos eixos temáticos ou por meio de projetos não irá mais ocorrer após essa nova matriz 

curricular. 
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planejamento onde são estruturados conteúdos que serão abordados ao longo do ano. Essa 

medida segundo o PPP tem como objetivo: 

(...) combater a estrutura homogeneizadora de políticas e práticas educacionais 

destinadas aos jovens, adultos e idosos das classes populares em situação de exclusão 

social, cultural e escolar que esta PPP tem no conceito de identidade um eixo 

importante para a construção do conhecimento e a transformação da realidade, uma 

vez que este possibilita repensar as práticas mantenedoras e reprodutoras de 

preconceitos, bem como desconstruir os mecanismos de construção e manutenção da 

exclusão dos educandos da EAJA. (GOIÂNIA, 2018, p. 59) 

 Pautada nessas premissas, todas as escolas da EAJA iniciam o seu processo de 

planejamento. Após esse levantamento, os professores e gestores da escola optam por duas 

formas de organização de conteúdos, seja por meio do projeto oriundo de um tema gerador ou 

através da rede temática. 

 A metodologia dos projetos tem influência dos Temas Geradores, criado por Paulo 

Freire na década de 1950. Para se trabalhar com essa metodologia, o professor deve ser um 

leitor crítico e atento com a realidade e o mundo para auxiliar o estudante a ler e a escrever sua 

“palavra-mundo”. (GOIÂNIA, 2018) 

 Com a ciência da vivência dos estudantes, seus relatos dão origem a temas geradores, 

que consistem em situações significativas que tenham um limite explicativo que a comunidade 

possui para tais situações, - o famoso senso comum–. Esse tema é cabível de investigação e 

análise que permeie diversas áreas do conhecimento.  Resumindo, o processo de seleção dos 

temas geradores que irão perpassar por um projeto a ser trabalhado na escola no ano letivo, 

passa pelas seguintes etapas: 

 A primeira etapa é a entrevista, que é o diagnóstico socioeconômico, político, cultural 

e cognitivo que busca entender como os sujeitos percebem e explicam os problemas que 

eles tem contato e quais seriam as possíveis soluções para os mesmos; 

 A segunda etapa é a seleção dos temas que mais apareceram no diagnóstico realizado 

na primeira etapa, que se constituem como problemas a serem resolvidos e que são 

sentidos não só por uma pessoa, e sim por toda comunidade escolar; 

 A terceira etapa é a montagem do projeto que envolva o tema selecionado. Segundo 

Freire (1987), o projeto com os temas geradores deve se encaminhar para uma ação 

coletiva que tenha um movimento dialógico e dialético de observação-reflexão-ação. 

Com esse problema a ser resolvido, é realizada toda uma seleção de pré-temas, de forma 

interdisciplinar, elencados para cumprir a resolução dos problemas. (GOIÂNIA, 2018). 
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A segunda maneira de organização curricular dos conteúdos para a EAJA é a elaboração 

do Eixo temático. Conforme Costa e Rodrigues, 2013 apud GOIÂNIA, 2018, esse método se 

desenvolve a partir da realidade do educando, constatada na análise do diagnóstico, levantando 

os temas recorrentes e dados relevantes àquele grupo. Faz-se necessário considerar, nessa 

articulação, os eixos norteadores.  

O Eixo temático, conforme presumido no PPP, é composto a partir de um tema central 

que também é selecionado no momento de entrevistas com os estudantes. Esse tema deve ser 

gerador de subtemas e conteúdos que se relacionam diretamente com sua semântica. Deste 

modo, esse tema central é destrinchado conforme sua relação com as interfaces dos diferentes 

componentes curriculares, para ser estruturado e levado ao planejamento anual de conteúdos de 

cada disciplina.  

Inerente às duas concepções metodológicas, surge a seguinte dúvida: qual então seria a 

diferença entre o projeto elaborado a partir de um tema gerador e a elaboração de um eixo 

temático? Apesar da semelhança entre as duas concepções, o eixo temático não visa sanar um 

problema ou uma inquietação da comunidade em si, e sim criar condições para abordagem de 

um tema central. 

Ao longo do PPP, também são evidenciados alguns objetivos de aprendizagem para a 

Geografia no primeiro segmento (1ª a 4ª série) e no segundo segmento (5ª a 8ª série). Nosso 

foco de análise irá incorporar apenas os elementos atinentes ao segundo segmento, que é a fase 

da EAJA na qual atua o professor de Geografia e que serão alvos das atividades propostas nesta 

pesquisa.  

Diferentemente das propostas curriculares de Geografia para a Educação de Jovens 

realizada pelo MEC em 2000, o PPP da EAJA não dá sugestões de conteúdos para serem 

trabalhados nos dois segmentos, pois todas as escolas dispõem de autonomia para elaborar seu 

plano e sua estruturação curricular. 

Os objetivos de aprendizagem para a Geografia para o segundo segmento estão 

arrolados da seguinte maneira: 
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Quadro 1: Objetivos de aprendizagem para a Geografia, 

segundo o PPP da SME - 2018 

1) Compreender os elementos da natureza, suas dinâmicas, limites e 
possibilidades, relacionando o conhecimento humano ao processo de 

apropriação da natureza.  

2) Discutir e abordar a organização do mundo contemporâneo a partir do contexto 

da globalização e da regionalização;  

3) Analisar e compreender as transformações ocorridas no meio ambiente ao 

longo do tempo e a influência do homem nesse processo. 

4) Entender e perceber a Educação Ambiental como a possibilidade de 

compreender e efetivar o desenvolvimento sustentável e como pressuposto de 

problematizar o crescimento econômico.  

5) Compreender e analisar o conceito de território a partir das relações 

estabelecidas pelos sujeitos com o espaço;  

6) Perceber as diferentes transformações das paisagens que compõem o espaço 

geográfico em suas escalas local, regional, nacional e global;  

7) Analisar e entender as diferentes formas de organização e apropriação do 

espaço geográfico;  

8) Discutir e compreender a cidadania e sua importância para a organização da 

vida em sociedade;  

9) Dialogar sobre a sociedade a partir do prisma da luta de classes;  

10) Compreender e utilizar os elementos da cartografia como linguagem para 

localizar, interpretar, monitorar, analisar e problematizar o espaço geográfico 
e os fenômenos espaço-temporais.  

11) Relacionar a evolução tecnológica às influências e transformações no mundo 

moderno.  

12) Compreender a escola e a cidade como espaços complexos de encontro e 

confronto de cultura, saberes produzidos e construídos ao longo da história da 

humanidade.  

13) Compreender e analisar as relações entre campo e cidade, em diferentes 

tempos e espaços.  

14) Compreender e analisar a formação da sociedade contemporânea, a partir dos 

movimentos populacionais.  

 

Ao analisar os quatorze objetivos de aprendizagem, nota-se que todos estão bem 

concatenados e encaixados com uma proposta de educação geográfica apta para lidar com as 

novas tensões e complexidades advindas do mundo globalizado, sem desconsiderar os 

conceitos geográficos, as multiescalaridades e a realidade vivida do estudante.  

Um aspecto que chama bastante a atenção é o destaque por temas relacionados à 

cidadania presentes nos objetivos 9, 10 e 13, mostrando que a EAJA assume o papel como um 

Fonte: GOIÂNIA (2018), dados trabalhados pelo autor. 
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espaço provedor de um sentimento de cidadania e fortalecimento da democracia, estimulando 

um senso crítico, pensante e transformador no aluno. 

 Perante esses objetivos pensados pelo PPP da EAJA, os sub-tópicos a seguir buscam 

averiguar os planejamentos das professoras de Geografia das escolas-campo da pesquisa e como 

elas pretendem trabalhar com o Ensino de Geografia ao longo do ano letivo. 

1.3.2 O currículo de Geografia nas escolas-campo do EAJA 

 Conforme elucidado no tópico anterior, atualmente as escolas da EAJA tem total 

autonomia de definir os conteúdos que serão trabalhados ao longo do ano levando-se em conta 

as entrevistas e os diálogos com seus respectivos estudantes. 

 As duas escolas pesquisadas, conforme documentos coletados, adotaram neste ano a 

mesma concepção metodológica para a elaboração de seus currículos, estabelecendo um eixo 

temático mediante as respostas obtidas junto aos seus alunos. 

 Ao obter a cópia dos planejamentos das duas professores, nota-se que há uma 

diferenciação em relação à forma de sistematização desses conteúdos.  

O professor da Escola Municipal Getulino Artiaga (Escola 1) concedeu seu 

planejamento contendo muitos detalhes, incluindo muitos objetivos gerais, junto com seus 

conteúdos programáticos ao longo do ano para cada série escolar do segundo segmento. A 

professora da Escola Municipal João Braz (Escola 2) foi mais direta em seu planejamento, com 

objetivos gerais contemplados por conteúdos traçados para serem trabalhados em todo o 

segundo segmento. Tal fato demonstra a autonomia que as escolas possuem em seu 

planejamento geral, pois cada qual tem sua forma de coletar os dados, de sistematizar os temas 

e delinear os conteúdos para o ano letivo. 

Iniciando então com os objetivos traçados pelo professor da Escola 1, é perceptível que 

seus objetivos estão em consonância com os objetivos de aprendizagem do Projeto Político 

Pedagógico da EAJA. No primeiro objetivo, a questão da cidadania é mencionada e atrelada 

com as transformações ocorridas pela apropriação do espaço por parte dos homens. Ou seja, 

reconhecer a cidadania nesse processo de transformação é reconhecer os deveres e direitos 

desses sujeitos frente às transformações que ocorrem no espaço geográfico. 

O segundo objetivo aponta a necessidade de o aluno do EAJA compreender sua 

realidade cotidiana, sua posição no lugar onde vive a partir das relações globais que ocorrem 
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no planeta. Outro objetivo que explicita essa preocupação com a relação entre o local/global 

refere-se ao último, que sugere a capacitação do aluno frente às problemáticas causadas pelo 

impacto no mundo globalizado, reforçando o papel que a escola nessa questão. Em relação aos 

conteúdos, o professor organizou-os por série. Na 5ª série são propostos os seguintes temas: 

Quadro 2: conteúdos programados pelo professor da Escola 1 – 5ª série 
1 - Lugar como referência para desvendar o espaço 
geográfico; 

9 - Os pontos de referência como de orientação 

pessoal e localização dos lugares; 
2- A formação da paisagem por elementos naturais e 
artificiais; 

10 - A importância dos pontos cardeais e colaterais; 

3 - A ação humana como agente transformador do 
espaço; 

11- As diferentes linguagens da cartografia; 

4 - O espaço geográfico como construção histórica 
realizada pelos homens por meio das ações que 
desenvolvem; 

12 - Poluição das águas, distribuição desigual da água 
no planeta; 

5 - O lugar como parte de um espaço global inserido 
nas categorias de território e região; 

13 - O lixo e seu descarte, desenvolvimento 
sustentável, coleta seletiva; 

6 - As fronteiras como principal instrumento de 
fragmentação do espaço 

14 - Animais em extinção; 

7- A fragmentação e o processo de formação do 
território brasileiro; 

15 - Desmatamento e queimadas; 

8 - Os pontos de referência como estratégica de 
administração política; 

 

 

Fonte: Plano de curso do Professor de Geografia da Escola 1. 

Na 5ª série, nota-se que há um trabalho mais introdutório no que concerne à leitura e 

interpretação de mapas, em que elementos cartográficos como rosa dos ventos, a importância 

dos pontos cardeais e colaterais, as linhas imaginárias e a leitura de diversas linguagens 

cartográficas se configuram como elementos que adentram inicialmente ao conteúdo 11. 

Também é visível a preocupação com problemas ambientais que são frequentemente 

noticiados e presentes nos imaginários dos estudantes, como as queimadas, os animais em 

extinção, o descarte de lixo, o problema da poluição das águas, a distribuição desigual de 

recursos hídricos no planeta, que se trabalhados de acordo com a proximidade dos estudantes, 

constituem em elementos problematizadores para possibilitar uma visão crítica dos problemas 

que cercam sua localidade. 

Há também ênfase em conteúdos que contemplem o estudo do lugar, que segundo o 

professor, é importante trazer a relação que os alunos têm do espaço onde vivem, onde 

provavelmente estão inseridos os conteúdos relacionados à temática cidade. 

Em relação ao planejamento anual para a 6ª série, os temas que serão trabalhados 

durante o ano letivo são: 
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Quadro 3: conteúdos programados pelo professor da Escola 1 – 6ª série 
1 - Brasil – climas, formas de relevo, bacias 

hidrográficas do Brasil, as formações vegetais do 

Brasil, População, crescimento natural; 

6 - Desmatamento, queimadas; 

2 - Poluição do ar e do solo, efeito estufa; o 

homem como agente transformador da realidade 

local e global; 

7 - O Planejamento familiar, o papel atual da 

mulher no mercado de trabalho; 

3 - Poluição das águas, distribuição desigual da 

água no planeta; 
8 - Brasil (Indicadores Sociais); 

4 - O lixo e seu descarte, desenvolvimento 

sustentável, coleta seletiva; 
9 - Distribuição da riqueza no mundo; 

5 - Animais em extinção; 10 - O IDH- Índice de Desenvolvimento Humano 

/ Disparidades. 
Fonte: Plano de curso do Professor de Geografia da Escola 1. 

Nos conteúdos para a 6ª série é dado destaque aos aspectos físico-naturais do território 

brasileiro, e em problemas ambientais que ocorrem no Planeta Terra. Outro elemento presente 

nos conteúdos é o estudo dos indicadores sociais para refletir sobre a desigualdade 

socioeconômica presente em todo país. Também destacam-se conteúdos sobre o atual papel da 

mulher no mundo do trabalho.  

Na 7ª série, conteúdos pautados em uma análise regionalista do país aparecem com 

maior frequência entre os temas escolhidos: 

Quadro 4: conteúdos programados pelo professor da Escola 1 – 7ª série 
1 - Brasil, miscigenação étnica e cultural; 8 - Conflitos mundiais; 
2 - As manifestações culturais típicas das cinco 

regiões brasileiras; 
9 - Iniciativas de Paz no mundo atual; 

3 - Imigrantes e emigrantes no Brasil; 10 - Água – crise; 
4 - Os aspectos socioeconômicos 

discriminatórios do Brasil; 
11 - Poluição do ar e do solo, efeito estufa e 

consequências, o homem como agente 

transformador da realidade local e global; 
5 - Conurbação, metropolização, 

desconcentração e interiorização; 
12 - O lixo e seu descarte, desenvolvimento 

sustentável, coleta seletiva; 
6 - Desigualdades: surgimento e principais 

características; 

13 - Brasil (Indicadores Sociais). 

7- Desenvolvimento e subdesenvolvimento: 

causas e consequências; 

 

Fonte: Plano de curso do Professor de Geografia da Escola 1 

Na 7ª série verifica-se que a professora demonstra uma preocupação vinculada a 

conceitos relacionados ao espaço urbano como conurbação, metropolização, desconcentração 

e interiorização. Esse tema, que se contextualizado com o processo de expansão da Cidade de 

Goiânia e seu entorno e com a instalação de grandes indústrias no interior do Estado, constituem 
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importantes conceitualizações que oportunizam aos alunos uma reflexão sobre as dinâmicas 

urbanas presentes em sua realidade. 

Outro conteúdo relevante que se relaciona com a realidade socioespacial dos estudantes 

é a abordagem de temas como imigração e emigração no Brasil. Segundo o professor, em 

algumas conversas informais realizadas na escola, esses temas são muito interessantes para se 

trabalhar em sala de aula, levando-se em conta que muitos alunos da escola vieram de outras 

regiões do país. 

Na 8ª série chama a atenção o destaque para diversos assuntos que permeiam a condição 

de alunos-trabalhadores, muito comum entre os sujeitos que frequentam a EAJA: 

Quadro 5: conteúdos programados pelo professor da Escola 1 – 8ª série 
1 - Desemprego conjuntural; 8 - Consumo consciente como resultado da 

educação e ampliação da cidadania; 
2 - Direito do Trabalhador no Brasil; 9 - As empresas multinacionais e suas 

influências; 
3 - Crescimento do trabalho informal e do 

desemprego; 
10 - O papel dos organismos internacionais na 

pós-Segunda Guerra Mundial; 
4 - Terceirização e cooperativas de trabalho; 11 - A formação dos blocos econômicos;; 

5 - Qualificação profissional como base da 

empregabilidade; 
12 - Novas Potências do Sec.XXI; 

6 - Geração de emprego; 13 - Brasil (Indicadores Sociais). 

7- Consumo como base da expansão do 

capitalismo mundial; 

 

Fonte: Plano de curso do Professor de Geografia da Escola 1 

A oitava série é a última etapa para os alunos que desejam concluir o Ensino 

Fundamental, e que certamente aspiram melhores condições em sua posição no mercado de 

trabalho. Deste modo, surgem como conteúdos a questão do desemprego conjuntural, os 

direitos do trabalhador no Brasil, o crescimento da informalidade, a terceirização e a 

necessidade da qualificação profissional e geração de emprego. Esses assuntos são primordiais 

para o estudante compreender a realidade trabalhista que vigora atualmente no país, sobretudo 

com as últimas reformas promulgadas no país que demandam uma nova forma de entender a 

realidade do trabalhador brasileiro frente a essas mudanças. 

 É importante ressaltar que esses assuntos podem motivar o estudante a continuar o seu 

processo de escolarização, seja terminando o Ensino Médio, ingressando em um curso 

profissionalizante ou até fazendo um curso em faculdade. Destaca-se que, por conta de suas 

aceleradas rotinas de trabalho, esses sujeitos necessitam pensar em alternativas ou ter ciência 

das mesmas para melhorar sua condição de vida. 
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Destaca-se também o papel do consumo na atual sociedade capitalista que tem uma 

sensível aproximação com a cidadania dos alunos. Falar de consumo não implica somente 

mensurar o poder aquisitivo de um cidadão, mas também falar do acesso à saúde, ao lazer, à 

educação e aos serviços básicos. Tal dimensionamento possibilita ao estudante depreender as 

desigualdades existentes em sua localidade e nos distintos lugares espalhados em seu contexto 

urbano, que atualmente são regidas pelas normas de consumo. 

Na Escola 2, conforme falado anteriormente, o currículo que foi disponibilizado é mais 

direto e sucinto, e é mostrado no plano de curso da professora, inserido no anexo dessa pesquisa.  

 Um aspecto que chama a atenção ao observar o planejamento da professora desta escola 

refere-se à presença do tema central do eixo temático da escola intitulado “Meu setor, o que 

faço para melhorá-lo?”. Diante dessa temática, os conteúdos e objetivos da Geografia estão 

interligados com a temática estabelecida. Outra observação geral é que o plano anual da docente 

contempla todas as séries com os mesmos conteúdos estabelecidos, indicando uma rígida 

adequação ao tema central do eixo temático. 

 Como objetivo geral do plano anual, o Ensino de Geografia na escola deve contemplar 

a formação cidadã do estudante visando à sua consciência de seus direitos e deveres no mundo 

que ele vive. Porém, essa formação precisa despertar no aluno um senso crítico capaz de 

usufruir e dar novos sentidos ao seu mundo vivido. No primeiro semestre, é proposto que o 

aluno saiba reconhecer a apropriação do espaço por parte do homem, as diferenças nas 

paisagens e nos arranjos espaciais, fazendo com que a ciência geográfica desvele 

conhecimentos que transbordem o seu senso comum, desenvolvendo um olhar crítico e 

transformador do lugar de sua vivência. 

 No segundo semestre, o objetivo orbita na compreensão da localidade do estudante e 

do seu cotidiano para compreender os processos globais que ocorrem no mundo, direcionando 

o aluno para uma compreensão dos diferentes processos de produção espacial ao longo das 

paisagens do espaço geográfico. 

 Diferentemente do planejamento da professora da Escola 1, os conteúdos são 

sistematizados por semestres e não por séries de cada segmento. 

 Para o primeiro semestre, os conteúdos escolhidos para o segundo segmento da EAJA 

são: 
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Quadro 6: conteúdos programados pela professora da Escola 2 – 1° semestre 

1) O lugar como referência para desvendar o espaço geográfico. O que é paisagem? 

2) A formação da paisagem por elementos naturais e elementos culturais; 

3) O lugar de vivência como integrante de um espaço geográfico formado por diferentes paisagens e pelas 

ações humanas que aí se desenvolvem; 

4) Formação e transformação do espaço geográfico; 

5) Valorização das ações humanas que preservem e melhorem a qualidade de vida das pessoas no lugar 

de vivência; 

6) As inter-relações entre paisagens rurais e urbanas; 

           Fonte: Plano de curso da Professora de Geografia da Escola 2 

Na observância desses conteúdos programados para o primeiro semestre vinculando-os 

ao eixo temático fixado, é importante asseverar que a categoria lugar surge como elemento 

primordial para entender as possíveis demandas que o setor precisa para melhorar. Para alcançar 

o objetivo proposto é relevante se assentar nos conceitos de paisagem, território e região, para 

entender toda a dinâmica urbana de uma determinada localidade. 

Quadro 7: conteúdos programados pela professora da Escola 2 

– 2° semestre 

1) Goiás e sua importância política, econômica e social; 

2) Processo político-eleitoral no Brasil; 

3) Conceito de democracia; 

4) Políticas Públicas que visam assegurar a cidadania; 

5) Preservação ambiental; 

           Fonte: Plano de curso da Professora de Geografia da Escola 2 

Nesse semestre, é proposto trabalhar com a importância social, econômica e política do 

Estado de Goiás, assim com a abordagem de temas relacionados ao processo político-eleitoral 

no Brasil, que é de suma importância para o estudante da EAJA entender que, apesar de ser 

importante, muitas vezes é negligenciado e tratado pela sociedade brasileira como um assunto 

irrelevante para o seu futuro. Outro conteúdo significativo refere-se às políticas públicas que se 

constituem como dever do estado e direito do cidadão. Por fim, a temática da preservação 

ambiental deve fomentar no estudante um sentimento de zelo e cuidado pelo patrimônio 

público, ao qual ele também é responsável. 
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Apesar de os conteúdos estarem associados ao tema central, a professora de Geografia 

desta escola, atesta a necessidade da elaboração de um currículo mínimo para a EAJA. Segundo 

ela, a metodologia da criação dos eixos temáticos, ou de um projeto por meio de um tema 

gerador principal, desconsidera alguns conceitos-chaves que a ciência geográfica possui e se 

constitui como uma forma ainda confusa e subjetiva para o que realmente é trabalhado em sala 

de aula. 

Estudado o Projeto Político Pedagógico da EAJA da disciplina de Geografia, somado à 

análise do planejamento anual dos professores da escolas-campo da pesquisa, a próxima 

subseção visa discutir nesse contexto como o ensino de cidade pode ser essencial na formação 

do aluno da EAJA. Para isso, será realizada uma análise sobre o tema, no sentindo de explicitar 

a importância de seus pressupostos teóricos no Ensino de Geografia, considerando a EAJA e o 

perfil de seus alunos. 

1.4 A importância do Ensino de cidade para a formação do aluno da EAJA 

Compreender a cidade em suas matrizes teóricas, com certeza, é uma tarefa árdua e 

complexa e que não nos traz um entendimento unívoco de si considerando suas multiplicidades 

de formas e arranjos espaciais. Essas pluralidades e particularidades presentes em inúmeros 

espaços urbanos é desencadeado pela intensificação do processo de urbanização, o que, cada 

vez mais, complexifica a percepção dos sujeitos frente o esse processo dinâmico e fluído que 

permeia as cidades. Tais complexidades proporcionam uma imensa gama de sentidos e 

perspectivas, que vincula ainda mais a existência humana às formas sociais que se constituem 

no espaço urbano. Para Cavalcanti (2008), a cidade é um lugar complexo de produção social, 

que exige um pensamento da sua situação no mundo tendo como referência o lugar em que se 

vive. 

 Pautado nessa assertiva, o ensino de cidade é uma temática profícua para fazer o aluno 

se situar no espaço que vive, e compreender os processos espaciais que cercam seu lugar de 

vivência. Conforme Cavalcanti (2001), a cidade é o lócus privilegiado da vida social, na medida 

em que, mais do que abrigar maior parte da população, ela produz um modo de vida que se 

generaliza. Desse modo, o ensino de cidade passa a ser um elemento importante para a leitura 

crítica do espaço geográfico por parte do aluno. 

 Ao considerar os estudantes da EAJA, é importante destacar que, em maioria, são 

sujeitos que trabalham o dia inteiro e vão pra escola no período noturno, ou são jovens que 
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largaram o ensino convencional para trabalharem ou para procurar emprego. A inserção no 

mercado de trabalho ou a perspectiva de entrada no mesmo, implica em uma abrupta mudança 

no cotidiano do sujeito, que a partir de agora, decorrente de sua rotina mais acelerada, passa a 

vivenciar e a realizar maiores trajetos e itinerários pela cidade (RIBEIRO, 2011). Nesse 

cotidiano, o jovem ou adulto trabalhador passa a conhecer mais as paisagens urbanas, os sujeitos 

de outras regiões da cidade e diferentes lugares do seu espaço urbano. Transitar por esses novos 

lugares, oportuniza desenvolver percepções dos vários sentidos, formas e arranjos que estão 

presentes no seio da cidade. 

 Baseado nisso, é necessário pensar a cidade no ambiente escolar, e trazer o cotidiano 

desses estudantes para dentro do processo de ensino e aprendizagem. Isso é reforçado pela 

premissa que norteia quase todos os documentos voltados para a Educação de Jovens e Adultos, 

que recomenda que o docente traga a realidade desse alunado para a sala de aula.  

Desse modo, o tema cidade surge como uma das temáticas mais potencializadoras de 

trabalhar o cotidiano do estudante, já que diariamente ele enfrenta os desafios de viver e 

percorrer o espaço urbano. 

 Ao longo do texto, utilizam-se os termos “cidade” e “espaço urbano” como referência a 

estudos que versam sobre o contexto citadino. Porém, é importante assinalar que os dois termos 

têm suas diferenças no que concerne à sua semântica e à sua análise. Para Cavalcanti (2012), 

cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações sociais, é o espaço concreto, o 

visível; já o espaço urbano é o conteúdo delineado pelas próprias relações sociais que se 

estabelecem e se materializam no espaço. 

 Perante essa diferenciação, Lefebvre (2001) reforça a afirmação anterior, ressaltando 

que:  

A cidade é obra, a ser associada mais com a obra de arte do que com o simples produto 

material. Se há uma produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma 
produção e reprodução dos seres humanos, mais que do que uma produção dos 

objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, de pessoas e de 

grupos bem determinados que realizam essas obras nas condições históricas. 

(LEFEBVRE, 2001, p.46). 

 É relevante ressaltar que Lefebvre avançou nos estudos sobre o espaço urbano. Para ele, 

a cidade não poderia ser compreendida apenas no ponto de vista de suas formas, de seu produto 

material. Para ele, a cidade carrega em si significações, histórias, que se constituem como 

elementos integrantes da forma visível que a cidade imprime em seu interior. Tal afirmação é 

bastante pertinente e nos leva a imaginar como seria uma análise do espaço urbano 
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considerando somente suas formas e dinâmicas. Desse modo, referindo-se ao contexto de 

Goiânia, como analisar a atual dinâmica do Centro da cidade desconsiderando sua história e 

seus sujeitos? Como compreender a atual conjuntura das principais centralidades do espaço 

urbano goianiense ignorando a relevância das relações sociais pautando-se apenas em suas 

formas? 

 Na sua obra “Produção do Espaço”, Lefebvre (2006) para reforçar sua convicção faz 

uma crítica a análises urbanas que consideram apenas o contexto espacial, para ele: 

Talvez seja preciso ir mais longe e admitir que os produtores do espaço sempre agiram 

segundo uma representação, ao passo que os “usuários” suportam o que se lhes é 

imposto, mais ou menos inserido ou justificado em seu espaço de representação. 
Como se efetuam tais manipulações? Cabe à análise responder. Se é certo que os 

arquitetos (e os urbanistas) têm uma representação do espaço, de onde eles a tiram? 

Em proveito de quem ela se “operacional”? Se é certo que os “habitantes” têm um 

espaço de representação, um curioso mal-entendido começa a se elucidar. O que não 

quer dizer que ele desaparece na prática social e política. Se é certo que os “habitantes” 

têm um espaço de representação, um curioso mal-entendido começa a se elucidar. O 

que não quer dizer que ele desaparece na prática social e política. (LEFEBVRE, 

2006, p.74, grifo nosso). 

 

 A crítica refere-se à superficialidade da representação do espaço quando ela considera 

apenas suas formas, em que ignorar a prática social, política e histórica no espaço urbano, 

emana uma concepção rasa, sem fundamento e desprovido de uma compreensão mais 

abrangente de uma determinada espacialidade. Nesse viés, considerar as relações sociais, 

políticas e históricas em uma aula sobre cidade, dá sentido, significação e fundamento aos 

aspectos visíveis do aluno que presencia diariamente as formas espaciais do lugar de onde ele 

vive. 

 Apesar dessa pequena diferença nas perspectivas conceituais entre cidade e urbano, é 

de suma importância analisar os dois termos de forma integrada e conjunta. Ambos se 

complementam, e precisam ser abordadas de forma holística e introduzidos no ambiente 

escolar, no sentido de aproximar a vida social ao espaço geográfico dos alunos, possibilitando 

então aos mesmos uma identificação de suas práticas socioespaciais a partir da sua leitura de 

mundo, de suas representações e percepções cotidianas (SOUZA, 2017). 

 Corroborando com as assertivas de Carlos (2004), a análise espacial, no que se refere 

ao processo de produção, revela a indissociabilidade entre espaço e sociedade, na medida em 

que as relações sociais se materializam no território real e concreto, em que a sociedade 

produz/reproduz um espaço, enquanto prática socioespacial. Ou seja, os espaços são delineados, 

produzidos e impregnados de significados a partir das práticas socioespaciais que ali se 
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estabelecem, causando então, uma grande complexidade, heterogeneidade nos espaços que 

constituem a cidade, que cada vez mais são mais fluídas e modificadas. 

 Porém essa fluidez e grande complexidade que presencia-se nos grandes centros urbanos 

decorre de um outro fator determinante que começa a ocasionar situações agravantes. Carlos 

(2004) aponta que a influência e a subordinação da cidade ao capitalismo, alterou a produção 

do espaço, incorporou espaços, transformou o contexto social e político em uma perspectiva 

mercadológica e impôs uma racionalidade pautada na dominação e segregação na dinâmica 

espacial. 

 Deste modo, o espaço urbano passa a operar sob a lógica dominante do capital. O 

cotidiano agora passa a se pautar sob a nova perspectiva da reprodução da metrópole. A 

imposição de novos modelos culturais, desencadeado pela invasão do mundo da mercadoria, 

gera conflitos e estranhezas entre as pessoas. Deste modo, a cidade funciona manifestando as 

exigências do capitalismo, alterando as relações, as dinâmicas e causando a desigualdade. 

 Operar sob essa lógica impõe um processo de homogeneização no que refere-se à 

construção espacial. A sobrevalorização e a existência da propriedade privada, a atribuição de 

valor de uso no espaço, reduz o cidadão à uma mera condição de consumidor e usuário de 

serviços. Desta forma, surge a concepção de direito à cidade que acerca todas as possibilidades 

referentes à apropriação dos espaços constituintes da cidade. 

 O aluno da EAJA, ou o aluno-trabalhador, que diariamente enfrenta a árdua tarefa de 

trabalhar e estudar, deve ser orientado a ter essa leitura espacial. Tal leitura tem como premissa 

concebê-lo como um sujeito social da cidade, situando-o e conscientizando-o como parte 

constituinte de um espaço fragmentado e articulado, que apresenta diversos grupos e classes 

sociais, que em seus cotidianos ensejam ou reivindicam um maior acesso e apropriação desses 

espaços. 

 Esse é um dos papeis que o Ensino de Cidade exerce na formação do aluno, 

emancipando-o como sujeito constituinte de uma classe social capaz de atuar nas contradições 

enraizadas no seio do espaço urbano. 

 Essa nova configuração espacial, junto com a nova lógica na produção do espaço, leva 

a uma complexa e variada gama de possibilidades de ação do Estado capitalista. Corrêa (1995) 

aponta que as ações estatais reproduzem, em sua grande maioria, os interesses de diferentes 

membros nas classes sociais mais poderosas e abastadas da sociedade, bem como as alianças 
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existentes entre eles. Nesta perspectiva, as vontades e ambições dessas classes mais favorecidas 

tendem a ser mais atendidas ou privilegiadas, causando a intensa desigualdade no espaço. 

 Esse privilégio ou “a senha preferencial” das classes mais dominantes da cidade no que 

tange às políticas de Estado, origina realidades distintas no espaço urbano, ocasionando 

heterogeneidades nas formas, sujeitos e arranjos espaciais dentro da cidade. Nesse sentido é 

importante esclarecer alguns pontos: ao falar de homogeneização na construção espacial é 

crucial reforçar que o processo de produção do espaço segue a linha do capital, o que envolve 

interesses, ambições e conflitos de ordem social. Porém, essa racionalidade não se dá de forma 

uniforme para todos os sujeitos sociais, pois a cidade se materializa de diferentes formas, 

dependendo do poder aquisitivo do sujeito ou da classe social correspondente. 

  Goiânia é um exemplo dessa materialização, onde nota-se regiões de lugares com um 

alto padrão, estabelecimentos modernos e inovadores, carros luxuosos de alto valor, prédios 

monumentais e imponentes e outras regiões onde podemos ver casas com condições ínfimas de 

infraestrutura, ruas esburacadas e sem pavimentação, carentes de coleta de esgoto e lixo, e 

desprovidas de qualquer tipo de acessibilidade para o restante da cidade.  

 Cavalcanti (2012) reforça que esse processo é parte das explicações para o tipo de 

crescimento urbano que se tem visto nas últimas décadas, pois o processo de valorização 

provoca um outro processo, o de segregação. Essa segregação por parte das diferentes classes 

sociais dentro do espaço urbano tem processos diferentes, pois com a atual racionalidade 

capitalista na produção do espaço, as classes sociais são segregadas. Desse modo, as classes 

mais abastadas – detentoras do capital - se autosegregam por iniciativa própria, com o 

sentimento de mover-se para áreas distantes do “caos da cidade” propiciando a elas a sensação 

de calmaria e qualidade de vida. Já as classes mais baixas não se segregam, e sim são segregadas 

para áreas de menor valorização da cidade, onde o custo de vida é bem mais baixo 

(CAVALCANTI, 2012). 

 Para Rolnik (2012), essa dinâmica representa um total descalabro com as classes sociais 

mais desfavorecidas, pois o direito à posse e à moradia digna são relegados a uma condição 

secundária, ou seja, em função da lucratividade dos projetos de intervenção urbanística. Nessa 

dinâmica, o Estado, a partir de seus interesses – diga-se dos grandes detentores do capital- cria 

mecanismos de remoção da classe subalterna para dar lugar a esses interesses, evidenciando um 

processo de gentrificação, que é bastante rotineiro na realidade de muitas cidades brasileiras, 
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em que as afetividades, as relações de pertencimento são esfaceladas frente ao desejo de 

reprodução do capital. 

 Essas diferentes concepções e processos que compõem a multiplicidade de formas e 

arranjos espaciais da cidade trazem em si várias problemáticas e reflexões que podem ser 

trabalhadas em sala de aula. Portanto, trabalhar a temática cidade e os lugares públicos 

conscientiza os alunos e promove a luta de classes para o campo da cotidianidade, dando 

oportunidade de dar voz aos direitos e insatisfações contra essa lógica hegemônica atual. Isso 

coaduna com Carlos (2013) que assevera que a cidade é um campo privilegiado de lutas de 

classes e movimentos sociais de todas as espécies, que questionam o funcionamento da cidade 

e da vida urbana. 

É importante destacar essa imagem do consumo que é vendida para as cidades, seja por 

meio das mídias, dos outdoors, ou através da própria pressão social, impõe um ritmo acelerado 

as grandes cidades e traz uma maior fluidez nos fluxos e fixos presentes no espaço urbano que, 

em certa maneira, aplacam quaisquer possibilidades de o indivíduo pensar sobre os seus 

sentidos a partir do espaço onde ele vive e materializa suas atividades rotineiras. Mediante isso, 

Cavalcanti & Morais (2011) destacam a importância de se observar a cidade “por dentro”, de 

modo que isso possibilite a compreensão do movimento social que o ambiente urbano expressa 

por meio dos motivos e processos pelos quais ela é ocupada, produzida e consumida 

desigualmente pelos diferentes sujeitos. 

Deste modo, é imprescindível desenvolver no sujeito uma concepção crítica e cidadã 

frente ao lugar de onde ele vive, pois essa compreensão e o entendimento da dinâmica da sua 

cidade lhe permite interpretar com mais clareza as lógicas subjacentes às ações, iniciativas dos 

diversos grupos de sujeitos na cidade e seus resultados, seja para si próprio ou para a 

coletividade. (CAVALCANTI & MORAIS, 2011). 

Perante esse ponto de vista, torna-se elementar entender o lugar de onde se vive. A 

construção de um conhecimento geográfico utilizando como referência a cotidianidade do 

estudante, permite ao mesmo ter entendimento da dinâmica espacial que o cerca desvelando 

valores e desigualdades que são presentes em seu dia-a-dia. Deste modo, o Ensino de Cidade 

contribui significativamente para a formação da cidadania. 

 Porém, fica a seguinte questão: o que é ser cidadão frente às problemáticas existentes 

no espaço urbano? Cavalcanti (2008) aponta que: 
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A cidade é educadora: ela educa, ela forma valores, comportamentos; ela informa com 

a sua espacialidade, com seus sinais, com suas imagens, com sua escrita. Ela também 

é um conteúdo a ser apreendido por seus habitantes. No entanto, as possibilidades de 

leitura mais abrangente da cidade dependem de uma formação cidadã. A prática da 

cidadania inclui a competência para fazer a leitura da cidade. Ser cidadão é exercer o 

direito de morar, de produzir e de circular na cidade; é exercer o direito a criar seu 

direito à cidade (CAVALCANTI, 2008, p.74). 

 

 Complementando a asserção acima, a mesma autora entende que a cidadania é o direito 

a ter direitos. Após essa clareza, o cidadão somente se torna ativo quando, efetivamente, 

transforma seus direitos ideais em direitos reais. Sendo assim, a busca por uma cidade mais 

ideal, justa e igualitária, perpassa por um processo de estudo da mesma, ou seja, é necessário 

entender a cidade para depois pensar em mudá-la. (CAVALCANTI, 2008). 

 Oliveira (2008) destaca aspectos importantes sobre a relevância da temática cidade para 

a formação do aluno. Para a autora, essa temática é importante, pois ela é a expressão máxima 

da sociedade contemporânea, e ao mesmo tempo permite pensar sobre as sociedades passadas, 

oportunizando a chance de projetar a sociedade que se espera do futuro. A cidade é o lugar de 

vivência da maior parte da população mundial, de modo que o urbano embasa praticamente a 

realidade da sociedade atual como um todo – levando-se em conta sempre suas particularidades 

-. 

 Sendo assim, o Ensino de Geografia, tendo como elemento balizador o tema cidade, 

possibilita a análise da sociedade sobre questões do contexto urbano, e propicia uma reflexão 

sobre o lugar do aluno e do professor sobre suas condições como cidadãos. Essas condições 

devem levar em conta a busca pela participação na gestão e no planejamento da cidade, na luta 

pelos direitos coletivos, mediado por um projeto de sociedade ideal. Dessa maneira, ter clareza 

e percepção da dinâmica da produção e do espaço urbano é estar apto para traçar iniciativas 

visando à sua transformação, pois formar o aluno para a vida cidadã implica em proporcionar 

a ele a garantia de luta para ter seu direito à cidade. 

 Porém, qual é a postura teórico-metodológica que o docente deve ter para ensinar cidade 

voltado à formação cidadã do aluno? Zanatta (2008) discute sobre isso reforçando que o 

professor deve ter uma base teórica concreta, acessível, com um conhecimento geográfico 

apurado para atender às expectativas de aprendizagem do aluno, que para o estudante da 

Educação de Jovens e Adultos, essa preocupação deve estar em consonância com a realidade 

vivida desses estudantes. Para isso, o professor pode relacionar as temáticas atinentes ao 

conteúdo cidade e urbano com a realidade e os problemas que cercam o cotidiano desse aluno, 

como a rua, o bairro, os terminais de ônibus, as feiras, os shoppings centers, etc. 
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 Somado a isso, pode-se dar enfoque à cidade a partir de uma perspectiva dialética. 

Pereira (2013) aponta que a cidade deve ser apresentada de acordo com a sua articulação ao 

espaço geográfico, levando à compreensão da produção e reprodução do espaço urbano, dando 

ênfase para as diversas classes sociais que compõem a cidade. Nesta perspectiva, apresenta-se 

a questão das desigualdades sociais no cotidiano das pessoas e o problema da segregação 

socioespacial, que além das desigualdades, são sentidas mas não compreendidas.  

 Ancorado nessas prerrogativas, o Ensino de Cidade constitui-se como um importante 

elemento para levar os cidadãos a uma nova forma de olhar, pensar e agir sobre o espaço para 

conseguirem as suas reinvindicações. Tratar de cidadania requer a noção de que a mesma deve 

estar assentada ao direito à cidade. Se é na cidade que se expressa o modo de vida de grande 

parte da sociedade, perceber suas contradições que são impostas pelo sistema capitalista denota 

pensar sobre os problemas existentes em relação ao direito à saúde, educação, moradia e lazer, 

que nos dias atuais, estão mais acessíveis à uma pequena parcela de pessoas. E conforme 

ressaltado antes, é a partir dessa compreensão que o sujeito se mobiliza e age para reivindicar 

seus direitos. 

 Perante esses princípios discorridos nesta subseção, o encaminhamento da pesquisa 

intenciona em analisar as práticas espaciais dos alunos da EAJA em Goiânia, trazendo-as para 

o conteúdo, fazendo-os pensar sobre sua rotina e sobre a cidade em que vivem, de forma a 

verificar as potencialidades da escola, por meio do Ensino de Geografia, para contribuir 

efetivamente para a formação cidadã desses estudantes. 

SEÇÃO 2 - AS PRÁTICAS ESPACIAIS DOS ALUNOS DA EAJA DAS ESCOLAS 

PESQUISADAS E SUA POTENCIAL RELAÇÃO COM O ENSINO DE CIDADE

  

 Na segunda seção deste trabalho, objetiva-se trazer um pouco das contribuições que as 

práticas espaciais e o Ensino de Cidade podem trazer para a formação cidadã dos alunos da 

EAJA, considerando sua realidade e seu perfil, junto com as particularidades dessa modalidade 

de ensino. 

 Sendo assim, a seção inicia-se realizando uma breve análise do perfil dos alunos que 

frequentam a EAJA, levando-se em conta seus motivos de estudarem na modalidade de ensino, 

suas situações socioeconômicas, além de compreender um pouco de suas rotinas fora da escola. 

O objetivo foi de entender o perfil do alunado nessas escolas, de forma que essa análise 
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constitua-se como ponto de partida para o planejamento e execução das atividades propostas 

em um modelo de sequência didática. 

 Após essa análise, será realizada uma breve descrição sobre as aulas de Geografia que 

foram lecionadas na EAJA nas duas escolas-campo da pesquisa. O objetivo foi compreender 

um pouco da dinâmica, dos conteúdos trabalhados e a relação aluno-docente levando-se em 

consideração o perfil dos alunos e a particularidade da modalidade de ensino. 

 Por fim, o terceiro tópico dessa seção discutirá as matrizes teóricas do conceito de 

práticas espaciais trazendo suas potencialidades para o ensino de cidade, trazendo subsídios 

para entendermos o sentido de efetivar essa articulação no momento de execução das atividades. 

Para isso, o último tópico irá analisar as práticas espaciais dos estudantes da EAJA das duas 

escolas – obtida através da aplicação de questionários-, e seus desdobramentos conceituais para 

o levantamento de conteúdos e conceitos geográficos no planejamento da sequência didática 

proposta pra ser trabalhada nessa pesquisa. 

  

2.1 O perfil do aluno da EAJA no contexto da pesquisa 

Para investigar a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade de ensino, é 

importante entender quais são os sujeitos que ali estudam e quais as razões que lá os levaram. 

A EAJA carrega ao longo dos anos a marca da exclusão social, dos preconceitos e das injustiças, 

mas também leva a esperança, a luta e o anseio de milhares de pessoas que sonham em ter um 

futuro melhor e uma vida mais digna. 

De modo geral, não é exagero afirmar que estamos falando de trabalhadores, pessoas 

que estão no mundo de trabalho, geralmente em condições desfavoráveis, ou pessoas que 

querem ingressar em uma condição de empregabilidade e vê a Educação de Jovens e Adultos 

como um atalho para tal inserção.  

Também é corriqueiro ver pais e mães na EAJA, que no passado não tiveram chances 

ou oportunidades para se manterem na escola e buscam na mesma uma forma de se emancipar, 

de se autoafirmar e dar um bom exemplo para os filhos. Além disso, é perceptível a presença 

de adolescentes ainda em idade escolar, que buscam na EAJA uma aceleração em seus estudos, 

ou uma forma de continuar os estudos interrompidos por conta da inserção prematura no mundo 

do trabalho. Essa realidade é muito recorrente em regiões mais periféricas, onde a pressão de 
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ajudar nas contas de casas ou ter o seu próprio dinheiro é um contexto bastante comum em 

famílias de baixa renda. 

A análise dos alunos da EAJA, foi realizada através da aplicação de questionários 

(Apêndice A) desta pesquisa -, em duas escolas municipais da Rede Municipal de Goiânia – a 

Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga, localizado no Setor Leste Vila Nova (Região 

Central de Goiânia) e a Escola Municipal João Braz, situada no Setor São Judas Tadeu (Região 

Norte de Goiânia). 

Ao entrar em uma sala de aula da EAJA, nota-se a grande diversidade dos sujeitos, suas 

formas de falar, de pensar e de se portar na escola. Deste modo, essa subseção visa compreender 

quem são esses alunos, as causas e motivos que os levaram a estar ali, o que fazem, e como a 

escola está inserida em seu contexto.  

O questionário foi aplicado no mês de Junho, e contou com a participação de 50 alunos, 

distribuídos nas duas escolas, em que 33 eram da Escola Municipal Getulino Artiaga e 17 na 

Escola Municipal João Braz. A categorização do número de alunos por escola é intencional, e 

tem como objetivo entender os percursos dos alunos que trabalham e a forma como chegam à 

escola.  

 

Pelo gráfico, nota-se que 20 dos 50 alunos (40%) que responderam os questionários são 

adolescentes de 15 a 19 anos, sobretudo na Escola Municipal João Braz. Isso demonstra que a 

Educação de Jovens e Adultos vem sofrendo um processo de juvenilização em seu perfil. Em 

conversas com alguns alunos, foi mencionado que grande parte deles são egressos do período 

diurno. No questionário também foi averiguado que, em função da entrada precoce no mercado 

de trabalho, a EAJA foi a opção que eles tiveram para continuar os estudos, por conta do horário 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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GRÁFICO 1: FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 

PESQUISADAS

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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que não choca com a sua jornada diária de trabalho. Nesse processo, é extremamente comum 

ver a incidência de adolescentes repetentes, evadidos, expulsos e convidados a transferir para o 

período noturno. Do mesmo modo, neste contexto, é costumeiro ver que a EAJA é opção de 

alunos repetentes por ser uma modalidade de ensino com um menor nível de cobrança, ou uma 

forma de um acesso mais rápido a sua diplomação. 

 Dentre os alunos pesquisados, há uma predominância de estudantes entre 20 e 39 anos. 

16% dos alunos que responderam ao questionário tem entre 20 e 29 anos e 20% dos alunos tem 

entre 30 e 39 anos. Geralmente, alunos na EAJA com essa faixa etária são alunos-trabalhadores 

que não tiveram chance de concluir antes seus estudos, pois sua condição socioeconômica não 

permitia ou dificultava o acesso à escola ou a permanência e conclusão do processo de 

escolarização. Ademais, a inserção precoce no mundo do trabalho mostra o descaso e a intensa 

desigualdade social são problemas que assolam o país até os dias atuais. 

 Os doze alunos restantes (24%), que tem mais de 40 anos, são pessoas que de forma 

majoritária veem a escola como forma de emancipação, afirmação e como uma chance pra ter 

mais conhecimentos. Nesse mundo globalizado, onde imperam as grandes máquinas e 

tecnologias, a imposição de estar sempre antenado e atualizado frente às novas lógicas do 

espaço, motivam e cativam adultos e idosos a se integrarem às novas formas de produção de 

conhecimentos.  

Todavia, fato notável nas escolas é a relação de estranhamento entre adultos e idosos 

com adolescentes e pessoas mais jovens no ambiente escolar. Os mais velhos cobram respeito 

e disciplina dos mais jovens dentro da sala de aula, pois a indisciplina e as brincadeiras 

atrapalham o desenvolvimento das aulas. Tal fato foi vivenciado por mim em uma das escolas, 

em que uma aluna mais adulta estava reclamando do comportamento de alguns jovens na sala 

de aula, que segundo ela “esses adolescentes só sabem perturbar e não querem nada com nada”.  
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 Em relação à cor dos alunos, os dados foram sistematizados no gráfico 2: 

   

 

Dos 50 alunos, 29 se autointitularam negros e pardos (58%), o que implicitamente 

evidencia que essas etnias constituem a maior parte da população com baixa escolaridade no 

país. Conforme o IBGE em 201614, 9,9% das pessoas negras e pardas etnias eram analfabetas, 

menor que os 4,7% das pessoas analfabetas que se declararam brancas. Apesar de ser um dado 

que não se remete à escolaridade e tampouco desmerece a presença dessas pessoas na EAJA, 

tal dado denuncia as condições desiguais que negros e pardos tem ao acesso à educação. 

 Outro dado que chama a atenção, remete-se à quantidade de alunos que se declararam 

amarelos, que segundo o IBGE essa etnia refere-se aos indivíduos que tenham origem ou 

descendência em países do Extremo Oriente (japoneses, coreanos e chineses). No caso da 

pesquisa, muitos alunos possivelmente marcaram essa opção atribuindo-se ao tom de suas 

peles, ou por não se considerarem brancos, negros ou pardos, uma vez que não foi notado a 

presença de descendentes de orientais nas escolas. 

 No restante dos alunos, seis se declaram brancos (12%), uma pessoa se intitulou 

indígena e uma pessoa não soube e/ou não quis responder. 

 Sobre a renda familiar dos estudantes do EAJA, os dados estão expressos no gráfico 3: 

                                                             
14 https://g1.globo.com/educacao/noticia/analfabetismo-entre-pessoas-pretas-e-pardas-e-mais-que-o-dobro-do-

que-entre-as-brancas-diz-ibge.ghtml 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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Dos 50 alunos, 29 educandos (48%) declararam que a renda mensal familiar não passa 

de 2 salários mínimos – R$ 1996,00 -. Isso mostra que alunos que estão na EAJA tem uma 

condição socioeconômica bastante desfavorável. Para o DIEESE, (Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em 2018 o valor mínimo para se viver em condições 

razoáveis é de R$ 3.636,04 “para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com 

alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”. 

Esse dado evidencia a situação dos indivíduos que sustentam uma família com essa renda em 

um país extremamente desigual e marcado por injustiças sociais, o que fomenta o sentimento 

de mudança nos alunos do EAJA, que querem entrar no mercado de trabalho ou conseguirem 

um emprego melhor. 

 Existem também alunos que declaram a renda familiar de 2 salários mínimos ou mais, 

representando 15 pessoas (30%) do total de 50. Existem algumas variáveis para justificar tais 

dados. Um deles é o fato de o aluno ainda não ter obrigações de inserção no mercado de trabalho 

decorrente das boas condições socioeconômicas de suas famílias, como pode ser o caso dos 

adolescentes de 15 a 19 anos que estudam na EAJA. Outra justificativa palpável é que a renda 

pode ter contribuição de uma ou mais pessoas, o que não necessariamente indica um conforto 

socioeconômico, pois isso depende da quantidade de pessoas que vivem na família e que são 

dependentes da mesma.  
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GRÁFICO 3: RENDA FAMILIAR DOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS PESQUISADAS 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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No que tange à situação financeira dos estudantes, essa análise será investigada com 

mais detalhes nos gráficos a seguir.  

Abaixo, foi mostrada a quantidade de estudantes da EAJA que trabalham. A questão do 

trabalho nessa modalidade de ensino é uma questão muito sensível e que deve estar sempre 

embutida nos planejamentos e nos currículos elaborados para esse alunado. A vinculação entre 

Educação de Jovens e Adultos e o mundo do trabalho é propicio para discussões e debates. 

Neste viés, Serra (2008), ao estudar alunos do EJA, salienta: 

Quando afirmamos que o público da EJA é formado essencialmente por trabalhadores 

consideramos que o corte de classe é fundamental para compreendermos a própria 

existência da EJA enquanto modalidade de ensino. Em países como o Brasil, onde os 

benefícios do Estado de Bem-Estar Social não alcançaram a totalidade da classe 

trabalhadora, não podemos confundir a EJA com a educação de adultos, com qualquer 

adulto, com qualquer educação. Estamos aqui nos referindo ao processo de 

escolarização da classe trabalhadora, utilizando o conceito ampliado e atualizado de 

classe trabalhadora, porque a ela foi negada a possibilidade da educação escolar na 

infância e na adolescência. (SERRA, 2008, p.45) 

 Quanto as respostas obtidas, dos 50 alunos, 30 educandos (60%) afirmaram que 

trabalham e 20 disseram estar sem trabalho (40%). Apesar de haver uma certa proximidade 

entre os números de empregados e desempregados entre os alunos que responderam à pesquisa, 

devemos atribuir esse dado à quantidade de adolescentes que estão nas duas escolas da EAJA, 

em que se nota que grande parte dos mesmos estão sem trabalho.  

Porém, o dado levantado relaciona-se à uma preocupante realidade no país. Segundo 

dados do IBGE do primeiro trimestre de 2019, aproximadamente 4 milhões de jovens na faixa 

de 18 a 24 anos estão desempregados em todo país, representando uma taxa de 27,3%. É um 

dado alarmante que denuncia a dificuldade da inserção permanência de jovens no mercado de 

trabalho, em que uma crise ou uma suposta demanda por demissões sacrificaria o mais jovem 

que não tem uma experiência considerável. 

Porém, apesar do desemprego, o jovem que está na EAJA, de fato, tem ambições de ter 

um trabalho em um momento próximo, visto que a necessidade de consumir espaços, bens e 

mercadorias permeiam as ambições das juventudes. Isso pode ser atestado mediante suas 

intenções na modalidade de ensino, que é pela rápida escolarização, ou por ter tempo para 

procurar emprego e/ou trabalhar. 
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Em relação aos 30 estudantes que confirmaram ter um trabalho, os dados sobre suas 

jornadas de trabalho diárias estão apresentados a seguir: 

 

Dos 30 alunos que responderam que trabalham, 83% afirmam que trabalham quarenta 

ou mais horas semanais totalizando no mínimo 8 horas diárias. São estudantes que 

possivelmente trabalham em horário comercial – das 08h00 às 18h00 – e vão pra escola após o 

fim de seu expediente. Em geral, nas visitas às escolas, percebeu-se que alguns alunos chegam 

cansados, exaustos e reclamando de suas fadigosas rotinas. São pessoas que enfrentam em seu 

dia-a-dia o lado perverso e excludente da globalização e lidam com ameaças como o medo do 

desemprego, o acirramento das desigualdades sociais, a precarização e flexibilização do 

trabalho, a fome, a falta de assistência social, dentre outros impasses. Pessoas que veem na 

EAJA a chance de melhorar e aspirar uma vida mais digna e blindada aos impactos dessas 

mazelas sociais. 

Também foi questionado se os alunos tem filhos, em que 29 alunos (58%) afirmaram 

não ter filhos. Podemos ponderar que, além de grande parte da amostra de alunos ser composta 

por adolescentes e desempregados, o fato de ter um filho nos dias atuais representa um grande 

dispêndio de tempo e dinheiro frente à urbanização no Brasil. Nesse sentido, os 21 alunos (42%) 

que responderam que tinham filhos, em grande parte eram pessoas mais velhas e vividas. 

Conforme presenciado nas idas às escolas, alguns adultos afirmaram que voltar aos estudos é 

uma forma de motivar e dar exemplo aos filhos mais novos que já estudam. Sobre isso, um 

aluno disse: “tô aqui estudando porque meu filho quer medicina, né?! Então eu tenho que 

estudar pra dar exemplo a ele”.  

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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GRÁFICO 4: A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 
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Até o momento, certificamos que grande parte dos alunos trabalham e estudam, recebem 

uma remuneração salarial insuficiente a um padrão razoável de vida. Mas como é a mobilidade 

destes estudantes? Quanto tempo demoram se deslocando de casa para o trabalho? Como vão 

para a escola? O gráfico e os quadros a seguir nos dão algumas considerações iniciais sobre as 

rotinas diárias dos estudantes: 

  

Dos 30 alunos que trabalham, 13 educandos (46,6%) demoram até 10 minutos para 

chegarem ao local de trabalho, o que provavelmente demonstra que os mesmos trabalham 

próximo da suas residências ou vão para seus locais de trabalho através de transporte individual; 

14 dos 30 alunos (48,6%) afirmam que demoram entre 11 e 40 minutos para chegarem ao local 

de trabalho, e apenas 2 declaram que demoram mais de 40 minutos para chegarem ao trabalho. 

Porém, para aprofundarmos sobre a realidade espacial dos alunos é importante verificar em 

quais setores esses alunos trabalham e moram: 
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GRÁFICO 5: DURAÇÃO DO TRAJETO DA RESIDÊNCIA AO 

LOCAL DE TRABALHO DOS ALUNOS DA EAJA

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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Quadro 8: BAIRROS QUE OS ALUNOS DA EAJA MORAM 

 

 

 

 

Escola 1  

Setor Negrão de Lima (5 alunos), Setor 

Central, Setor Leste Universitário (4), 

Setor Leste Vila Nova (12), Setor 

Aeroporto, Conjunto Caiçara, Setor Nova 

Vila, Setor Santa Genoveva, Setor 

Goiânia II (2), Setor Norte Ferroviário, 

Vila Coronel Cosme, Setor Jaó, Vila 

Jardim São Judas Tadeu. 

 

Escola 2 

Jardim Pompeia (4), Vila Jardim São 

Judas Tadeu (13), Jardim Bom Jesus, 

Goiânia II (3) 

 

 

 

  Quadro 9: BAIRROS QUE OS ALUNOS DA EAJA TRABALHAM 

 

Negrão de Lima (3 alunos), Setor Campinas, Setor Central, Setor Aeroporto, Setor 

Sul, Setor Bela Vista, Crimeia Leste, Setor Oeste, Setor Leste Vila Nova (2), Setor 

Leste Universitário (5), Setor Nova Vila, Vila Jardim São Judas Tadeu (3), Setor 

Norte Ferroviário, Setor Jaó, Aldeia do Vale, Santa Genoveva, Goiânia II (2), Jardim 

Bom Jesus. 

 

 

 No momento de tratamento dos dados tabulados sobre o local de moradia dos alunos, 

foi preciso concatenar esses dados com as escolas que esses alunos estudavam. Deste modo, 

fica mais compreensível averiguar a mobilidade espacial desses alunos, o seu trajeto casa-

trabalho e trabalho-escola. 

 Na Escola 1, a maioria dos alunos residem no próprio bairro da escola – Setor Leste Vila 

Nova –, e em bairros limítrofes como o Setor Leste Universitário (4), Setor Nova Vila, Setor 

Negrão de Lima (5), Setor Norte Ferroviário e Vila Coronel Cosme. Tais opções sustentam a 

ideia de que os alunos da EAJA procuram a escola mais próxima de suas casas como uma forma 

de encontrar comodidade em suas trajetórias diárias. Em relação ao restante dos setores de 

moradia dos alunos como Santa Genoveva, Goiânia II, Setor Jaó, Conjunto Caiçara e Vila 

Jardim São Judas Tadeu, podemos ponderar que a opção pela escola foi decorrente de a escola 

estar próxima do local de trabalho. 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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 Na Escola 2 também ocorre uma situação semelhante, dos 17 alunos, 13 moram no 

bairro da escola – Vila Jardim São Judas Tadeu – e o restante mora em bairros próximos – 

Jardim Pompeia, Jardim Bom Jesus e Goiânia II (2) -. 

 No que concerne ao local de trabalho, nota-se que grande parte dos alunos trabalham 

em bairros que são considerados como centralidades em Goiânia. O Setor Campinas, por 

exemplo, é uma importante localidade em Goiânia por ter seu intenso comércio popular e 

especializado, sobretudo ao longo da Avenida 24 de Outubro e da Avenida Anhanguera. Foram 

citados também outros bairros que se destacam pela grande quantidade de comércio, serviços e 

empresas como o Setor Central, Setor Sul, Setor Oeste, Setor Leste Vila Nova, Setor Leste 

Universitário, Setor Aeroporto e Setor Bela Vista.  

 Além desses setores, foram citados alguns bairros mais longínquos. Entre eles, podemos 

citar o Aldeia do Vale e Setor Jaó, que, no contexto urbano de Goiânia, são considerados bairros 

elitistas e voltados para as camadas sociais mais ricas da cidade que empregam jardineiros, 

diaristas, empregadas domésticas, cuidadoras, entre outras ocupações. Em linhas gerais, 

percebe-se que a espacialização do trabalho entre os alunos da EAJA segue a mesma lógica 

mercadológica do delineamento do espaço urbano, em que os proletários se deslocam para as 

regiões mais centrais e aptas para a acumulação do capital, como ocorre em Goiânia. 

 Em relação ao deslocamento, temos o seguinte panorama: 

 

 

 Questionar sobre o meio de transporte utilizado oportuniza entender um pouco da 

realidade espacial dos alunos e de sua condição socioeconômica. Dos 50 alunos, apenas 2 
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GRÁFICO 6: MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA 

IR À ESCOLA

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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educandos (4%) afirmaram que utilizam o carro para se deslocar para a escola, dado que 

comprova a baixa remuneração de grande parte dos estudantes da EAJA, levando-se em conta 

que um carro ainda é um meio de transporte dispendioso e de difícil aquisição para grande parte 

das pessoas das classes populares. Sendo assim, o aluno da EAJA valoriza o baixo custo do 

meio de transporte, a proximidade de casa com a escola e/ou trabalho e o baixo tempo de 

percurso, que os levam a ir à escola de a pé, ônibus e bicicleta, que são as opções de meio de 

transporte de 41 alunos (82%). O restante, afirmam ir para a escola de moto – 7 alunos-. 

O perfil traçado leva a uma importante questão: Por que esses alunos optaram pela 

EAJA? O que querem? O que esperam dessa modalidade? O gráfico 7, traz as seguintes 

informações: 

 

 

 É crucial uma análise mais profunda e minuciosa acerca das justificativas dos alunos em 

estarem na EAJA, que, de certo modo, possibilita a reflexão sobre a concepção da modalidade 

de ensino para os sujeitos que a frequenta, qual é a sua dimensão social e sua importância para 

eles. Entender a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos não é uma simples tarefa de ler 

sobre pesquisas e trabalhos que tratam da modalidade de ensino e fazem ponderações, e sim 

considerar seus sujeitos, suas visões, ambições e expectativas. 

 Para isso, um ponto inicial é analisar os depoimentos das seis pessoas (12%) que 

afirmaram que estudam na EAJA porque querem aprender mais. Foi constatado nos 

questionários que essas respostas advém dos alunos mais velhos, que veem na Educação uma 

12%
18%

24%

6%

22%

6%
12%

0

10

20

30
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Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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forma de se afirmar e atualizar com os complexos e rápidos conhecimentos e informações que 

são geradas por esse mundo globalizado. São adultos que, em sala de aula, questionam, mostram 

interesse e demonstram vontade em se atentar a tudo que a professora explica em sala de aula.  

 Outro grupo de nove alunos (18%) responderam que estão na EAJA por conta da 

preferência em estudar no período noturno. Provavelmente, tal opção está vinculada à rotina de 

trabalho que eles enfrentam, ou de estudar em um horário que os permitam procurar e conseguir 

uma ocupação sem que isso os façam interromper seus estudos. Esse fato leva a compreender 

o quão perverso e alienante é o mundo capitalista globalizado, que determina os ritmos, os 

fluxos, a maioria das espacialidades e as relações espaço-tempo, que impõe um horário 

comercial para o trabalhador produzir a mais-valia, devendo o mesmo se adequar a ele.  

 Quinze alunos (24%) reforçaram que entraram na EAJA para finalizar seus estudos, ou 

por conta da evasão e repetência no período diurno. Tal assertiva aponta um dos fatores que 

ocasionam o processo de juvenilização da EAJA, conforme exibido nos dados apontados nessa 

subseção. A repetência ou até mesmo a falta de motivação e o desinteresse em atender às 

exigências do ensino convencional, acabam levando esses alunos para a Educação de Jovens e 

Adultos que ainda carrega o estigma de uma modalidade supletiva, simplificada e feita “para 

passar de ano facilmente”.  

 Entrar na faculdade, conseguir um emprego e ter um futuro melhor são as respostas de 

onze alunos (22%) que enxergam na EAJA uma possibilidade de uma vida mais digna. Isso é 

atestado pelo atual modo de produção vigente, que cada vez mais exige trabalhadores 

qualificados e especializados para trabalharem. No Brasil, onde mais de 13 milhões de pessoas 

estão sem emprego, essa situação oblitera o senso comum de que “estudar é certeza de um 

emprego garantido”, no qual presencia-se milhares de pessoas com alta qualificação sem 

emprego. Apesar desse paradoxo, não ter uma escolaridade no Brasil é sinônimo de 

marginalização, preconceito e exclusão socioeconômica, e, nesse sentido, a Educação de Jovens 

e Adultos vira o atalho de muitos jovens e adultos que sonham em ter uma situação de 

empregabilidade mais favorável. 

 Se alfabetizar foi a resposta de três alunos, que conforme os questionários, tinham uma 

idade mais avançada, em que provavelmente os mesmos não tiveram chance de estudar quando 

estavam na idade escolar, seja por questões de trabalho ou motivação. 
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 No quesito “outros motivos” que contabilizou seis alunos, dois estudantes apontam que 

estão na EAJA pela dinâmica e praticidade do ensino, em virtude da metodologia, da forma de 

ensino praticada e de como são tratados pelos professores. Um aluno aponta que estuda na 

EAJA por conta da proximidade da escola com a sua residência, que, basicamente é um dos 

fatores que possibilitam a frequência dos estudantes. O sonho de estudar foi o motivo que 

motivou um estudante a frequentar a EAJA, pois, segundo ele, quando era criança a escola era 

uma realidade inalcançável porque ele tinha que trabalhar na roça para ajudar os pais. A 

gravidez precoce e a vontade de finalizar os estudos foram causas apontadas por uma estudante, 

que provavelmente desistiu do ensino convencional por conta de suas obrigações maternas. Por 

fim, “ocupar a cabeça” foi a razão de ingresso de um aluno, que provavelmente é um jovem 

que fazia parte do dado de 2018 do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) de que 

10 jovens brasileiros, 2 não estudam e nem trabalham. 

Mas o que fazem esses alunos nos momentos de folga ou no fim de semana? É o que o 

gráfico 8 responde: 

 

 

Grande parte dos alunos responderam que no fim de semana preferem ficar em casa, 

seja pra ver TV, utilizar o celular, ajudar nas tarefas domésticas ou descansar e dormir. O dado 

não surpreende, pois com a exaustiva rotina de trabalhar o dia todo e ainda ter tempo para 

estudar, o estudante só aguarda o fim de semana para descansar, repor o sono perdido durante 

os dias da semana e colocar em dia os deveres domésticos e escolares. 
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 Alguns alunos responderam que preferem sair para festas e bares para curtir a noite, 

extravasar e sair com os amigos. Ligando com os dados, grande parte desses alunos são jovens, 

que valorizam os fins de semana, porém, esses momentos de distração. Conforme Chaveiro & 

Santos (2016): 

Se considerar aqueles que vivem ou vivenciam as metrópoles, percebe-se a possibilidade de consumo 

facilitada. Essa facilidade se dá pela proximidade de grandes centros de consumo como shoppings, 

mercados, feiras e pela mobilidade facultada pelos meios de transporte. Há produto para consumo 
disponíveis a todas as classes sociais mesmo para aquelas as quais dependem de ajuda financeira do 

governo. Ou seja, o pouco que ganham é todo consumido pelo mercado, institui-se a financeirização 

da pobreza. (CHAVEIRO & SANTOS, 2016) 

 

 Ir à igreja é outra prática mencionada pelos estudantes, que, provavelmente, vê a 

instância religiosa como forma de se entreter no fim de semana, seja pela sua crença ou por ser 

a única localidade acessível financeiramente para suas atividades de lazer. Oito alunos 

declararam que, em seus momentos de lazer, preferem jogar futebol, mostrando uma 

preocupação desses estudantes com a prática de esportes. Três estudantes responderam que nos 

fins de semana gostam de visitar os parentes e estreitar os laços familiares. Um aluno declarou 

que gosta de ir tomar banho no rio, o que surpreende já que a condição de grande parte dos 

cursos hídricos em Goiânia não são adequadas para atividades de recreação. 

 Para continuar a análise, a próxima subseção visa descrever a rotina e a atmosfera das 

aulas de Geografia que foram observadas nas escolas-campo da pesquisa.  

2.2 O cotidiano das aulas de Geografia nas escolas-campo da EAJA 

 A noite surge junto com o toque da sirene. São sete horas da noite. Os alunos, de variadas 

idades, estilos e rotinas adentram à escola em direção às suas salas de aula. Alguns cansados e 

desanimados - ansiosos para assistirem a aula e irem logo para casa – e outros mais dispostos 

preparam-se para mais um dia, que para eles pode ser um dia a mais de aprendizagem ou um 

dia a menos para concluir mais uma etapa escolar em suas vidas e conseguir o tão sonhado 

diploma. 

 Na sala de professores, os docentes, que em maioria estão em seu segundo turno de 

trabalho, conversam, reclamam, comentam de suas exaustivas rotinas e se preparam para mais 

um dia de aula no noturno. Nesse último momento, assuntos como questões burocráticas da 

escola ou a preocupação com algum aluno desinteressado e/ou indisciplinado são alguns dos 

temas discutidos entre eles. Ao tomar o último gole de café ou de água gelada, os professores 

partem para mais um turno, com variadas feições: alguns cansados, desanimados, e de vez em 
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quando, com um olhar animador carregando consigo a esperança de fazer a diferença para seus 

alunos. 

 No corredor que dá acesso às salas de aulas, alguns alunos aguardam com atenção a 

chegada do professor, outros se sentam e conversam com os seus colegas sobre seu dia, sobre 

as tarefas de casa que ficaram pra fazer ou sobre algum fato inusitado que presenciaram ao 

longo da semana. Ao toque da segunda sirene, os professores, lentamente, vão para as salas 

designadas para eles entrarem. Ao adentrarem, os professores escrevem seu nome, a data e o 

nome da disciplina. Em alto e bom som, o cumprimento de boa noite é bem recebido pelos 

alunos, alguns respondem com satisfação, outros por mera educação... Feito o ritual inicial, os 

professores de Geografia entregam suas atividades ou passam no quadro o conteúdo a ser 

explicado na aula. 

 Finalizada a primeira aula, chega a tão aguardada hora do jantar... Alunos famintos 

saboreiam suas refeições, socializam entre si, demarcam territórios e apropriam-se dos espaços 

presentes do recinto escolar. Em contrapartida, os professores aproveitam os 15 minutos de 

recreio em suas salas para preencherem seus diários, organizar suas atividades e conversar sobre 

as aulas que lecionaram... Alguns comentam da apatia, da falta de atenção, do desinteresse dos 

alunos, ou dos alunos comprometidos e atenciosos. Assuntos como a conjuntura 

governamental, as condições salariais e estruturais são pautas sempre presentes em seus 

diálogos. Vale destacar que o período noturno é mais um dos cenários que mostram as 

angústias, os anseios, as esperanças, os descasos e os desafios que essa modalidade de ensino 

expressa no contexto educacional de todo o país. 

 Esse relato mostra um pouco do cotidiano e da rotina da EAJA que observei a partir ao 

longo do segundo semestre, entre os meses de agosto de dezembro de 2019, em duas escolas 

municipais de Goiânia. Frente ao objetivo traçado para esse tópico, questões como o tratamento 

do Ensino de Geografia na EAJA, a dinâmica e a rotina da instituição no período noturno, bem 

como a relação entre aluno e professor no processo de ensino-aprendizagem serão debatidas ao 

longo do texto. 

 As observações de aula foram realizadas na Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga 

e na Escola Municipal João Braz. A escolha dessas escolas se deu basicamente por fatores 

espaciais, em que uma escola fica em uma região bem centralizada da cidade e a outra fica em 

uma região um pouco mais afastada do centro. 
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Figura 1: Localização das Escolas da Pesquisa 

 

A Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga, situada no Setor Leste Vila Nova, região 

central de Goiânia, considerada uma centralidade urbana, está em um dos bairros mais antigos 

da capital e oferece uma ampla variedade no setor de serviços e comércios para a sua população. 

Está próxima de bairros importantes como Setor Central, Setor Leste Universitário e Setor Sul. 

Segundo o censo de 2010 do IBGE, o bairro abriga mais de 16 mil habitantes. 

A estrutura física da escola conta com dois pavilhões. O primeiro conta com três salas 

de aula, a cozinha, o depósito de merenda e sete banheiros, sendo eles três femininos, três 

masculinos e um acessível para deficientes. No segundo pavilhão, a estrutura conta com quatro 

salas de aula, uma sala de leitura e a sala dos professores. 

Além disso, o colégio conta um pequeno pátio que é coberto com duas tendas de lona. 

É esse espaço que os alunos geralmente ocupam durante o recreio e praticam esportes nas aulas 

de educação física. Ao fundo da escola estão acopladas junto ao pátio salas que abrigam a parte 
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administrativa da escola: secretaria, diretoria, sala da coordenação, almoxarifado, um sala de 

depósito para materiais de Educação Física e um banheiro para uso dos funcionários. 

 Já a Escola Municipal João Braz, situada na Vila Jardim São Judas Tadeu, região norte 

de Goiânia está em uma zona um pouco mais periférica na cidade, e localiza-se em um bairro 

predominantemente residencial que contém alguns estabelecimentos comerciais e opções de 

serviços, como supermercados, caixas eletrônicos e lotéricas. O bairro recebe muita influência 

de bairros vizinhos como o Goiânia 2 e o Itatiaia, onde boa parte da sua população procura 

essas localidades para atividades de lazer e consumo. Sua população, segundo o censo de 2010 

do IBGE, era de aproximadamente 5.500 habitantes. 

Em relação à estrutura física, o colégio também conta com dois pavilhões. O primeiro 

abriga a cozinha, o depósito de merenda, dois banheiros e mais seis salas de aula. Já o segundo 

pavilhão, conta com mais três salas de aula, a sala da coordenação, da secretaria e da diretoria. 

Além disso, a escola conta com uma sala de informática e um pátio que abriga a quadra de 

esportes da escola. 

 Conforme já ressaltado anteriormente, as observações foram realizadas entre os meses 

de agosto e novembro, uma vez por semana em cada escola. Entretanto, é importante reforçar 

que houve algumas semanas que a realização de observação de aulas não foi possível, uma vez 

que o currículo da EAJA prevê alguns dias de atividades extracurriculares, como idas ao teatro, 

ao zoológico, museus, entre outros locais, com a finalidade de promover a socialização e a 

vivência de múltiplos espaços culturais por parte dos alunos que estudam nessa modalidade de 

ensino.  

 Essa etapa metodológica foi de suma importância para o trabalho, pois ela oportunizou 

a chance de compreender a dinâmica de ensino da EAJA e de analisar como o Ensino de 

Geografia é lecionado nessa modalidade de ensino. Essas considerações levantadas foram 

imprescindíveis para a realização do planejamento de estratégias e abordagens de ensino que 

contemplem a realidade dos alunos-sujeitos participantes desse universo. 

 Para Gil (2008, p.100), a observação: 

“constitui elemento fundamental para a pesquisa. Desde a formulação do problema, 

passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados, a 
observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa. É, todavia, na 

fase de coleta de dados que o seu papel se torna mais evidente. A observação é sempre 

utilizada nessa etapa, conjugada a outras técnicas ou utilizada de forma exclusiva (...) 

A observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os 

conhecimentos necessários para o cotidiano.” 
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 Conforme a citação, a observação é um instrumento importante para a pesquisa, pois ela 

permite ao observador refletir sobre o cotidiano do espaço que será estudado – no caso as 

escolas da EAJA-. Os dados que foram analisados estão presentes no apêndice A. 

 Conforme mostrado no apêndice B, em relação à estrutura da aula, os elementos 

analisados foram o conteúdo lecionado junto com a quantidade de alunos. O objetivo foi 

averiguar quais os assuntos que foram abordados nas aulas de Geografia, além de observar o 

conhecimento pedagógico do conteúdo lecionado. Sobre isso, Shulman (2014, p.207) aponta 

que o conhecimento pedagógico do conteúdo é de especial interesse, porque representa a 

combinação de conteúdo e pedagogia para o entendimento de conhecimentos específicos, 

problemas e objetivos atinentes ao tema que sejam acessíveis e adaptados para os diversos 

interesses e perfis dos alunos.  

Quanto à quantidade de alunos, esse aspecto foi lembrado por conta da peculiaridade 

dessa modalidade de ensino, pois é comum na EAJA presenciar salas com poucos estudantes, 

já que boa parcela não possui uma frequência tão assídua nas aulas por conta de sua rotina de 

trabalho ou por responsabilidades familiares, o que foi discutido na subseção 2.1 do trabalho. 

Outro conjunto de elementos selecionados como parâmetros para a observação, foi o 

tipo de aula aplicada, para compreender as metodologias que os professores da EAJA utilizam 

para abordar o conteúdo. Shulman (2014) chama de conhecimento pedagógico geral, ou seja 

“as referências aos princípios e estratégias mais abrangentes de gerenciamento e organização 

de sala de aula, que parecem transcender a matéria”. Esse item, no caso, permite-nos entender 

quais as estratégias e métodos de ensino que os docentes utilizam para se apropriarem do 

conteúdo e transmiti-los com clareza e objetividade para os estudantes. 

Também foi considerada a participação dos alunos nas aulas observadas para verificar 

o que chama a atenção ou como eles reagem às explicações realizadas pelos docentes. Além 

disso, foi preciso investigar a forma como os docentes exploravam o cotidiano desses alunos, e 

de que maneira eles encaminhavam essa relação com a vivência dos estudantes para tornar o 

ensino significativo e crítico para os mesmos. 

Nesses três meses de observação, foram observadas um total de 24 aulas de Geografia 

nas duas escolas com dois professores de Geografia. Para apresentar os dados, chamarei o 

professor da Escola Municipal Getulino Artiaga de professor I, e a professora da Escola 

Municipal João Braz de professora II.  
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Para título de esclarecimento, o número reduzido de aulas nesse período se deu por conta 

de atividades extracurriculares fora da escola ou até mesmo pela realização de atividades 

aplicadas de outras disciplinas na aula de Geografia, que não foram contabilizadas e nem 

registradas no momento de observação. Em geral, grande parte desses transtornos ocorreu nas 

aulas de Geografia da professora II, o que justifica a diferença no número de aulas observadas 

nas duas escolas. 

Abaixo, segue um quadro com os conteúdos lecionados, o número de alunos e a 

metodologia utilizada nas aulas que foram registradas nas observações realizadas, lembrando 

que a ordem traçada no quadro abaixo segue uma lógica cronológica: 

Quadro 10: Aulas de Geografia observadas na Escola Municipal Getulino 

Artiaga 

Tema da aula: Número de 

alunos: 

Metodologia 

utilizada: 

Série 

observada: 
As categorias de análise 

geográfica: Lugar, paisagem e 

espaço 

6 alunos Aula expositiva e 

dialogada com auxílio 

do livro didático 

5ª série 

Relevo brasileiro 6 alunos Correção de 
atividades e 

explicação 

6ª série 

Novos empregos a partir de novas 

tecnologias 

15 alunos Aula expositiva e 

dialogada 

8ª série 

A identidade cultural: categoria 

lugar 

7 alunos Realização de 

atividade aplicado 

pelo docente 

5ª série 

Bacia hidrográfica do Rio Meia 

Ponte 

10 alunos Pesquisa no 

laboratório de 

informática 

7ª série 

Globalização 12 alunos Aula expositiva e 

dialogada com auxílio 

do livro didático 

8ª série 

Os pontos cardeais 6 alunos Aula expositiva e 

dialogada com auxílio 

do livro didático 

5ª série 

As bacias hidrográficas 7 alunos Correção das 
atividades passadas 

6ª série 

Globalização 9 alunos Correção das 

atividades passadas 

8ª série 

Coordenadas geográficas: Latitude 

e Longitude 

8 alunos Aula expositiva e 

dialogada 

5ª série 

Climas brasileiros 9 alunos Aula expositiva e 

dialogada com auxílio 

do livro didático 

6ª série 

Revolução tecnológica 11 alunos Aula expositiva e 

dialogada 

8ª série 

Setores da economia 8 alunos Correção de atividade 

passada 

7ª série 

Formação territorial do Brasil 3 alunos Aula expositiva e 

dialogada 

6ª série 

Fonte: Dados coletados e trabalhados pelo próprio autor. 
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Quadro 11: Aulas de Geografia observadas na Escola Municipal Professor João 

Braz 

Tema da aula: Número de 

alunos: 

Metodologia 

utilizada: 

Série 

observada: 
Cartografia: 

localização de 

países 

8 alunos Realização de 

atividade aplicada 

pela docente 

5ª e 6ª série15 

Cartografia: 

localização de 
países 

6 alunos Realização de 

atividade aplicada 
pela docente 

7ª série 

Bacias 

Hidrográficas 

9 alunos Realização de 

atividade aplicada 

pela docente 

6ª e 7ª série 

Aquecimento 

Global e Efeito 

Estufa 

14 alunos Pesquisa no 

laboratório de 

informática 

8ª série 

A culinária goiana 9 alunos Realização de 

atividade aplicada 

pela docente 

5ª série 

Bacia 

hidrográfica do 

Rio Meia Ponte 

4 alunos Leitura orientada 

e explicativa 

5ª e 6ª série 

Desmatamento 7 alunos Leitura de texto e 

realização de 

atividades 

7ª série 

Água: consumo e 

desperdício 

7 alunos Realização de 

atividade aplicada 
pela docente 

7ª série 

Água: consumo e 

desperdício 

4 alunos Realização de 

atividade aplicada 

pela docente 

5ª e 6ª série 

Fonte: Dados coletados e trabalhados pelo próprio autor. 

Ao observar as metodologias que foram utilizadas em cada aula observada, nota-se uma 

grande diferença em relação aos métodos utilizados pelos dois docentes ao longo das 

observações. Na Escola Municipal João Braz percebe-se que a docente na maioria de suas aulas 

optou por trabalhar os conteúdos por meio de atividades sobre os temas propostos, orientando 

e auxiliando os alunos em suas dúvidas. A partir de algumas conversas com a professora, a 

mesma afirmou que a opção por esse método de ensino advém das dificuldades que os 

estudantes possuem em relação à escrita e a leitura. Desse modo, é perceptível que além do 

aprendizado específico de cada disciplina, a escola dá ênfase na questão da alfabetização dos 

alunos, que conforme verificado com os outros docentes e com a coordenação, essa 

preocupação é partilhada por todos os profissionais da escola. 

                                                             
15 Nesse colégio por conta de reduzido número de alunos, a quinta e sexta série da EAJA foram unificadas para 

atingir o número mínimo de alunos exigidos por sala pela Secretaria Municipal de Educação. 
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Já na Escola Municipal Getulino Artiaga, observa-se que grande parte das aulas 

funcionaram através de uma aula expositiva e dialogada com os estudantes. Essas duas formas 

diferentes no que tange ao método de ensino utilizado, mostra que o contexto dos alunos 

juntamente com suas características influenciam significativamente na forma do professor 

conduzir suas aulas (SHULMAN, 2014).  

Outro aspecto observado foi a ausência do livro didático ou de outro material para dar 

suporte teórico às aulas lecionadas. Apesar de utilizar um livro didático, o professor I afirmou: 

“A nossa grande dificuldade aqui na EAJA é a falta de material didático... O livro 

mesmo que eu utilizo é o mesmo do Ensino Fundamental, e às vezes o conteúdo 

presente no livro não atende a especificidade aqui dos alunos do noturno. Fora que às 
vezes o aluno quando falta não tem acesso ao que foi anotado em sala de aula, gerando 

dificuldades pra ele na hora de estudar em casa ou para a prova” 

 O problema relatado mostra que a ausência de um material didático para cada disciplina 

na EAJA constitui-se em um grande problema para o aprendizado dos alunos, conforme 

presenciei em um diálogo entre os alunos em uma aula de Geografia do professor I da 5ª série: 

Professor I: “Gente, continuem o conteúdo que passei no quadro na 

semana passada, vai cair na prova” 

Aluno 1: “Professor, eu não vim nas duas últimas aulas, o que faço 

agora? Estou totalmente perdida na matéria” 

Professor I: “Pega com algum colega no caderno depois...” 

Aluno 1: “Ah, professor, é difícil, porque eu nem vejo ninguém aqui 

fora do horário da escola e não dá tempo de passar tudo durante o 

horário das aulas... A escola deveria dar livro didático pra gente como 

fazem com os alunos de manhã e à tarde.” 

 O diálogo acima demonstra que a ausência do livro didático nas aulas da EAJA é um 

fator significativo que interfere na aprendizagem dos alunos. Para Mota (2015), a presença do 

livro didático nas escolas é muito forte, e se expressa em uma das formas mais comuns de 

realizar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a ausência desse material limita 

cada vez mais o registro dos conteúdos, o estudo das disciplinas fora da sala de aula e reduz as 

referências de pesquisa disponíveis para os docentes. 

 Ao longo das aulas observadas, a falta do livro didático foi suprido por atividades 

impressas que eram elaboradas pelos professores, por anotações do conteúdo no quadro e pelas 

idas ao laboratório de informática para fins de pesquisa. Nesse contexto, a ausência do LD, 

analisando o cotidiano das aulas, apresenta pontos positivos e pontos negativos. Quanto aos 

aspectos positivos, a falta do livro implicou no maior comprometimento dos alunos na cópia 
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conteúdo passado no quadro e na realização das atividades aplicadas pelos docentes; referente 

aos aspectos negativos, pode-se enfatizar a falta de registro das matérias para os alunos mais 

faltosos, o que dificulta a compreensão dos conteúdos, e a falta de imagens ou esquemas 

gráficos voltados para a explicação de um determinado tema. Esse fato dificulta a assimilação 

do conteúdo como demonstrado em um diálogo entre o professor I e uma aluna da 6ª série: 

Professor I: “As depressões são um tipo de relevo caracterizadas pelo 

rebaixamento do relevo que correspondem a uma área com menor 

altitude” 

Aluno: “Professor, como é uma depressão?” 

O professor desenha no quadro uma representação desse tipo de relevo 

e em seguida explica: “é um tipo de relevo mais baixo, mais rebaixado 

como você pode ver nesse desenho” 

Aluno: “Entendi... Mas acho que ficaria mais fácil a gente ter uma 

imagem pra ver melhor o que é isso, né, professor?! 

 Outro elemento bastante pertinente que foi notado ao longo das observações é a 

dificuldade que os alunos apresentam na gramática, na elaboração de respostas frente às 

questões pedidas pelos docentes e até mesmo em saber elementos básicos de localização de 

lugares. Durante as aulas é muito comum ver estudantes perguntando sobre a forma de escrever 

uma palavra, pedindo auxílio na interpretação de uma questão, ou até mesmo na localização de 

estados, regiões brasileiras e países no mapa.  

 A situação citada não desmerece o trabalho dos professores e tampouco questiona sobre 

a capacidade desses estudantes de aprender novos conteúdos. Entretanto, é importante ressaltar 

que a canseira diária, os problemas cotidianos, a vulnerabilidade social de grande parte dos 

alunos, a carência de apoio pedagógico e político para a modalidade de ensino são alguns dos 

problemas que interferem significativamente na aprendizagem desses estudantes. 

 Apesar das dificuldades encontradas na dinâmica e na rotina das aulas, o cotidiano dos 

alunos foi um elemento formativo muito presente nas aulas de Geografia observadas. Em 

conversas que tive com a professora II em relação à esse aspecto, a mesma aponta: 

“Apesar das dificuldades que temos, uma coisa que jamais deixamos de 

prestar atenção nos alunos é em seus cotidianos, porque aqui o aluno 

gosta de aprender de acordo com a sua realidade, com o que ele vive. 

Essa vontade deles de aprender o que vivem na vida real, ajuda a gente 

a passar o conteúdo baseado nas experiências diárias dos estudantes” 
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 Ao longo das aulas, o cotidiano foi muito explorado na explicação de conteúdos e temas 

relacionados à Geografia pelos professores. Outro aspecto interessante é que os próprios alunos 

procuram assimilar as explicações citando exemplos de aspectos, ou fatos que eles 

vivenciam/vivenciaram ao longo de sua rotina. Um exemplo disso foi demonstrado em uma 

aula sobre o tema “lugar”, em que o professor I explicava o significado dessa categoria de 

análise para a Geografia: 

 Professor I:”Pessoal, o conceito de lugar na Geografia não se associa 

com a questão da localização de um determinado espaço, como Nova 

York, mas o conceito estuda mais as relações afetivas, a identificação 

das pessoas com os espaços, ou o lugar que vivemos nossas rotinas 

todos os dias” 

Aluno I: “A Vila Nova (bairro onde o aluno mora) pode ser 

considerado um lugar por eu morar aqui? 

Professor I: “Exato, porque aqui você tem uma identidade com o lugar, 

uma relação de afetividade com esse espaço. Além disso, um lugar pode 

ser também o terminal que você vai todos os dias, ou um local onde 

você frequenta ir sempre... 

Aluna II: “Agora entendi porque gosto tanto daqui (Vila Nova), não 

moraria jamais em outro lugar, aqui me sinto segura, me sinto em casa... 

 O diálogo mostra que a apropriação do cotidiano do estudante foi de suma importância 

para o professor, pois ele conseguiu despertar a atenção dos alunos e ainda fez com que os 

alunos participassem da aula. Além disso, o uso do cotidiano na explicação facilitou o 

entendimento da matéria em questão, e ainda fez com que os alunos trouxessem outros 

exemplos nítidos em suas percepções espaciais que enriqueceram ainda mais o conteúdo 

abordado. Nessa mesma aula, quando o professor I falou da categoria espaço, mais exemplos 

deram uma maior sustentação pro conceito explicado pelo docente: 

Professor I: “Milton Santos, um importante geógrafo, fala que o 

espaço tem uma forma, uma função, estrutura e processo, que vai 

mudando ao longo do tempo, um exemplo disso é a Govesa (empresa 

de venda de carros) ali na Avenida Independência, que com o comércio 

de roupas da 44, saiu e deu lugar um shopping destinado à venda de 

diversos tipos de vestuário” 

Aluna I: “A região da 44 depois que o comércio entrou ali, né, 

professor?” 

Professor I: “Exatamente, ou seja, a rua 44 e seu entorno depois do 

surgimento de várias lojas de roupas, mudou radicalmente sua forma, 

suas estruturas e sua função... Olha como é o trânsito hoje, como 
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Goiânia atrai pessoas de outros estados, tudo isso que aconteceu nesse 

lugar mudou radicalmente a dinâmica desse espaço” 

Aluna II: “Professor, eu moro aqui no Negrão de Lima (bairro próximo 

a escola) há muito tempo e percebi que o setor mudou muito depois da 

construção desse monte de prédio” 

Professor I: “Exato, houve uma mudança nesse espaço, tivemos 

mudanças nas formas – os novos estabelecimentos comerciais e os 

prédios -, novas estruturas, e o bairro também adquiriu uma nova função 

– agora muitas pessoas que tem um salário maior passaram a morar aqui 

por conta dessas mudanças que ocorreram nesse espaço” 

Aluna II: “Ficou foi muito ruim depois desses prédios, parecem que as 

coisas aqui ficaram mais caras” 

 Nesse diálogo percebe-se que o professor faz muito bem a mediação didática com os 

alunos, explicando o conhecimento científico (conceito de espaço) considerando os 

conhecimentos cotidianos de seus alunos. As participações das alunas citadas contribuíram para 

que o docente aprofundasse e fomentasse um viés crítico nas alunas acerca do espaço de onde 

vivem, fazendo-as compreender os fenômenos presentes em suas vivências (como a questão da 

verticalização do Negrão de Lima, ou a questão da centralidade urbana – a rua 44 – destinada 

ao comércio varejista de roupas). 

 Isso mostra também que o espaço escolar requer, nos dias atuais, uma busca de um 

conhecimento que envolva os estudantes da EAJA e suas práticas e percepções cotidianas. Essa 

perspectiva, portanto, pode ser crucial na superação de um ensino descritivo, defasado, 

mnemônico e tradicional que ignora ou pouco considera a criatividade do aluno, ou a sua 

capacidade de ser ativo no processo de ensino e aprendizagem. 

 Firma-se, então, o entendimento de que a função do professor é essencial e consiste em 

evocar comparações, associações e um pensamento crítico e reflexivo que alcance o seu aluno. 

A professora II, ao aplicar uma atividade sobre o Rio Meia Ponte16, prontamente faz esse 

exercício, conforme exposto no diálogo a seguir: 

Aluno I: “Professora, o que tá pedindo nessa questão aqui?” 

Professora II: “É pra você falar se você nota poluição nos rios perto da 

sua casa” 

Aluno I: “uai, professora, sim, o Rio Meia Ponte mesmo quando eu 

passo por lá, tá todo fedido, todo poluído... Ninguém mais aguenta o 

cheiro daquilo” 

Professora II: “E você acha que isso é causado pelo o que?” 

                                                             
16 É o maior rio do Município de Goiânia e tem uma extensão de 472 km. 
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Aluno I: “Acho que pela falta de cuidado das pessoas, né, que jogam 

lixo no rio, o esgoto que corre lá, eu não sei como a gente ainda 

consegue tratar aquela água tão suja pra beber” 

Professora II: “É isso mesmo... isso mostra que o homem é um agente 

que transforma o espaço causando consequências na vida humana 

depois” 

 A situação mostra que o aluno confuso solicitou a ajuda da professora para resolver a 

questão cobrada na atividade. A docente então, para responder à dúvida do estudante, envolve 

o cotidiano do aluno – citando a proximidade do rio perto de sua casa – no intuito de fazer o 

aluno refletir sobre a espacialidade em que vive. 

 De modo geral, as aulas de Geografia observadas nos traz uma convergência no que 

concerne à prática docente dos dois professores, mesmo sendo sujeitos em realidades tão 

distintas. No desenvolvimento dos conteúdos, a referência à realidade vivida pelos seus alunos, 

em muitos momentos de suas aulas, aparecem como uma forma recorrente de viabilizar o 

processo de ensino-aprendizagem, chamando os estudantes a serem elementos ativos nessa 

relação.  

 A partir dessas considerações sobre o ensino realizado, buscou-se investigar as 

potencialidades desse ensino ao levar em conta as práticas espaciais. Assim, a próxima subseção 

visa discutir o conceito de práticas espaciais na ciência geográfica, junto com suas 

potencialidades de serem trabalhadas considerando os conceitos atinentes ao ensino de cidade. 

2.3 O conceito de práticas espaciais e sua relação com o ensino de cidade 

 Todos os dias, o aluno da EAJA, durante sua rotina, vivencia sua cidade, seja de carro, 

de moto, de ônibus ou de a pé. Desse modo, ao longo de seus trajetos, o mesmo se depara com 

múltiplas formas, estruturas e paisagens no decorrer do espaço urbano onde vive. Nesse 

percurso, o estudante, mesmo que superficialmente, convive com inúmeros fenômenos urbanos, 

espacialidades diferentes e problemas urbanos e/ou ambientais presentes no seio da sua cidade. 

Além disso, esse mesmo sujeito apropria-se de espaços territorializando-os e consome diversos 

lugares.  

 À vista disso, coloco aqui as seguintes inquietações: será que as práticas espaciais dos 

alunos podem colaborar com uma aula relacionada ao ensino de cidade? Como os conteúdos 

relacionados ao tema cidade podem ser trabalhados a partir do conceito de práticas espaciais? 

Para dar profundidade à essas perguntas, propõe-se nessa subseção discutir o conceito de 

práticas espaciais junto com o seu desdobramento teórico, assim como sua potencial relação, 
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enquanto conhecimento cotidiano, com os saberes geográficos relacionados ao ensino de cidade 

na geografia escolar. 

 Fundamentado nos estudos de Souza (2013), podemos dizer que a prática espacial 

consiste em uma projeção sobre o terreno de todos os aspectos, elementos e momentos da 

prática social. Desse modo, o autor reforça que não existe prática espacial sem um claro 

entendimento dos movimentos sociais, e que o espaço não pode ser analisado em sua totalidade 

sem o crivo da análise das práticas espaciais de uma determinada sociedade. 

 Embora pudesse haver um certo tipo de redundância na assertiva acima, o autor é bem 

pontual ao reforçar que não existe dissociabilidade entre a compreensão do espaço e das práticas 

espaciais da sociedade. Nesse sentido, o autor sustenta, com maior precisão, o seu ponto de 

vista: 

Todas as práticas espaciais são sociais; Práticas espaciais são práticas sociais em que 

a espacialidade (a organização espacial, a territorialidade, a lugaridade) é um 

componente nítido e destacado da forma de organização, do meio de expressão e/ou 

dos objetivos a serem alcançados. Toda prática espacial, assim como, mais 

amplamente, toda prática social, é uma ação inscrita nos marcos de relações sociais. 

(SOUZA, 2013, p. 241) 

 Sendo assim, podemos afirmar que as práticas espaciais podem ser pensadas como as 

trajetórias e rotinas que os sujeitos realizam diariamente em seu cotidiano e as formas com que 

eles se estruturam no espaço para sobreviverem. Desse modo, o indivíduo adquire saberes 

cotidianos, percepções espaciais, experiências vividas e assimilações que permitem a ele se 

deslocar e entender, a partir de seu senso comum, o que ocorre em seu espaço vivido.  

 Esses saberes e abstrações incorporadas pelo aluno, a partir de suas práticas espaciais, 

são de suma importância para um maior entendimento dos saberes geográficos. Eles 

possibilitam que o conhecimento empírico, aquele presente no senso comum do estudante, seja 

sistematizado e aprimorado para um conhecimento científico consolidado. Para Cavalcanti 

(2013): 

Na busca por atribuir significado à Geografia que se ensina para os alunos, tornando-

a mais interessante e mais atraente, e com isso promovendo aprendizagens 

significativas, a pesquisa na área de Geografia escolar aponta, portanto, para a 

necessidade de conhecimentos integrados, abertos, que considerem a complexidade 

inerente à realidade, destacando-se a relação entre cotidiano, mediação pedagógica e 

formação de conceitos no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 
(CAVALCANTI, 2013, p.75) 
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 Nessa perspectiva apontada pela autora, é reafirmada a possibilidade de trabalhar o 

conteúdo cidade, de modo que a apropriação das práticas espaciais cotidianas dos alunos 

contribua para a compreensão das espacialidades presentes no contexto contemporâneo. Além 

disso, ela evidencia modos de abordar a Geografia urbana na escola, pautando-se na formação 

de conceitos elementares para a Geografia, como os de paisagem, lugar e território, e sua 

articulação com o cotidiano, que se direcione à aprendizagem significativa dos alunos 

(CAVALCANTI, 2013). 

 Atualmente, não é exagero destacar que a temática cidade, pensada na lógica 

mercantilista, é objeto de novas reflexões e estudos frente as transformações que vêm ocorrendo 

no atual contexto contemporâneo. Esse fato impacta e compõe as diferentes práticas espaciais 

dos mais diversos sujeitos e contextos. Isso implica afirmar que a cidade possui vários aspectos 

da vida cotidiana que estão presentes diariamente no contexto vivido das pessoas, e que não 

podem ser menosprezados no âmbito do ensino, tais como a mobilidade, a segregação 

socioespacial, as centralidades urbanas, as rugosidades, e, conjuntamente, os novos fenômenos 

e configurações que vem se estabelecendo na estrutura das cidades. 

É importante destacar que a Geografia é uma forma de saber que está bastante presente 

no cotidiano das pessoas. Para o autor, isso é decorrente da presença dos mapas, do contato com 

as paisagens e das práticas espaciais, isso é, do “fato de que todo dia fazemos nosso percurso 

geográfico, de casa para o trabalho, do trabalho para escola, da escola para o trabalho, pondo a 

Geografia na própria intimidade das nossas condições de existência” (Moreira, 2010, p.45 apud 

Couto, 2010). 

Nesse sentido, é relevante asseverar que as contradições, as desigualdades, as injustiças 

e todas as problemáticas presentes no espaço urbano, são sentidas e presenciadas pelos 

estudantes através de suas práticas espaciais. Desse modo, torna-se imprescindível que, ao falar 

de cidade, o docente leve em conta as vivências e as realidades dos alunos para dar sentido e 

significado aos deslocamentos, percursos e trajetos que os mesmos realizam durante o dia-a-

dia. 

 Embora, o tema cidade venha ganhando um contorno mais complexo, Lacoste (1988) já 

reforçava que a escola, junto com o ensino de Geografia, deve estar atenta às práticas espaciais. 

Nesse apelo, o autor aproveita e faz uma forte crítica à Geografia desprovida das práticas 

cotidianas dos estudantes: 
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Ora, todas essas pessoas sabem ler, elas foram à escola e elas ali, como se diz, "fizeram 

a geografia", sobretudo se frequentaram o ginásio e o colégio. A ideia que se possa 

colocar o problema da geografia com relação aos engavetamentos rodoviários não 

pode deixar de parecer a todo mundo perfeitamente ridículo, e talvez, sobretudo, à 

maioria dos professores de geografia. Isso dá a medida da ruptura que existe entre o 

discurso da geografia dos professores e uma prática espacial qualquer, sobretudo se 

ela é totalmente usual. "A geografia, isso não serve para nada... ." (LACOSTE, 1988, 

p.25) 

 

 Essa crítica reforça que os fenômenos espaciais, como os engarrafamentos rodoviários, 

citado na assertiva acima, não podem ser menosprezados, o que reitera então, o papel das 

práticas espaciais como elemento balizador no processo de ensino e aprendizagem. Desse 

modo, o autor aponta que uma geografia desprovida desses elementos é meramente superficial 

e não contribui para um ensino crítico e significativo para os estudantes. 

 Reiterando a importância das práticas espaciais como elementos cruciais na 

compreensão da ciência geográfica, Moreira (2017) afirma: 

Tudo na vida humana começa e se resolve nas práticas espaciais. Atividade que ocorre 

no âmbito da relação homem-natureza, no momento e colagem da busca do homem 
de prover-se de meios de vida em contato com as fontes naturais do meio circundante, 

a prática ambiental, e daí se desdobram para autonomizar-se em práticas sociais, 

políticas, culturais. Sob essas diferentes formas, a prática espacial é o instrumento de 

toda edificação. As necessidades da vida são o móvel das práticas espaciais. O mesmo 

que dizer das práticas espaciais como respostas moventes das necessidades da vida 

humana. Quando uma comunidade humana entra em contato com o solo agrícola, por 

exemplo, o móvel é a busca do homem de extrair desse solo o que este lhe oferece de 

possibilidade de existência. E o espaço organizado a resposta teórica e prática. 

(MOREIRA, 2017, p.27) 

 A citação reforça que as práticas espaciais são elementares para a compreender a relação 

homem-natureza que cria e transforma constantemente o espaço geográfico. Para o autor, todas 

as necessidades, ações e intencionalidades do homem sobre a natureza para serem 

compreendidas, demandam todo um entendimento de suas práticas espaciais, o que possibilita 

a compreensão de toda totalidade do espaço geográfico a partir de uma relação teoria e prática. 

 Nesse mesmo contexto, o mesmo autor ainda reforça: 

A prática espacial começa, e recomeça, na seletividade. A seletividade é o processo 

de eleição do local com que a sociedade inicia a montagem da sua construção 

geográfica. Espécie de ponte entre a história natural e a história social se expressando 

já em termos de espaço, a seletividade é uma decorrência direta do princípio da 

localização geográfica, uma vez que é por meio da escolha da localização que o 

homem elege a melhor possibilidade de fixação e organiza as relações espaciais com 

que vai erguer seu habitat. (MOREIRA, 2017, p.28) 

 No tocante à citação, e se tratando do contexto da pesquisa, a afirmação nos diz muito 

quanto às formas e conteúdos presentes em uma cidade. Para o autor, a prática espacial começa, 

e recomeça na seletividade, ou seja, é ela que nos justifica as apropriações, as territorializações 
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existentes em um espaço urbano. Nesse contexto, explicar as causas de um determinado local 

ser uma centralidade urbana, a título de exemplo, implica entender quais são as práticas 

espaciais do homem que são estabelecidas nesse espaço, a partir de sua seletividade, da escolha 

da localização que estabelecem relações espaciais em um determinado habitat erguido. 

 Essa seletividade, oriunda de um processo de crescimento urbano, resultou em novas 

formas de dominação e apropriação do espaço, originando novas contradições espaciais na 

realidade urbana a partir das relações de produção estabelecidas na cidade. Desse modo, a noção 

de prática socioespacial expressa a fragmentação do espaço, pois ela é a práxis do processo que 

possibilita compreender as problemáticas presentes no seio do espaço urbano (PADUA, 2018). 

 Em âmbito escolar, Resende (1989) aponta que reproduzir práticas de ensino 

desconsiderando o aluno como sujeito portador de um saber espacial, encaminha uma geografia 

“neutra, sem vida, superficial” que limita o estudante a um ser sem voz, sem cultura e sem 

história.  

 Voltando ao foco da nossa temática, é importante destacar que a cidade, é mais do que 

as materializações das relações sociais e de produção, pois abarca também todo um modo de 

viver, pensar e sentir (CARLOS, 2013). Sendo assim, analisar seus processos, seus 

complexidades, seus conteúdos e formas manifestadas, exige do professor uma longa leitura de 

sua Geografia e de seus processos históricos, e demanda também considerar o que pensa e sente 

o seu aluno, pois ele mora e concretiza ali suas práticas espaciais. 

 Considerar as práticas espaciais dos estudantes e sistematizá-las em conhecimento 

científico, oportuniza aos alunos a realização da “leitura geográfica da cidade” (CARLOS apud 

CAVALCANTI, 2013), partindo do pressuposto de que a cidade é uma forma materializada 

que envolve toda uma construção humana. Facultar aos estudantes, essa compreensão crítica 

do espaço urbano de onde vivem, considerando o seu contexto vivido, possibilita-os a terem 

um entendimento mais específico da sua realidade urbana e de os efetivarem como cidadãos 

conscientes capazes de intervirem em seu espaço, propiciando então uma cidade mais humana, 

democrática e inclusiva (CAVALCANTI, 2013). 

 Nesse sentido, Couto (2010) assevera que a Geografia é uma forma de saber que goza 

de muita popularidade. Mas qual o sentido dessa popularidade? Para o autor, a mesma decorre 

da presença dos mapas, do contato com as paisagens e das práticas espaciais. Melhor dizendo, 

a Geografia, de maneira íntima, está no nosso percurso geográfico, de casa para o trabalho, 
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trabalho para a escola, atribuindo à essa ciência como capaz de desvendar e entender a realidade 

que nos cerca e das espacialidades que moldam nossas percepções espaciais.  

 O mesmo autor ressalta que as práticas espaciais:  

(...) se inscrevem na relação homem-meio e na luta pela sobrevivência. A continuidade 

- e acúmulo dos produtos - das práticas espaciais “vai levando o homem a distinguir 

os melhores locais” para o cultivo e criação para prover-se cada vez melhor dos meios 

de sobrevivência. Esse processo envolve experimentações, sistematização de 
experiências, comparações, abstrações, transformações das práticas, ou seja, um 

conjunto de saberes sociais/espaciais. 

(COUTO, 2010, p.11) 

 

 Considerando os sujeitos da pesquisa – os alunos da EAJA -, suas práticas espaciais 

revelam suas percepções espaciais na cidade em que vivem. É nesse viés que o Ensino dessa 

temática favorece não só a compreensão mais integrada dos arranjos espaciais e das suas 

lógicas, mas também oferece a oportunidade do estudante de incorporar saberes aprendidos na 

dinâmica de seu cotidiano. 

 Essa incorporação remete-se também à uma possível de resistência por parte do 

estudante na luta por uma vida mais digna e justa. Para Resende (1989), o espaço que o aluno 

trabalha é sobretudo o lugar de moradia, que o mantém na luta diária pela sua sobrevivência. É 

nessa luta, para a autora, que alunos trabalhadores na cidade, percebem as estruturas presentes 

no arranjo do espaço urbano de onde vivem, mesmo que de forma incompleta. Nessa percepção, 

os estudantes especializam a divisão social do espaço (bairros pobres, bairros elitizados, as 

ocupações irregulares, os condomínios luxuosos) e toda a segregação e o caráter privado que 

constitui a reprodução do espaço urbano.   

 O cotidiano e a rotina diária dos estudantes da EAJA está atrelada às suas práticas 

espaciais, seja nos seus deslocamentos diários, ou nos relatos e informações obtidos em seu 

ciclo social ao longo do tempo. Esses alunos que, conforme já analisado, em maioria, são 

trabalhadores, e mesmo que de forma vivenciada, possuem total ciência sobre a relação do 

trabalho, da lógica capitalista e das múltiplas formas presentes no arranjo espacial da cidade em 

que vivem. 

 Nessa lógica é que surge a preocupação em trabalhar conteúdos referentes à cidade na 

Geografia, em que o entendimento dessas temáticas levam ao aluno instrumentos para que ele 

possa compreender a complexidade do seu espaço urbano, a partir de suas práticas cotidianas e 

experiências estabelecidas no espaço urbano. (CAVALCANTI, 2013)  
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 É por esse fundamento que práticas espaciais cotidianas não podem ser desprezadas em 

uma aula sobre cidade. Práticas como acordar cedo para não perder o ônibus e não chegar 

atrasado no trabalho, as reclamações sobre o transporte coletivo que demora e não traz conforto 

para os usuários, o cansaço ao chegar em sala de aula depois de enfrentar o ônibus lotado 

somado aos congestionamentos em seu trajeto, ou o tão aguardado fim de semana para fins de 

lazer ou descanso, são rotinas que dizem muito da influência do espaço urbano na vida dessas 

pessoas. 

 Esses cidadãos têm um conhecimento espacial produzindo uma “geografia” nos espaços 

da cidade. Desse modo, é importante que essa “geografia” seja incorporada no currículo da 

escola, no sentido de contribuir no trabalho docente para intervir nas vivências e interesses 

pessoais dos estudantes, mediando então, seus processos de reflexão. Para isso, é 

imprescindível que o professor faça o estudante refletir sobre o seu cotidiano ao ensinar sobre 

cidade, pois instiga o aluno a pensar em seu espaço de vivência e nas relações sociais 

construídas e existentes a partir dos aspectos do espaço, que por eles, são vistos, percebidos e 

vividos em diversos contextos e temporalidades. 

 Além disso, discutir, considerar e debater sobre as práticas espaciais do estudante da 

EAJA, dá mais leveza, diálogo e motivação para os estudantes nas aulas de Geografia desta 

modalidade de ensino. Isso vai de encontro com a lógica idealizada nas suas diretrizes 

curriculares, que reforça a necessidade, de integrar as atividades realizadas na Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos com a realidade, o cotidiano e com a rotina de trabalho do 

alunos. Além do diálogo e da motivação extra, essa lógica auxilia o docente a conhecer melhor 

seus alunos, analisar a sua argumentação e seu ponto de vista, além de incentivar a socialização 

e a troca de experiências entre os integrantes da turma. 

 Para isso, deve haver uma ampla integração entre professor e aluno que os beneficiem 

no processo de ensino e aprendizagem, não desconsiderando que, grande parte dos alunos da 

EAJA têm um processo de aprendizagem mais lento em relação ao aluno da escola regular, por 

conta de suas responsabilidades e de suas exaustivas rotinas de trabalho. Portanto, é necessário 

que o docente instigue os alunos a se expressarem e argumentarem sobre suas rotinas e pontos 

de vista acerca de seus espaços vividos. 

 Nesse processo de mediação, o professor também deve se atentar, quando trazer os 

conteúdos relacionados à temática cidade, a utilizar uma linguagem simples, concisa, clara e 
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que esteja ao alcance da compreensão desses estudantes, sem se distanciar do conhecimento 

científico e sistematizado do conceito estudado. 

 Além disso, ter a cidade como recorte temático e objeto de estudo geográfico, é 

possibilitar a esse aluno a compreensão das dinâmicas populacionais presentes no espaço 

urbano; o entendimento de suas dinâmicas econômicas e culturais, que traz características 

peculiares dos bairros; as relações de espaço e consumo, que trazem limitações de acesso quanto 

ao poder aquisitivo do aluno; o quadro da saúde pública; a situação precária do transporte 

coletivo; ou os problemas ambientais que são recorrentes na cidade; em geral, dos vários 

processos e elementos que compõem a paisagem do lugar. 

 Posto isso, assume-se que o estudo da cidade seja tema profícuo para práticas escolares 

no âmbito do ensino de geografia, uma vez que é nela que ocorrem múltiplas espacialidade 

importantes para a prática cidadã. Sob esse viés, Castellar (2010, p.45) afirma “que a 

aprendizagem é significativa quando a referência do conteúdo estiver presente no cotidiano da 

sala da aula” considerando o conhecimento que o jovem ou adulto da EAJA traz a partir de sua 

vivência. Sendo assim, podemos considerar que a cidade e lugar, quando relacionadas, unem-

se em um aprendizagem crítico e significativo que avance na compreensão do espaço 

geográfico, e para isso, considerar as práticas espaciais dos estudantes é uma forma efetiva de 

estabelecer e mediar o processo de relação de ensino e aprendizagem no estudo dessa temática. 

 Em síntese, esse tópico delongou um pouco da importância e primordialidade da 

utilização das práticas espaciais dos estudantes da EAJA, por parte do professor, na exploração 

de conceitos específicos relacionados ao ensino de cidade. A seguir, será analisada as práticas 

espaciais dos estudantes nas duas escolas pesquisadas, e o que elas podem nos trazer como 

elementos para trabalhar a cidade nessa modalidade de ensino. 

2.4 As práticas espaciais dos alunos da EAJA: potencialidades para o Ensino de cidade 

 Essa subseção analisará as respostas obtidas do questionário aplicado (apêndice C) para 

os alunos da EAJA das escolas-campo da pesquisa. Esses dados têm como objetivo 

compreender a prática espacial desses estudantes para sistematizar alguns conteúdos 

relacionados com a temática cidade para serem trabalhados em um modelo de sequência 

didática. 
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 A temática central dos questionários relaciona-se com os conceitos de cidade/urbano, 

tendo relação também com aspectos como o direito à cidade e as práticas espaciais dos alunos. 

De modo geral, o objetivo foi entender a relação dessas práticas com a cidade onde vivem. 

 O questionário foi aplicado nas duas escolas-campo da pesquisa, e teve quatro perguntas 

– conforme apresentado no apêndice -. Na escola 1, tivemos o quantitativo de 11 questionários 

respondidos; na escola 2, foram tabulados 13 questionários.  

 O momento de análise das respostas obtidas foi de suma importância para o trabalho, 

pois possibilitou a compreensão das práticas espaciais desses estudantes e seu potencial 

enquanto conteúdo para trabalhar a temática cidade. Trabalhar com o cotidiano desses 

estudantes foi primordial para a articulação entre o conhecimento prévio construído pelos 

alunos e o conhecimento científico sobre conteúdos pertinentes à essa temática. 

 Além disso, abordar sobre a rotina, o espaço vivido dos estudantes somados aos seus 

direitos de ir e vir, quando trabalhados, oportuniza ao estudante se entender como sujeito ativo 

e participativo que pode lutar por melhorias na cidade onde vivem e a analisar o que acontece 

diariamente na cidade em que vive. Desse modo, é importante destacar que as práticas espaciais 

investigadas e analisadas está carregados de significados, que o professor, prontamente, deve 

investigar e refletir nessas práticas cotidianas em suas aulas. 

2.4.1 As práticas espaciais dos alunos da escola 1 

 A escola 1, conforme já ressaltado na subseção 1.3, está localizada no Setor Leste Vila 

Nova, região central de Goiânia. O bairro é um dos mais tradicionais e antigos da cidade e se 

constitui como um acesso notório para o centro da cidade, além de fazer ligação com bairros da 

região Norte e Leste da cidade.  

 Atualmente, o bairro abriga muitos comércios, opções de serviços e detém muitos 

equipamentos urbanos. Além disso, o bairro é cortado por importantes avenidas que se 

constituem como vias arteriais que fazem intersecção entre diferentes regiões da cidade, como 

a Avenida Independência, a Avenida Anhanguera e a Quinta Avenida. Essa condição espacial, 

faz com que o setor seja extremamente bem localizado na cidade, com acesso fácil à bairros 

importantes – como o Setor Leste Universitário, Setor Sul, Setor Central, Jardim Goiás, entre 

outros -. 

 Além de sua boa localização, o setor conta com várias linhas de ônibus que ligam o 

bairro a terminais de integração, e a outras regiões da cidade. Além disso, no setor, está o 
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Terminal da Praça da Bíblia – que possui linhas de ônibus que se direcionam para quase todas 

as regiões do município, além de se deslocarem para outras cidades da Região Metropolitana 

de Goiânia – e duas estações do Eixo Anhanguera, que é um BRT que liga a cidade de Leste a 

Oeste. 

 Dada a rápida caracterização do bairro, infere-se que os moradores que ali vivem 

residem em uma localização bem centralizada, próxima aos principais equipamentos urbanos 

da cidade. Além disso, os moradores que vivem no setor tem um fácil acesso pela cidade 

levando-se em conta a quantidade de opções em relação às linhas de ônibus e às avenidas que 

cortam o bairro.  

 Conforme analisado na subseção 2.2, grande parte dos alunos da Escola 1 moram 

próximos ao seu local de estudos. Esse fato nos implica questionar: apesar da localização 

privilegiada, os estudantes possuem acesso à vários pontos importantes da cidade? É o que será 

visto nas respostas a seguir: 

Tabela 1 – Lugares que os alunos da Escola 1 frequentam: 

1 – Lugares que os alunos da Escola 1 costumam frequentar 

 

Local de trabalho 4 alunos 

Rua 44 4 alunos 

Igreja 4 alunos 

Supermercado 5 alunos 

Parques e Praças 6 alunos 

Própria escola 6 alunos 

Outros bairros 6 alunos 

Opções de lazer (baladas, bares, cinema, 

restaurantes, etc) 

8 alunos 

Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 

 Para facilitar a visualização e evitar uma densidade quanto à amostragem dos dados, foi 

realizada uma categorização das respostas, conforme exibido na tabela anterior  

 No que tange aos locais que os alunos da Escola 1 frequentam, chama a atenção a 

menção aos seus locais de trabalho e à escola, opções presentes em 10 respostas. Isso, 

provavelmente, demonstra que tanto o local de trabalho como a escola podem ser locais que o 

estudante possui uma afetividade ou por ser em lugares onde o aluno associa suas relações 

sociais. Um elemento importante de ser lembrado é que, no momento de preenchimento dos 
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questionários, essas opções foram lembradas pela maioria dos alunos que não sabiam o que 

responder nessa pergunta, em que foi comum falas do tipo: “ah, professor, eu não vou em lugar 

nenhum, só pra escola e pro trabalho”, o que pode indicar também a falta de costume de 

frequentar lugares para fins de lazer. 

 Cinco alunos citaram às idas ao supermercado como um lugar que mais frequenta. Entre 

os estabelecimentos citados, foram citados o Supermercado Leve (situado no Setor Leste 

Universitário) e o Supermercado Pró-Brazilian (localizado no Setor Leste Vila Nova e próximo 

à escola). A citação desses lugares mostra que opções de compra não faltam e que o acesso a 

esses locais é fácil e prático. 

 Seis alunos citaram parques e praças como lugares que eles frequentam durante a 

semana. Foram citados: a Praça Boaventura – localizada no “coração da Vila Nova”, que conta 

com sanduicherias, sorveterias, lotéricas, pizzarias, etc -, o Bosque dos Buritis – um dos 

primeiros parques urbanos da cidade, situada no Centro de Goiânia-, o Lago das Rosas – 

localizado no Setor Oeste – e o Parque Botafogo – situado na Vila Nova, mas que não tem o 

mesmo “glamour” de outros parques da cidade, embora seja procurado por muitas pessoas que 

moram no setor para fazerem caminhada e atividades físicas.  

 No tocante à apropriação dos parques, ao longo das atividades desenvolvidas, ficou 

perceptível na visão dos educandos que a localização do parque ou o lugar que a pessoa que 

frequenta interfere significativamente na utilização dessas espaços. Alunos que citaram o Lago 

das Rosas – parque localizado em um bairro nobre – vão ali para passeio, para levar seus filhos 

ou se encontrar com amigos. Entretanto, para os moradores que residem próximos a esses 

parques urbanos, como é o caso do Parque Botafogo, a utilização tem outro caráter – o de 

práticas esportivas voltadas para a realização de atividades físicas -. 

 Outro lugar que foi destacado foi a ida às igrejas, citado por 4 alunos. Também foi muito 

citado a Rua 44, um importante local para a compra de roupas no atacado e varejo, que 

atualmente, recebe um intenso fluxo de consumidores de outros estados e de pessoas residentes 

na cidade. Vale destacar que esse local também fica próximo à escola, que pode ser um fator 

que justifica a opção desses alunos, além do preço acessível de peças de vestuário que são 

vendidas nas milhares de lojas e galerias dessa região. 

 Seis alunos citaram outros bairros como lugares que eles frequentam durante a semana 

tais como o Setor Aeroporto, Setor Goiânia, Setor Santa Genoveva, Setor Riviera, Parque 
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Trindade e Jardim Goiás. Possivelmente, esses setores foram citados por abrigarem os locais 

de trabalho dos estudantes, ou onde residem parentes e amigos. 

 Por fim, oito alunos citaram várias opções de lazer como lugares que eles costumam 

frequentar durante a semana, como bares, boates, baladas, idas ao cinema, restaurantes, etc. Isso 

mostra que a preocupação com a diversão e o lazer é uma forma de relaxamento e tranquilidade 

frente aos penosos e exaustivas rotinas dos estudantes. 

 A segunda parte solicitou aos alunos para que eles citem os três lugares mais importantes 

da cidade, de acordo com seus pontos de vista. O objetivo desse questionamento foi de 

averiguar quais são os pontos da cidade que estão nos imaginários dos educandos, seja pela 

presença dos mesmos nesses locais ou até mesmo pela identidade que esses lugares trazem para 

Goiânia. A tabela a seguir, mostra as respostas que foram mais mencionadas pelos estudantes: 

Tabela 2 – Três lugares ou pontos mais conhecidos de Goiânia por ordem de 

importância de acordo com os alunos da Escola 1: 

2 –Lugares ou pontos mais conhecidos de acordo com os alunos da Escola 1. 
 

Setor Leste Vila Nova 1 aluno 

Mutirama 1 aluno 

Bosque dos Buritis 1 aluno 

Praça Cívica 1 aluno 

Escola Municipal Getulino Artiaga 1 aluno 

Parque Areião 1 aluno 

Shopping Flamboyant 1 aluno 

Estádio Serra Dourada 1 aluno 

Shopping Passeio das Águas 1 aluno 

Rua 44 2 alunos 

Praça do Avião 2 alunos 

Lago das Rosas 3 alunos 

 

 

 Antes da análise, é importante ressaltar que alguns alunos não conseguiram responder à 

pergunta ou apenas citaram um ou dois lugares. Tal fato, possivelmente, evidencia que, apesar 

da experiência vivida na cidade, os educandos possuem algumas dificuldades em descrever, 

relatar ou responder perguntas sobre o espaço urbano de onde vivem. 

Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 
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 Quanto às respostas obtidas, surpreende o fato de o Parque Lago das Rosas, localizado 

no Setor Oeste, e um dos parques urbanos mais antigos da cidade, ser o lugar mais mencionado 

pelos estudantes. Possivelmente, a lembrança por esse ponto perpassa pelas idas dos alunos ao 

Zoológico da cidade, que fica no parque, através dos passeios promovidos pela direção da 

escola. Além disso, nas atividades realizadas, alguns educandos afirmaram que vão ao parque 

com frequência, já que a sua localização fica bem próxima à uma estação do Eixo Anhanguera, 

o que facilita seu acesso. 

 Outros parques – como o Parque Areião, localizado na Região Sul da cidade, e o Bosque 

dos Buritis, situado na região central – também foram citados como pontos importantes. Nos 

últimos anos, a construção e a revitalização desses parques urbanos vêm sendo utilizado como 

marketing pelo poder público no intuito de promover a ideia de uma “Goiânia Verde” que traz 

qualidade de vida para sua população. Além disso, ir aos diversos parques espalhados na capital 

goiana é um lazer muito comum entre os habitantes da cidade, seja para práticas esportivas seja 

para fins de passeio. 

Figura 2: Parque Lago das Rosas e Parque Areião 

 

 

 

Praças antigas e históricas da cidade também foram mencionadas pelos estudantes nos 

questionários. A Praça Cívica, que é onde está situada a sede do governo estadual, foi onde foi 

lançada a pedra fundamental de Goiânia em 1933, está no imaginário dos goianienses, porque 

além de ser um marco na história da cidade, atualmente, abriga diversos shows e eventos 

voltados à comemoração de datas festivas – como o Natal, por exemplo -. Além disso, por conta 

Vista aérea do Lago das Rosas e Parque Areião, locais citados pelos alunos como locais de lazer. Fonte: G1 
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de sua localização bem centralizada, muitos carros, pedestres e transeuntes passam pelo local 

diariamente. Também foi citada a Praça do Avião, onde se localizava o antigo aeroporto da 

cidade, e atualmente é mais lembrada por possuir um monumento do 14-bis de Santos Dumont, 

causando a atenção de quem passa por ali. 

 Os dois maiores shopping centers da cidade também foram lembrados pelos estudantes 

no questionário. Um deles, o Shopping Flamboyant, localizado na Região Sul de Goiânia, é o 

shopping mais antigo da cidade, construído em 1981. Voltado para as camadas mais abastadas, 

o empreendimento, certamente, está no imaginário dos alunos, por se tratar do shopping mais 

famoso e tradicional da capital. O outro citado, Shopping Passeio das Águas, foi lançado em 

2012, e está localizado na Região Norte da cidade. É o maior shopping da cidade em área, e 

seus frequentadores, em geral, são oriundos de bairros vizinhos, geralmente composto pela 

classe média. Possivelmente, foi citado pelo aluno por conta de sua maior proximidade ou 

acessibilidade ao bairro em que mora. 

 Outro ponto mencionado foi a Rua 44, que conforme já explicado, é uma área voltada 

para venda de vestuário no atacado e no varejo, e foi muito citado pelos alunos como locais que 

eles vão frequentemente. Por conta disso, a lembrança por esse local, assim como sua influência 

pra cidade, pode justificar a atribuição do ponto como um dos mais importantes para o 

município. 

 O Estádio Serra Dourada, localizado na Região Sul, também foi citado na atividade. O 

centro esportivo, inaugurado em 1975, já foi considerado um dos maiores e mais modernos 

estádios do Brasil, e atualmente abriga partidas de futebol dos times da capital, como o Goiás 

e o Vila Nova. Entretanto, com a modernização das arenas da copa do mundo, e com a opção 

dos times locais de mandarem seus jogos em outros estádios da cidade, o estádio vem sofrendo 

um certo descuido e descaso por parte do poder público. Embora sua estrutura venha se 

deteriorando, o lugar ainda está no imaginário dos goianienses por ser o maior palco do futebol 

goiano. 

 O Mutirama foi outro ponto que foi destacado por um aluno. Localizado no Centro da 

cidade, o parque de diversões foi construído em 1969, era e ainda é uma alternativa acessível 

para as pessoas que querem levar seus filhos para se divertirem ou pra fins de distração. Como 

está situado muito próximo da escola, certamente foi lembrado como um lugar importante para 

a cidade, levando-se em conta também toda a sua história ao longo do crescimento da capital. 
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Figura 3: Setor Leste Vila Nova 

 

. 

  

 

 

 

 

 

O Setor Leste Vila Nova – onde se localiza a escola – foi mencionado por uma aluna 

como um ponto importante da cidade. O bairro foi citado por uma senhora de idade que afirmou: 

“a Vila Nova é o lugar mais importante aqui da cidade pra mim, pois foi aqui que nasci, cresci 

e viverei até meus últimos dias de vida”, o que mostra que a afetividade e o sentimento de 

pertencimento pode ser um fator crucial para a determinação de pontos importantes na cidade. 

Nesse sentido, foi citado também o próprio colégio, que possivelmente é justificado na 

perspectiva do aluno que possui uma identidade com o local onde estuda e aprende diariamente. 

 A terceira parte solicitava ao aluno para citar três problemas urbanos e/ou ambientais 

que os alunos percebem em suas práticas cotidianas. Quanto as respostas obtidas, tem-se as 

seguintes: 

Tabela 3 – Os problemas urbanos e/ou ambientais que os alunos da Escola 1 percebem 

em seu dia-a-dia: 

3 – Problemas urbanos e ambientais levantados pelos alunos da Escola 1 

 
Falta de tratamento de esgoto 2 alunos 

Sujeira das ruas 2 alunos 

Péssima qualidade da saúde pública 2 alunos 

Problemas no trânsito (engarrafamentos e 

congestionamentos) 

2 alunos 

Outros problemas (buracos no asfalto, 

inundações, mendigos nas ruas) 

3 alunos 

Poluição de cursos hídricos 5 alunos 

Má qualidade do transporte coletivo 

(superlotação, terminais precários, ônibus em 

péssimo estado, demora na espera) 

 

7 alunos 

Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 

Fonte: Google Maps 
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 Os alunos da escola 1, pelo menos grande parte, foram bem taxativos ao citarem a má 

qualidade do transporte coletivo como o principal problema urbano grave da cidade. Muitos, 

durante o momento de preenchimento das respostas, criticaram abertamente os ônibus lotados, 

o tempo longo de espera, a péssima qualidade dos terminais e até mesmo a violência que ocorre 

no transporte coletivo. Reforçaram ainda, que o grande problema do pobre hoje é depender do 

transporte público, o que evidencia, que, a luta por um transporte melhor é elemento 

significativo para mobilizações e ações de intervenção da população frente ao Estado. 

Figura 4: A precarização do transporte coletivo em Goiânia, problema cotidiano 

presente na rotina dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora na espera, ônibus lotados, problemas que o aluno da EAJA nota em seu dia-a-dia. Fonte: Diário de 

Goiás 

 Cinco alunos citaram a poluição de cursos hídricos como um problema grave a ser 

combatido na cidade de Goiânia. Dentre as respostas relacionadas à esse ponto está a questão 

da poluição do Rio Meia Ponte, que atualmente é o sétimo rio mais poluído do Brasil, segundo 

a Agência Nacional de Águas (ANA). Possivelmente, esse problema é um dos mais lembrados 

pelo alunos por conta do mau cheiro presente nos bairros vizinhos ao rio durante todo o ano. 

Outro ponto que chama a atenção nesse problema citado é que uma aluna citou a poluição do 

Córrego Botafogo17 como um problema, já que quando era adolescente, ela e a família, 

banhavam, pescavam e se divertiam no córrego, mostrando que cursos hídricos e suas mudanças 

                                                             
17 O córrego foi canalizado na década de 1980 para dar origem a Marginal Botafogo, que atualmente é uma via 

rápida que liga as regiões Sul e Norte da cidade de Goiânia. 
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frente ao crescimento da urbanização são elementos impregnados de memória e identidade por 

parte das pessoas mais vividas. 

 Outro problema destacado foi a questão da saúde pública, citando a demora no 

atendimento e a falta de hospitais na cidade. Muitos alunos, nas atividades posteriores da 

pesquisa, apontaram que “preferem ficar doentes em casa do que esperar quatro, cinco horas 

para serem atendidos”, o que mostra indignação da população e ineficiência do poder público 

em oferecer uma saúde digna e eficaz para todos. 

 Dois estudantes apontaram como problemas os engarrafamentos e congestionamentos 

que ocorrem na cidade. Distúrbio comum para esses estudantes, pois moram em um bairro que 

é via de acesso para as centralidades mais importantes da cidade, além de abrigar algumas 

avenidas que cortam outras regiões, como a Avenida Independência e a Avenida Anhanguera. 

Figura 5: Congestionamento na Marginal Botafogo, próxima ao Setor Leste Vila Nova, 

problema comum enfrentado pelos estudantes 

 

Fonte: O Popular. 

 A falta de tratamento de esgoto presente em bueiros entupidos, ou de vazamento de água 

nas ruas, são problemas que os alunos também identificaram nos questionários. Além disso, as 

sujeiras nas ruas, ou a falta de coleta do lixo também foram mencionados. Nesse contexto, vale 
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a afirmativa de um aluno que ressaltou: “esses problemas de falta de limpeza só acontece na 

periferia, vai ver se lá no Setor Bueno (bairro nobre da cidade) acontece isso”. 

 Outros problemas como as inundações, os buracos espalhados nas ruas da cidade e a 

quantidade de moradores de rua foram outros transtornos identificados.  

 A quarta e última parte do questionário solicitava ao aluno citar alguns lugares ou bairros 

que eles não conhecem e gostariam de ir. O objetivo dessa questão era de verificar o direito à 

cidade por parte desses alunos e identificar, em um momento posterior das atividades, os fatores 

que justificam a falta de acesso a esses lugares.  

 

 

 

Ao considerar as respostas dadas pelos educandos, cabe destacar que grande parte dos 

locais citados estão situados na Região Sul da cidade (conforme exposto no mapa), que 

Figura 6: Mapa dos lugares que os alunos da escola 1 gostariam de conhecer 
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atualmente é a área mais valorizada no que se refere aos equipamentos urbanos e ao metro 

quadrado. Nessa região, habita grande parte da população de alto poder aquisitivo. 

 Dois alunos apontaram que gostariam de conhecer o Parque Vaca Brava e o Parque 

Flamboyant, ambos localizados em áreas valorizadas da Região Sul. No caso do Parque 

Flamboyant é importante ressaltar que seu acesso é complicado, e que as linhas de ônibus que 

atendem à área próxima ao local passam em longos intervalos de tempo nos finais de semana. 

Além disso, é notável destacar que o parque, em sua inauguração em 2007, fomentou a 

especulação imobiliária e originou uma intensa valorização da área do entorno. Já o Parque 

Vaca Brava, localizada no Setor Bueno, está uma área cercada de bares, restaurantes, pubs, um 

shopping center, colégios e edifícios residenciais que são equipamentos urbanos voltados para 

a população com maior poder aquisitivo. 

 Os shoppings Flamboyant, Bougainville e Plaza d’óro, também foram citados pelos 

estudantes. O Bougainville, localizado no Setor Marista, tem como peculiaridade uma 

quantidade considerável de lojas de roupas, sapatos e bijuterias de marcas ao longo de sua 

extensão, chamando a atenção de consumidores de alto poder aquisitivo. Já o Plaza d’óro, 

situado no Residencial Eldorado, na região Sudoeste da cidade, é um pouco mais distante dos 

outros citados pelos educandos, sendo um shopping marcado pela presença da população de 

alto poder aquisitivo, ou das pessoas que moram nos bairros do entorno, tendo uma abrangência 

de público mais local dentro da cidade. 

 O Centro Cultural Oscar Niemayer, localizado nas margens da GO-020, também da 

região Sul, foi construído em 2006 com o propósito de ser um complexo cultural para shows e 

eventos. Atualmente, o lugar é procurado para práticas como andar de patins e skate, e 

esporadicamente abriga exposições artísticas e culturais. Seu acesso, atualmente, é mais restrito 

a quem tem transporte individual, já que passam pouquíssimas linhas de ônibus próximas ao 

local. 

 O Clube Jaó, inaugurado na década de 1960, está localizado na Região Norte, no Setor 

Jaó. É um clube, comparado aos mais próximos, como o Clube Ferreira Pacheco, mais caro e 

elitizado e voltado para a população que mora no bairro. Seu acesso também é restrito para 

quem tem transporte individual e apenas uma linha de ônibus passa próxima ao local. 

  Dois alunos citaram o Aeroporto Santa Genoveva como um local a ser conhecido. 

Provavelmente, essa opção foi assinalada por alunos que nunca viajaram de avião ou sonham, 

um dia, ter acesso a esse meio de transporte. 
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 O Aldeia do Vale, condomínio fechado, localizado na Região Norte de Goiânia, foi 

outro lugar citado. Nesse caso, a curiosidade ou a vontade de conhecer e saber como é o espaço, 

ou o ambiente que pode se encontrar nesse tipo de empreendimento urbano. Destaca-se que o 

acesso a esses condomínios horizontais fechados – são 19 em Goiânia – se dá por meio da 

aprovação dos moradores, através de identificação prévia na portaria. 

 Um outro local citado foi a Alameda Ricardo Paranhos, localizada no Setor Marista. 

Com um calçadão central dotado de equipamentos para a prática de esportes, abriga bares, 

pizzarias, restaurantes, consultórios de saúde, lojas de decoração de imóveis, além de comportar 

diversas imobiliárias especializadas na venda de apartamentos. Nesse contexto espacial, o lugar 

é bastante frequentado por pessoas com alto poder aquisitivo. 

 O Estádio Serra Dourada e o Autódromo de Goiânia, também localizados na Região 

Sul, foram mencionados pelos alunos. No caso do Autódromo, seu acesso é bastante difícil e 

voltado para quem tem transporte individual. Além disso, eventos como a Stock Car ou a 

Fórmula Truck, que ocorrem nesse espaço, tem valores altos e são pouco divulgados, ficando 

restrito a quem tem um maior poder aquisitivo. 

 Frente ao questionamento levantado no início dessa subseção, que embora os alunos 

residam em um bairro que possui uma localização bem central na cidade, muitos deles ainda 

sentem dificuldades em ocupar espaços localizados em regiões mais elitizadas na cidade, e que 

seu consumo seja voltado para o lazer ou para as necessidades básicas, em sua grande maioria, 

estão vinculados a espaços mais próximos ou mais acessíveis, do ponto de vista financeiro. 

  Na próximo tópico, serão analisados as práticas espaciais dos alunos da Escola 2. 

2.4.2 As práticas espaciais dos alunos da escola 2 

 A Escola 2, conforme destacado na subseção 1.3, está localizada no Setor São Judas 

Tadeu, região norte de Goiânia. O bairro está aproximadamente a 10 km do Centro de Goiânia 

e a 7 km da Escola 1.  

 O acesso ao bairro, se dá através das avenidas Perimetral Norte que corta, com uma 

extensão de 15 km, a cidade, entre as regiões Norte e Noroeste. Além disso, o setor é cortado 

pela GO-080, que se inicia no Setor Santa Genoveva (bairro próximo).  

  O bairro, atualmente, tem um caráter bem residencial. Seu comércio e suas redes de 

serviços estão concentradas nas Avenidas Brasília e Avenida Itaberaí, onde se situam farmácias, 
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distribuidoras de bebidas, sorveterias, pizzarias, loja de móveis, lotéricas, supermercados e 

panificadoras. Embora haja, de modo razoável, uma rede de serviços em seu interior, o bairro, 

no meu ponto de vista, não pode ser considerado uma centralidade urbana18.  

 Nesse sentido, muitas pessoas, na região, procuram o Goiânia 2 e o Itatiaia, para 

consumirem espaços e saírem de casa para fins de lazer. Entre esses locais podemos ressaltar o 

Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Goiânia 2, inaugurado em 2010, que trouxe uma rápida 

especulação imobiliária na região, trazendo consigo a verticalização e a entrada de 

empreendimentos comerciais, e a Avenida Planície no Itatiaia, que possui várias opções de 

lazer, como clube, sanduicherias, bares, pizzarias e diversas opções voltadas para os mais 

diversos tipos de gostos e paladares.  

 Na primeira parte, quando solicitados para apontarem os locais pra onde costumam ir 

ou frequentar, as respostas foram as seguintes: 

Tabela 4: Lugares que os alunos da Escola 2 frequentam: 

1 – Lugares em Goiânia que os alunos da Escola 2 frequentam 
 

Supermercados (ambos situados nos bairros) 2 alunos 

Outros bairros 2 alunos 

A própria escola 2 alunos 

Igreja 3 alunos 

Lugares para comer (pizzaria, sanduicheria, 

sorveteria, pamonharia) 

6 alunos 

Parques e praças 7 alunos 

Outros locais (clube, estádio, zoológico, 

multirama) 

9 alunos 

Shopping Passeio das Águas 9 alunos 

Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 

 Ao identificar as práticas espaciais dos educandos da Escola 2, nota-se que há uma 

pequena semelhança em relação aos alunos em relação à ida aos supermercados, em que os dois 

alunos que apontaram esse local, afirmaram no questionário que vão aos centros de compras 

próximas à Escola, também situadas no bairro.  

                                                             
18 Essa consideração, vem da minha percepção como morador, e conhecendo um pouco da rotina de vizinhos e 

pessoas conhecidas que moram no bairro. Estabelecimentos voltados para lazer – como pizzarias e bares - fecham 

cedo, e o bairro conta apenas com duas praças em seu interior, que não são muito frequentadas pelos moradores, 

por conta do consumo e tráfico de drogas no local. 
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Outro elemento que chama à atenção é a quantidade de educandos que afirmaram que 

vão com frequência ao Shopping Passeio das Águas, que é bastante próximo à escola, distando 

apenas 4 km. Isso, possivelmente, demonstra que os alunos veem o shopping como um lugar 

interessante para lazer, seja pra comer, ir ao cinema, dar uma volta ou fazer compras, já que o 

acesso é rápido e próximo dos locais de onde os alunos estudam.  

No questionário, chamou a atenção que os alunos da Escola 2 não nomearam os 

estabelecimentos que eles indicaram como locais voltados para o consumo diversos tipos de 

comida. Isso provavelmente pode indicar que esses educandos frequentam os estabelecimentos 

comerciais que estão em seu bairro ou em setores vizinhos, e que tem seu raio de consumidores 

restritos ao residentes de seu entorno espacial. 

 Quanto à opção de parques e praças, seis de sete alunos citaram o Parque Leolídio Di 

Ramos Caiado, situado no Setor Goiânia 2, vizinho à escola, como local que geralmente 

frequentam durante a semana. Isso mostra que a opção de frequentar esses parques urbanos por 

parte dos educandos, leva bastante em consideração a localização e a proximidade com suas 

residências.  

Chama a atenção também que os alunos da Escola 2, na categoria “outros locais” 

mencionaram também o zoológico e o teatro. Essas opções, provavelmente estão vinculados, 

aos passeios que a EAJA oferecem aos alunos durante o ano letivo.  

No tocante aos pontos mais conhecidos por ordem de importância, os alunos da Escola 

2 deram as seguintes respostas: 

Tabela 5 – Três lugares ou pontos mais conhecidos de Goiânia por ordem de 

importância de acordo com os alunos da Escola 2: 

  

2 – Lugares ou pontos mais conhecidos de Goiânia para os alunos da Escola 2 
 

Hospitais 2 alunos 

Teatro 2 alunos 

Rio Meia Ponte 2 alunos 

ENEL (companhia elétrica) 3 alunos 

Shoppings 3 alunos 

Saneago 4 alunos 

Zoológico 4 alunos 

Centro de Goiânia 5 alunos 
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Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 

Chama a atenção a menção da Saneago (4 alunos) e da ENEL (3 alunos) como lugares 

conhecidos por ordem de importância na cidade. Quanto à primeira opção, a resposta pode ser 

justificada por conta da aula que a professora lecionou sobre o Rio Meia Ponte, em que a mesma 

também explicou sobre a importância da Saneago no processo de abastecimento de água da 

população goianiense, o que provavelmente pode ter influenciado na resposta. Quanto à ENEL 

– distribuidora de energia do Estado de Goiás -, a resposta, por incrível que pareça, pode ser 

atribuída à insatisfação dos próprios estudantes quanto ao preço cobrado pela energia utilizada, 

o que, no imaginário dos educandos, faz da empresa um lugar conhecido da cidade. 

 Em relação aos problemas urbanos e/ou ambientais que os educandos da Escola 2 

percebem em seu dia-a-dia, tivemos as seguintes respostas: 

Tabela 6 – Os problemas urbanos e/ou ambientais que os alunos da Escola 2 percebem 

em seu dia-a-dia: 

Fonte: Dados obtidos e trabalhados pelo autor 

 Chama a atenção nos questionários respondidos que a violência urbana apareceu como 

o item mais problemático da cidade, mencionado por sete alunos. Frente à isso, relembro de 

uma situação que foi comentada pela professora, que apontou que um de seus alunos sofreu 

violência policial pouco antes de ir à escola, o que demonstra que a violência seja ela praticada 

por policiais ou por marginais estão presentes nos imaginários desses alunos. Além disso, 

relatos de roubos, assaltos, foram citados no questionário, o que na visão deles, mostra que o 

bairro é bastante desprovido de segurança pública. 

Outros locais 10 alunos 

3 – Problemas ambientais e urbanos levantados pelos alunos pela Escola 2 

 

Outros problemas (moradores de rua, animais 

abandonados) 

2 alunos 

Falta de água no bairro 2 alunos 

Poluição de cursos hídricos 3 alunos 

Falta de tratamento de esgoto 4 alunos 

Trânsito violento e caótico 6 alunos 

Queimadas 6 alunos 

Sujeira das ruas 7 alunos 

Violência urbana 7 alunos 
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 Outro elemento importante a ser destacado é a menção das queimadas, que ocorreu em 

grande proporção em algumas áreas da cidade de Goiânia, entre os meses de Agosto e 

Setembro. É importante destacar que o Setor São Judas Tadeu – bairro da escola – teve o ar 

prejudicado pela fumaça causada pelo incêndio no Parque Altamiro Moura Pacheco – 

localizado nas margens da BR-153, distando 17 km da escola – e dos focos de queimadas de 

vegetações na saída para Nerópolis – município da Região Metropolitana mais próxima do 

bairro -, em que provavelmente a péssima qualidade do ar encontrada pelos alunos 

influenciaram em suas respostas. 

 Quanto aos locais que os alunos nunca foram e gostariam de conhecer, as respostas 

foram as seguintes: 

Figura 6: Mapa dos lugares que os alunos da escola 2 gostariam de conhecer 

 

 Antes de analisar esses dados, é importante destacar que alguns alunos da Escola 2 

tiveram algumas dificuldades em responder quais lugares eles gostariam de ir aqui em Goiânia, 

e até teve quem deixou as questões em branco. No momento de aplicação das atividades, esses 
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alunos reforçavam que o fato de não serem nascidos na cidade, ou de estarem há pouco tempo 

na mesma, impedia-os de colocar opiniões sobre os locais que gostariam de conhecer, pois 

sabiam muito pouco do município. 

 Entre as opções assinaladas dos estudantes da Escola 2, quatro alunos manifestaram a 

vontade de conhecer melhor os parques urbanos da região, sendo citados, o Parque Vaca Brava, 

o Parque Marcos Veiga Jardim – que embora esteja próxima à uma área de condomínio fechado, 

é uma área pública – e o Parque Flamboyant. Também podemos destacar, a menção ao Paço 

Municipal - sede da prefeitura da cidade, que fica às margens da BR-153-.  

 Note que embora haja uma diferença no tocante à localização dentro da cidade e ao 

contexto espacial vivido, esses alunos têm um difícil acesso à equipamentos urbanos que ficam 

situados na região Sul da cidade, seja pela distância, pela dificuldade de acesso ou até mesmo 

pelo baixo poder aquisitivo que os impedem de consumir esses espaços. 

 Em linhas gerais, no momento da pesquisa, a oportunidade de trabalhar esses 

questionários a partir das práticas espaciais evidencia que os relatos dos alunos frente ao seu 

cotidiano vivido sobrelevam suas experiências, e revelam bastante aspectos relacionados à 

dinâmica urbana que podem ser trabalhados em sala de aula. Ao longo dessa análise, temáticas 

relacionadas à cidade como segregação socioespacial, centralidade urbana, problemas urbanos 

e ambientais, o processo de produção do espaço urbano foram instigados nesse processo de 

investigação das práticas espaciais dos educandos. Dessa maneira, a próxima seção desse 

trabalho intenciona em discutir sobre as atividades que foram realizadas com os estudantes da 

EAJA, a partir de um modelo de sequência didática que é constituída pela tríade problematizar 

– sistematizar e sintetizar. 

SEÇÃO 3 – O ENSINO DE CIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS 

ESPACIAIS: EXPERIÊNCIAS COM A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 Essa seção irá discutir as atividades desenvolvidas com os alunos da EAJA das escolas 

já mencionadas, após o período de observação e do preenchimento dos questionários sobre as 

práticas espaciais dos alunos. A partir dos dados, das intervenções que foram realizadas e dos 

relatos obtidos durante as aulas junto com o processo de sintetização das atividades, foi possível 

pensar a importância das práticas espaciais dos estudantes para o ensino de Geografia. 

 Na seção anterior, foi analisada as práticas espaciais desses educandos, no intuito de 

compreender suas espacialidades, suas percepções cotidianas acerca do espaço onde vivem, 
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para depois propor uma sequência didática que contemplasse essas vivências relatadas, 

ressaltando o poder dessas práticas e suas potencialidades voltadas para a formação cidadã. 

Sendo assim, nessa seção, pretende-se discutir as atividades realizadas e os resultados oriundos 

da investigação nas escolas-campo em que a pesquisa foi desenvolvida. 

 No primeiro momento, essa seção irá discutir sobre a proposta de sequência didática, 

baseada em Cavalcanti (2013), e sua relação com as práticas espaciais dos alunos, pautadas nas 

análises realizadas na subseção 2.4. Após essa breve análise, serão discutidos todos os conceitos 

e conteúdos levantados sobre os questionários respondidos na etapa de problematização, assim 

como a percepção dos alunos e suas observações frente às problemáticas mais comuns em seu 

espaço urbano. Em seguida, será discutida a etapa de sistematização, que foi o momento em 

que foram realizadas algumas aulas sobre alguns fenômenos geográficos presentes na cidade 

que os educandos vivem. Na última subseção, será analisada a etapa de síntese junto com os 

desdobramentos teóricos e críticos que foram levantados ao trabalhar as práticas espaciais dos 

alunos em um modelo de sequência didática.  

 Lembrando que a proposta abaixo que foi trabalhada com os alunos, não é o único meio 

ou forma de trabalhar a cidade enquanto um conteúdo geográfico, e sim uma sugestão 

metodológica que visou contemplar essas temáticas voltadas para um encaminhamento crítico 

e reflexivo da realidade que os estudantes vivem. 

3.1 O encaminhamento didático sobre as práticas espaciais: o que ensinar sobre cidade 

para os alunos a partir da problematização e sistematização? 

 Essa etapa da pesquisa foi realizada entre os meses de Novembro e Dezembro com os 

alunos das escolas pesquisadas. Para nortear as atividades, foi trabalhada a proposta de 

mediação didática utilizando o percurso proposto por Cavalcanti (2013), que balizou os 

elementos e conteúdos relacionados à temática cidade que se relacionam com as práticas 

espaciais dos educandos, conforme analisado na subseção anterior. 

 A realização desse proposta se coloca no sentido de trabalhar de forma crítica e 

sistematizada as práticas espaciais dos alunos da EAJA relacionando-as com o ensino de cidade, 

colocando-se no desafio de contribuir para o desenvolvimento do pensamento geográfico dos 

alunos. Desse modo, o intuito dessas atividades foi fazer com que os educandos fossem capazes 

de pensar de forma crítica, gerando reflexões e ações propositivas em busca de uma formação 

cidadã no espaço urbano em que vivem. 
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 Conforme já salientado anteriormente, a proposta de mediação didática se adequa as 

realidades e vivências detectadas no momento de preenchimento dos questionários acerca das 

práticas espaciais dos estudantes das duas escolas citadas, conforme podemos ver a seguir: 

Quadro 12: Proposta de sequência didática para ser trabalhada com os alunos 

 

Fonte: Cavalcanti (2013) 

Mediação didática 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Percurso didático para trabalhar as práticas espaciais dos estudantes 

1 – Problematizando o cotidiano e os 

lugares de convivência dos alunos 

2 – Compreendendo esses 

espaços 

3 – Entendendo o espaço 

urbano de Goiânia e suas 

dinâmicas 

4 – Trabalhando os 
conceitos presentes nas 

espacialidades dos 

estudantes 

5 – Narrando as práticas espaciais dos 

estudantes 

As temáticas que serão trabalhadas: 

Primeira aula: 

 

Interrogar e debater sobre as 

espacialidades descritas pelos 

alunos. 

 

Traçando alguns problemas 

urbanos cotidianos: 

 
Mobilidade/acessibilidade, 

habitação, transporte público, 

violência, desigualdade 

socioespacial, segregação 

socioespacial, congestionamentos, 

saneamento básico. 

 

Segunda à quarta aula: 

 

Sistematizando elementos 

presentes nas 

espacialidades citadas 

relacionados aos conceitos 

apresentados: 

 

 A produção do 
espaço urbano de 

Goiânia; 

 Centralidades 

urbanas; 

 Periferização; 

 Segregação 

socioespacial; 

 A ocupação 

irregular do espaço 

urbano goianiense; 

 Problemas urbanos 
ambientais/sociais 

de Goiânia 

(Poluição dos rios, 

congestionamentos, 

violência, 

inundações) 

 Mobilidade urbana 

(transporte coletivo 

de Goiânia); 

 Espaços públicos e 

privados; 

 Consumo dos 

espaços; 

 

Quinta aula: 

 

Produzindo narrativas: “A Goiânia 

que quero viver” 

 

 Elaboração de um texto solicitando 

ao aluno escrever sobre sua cidade 

(como ela é, seus problemas, suas 

qualidades, o que você gosta de 
fazer); 

 

  Uma carta para o prefeito e 

vereadores sobre o que fazer para 

Goiânia se tornar uma cidade 

melhor. 
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Para trabalhar essa proposta de mediação didática, foram utilizadas cinco aulas, que 

foram cedidos pelos professores sem qualquer objeção. Um detalhe que é importante ressaltar, 

é que na Escola 2, apesar de os alunos da quinta, sexta e sétima séries terem respondido aos 

questionários correspondente às suas práticas espaciais, os estudantes que estudavam na 

primeira até a quarta série também participaram das aulas e trouxeram bastante elementos que 

enriqueceram as discussões nos momentos de debate e discussão dos conceitos relacionados à 

temática cidade. 

 Antes de apresentar sobre as aulas que foram trabalhadas, é importante evidenciar os 

aspectos levantados durante os três momentos previstos na sequência didática. Na primeira aula, 

correspondendo à etapa de problematização, foi realizada uma exibição de imagens, com o 

suporte do datashow, de locais que foram citados pelos estudantes no momento de 

preenchimento dos questionários acerca de suas práticas espaciais. O objetivo era levantar 

problemas cotidianos e questionar os estudantes acerca de suas percepções e considerações 

sobre os locais mencionados, para depois levar essas problematizações para os momentos 

posteriores de sistematização dos debates levantados e das ponderações obtidas por eles. 

 Na etapa de sistematização, que foi trabalhada em três aulas, foram abordados alguns 

conceitos e fenômenos geográficos presentes nas espacialidades dos estudantes. O objetivo era 

de ampliar o conhecimento cotidiano presente na vivência dos educandos, fazendo os 

compreenderem o espaço urbano de Goiânia junto com suas dinâmicas espaciais. Desse modo, 

conceitos como centralidade urbana, o surgimento e a produção do espaço urbano goianiense, 

segregação socioespacial, periferização foram basilares para explicar os processos e os 

problemas que foram apontados pelos estudantes nos questionários aplicados. 

 Por fim, na quinta aula, foi proposto para os alunos elaborarem dois textos com os 

seguintes temas solicitando que os estudantes falem da cidade em que vivem emitindo sua 

opinião, levantando pontos como os problemas que presenciam, os seus pontos positivos, além 

de colocar sugestões voltadas para a melhoria da cidade. Além disso, foi proposto para os 

estudantes que fizessem uma breve carta para o prefeito ou algum vereador, cobrando melhorias 

e indicando propostas para fazer de Goiânia um local melhor para se viver. 

3.1.1 A etapa de problematização dos problemas cotidianos e os lugares de convivência 

dos alunos 

 Conforme já explicado anteriormente, essa etapa do percurso tem como objetivo 

levantar aspectos e fenômenos geográficos que estão presentes nas práticas espaciais dos 



113 
 

estudantes. Nesse sentido, trazer à tona os problemas urbanos presentes na cidade possibilita 

entender a visão e os sentidos que os alunos possuem em relação a esses transtornos presentes 

no espaço onde vivem. 

 Nessa etapa, houve uma sondagem nas práticas espaciais apresentadas pelos alunos, 

para isso, foi realizada um breve apresentação das lugares mais mencionados pelos educandos, 

junto com o debate e perguntas para averiguar o conhecimento cotidianos dos mesmos em 

relação aos locais citados. Antes de tudo, é importante salientar que a problematização foi breve 

e mais concisa, pois o tempo de aula não abarcaria todos os elementos levantados pelos alunos 

em suas práticas espaciais. 

 Para iniciar a discussão, foi colocado duas imagens de dois shoppings da capital, o 

Flamboyant e o Passeio das Águas, que foram muitos citados, seja como lugares que os alunos 

frequentam, ou que nunca foram e gostariam de conhecer. Durante a problematização, 

questionei aos alunos das duas escolas, sobre o acesso à esses locais, se é fácil de chegar e qual 

o tipo de apropriação que eles realizam nesses espaços. Nesse questionamento, os alunos 

apontaram que, com a chegada dos shoppings na cidade, ficou mais fácil o acesso aos mesmos, 

já que praticamente todas as regiões do município possuem esse tipo de estrutura. Porém, ao 

problematizar mais profundamente sobre esse acesso, constatei a seguinte afirmação de alguns 

alunos da Escola 2: 

Pesquisador: “vocês acham que o acesso ao shoppings centers ficou 

mais facilitado?” 

Aluno 1: “Acho que sim, tem muitos shoppings na cidade, o que ficou 

mais fácil e mais perto de ir” 

Pesquisador: “Mas e lá dentro? Vocês têm acesso à tudo?” 

Aluna 2: “Eita! Acho que não, né, até porque as lojas são caras e tem 

lugar que a gente até evita ficar na porta pra não chamar muita atenção” 

 O diálogo mostra que os alunos da Escola 2, que moram próximo ao Shopping Passeio 

das Águas, conseguiram interpretar a real concepção de acesso, que em seus conhecimentos 

cotidianos limitava a questão do acesso à um aspecto locacional, de conseguir chegar e adentrar 

um determinado espaço. Nessa problematização ficou claro que os educandos conseguiram 

compreender que o acesso a esses espaços de consumo é totalmente desigual, considerando as 

diversas classes sociais que frequentam esses locais. 
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Figura 8: Os shoppings Flamboyant e Passeio das Águas em Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois maiores shoppings da cidade, o Flamboyant à esquerda e o Passeio das Águas à direita, ambas 

localizadas na Região Sul e Norte, respectivamente. Fonte: G1.com 

  

Também foram exibidas imagens de mais alguns locais que foram citados pelos alunos 

no questionário, como a Praça Cívica, a Rua 44, o Lago das Rosas, entre outros. O objetivo era 

tentar compreender o que motivaram esses alunos a citarem esses locais como os mais 

frequentados. Entre as circunstâncias mais lembradas, foram a questão de proximidade – como 

foi o caso da Rua 44 – muito citada pelos alunos da Escola 1, ou relação de afetividade com o 

local – como foi citado o Lago das Rosas, onde está o zoológico, que os alunos frequentemente 

vão a passeio com a escola -, e até mesmo a comodidade e o acesso facilitado – como foi o caso 

dos supermercados e estabelecimentos comerciais próximos do local de vivência dos 

educandos-. 

 Após essa primeira rodada de questionamentos, foram mostradas imagens dos locais 

mais importantes no ponto de vista dos alunos. Nessa parte do questionamento aplicado, 

conforme já analisado na seção anterior, os órgãos responsáveis pelo fornecimento de água e 

energia, Saneago e Enel, respectivamente, foram apontados mais vezes como locais 

fundamentais para a manutenção da vida na cidade, o que ficou claro, que os alunos reconhecem 

que, a falha dessas prestadoras de serviço podem ocasionar em uma situação de colapso e crise 

da cidade. Durante as discussões, os educandos deixaram claro que a menção por esses lugares 

é decorrente de transtornos como o racionamento de água em período de seca e as frequentes 
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quedas na energia elétrica que eles vivenciam ao longo do ano. Isso deixa perceptível que o 

bom funcionamento desses lugares é imprescindível para uma vida digna na cidade. 

 Após essa rodada de discussão, foi levantado os problemas ambientais e/ou urbanos que 

os estudantes citaram nos questionários. Nessa questão, foi realizada uma série de perguntas 

sobre qual a percepção dos estudantes frente à esses problemas apresentados. O que chamou 

atenção, foi que os alunos tem clara percepção que grande parte desses transtornos ocorrem nos 

locais mais periféricos da cidade. Nesse sentido, chama a atenção no diálogo realizado na 

Escola 2, quando um aluno afirmou: 

Aluno 1: “Professor, o engraçado que esses problemas de lixo nas ruas, 

esgoto entupido, buracos no asfalto, só acontece nos bairros mais 

afastados. Eu mesmo trabalho ali no Setor Oeste, e não vejo nada disso 

que o senhor falou. Agora, aqui pro lado do setor, o que você mais vê é 

isso aí” 

Pesquisador: “E por que você acha que esses problemas ocorrem só 

aqui e não por lá?” 

Alunos em geral: “Uai, professor, lá é onde mora o povo rico, e a 

prefeitura não quer deixar um local feio pra eles, né?!” 

 A fala apresentada corrobora bastante com as reflexões de Cavalcanti (2012, p.132) que 

nesse sentido aponta: 

No “lado” periférico da cidade, morar significa partilhar cotidianamente espaços 

densamente povoados, não raras vezes violento, instáveis do ponto de vista social e 

do ponto de vista físico, com elementos de urbanização muito precários, onde a 

delimitação entre a vida privada e pública, tão comum para outras camadas da 

sociedade, está comprometida. (CAVALCANTI, 2012a, p. 132). 

 A fala dos alunos somadas com as reflexões trazidas pela autora apontam que morar em 

regiões periféricas da cidade implica ter uma maior consciência dos problemas que assolam a 

totalidade do espaço urbano, que se concentram, em grande maioria, nos bairros com estruturas 

e condições de vida mais precárias. Nesse contexto, é importante ponderar, que apesar das 

escolas não estarem tão distantes, no ponto de vista de acesso, as regiões mais centralizadas de 

Goiânia, suas localizações não estão isentas de problemas e impasses presentes em regiões mais 

afastadas, conforme foi citado pelos educandos no questionário aplicado.  

 Em relação ao última parte do questionário apresentado, que solicitou aos educandos 

que citassem locais que eles não conhecem e gostariam de conhecer, foram exibidas as imagens 

do Parque Flamboyant, Setor Marista, Paço Municipal, Autódromo de Goiânia, entre outros 

lugares mencionados. Conforme o esperado, a distância desse lugares somados à 

inacessibilidade – quanto à localização e ao consumo – foram apontados pelos alunos como 
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razões que impediam seu alcance a esses estabelecimentos. Chamou a atenção uma fala de uma 

aluna da Escola 1, que reforçou o seguinte: 

Aluna 1: “Professor, eu já até fui no Parque Flamboyant, mas fui pra 

nunca mais voltar” 

Pesquisador: “Por que?” 

Aluna 1: “Porque é muito longe, professor. Eu demorei muito tempo 

esperando o ônibus pra ir e pra voltar. É um local até bonito, mas não 

compensa pela logística” 

Pesquisador: “E você foi em final de semana?” 

Aluna 1: “Sim.” 

 Embora a estudante não tenha colocado o Parque Flamboyant como um local que 

gostaria de conhecer, sua fala é bastante pertinente e justifica a menção por esse parque e outros 

localizados na região Sul, conforme já destacado na subseção 2.4, como lugares que os alunos 

nunca foram e tem curiosidade de conhecer. É importante lembrar que, nos finais de semana, 

os ônibus da Rede Metropolitana de Transporte demoram com maior frequência a passarem por 

conta da queda de demanda, o que provavelmente, desanima e impede que o aluno tenha 

iniciativa e vontade de acessar esses locais. Além disso, a questão do consumo foi enfatizado 

por um aluno da Escola 2, quando foi citado o Setor Marista como um dos locais citados: 

Pesquisador: “Pessoal, alguns alunos citaram os Bares do Setor 

Marista, como locais que gostariam de conhecer. Agora eu pergunto, 

por que vocês não costumam frequentar essa região?” 

Aluno 1: “Ah, professor, é tudo muito caro, nem compensa. Primeiro 

que temos que pegar um uber até lá, porque o ônibus demora. Segundo 

que chegando lá, tudo que você compra pra beber é um absurdo de caro, 

e fora que você ainda tem que voltar pra casa e lá vão mais 20 reais de 

uber novamente. Daí você para pra pensar, e quando vai ver já torrou 

quase o seu salário todo em uma noite” 

  A região do Setor Marista, conhecida pela sua quantidade considerável de bares e 

boates, dos mais sofisticados padrões, é muito procurada, em grande maioria, pela população 

que mora em bairros adjacentes e que possuem um alto poder aquisitivo. O relato trazido pelo 

aluno mostra que as estruturas e os padrões de consumo desse bairro estão restritas às camadas 

mais abastadas da sociedade, e que “impedem” uma maior frequência das classes mais 

populares da cidade, que conforme constatei, nessas discussões, preferem frequentar bares ou 

casas noturnas mais próximas de seu local de vivência, por conta de seu menor custo. 
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3.1.2 Sistematizando elementos presentes nas espacialidades citadas relacionados aos 

conceitos apresentados 

 Essa etapa da sequência, conforme já citado anteriormente, foi trabalhada em três nas 

duas escolas-campo da pesquisa. O objetivo era trabalhar conceitos relacionados ao espaço 

urbano de Goiânia, sem fugir das práticas espaciais levantadas pelos alunos no momento de 

preenchimento dos questionários e nos relatos colocados pelos educandos no momento de 

problematização de suas espacialidades. 

 Na primeira aula, foi explicada a questão do surgimento de Goiânia, junto com os fatores 

que levaram à nomeação da cidade como a nova capital do Estado. Junto à isso, foi colocado 

para os alunos que a cidade, no momento de seu planejamento, foi pensada para abrigar 50 mil 

habitantes, número que foi ultrapassado em meados da década de 1950.  

 Em seus primeiros anos, a pequena capital tinha como principal centralidade o Setor 

Central, que abrigava os primeiros comércios, órgãos governamentais e onde habitava grande 

parte da população mais abastada da cidade. Naquela época, ao contrário de hoje, o Centro da 

cidade era muito ocupado pelos seus habitantes no sentido de passeio e lazer. Logo após essa 

breve explanação sobre o processo incipiente de produção do espaço urbano goianiense, foi 

mostrado que o Setor Leste Vila Nova – bairro da Escola 1- foi fundada pelos operários que 

não tinham onde morar na cidade, que ocuparam a margem direita do Córrego Botafogo. Após 

essa breve explicação, uma aluna de avançada idade, da mesma escola apontou: 

Aluna 1: “ê, professor, já banhei demais nesse córrego, já pesquei, já 

lavei roupas lá, nem parece que hoje ele tá totalmente cimentado e 

acabado desse jeito” 

 O relato mostra que a aluna, conforme foi constatado em sala de aula, vive há bastante 

tempo no Setor, e mostra que a afetividade, a identidade e o sentimento de pertencimento com 

o bairro nunca a convencerão a sair dali. Segundo a mesma, ela apontou que acompanhou de 

perto a evolução do setor e da cidade e afirmou que a cidade cresceu em um ritmo muito intenso 

e que não se parece com nada do que viveu há 30, 40 anos atrás. 

 Ao longo da primeira aula, foi também citado a Lei n°574 (Código de Edificações de 

Goiânia) que, em 1947, permitiu que a cessão de loteamentos da cidade fosse feita por agentes 

privados, e que em 1950 fosse permitido que os donos de loteamentos vendessem lotes sem 

infraestrutura básica, iniciando então um maior processo de crescimento da cidade por parte 

das populações mais pobres, o que gerou um maior crescimento na população da cidade. 
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De modo geral, essa primeira aula foi mais explicativa e visava abordar de forma mais 

profunda, o crescimento e o processo de produção do espaço urbano de Goiânia e sua influência 

na atual forma do município de Goiânia. 

 Na segunda aula, foi bastante discutida a questão da precarização do Centro e todo o seu 

processo de popularização e ocupação por parte das camadas mais baixas. Entre os fatores mais 

relevantes está a implantação do Eixo Anhanguera, em 1975, que facilitou o acesso da 

população residente em regiões mais periféricas para a região central da cidade, o que atraiu 

também o comércio popular, com lojas, estabelecimentos voltados para o consumo dessa 

camada social. Nesse sentido, um aluno da Escola 2, com uma considerável vivência da cidade 

apontou: 

Aluno 1: “Eu lembro do início do Eixo Anhanguera, professor. 

Melhorou muito a questão do transporte, porque antes pra gente ir nos 

lugares, a gente tinha que andar muito a pé, quase não tinha ônibus para 

andar” 

 Com a popularização do Centro de Goiânia, foi explicado que as camadas com um maior 

poder aquisitivo passaram a ocupar as regiões adjacentes e/ou próximas do centro da cidade, 

como o Setor Bueno, Setor Oeste, Setor Marista, Setor Nova Suíça, Jardim Goiás, marcadas 

por um processo de verticalização e elitização de seus espaços, dando a origem uma série de 

centralidades urbanas presentes no seio da cidade. Levando-se em conta esse contexto histórico 

da cidade, foi solicitado aos alunos que eles dissessem o que é centralidade urbana, em que 

algumas das respostas foram: 

Aluno 1 (escola 1): “Centralidade vem de centro né, talvez é região 

mais próxima do centro de uma cidade” (...) 

Aluno 2 (escola 2): “Acho que são as regiões próximas ao centro da 

cidade, mais importantes” (...) 

Aluno 3 (escola 1): “São regiões de maior importância na cidade” 

 Ao explicar o conceito de centralidades urbanas, colocando como regiões destacadas na 

cidade a partir da concentração de atividades comerciais, de serviços, de gestão pública e 

privada, que se destacam por uma função específica, questionei aos alunos, dentro desse 

conceito, quais bairros se encaixam nessa definição. As principais respostas foram: 

Aluno 1 (Escola 1): “Setor Central” 

Aluno 2 (Escola 1): “Setor Oeste” 

Aluno 3 (Escola 1): “Setor Bueno” 

Aluna 4 (Escola 2): “Setor Marista” 
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Aluna 5 (Escola 2): “Setor Leste Universitário 

 No sentido de relacionar o cotidiano vivido dos alunos frente ao conceito trabalhado, 

procurou-se questionar como eles sentem que esses locais podem ser enquadrados dentro desse 

conceito. Dentre as mais interessantes respostas, um apontamento de um aluno da Escola 2, 

possibilitou uma maior discussão sobre o assunto: 

Aluno 1: “Eu falei do Jardim Goiás, porque tem muita coisa lá, tem o 

shopping Flamboyant, o Carrefour, o WallMart, o Parque Flamboyant, 

etc” 

Pesquisador: “Você acha então que nesse bairro há muita procura por 

parte da população goianiense?” 

Aluno 1: “Sim, tem opção de lazer, de trabalho, etc” 

Pesquisador: “Agora você consegue entender o porquê que ocorre 

muitos congestionamentos na cidade em determinadas regiões da 

cidade, que muitos de vocês apontaram como problemas?” 

Aluno 1: “Nossa, é verdade...” 

 Note que com a explicação do conceito de centralidade urbana, o aluno conseguiu 

compreender os motivos que congestionamentos de trânsito – um dos problemas urbanos 

citados pelos alunos das duas escolas da pesquisa -. Após essa breve discussão, foi explicado 

que a cidade de Goiânia, por conta de sua extensão territorial, possui centralidades urbanas 

situadas também em regiões mais periféricas, sendo citado o caso do Setor Garavelo – 

localizado no extremo de sul de Goiânia no limite com Aparecida de Goiânia -, que foi citado 

para evitar com que os estudantes pensem que apenas regiões mais elitizadas sejam 

consideradas como centralidades no interior de um espaço urbano. 

 Também foi discutido, a questão da grande fragmentação do espaço urbano de Goiânia 

que deu origem à diversas formas e estruturas presentes na cidade. Para discutir isso, foi pedido 

para os alunos analisarem as seguintes imagens: 
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 Questionados sobre a forma contida nessas duas paisagens, os alunos rapidamente 

deram suas respostas. Entre as respostas, destacam-se as seguintes falas, conforme exposto no 

diálogo abaixo: 

 

Aluno 1 (escola 1): Um lugar é uma região nobre, cercada de prédios, 

com muitas árvores e um parque. E a outra imagem mostra um bairro 

sem asfalto, com as casas feitas de madeira, mostrando só a pobreza 

 

Pesquisador: Você acha que essa diversidade em relação a essas 

estruturas acontece por acaso? 

 

Aluno 1: “Acho que não, geralmente essas pessoas moram nessas 

regiões porque não tem condições de morarem em um lugar melhor” 

 Quanto à Escola 2, chama a atenção o senso crítico desse aluno: 

Aluno 1: “Dá pra ver que são bairros com realidades diferentes, um 

mostra o luxo, a boa condição de vida, lugar feito pra rico mesmo morar, 

com os prédios altos, o parque, o shopping que fica ali do lado. Já o 

outro lado mostra totalmente o contrário, em que as pessoas que moram 

ali vivem em estado de pobreza e têm suas vidas prejudicadas pela falta 

de atenção do governo.” 

 Nota-se pelas respostas, que os alunos da EAJA, que têm suas vidas vinculadas ao 

trabalho somadas à suas rotinas e cotidianos de percorrerem os espaços presentes na cidade, 

rapidamente conseguem assimilar, por meio de imagens, a diferença, a heterogeneidade que 

Fonte: Google Maps 

Figura 9: As diferentes paisagens presentes na cidade de Goiânia-GO 
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existe ao longo das estruturas e formas situadas ao longo da extensão territorial da capital. Além 

disso, fica nítido que essas diferenças despertam um espírito reflexivo e crítico acerca do que 

veem e presenciam no interior do espaço urbano. 

 Logo após essas discussões, foi trabalhada a relação centro – periferia, explorando seu 

conceito, contextualizando com a realidade espacial de Goiânia. Ao abordar essas definições, 

foi questionado aos alunos que tipos de classes sociais moravam nas periferias da cidade: 

Aluno 1 (Escola 2): “Os pobres, professor. Porque tudo que é mais 

longe, é mais barato e sendo assim a vida é mais difícil para gente, 

porque tudo é mais distante, tudo tem que pegar ônibus que demoram, 

etc”. 

Aluno 2: “Quem não tem dinheiro, ou seja os pobres que não tem 

condições de morar no Centro.” 

 Nota-se que os alunos possuem um senso comum que é bastante difundido em seus 

cotidianos, e até mesmo nas mídias, que, de modo geral, retratam a vida nas periferias 

mostrando o esforço e a luta diária das pessoas pertencentes à classe trabalhadora. Entretanto, 

para obliterar esse senso comum propagado, foi citado o condomínio Aldeia do Vale – 

localizado na Região Norte, que dista 15 km do centro de Goiânia-, como um exemplo que 

pessoas de alto poder aquisitivo também moram em áreas afastadas: 

Pesquisador: “Pessoal, olha o exemplo do Aldeia do Vale,  localizado 

aqui na Região Norte, é um condomínio luxuoso de alto padrão 

estrutural e que fica bastante afastado do centro da cidade” 

 

Aluno 1 (Escola 2): “Mas por que essas pessoas ricas moram nessas 

áreas afastadas?” 

 

Pesquisador: “É simples, elas querem fugir do caos urbano, do 

barulho, da perturbação do centro, e viver na tranquilidade, em um lugar 

aconchegante e que tenha natureza para eles apreciarem” 

 

Aluno 2 (Escola 2): “É por isso que nas propagandas desses 

condomínios falam que morar lá é ter um maior contato com a 

natureza?” 

 

Pesquisador: “Exatamente, é um modo de viver bem, na tranquilidade, 

mas com o conforto e a comodidade que todo condomínio fechado 

oferece” 

 O diálogo mostra que os alunos ficaram intrigados com esse fato, já que em suas 

concepções, morar na periferia urbana é uma prática meramente restrita aos mais pobres e sem 
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poder aquisitivo. Chama a atenção, também, a associação que eles têm desses condomínios 

fechados, limitados somente as propagandas e aos marketings publicitários que divulgam esses 

empreendimentos imobiliários, e que conforme posto na subseção anterior, são lugares que eles 

almejam visitar e conhecer pela peculiaridade habitacional que esse tipo de moradia possui em 

seu interior. 

 Na quarta aula, o foco foi discutir os problemas urbanos e ambientais que os alunos 

citaram no momento de preenchimento dos questionários. O primeiro distúrbio explicado foi a 

violência, em que a preocupação era de ultrapassar o senso comum que violência está associada 

somente a roubos, furtos, homicídios e latrocínios. Para deixar isso mais claro, foi citado um 

dos problemas mais citados pelos estudantes: 

Pesquisador: “Pessoal, não podemos atribuir a violência somente à 

ameaça ou qualquer situação que coloque em risco nossa integridade 

física, tem outros exemplos no cotidiano de vocês que reforçam a 

violência.”  

 

Aluno 1 (Escola 1): “Tipo o quê?” 

 

Pesquisador: “Como esperar um ônibus por uma hora, e quando ele 

chega, ou está superlotado ou passa direto pelo ponto de vocês; ou 

quando vocês vão aos postos de saúde e esperam por quatro ou cinco 

horas; ou seja, é quando você paga pelo imposto que é aplicado para os 

serviços básicos, e a prefeitura ou a empresa de ônibus responsável pelo 

transporte público, não oferecem um serviço digno e respeitável para os 

cidadãos.” 

 Com essa observação mediante o conceito de violência, os alunos tiveram total clareza 

que os problemas cotidianos que eles presenciam diariamente, seja por descaso do poder 

público ou das prestadoras de serviço que oferecem serviços básicos, são formas de violência 

impostas à grande parte da população.  

 Também foi discutida junto aos alunos, a questão da segregação socioespacial dentro da 

cidade, conceito esse que foi indiretamente abordado quando os alunos apontaram os locais que 

eles nunca tiveram acesso e que querem um dia conhecer. Ao explicar o conceito, os alunos 

foram questionados sobre como eles presenciam esse fato em seus cotidianos, a respostas foram 

imediatas: 

Aluno 1 (Escola 1): “Ah, professor, é até curioso, porque mesmo a 

gente querendo, não conseguimos ir aos lugares que queríamos, por 

conta do preço alto das coisas, aí é meio que uma barreira pra gente ir 

nesses lugares chiques. Às vezes, eu até acho que quando estou nesses 

bairros chiques, eu estou em outra Goiânia” 
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Aluno 1 (Escola 2): “Eu acho que as pessoas que moram em regiões 

mais distantes sofrem essa coisa que você falou aí, agora pensa, o cara 

acordar 5 da manhã, pegar dois, três ônibus para chegar no trabalho às 

8. Chega no fim de semana esse cara não quer fazer nada, só descansar, 

e então ele não vive a cidade direito”  

Aluno 2 (Escola 1): “Eu acho que nós mesmos sofremos esse processo 

de segregação, porque pensa, por que nós não temos opções de lazer 

como praças limpas, ruas bem sinalizadas e hospitais adequados? Por 

que essas coisas boas, só existem nas regiões mais ricas da cidade? 

Acho que segregação é mais ou menos isso aí...” 

 Nas falas, ficou explícito que os alunos sentem até mesmo em seus cotidianos e em seus 

imaginários a segregação presente no seio da cidade. O Aluno 1 da Escola 1, reforça que às 

vezes ele mesmo acha que está em outra Goiânia, demonstrando que o mesmo tem total ciência 

da fragmentação e das diferenças que existem na cidade. O Aluno 1 da Escola 2, citou um 

exemplo de uma rotina bastante comum de quem mora distante de seu local de trabalho, 

salientando que essas pessoas praticamente não tem direito à cidade, de circular e de consumir 

diferentes lugares no espaço urbano. O aluno 2 da Escola 1, cita a grande desigualdade que 

existe entre diferentes bairros da cidade, reforçando que até ele mesmo sofre com esse processo. 

 Além disso, foi debatida também a questão de alguns problemas ambientais cotidianos 

no interior da cidade de Goiânia, sendo citadas as questões das inundações e das poluições nos 

rios pelos alunos das duas escolas pesquisadas. Nesse assunto, um vídeo19 que mostrava a 

inundação do Córrego Botafogo no trecho que ele é canalizado foi apresentado. O objetivo, 

nesse caso, era mostrar que a ocorrência de alagamentos e inundações ao longo da cidade, era 

fruto da falta de planejamento no ordenamento urbano da cidade, somada à canalização de 

córregos, a impermeabilização do solo e a questão do relevo presente no local mostrado no 

vídeo, evitando então um possível senso comum que atribui ao grande volume de chuva como 

o grande causador desses problemas ambientais presentes no espaço urbano.  

 Atrelado às questões ambientais, o problema do racionamento e/ou falta de água nas 

casas foi outro tema a ser debatido. Nesse contexto, foi exposto um dado da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que aponta que 70% da água utilizada está 

na agricultura – sobretudo para o setor do agronegócio -, 20% para as indústrias e apenas 10% 

para consumo doméstico. Após a apresentação desses dados, os alunos prontamente reagiram: 

                                                             
19 https://www.youtube.com/watch?v=J-0QaSaLc-k 
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Aluno 1 (Escola 2): “Se a agricultura usa esse tanto de água, por que 

falta água pra gente no período da seca?  

Aluno 1 (Escola 1): “O engraçado é que as campanhas de economia da 

água é só pra gente, mas por que não fazem para as indústrias e para 

esses agricultores?” 

 Quanto à poluição e às queimadas, também citadas como problemas pelos alunos das 

duas escolas, foi explicado, brevemente, que a ocorrência desses transtornos se dá através da 

questão do desmatamento, da utilização desenfreada dos recursos hídricos por parte das 

indústrias e do agronegócio, além do manejo inadequado do esgoto que é despejado de forma 

inapropriada nos cursos hídricos da capital. 

 Esse momento de sistematização e de levantamento dos conceitos que foram acercados 

com o preenchimento dos questionários das práticas espaciais, foram de suma importância para 

explorar mais as vivências, ampliar concepções presentes no senso comum dos educandos, além 

de levar uma aula mais interativa e dinâmica que abordasse de forma mais íntima o cotidiano 

vivido e os dilemas percebidos pelos estudantes da EAJA.  

 A seguir, no próximo tópico, será discutida a etapa de síntese, além da realização de 

uma análise geral das atividades desenvolvidas, elencando as potencialidades e os pontos 

críticos que a sequência didática desenvolvida levantou ao ser trabalhada com os alunos dessa 

modalidade de ensino. 

3.2 A etapa de síntese e as ponderações levantadas pelos alunos 

 A etapa de síntese realizada no mês de Dezembro nas duas escolas, consistiu na 

aplicação de uma atividade (contida no apêndice D), que solicitava aos alunos a elaboração de 

dois textos. O primeiro pedia ao educando que falasse da cidade em que vive, destacando os 

pontos positivos e negativos, os problemas e os aspectos que poderiam melhorar dentro do seu 

espaço de vivência. Já o segundo texto, pediu que os estudantes escrevessem uma carta para o 

prefeito ou vereador cobrando melhorias ou indicando reivindicações e sugestões para uma 

melhor gestão da cidade. 

 Na aplicação, foram respondidas 27 atividades, sendo 11 na Escola 1, e 16 na Escola 2. 

É importante ressaltar que alguns alunos que não participaram das etapas de preenchimento do 

questionário socioeconômico e sobre suas práticas espaciais, participaram dessa atividade. 
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3.2.1 A etapa de sintetização na Escola 1 

 Conforme já mencionado, a Escola 1, teve 11 atividades respondidas pelos alunos. 

Durante a realização, alguns alunos demonstraram dificuldades em relação ao que foi pedido. 

Alguns alegaram que não conseguiam citar elementos em relação aos aspectos positivos e 

negativos da cidade. Isso, conforme vivenciado ao longo das observações das aulas, 

possivelmente é justificado pelo fato de que muitos alunos dessa escola são migrantes e estão 

há pouco tempo na cidade. Quanto à primeira questão as respostas foram as seguintes: 

Estudante A: Eu gosto muito de morar aqui, único problema é que tudo é muito caro, 

principalmente as passagens de ônibus. Gosto daqui também porque tudo é perto, fácil 

de resolver e fazer. Devia melhorar os ônibus, abaixar a passagem, abaixar os 

impostos, ter mais segurança e mais educação, saúde, escola e hospital. 

Estudante B: Goiânia é uma cidade muito boa de se morar. Eu moro aqui há mais de 

20 anos, tem lindas praças, cinemas, shoppings, avenidas, bares, é uma cidade com 

muita área verde e parques que somam 30% de seu território. A vegetação natural é 

típica do cerrado, plantas rasteiras e árvores esparsas e troncos retorcidos. É 

considerada a área urbana mais arborizada do país. 

Estudante C: Goiânia o Centro-Oeste do Brasil, aos meus olhos é um bom lugar de 

se viver, vários pontos de lazer, roteiros para passear com a família, uma cidade com 

ótimas estruturas, bom pra adquirir estudo, uma boa qualidade de vida, um bom 

trabalho, lugares bons para lanchar como restaurantes e pizzarias, sem falar das 

mulheres bonitas porque Goiânia é a capital das mulheres bonitas e sem dúvidas um 

bom lugar para construir negócios e uma família.  

Estudante D: Eu vivo em Goiânia há quase 40 anos, e cresci junto com ela e seus 

problemas e melhorias eu conheço bastante, a capital cresce cada dia mais junto com 

os problemas. Goiânia merece um tratamento por parte do governo bem maior para 

que tenha um futuro melhor para nossos filhos e netos e para mim também, pois estou 

estudando para que eu consiga viver mais alguns anos aqui com trabalho e dignidade 

como sempre tive e continuar com Goiânia sempre em movimento crescendo um 

pouco a cada dia. E se Goiânia aceitar as mudanças na educação que os nossos 

governantes e o governo federal deseja, talvez eu nunca consiga me formar para ter 

uma boa profissão com nível superior, mas eu ainda acredito no meu país e na minha 

cidade. 

Estudante E: Assim, eu gosto muito da cidade onde eu moro na beleza e na 

diversidade da cidade, eu acho que Goiânia é uma cidade boa de se morar e boa de 

serviço e uma ótima cidade segura e bem acolhedora com quem chega, Goiânia tem 

sua culinária diversificada com o famoso pequi, pamonha, é a terra do sertanejo. 

Agora sobre os problemas, Goiânia é uma cidade que precisa mudar um pouco sua 

cultura para que possa ter menos corruptos e ficar atenta à questão dos crimes e 

sequestros que melhoraram muito esses anos. 

Estudante F: Goiânia é uma cidade com muito verde e bastante praças, os goianos 

são bastante hospitaleiros, tem bastante boate para se divertir, shoppings centers. As 

praças são muito bem cuidadas e outras não, principalmente dos bairros afastados do 

centro. 

Estudante G: Pra mim Goiânia é uma lugar bom de se viver, tem muitas vagas de 

emprego, muitas escolas, praças, pessoas de lugares diferentes. Eu nasci aqui em 

Goiânia e não tenho muito com que reclamar, mas tenho algumas reclamações, por 
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exemplo: o trânsito, o transporte público, a superlotação em hospitais, o atendimento 

ruim em órgãos públicos. 

Estudante H: Goiânia é muito bom de se viver, é muito linda, as pessoas são muito 

prestativas com as pessoas que vêm de fora. Eu moro aqui porque eu gosto muito de 

Goiânia, mas falta muita sinalização para os motoristas que não tem muito o que fazer. 

Os problemas de Goiânia são muitos, como por exemplo: muito lixo nas ruas, a saúde 

pública está ruim, etc. 

Estudante I: Eu não tenho muito o que falar, mas o pouco que estou aqui só tenha a 

agradecer, pois fomos bem acolhidos, porque aqui em Goiânia tem pessoas muito boas 

e gosto muito de morar aqui, sou feliz, trabalho e estudo nesse colégio maravilhoso. 

Os problemas é que tem que ter mais transportes bons para nós andarmos e colocar 

mais seguranças para melhorar nosso dia-a-dia. 

Estudante J: A cidade de Goiânia é muito boa, apesar do Brasil ter um grande índice 

de desemprego. Em Goiás ainda se encontra muitas oportunidades de trabalho. Cidade 

com belas paisagens e uma história linda, lugar de se viver. Mas, apesar de tudo isso, 

tem seus problemas e defeitos, como por exemplo a má qualidade do transporte 

público, muitas faltas de sinalização, e um grande índice de assaltos à mão armada. 

Mas assim como todo conto de fadas, há um vilão, Goiânia é tipo isso, há falta de 

infraestrutura urbana, quando chove as ruas alagam, casas são invadidas pela água e 

sinaleiros param de funcionar causando um grande engarrafamento, muitos acidentes, 

prejudicando o pedestre, o mais frágil e menor no trânsito. 

 Analisando as respostas obtidas das atividades preenchidas, nota-se que muitos 

estudantes citam como elementos positivos a questão das opções de lazer e entretenimento. O 

Estudante B reforça que a cidade tem muitos shoppings, cinemas, bares, além da área verde 

presente nos parques urbanos, que também de constitui como opção de lazer para muitos 

goianienses. O Estudante C, aponta que a cidade tem muitas opções para o lazer em família, 

como bares, lanchonetes e pizzarias. Já o Estudante F indica como positivo a grande quantidade 

de shoppings espalhados por Goiânia, além da presença de muitas boates. 

 Também é perceptível nas respostas, a questão da identidade e pertencimento dos alunos 

em relação à cidade em que vivem. Os educandos A e H, apontam que gostam da cidade sem 

especificar, de forma precisa, os motivos que os fazem ter gosto de morar em Goiânia. A 

estudante D cita os seus 20 anos morando na cidade, e atribui o seu apreço à quantidade de 

opções de lazer e serviços existentes na capital. A estudante H gosta muito da cidade, pois a 

considera acolhedora com suas belezas e exuberantes paisagens. A estudante E, destaca como 

positivo a diversa e tradicional cultura culinária goiana, como um dos gostos que reforçam sua 

relação de pertencimento e identidade com a cidade. 

 A questão da migração para a cidade foi outro elemento mencionado à partir dos relatos 

elogiando a infraestrutura da cidade, junto com sua ótima questão de empregabilidade, o que, 

de certo modo, atrai muitos migrantes de outros estados como Bahia, Tocantins, Pará, 

Maranhão para viverem ou recomeçarem suas vidas em Goiânia. O aluno C aponta que a cidade 
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tem muita opção de trabalho, infraestrutura e de escolas, e reforça que a capital é um ótimo 

lugar para se viver e se constituir família. O estudante G aponta que a cidade tem muita opção 

de empregos, além de citar a grande quantidade de escolas. O estudante J aponta que apesar do 

grande número de desempregados no país, que ainda gera uma grande quantidade de pessoas 

presentes na informalidade, Goiânia vai na contramão desse problema, pois aqui, para ele, há 

uma grande empregabilidade existente. 

 As áreas verdes e as paisagens naturais presentes nos parques urbanos, e ao longo de 

Goiânia, foram elencadas como aspectos positivos pelos alunos B e F. O aluno B ressalta que 

30% do território goianiense é composto por área verde e ainda cita as características mais 

marcantes da vegetação típica do Cerrado – suas plantas rasteiras, vegetação esparsa e seus 

troncos retorcidos. Já a estudante F cita as praças e parques com uma grande quantidade de área 

verde e cita até uma desigualdade em relação à condição das mesmas. Para ela, as regiões 

periféricas não possuem esses equipamentos urbanos com zelo e cuidado por parte da 

Prefeitura. 

 Ao longo das respostas obtidas, nota-se que os alunos também não hesitaram em citar 

problemas que eles notam em seu dia-a-dia. Transtornos como a péssima qualidade do 

transporte público, os congestionamentos, a violência urbana, a baixa qualidade dos serviços 

públicos, as inundações e até mesmo o problema da corrupção foram lembrados pelos 

educandos. 

 A segunda questão solicitava aos educandos a elaboração de uma carta para cobrar 

melhorias e sugestões para o prefeito ou vereador. Um detalhe é que alguns alunos não 

conseguiram e/ou quiseram realizar essa atividade. As respostas obtidas para quem fez foram 

as seguintes: 

Estudante A: Eu penso que deveria melhorar a segurança, ter mais hospitais, mais 

escolas e melhorar os ônibus e abaixar a passagem. 

Estudante B: Iris Rezende nossa cidade está precisando de ruas melhores, melhoria 

na educação, tirar os moradores de rua, colocar mais creches. 

Estudante C: O que eu queria que melhorasse em Goiânia é melhorar a segurança, 

colocar mais sinalização nas ruas, mais escolas integrais para os jovens para que eles 

foquem em seu futuro e fiquem longe de problemas com a violência e com as drogas. 

Estudante D: Eu peço aos nossos vereadores, nosso prefeito e nosso governador que 

faça valer o voto do povo goiano que os elegeram fazendo mudanças e novos projetos 

voltados para a população de Goiânia e região que já sofre muito com a falta de 
oportunidades de estudar, trabalhar e viver com dignidade nessa cidade maravilhosa 

que eu amo muito. 
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Estudante E: Esta carta é para os vereadores saírem de seus gabinetes e andar pelos 

bairros para verem os problemas da população, são muitos bairros sem asfalto, sem 

água, sem esgoto, sem linha de ônibus. Falando em transporte coletivo, ele é de 

péssima qualidade, só veículos sucateados rodando, muitos atrasados e às vezes 

passam do nosso ponto. 

Estudante F: Senhor Iris Rezende, tenho algumas sugestões que talvez possa ajudar. 

A nossa capital se fizesse um recapeamento nas ruas em vez de ficar tapando buraco 

já seria um bom recurso para um melhor desempenho no trânsito. O transporte público 

se colocar ferrovias iria ajudar muito, precisando também refazer algumas 

sinalizações que já estão apagadas, precisando arrumar também algumas praças. 

Estudante G: O governante do Estado de Goiás é muito ruim e o prefeito precisa 

melhorar a educação, pagar melhor os professores e arrumar as ruas. 

Estudante H: Olha eu gostaria que o Iris tampasse todos os buracos da cidade porque 

quando chove tantas pessoas vem sofrendo, perdendo suas coisas, apesar que isso não 

significa muito, mas poxa, a gente trabalha tanto para depois vir as chuvas e levar e 

acabar com tudo que tínhamos. 

Estudante I: Bem, eu pediria melhorias no nosso péssimo transporte público que 

tivessem mais respeito com os passageiros e que os motoristas tivessem um 

treinamento adequado, pois nem todos se comportam bem. Não posso deixar de falar 

também a grande falta de segurança, pois ocorre muitos assaltos a pé mesmo, assim 

tirando dinheiro de um cidadão de bem que poderia ser o dinheiro um aluguel ou 

alimentos. Então porque o governo não cria um projeto, onde criaria um tipo de polícia 

24 horas como aqueles que trabalham nos terminais, que você aperta o botão e as 

polícias chegam rapidamente, poderia ter um desses nos pontos de ônibus. 

 Em geral, os alunos que realizaram essa atividade executaram-na no sentido de expor 

os problemas que eles percebem no cotidiano somados ao ávido desejo de serem erradicados. 

 Dentre os problemas mais citados, a qualidade do transporte coletivo foi um dos mais 

citados como passíveis de atenção por parte do poder público. O aluno A reforça a necessidade 

de melhorar a qualidade estrutural dos ônibus somados a diminuição das passagens. O estudante 

E é mais taxativo, e sugere que os governantes andem de ônibus para que eles mesmos sintam 

na pele os problemas existentes no transporte coletivo. A estudante F sugere a implantação de 

ferrovias, o que provavelmente implica na implantação de um metrô ou um VLT (veículo sobre 

trilhos) no sistema de transporte coletivo da cidade. Por fim, o estudante I atribui a falta de 

educação dos motoristas como o principal motivo da baixa qualidade do transporte público da 

cidade. 

 Presente no imaginário de grande parte dos goianienses, sobretudo na época das chuvas, 

os problemas com o asfalto, seja na sua ausência ou na grande quantidade de buracos nele 

existente, também foram citados como pontos de melhoria passíveis de atenção do prefeito e 

dos vereadores. O estudante E afirma que muitos bairros ainda estão sem asfalto. A aluna F 

pede mais atenção na hora de realizar o recapeamento das ruas, ao invés de tapar os buracos, 

procedimento comumente realizado pela prefeitura, mas que nada resolve a situação 

comprometida de algumas vias na cidade. Já o estudante G atribui a péssima qualidade do 
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asfalto ao governador de Goiás, o que mostra um pouco da sua ausência de conhecimento em 

relação às competências e incumbências de cada esfera administrativa do país. Já a estudante 

H, pede, de forma incansável, que o prefeito tape os buracos das ruas e avenidas, e ainda cita a 

questão das inundações que, para a aluna, é um problema que traz irreversíveis prejuízos para 

a população que está susceptível à esses transtornos. 

 A relação afetiva com a escola, ou a crença que o futuro do país está vinculado à uma 

boa condição na Educação, esteve presente nas reivindicações cobradas pelos alunos. O 

estudante A solicita a construção de mais escolas. Já o estudante B pede atenção em relação ao 

número de creches, problema bastante recorrente no cotidiano de muitas famílias que precisam 

ter com quem deixar os filhos, mas que enfrentam dificuldades em relação à grande demanda 

existente somada à baixa quantidade de vagas disponíveis. O estudante C ressalta que a 

implantação de mais colégios de tempo integral seria uma ótima solução para evitar com que 

crianças e adolescentes entrem no mundo das drogas. O estudante G, solicita que os professores 

sejam mais bem pagos e que tenham uma melhor condição de trabalho. 

 Outros problemas, como a falta de hospitais, a falta de segurança e a falta de sinalização 

das ruas, foram pelos estudantes. Em geral, nota-se que esses transtornos mencionados tem 

íntima relação com as práticas espaciais dos estudantes, conforme analisado na subuseção 2.4. 

3.2.1 A etapa de síntese na Escola 2 

 A aplicação das atividades na Escola 2, também ocorreu no mês de Dezembro, e foi 

respondido por 15 estudantes. Assim, como ocorreu na Escola 1, alguns alunos tiveram 

muitas dificuldades na resolução das atividades. Quanto às respostas obtidas na primeira 

questão que solicitava aos educandos uma visão geral da cidade em que vivem, as respostas 

foram as seguintes: 

Estudante A: Eu gosto de passear pela minha cidade de Goiânia e gostaria de dizer 

que eu gostaria que a saúde melhorasse para a população, que tivesse mais emprego e 

que melhorasse o transporte para melhorar nosso dia a dia aqui. 

Estudante B: Aqui eu gosto das feiras, das lojas, de alguns hospitais, mas tem que 

melhorar o atendimento nos cais” 

Estudante C: Minha querida Goiânia, cidade limpa, de pessoas boas, de ruas 

iluminadas e que tem muitas opções de lazer, shoppings para passear, com belas 

praças, cinemas com espaço e muitos tipos de entretenimentos, mas também tem seus 

problemas como qualquer outra metrópole, como alguns bairros sem saneamento, 

muitas ruas com bastante buracos, falta placas de sinalização, falta sincronização nos 

semáforos, as pessoas às vezes são mal educadas no trânsito pois não respeitam os 

pedestres, os idosos andam em pé nos ônibus e tem muitas quedas de energia, muitos 

lotes baldios com mato alto 
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Estudante D: Na onde eu moro é bom, e Goiânia é muito bom pois tem muitas coisas 

boas, tem muitos lugares que é pra sair com a família e com o namorado e com os 

amigos, ir pra festas, bares, etc. 

Estudante E: Eu acho que Goiânia é um lugar bem desenvolvido para trabalho, é 

muito grande, o bom dos lugares é que eles são bem movimentados, o ruim é que tem 

muitos assassinados e é muito perigoso, mas tem vários pontos para visitar, eu gosto 

muito do zoológico, os problemas que eu tenho é porque os lugares que eu gosto é 

muito longe da minha casa. 

Estudante F: A cidade em que eu vivo é muito desenvolvida para trabalho, para 

transporte, é uma cidade que muitas pessoas de fora vem em busca de trabalho e é 

uma cidade grande e que muitas pessoas optam por morar aqui. O que eu gosto é que 

tem vários lugares para frequentar, com vários shoppings, parques para qualquer 

classe social. Mas o problema é que os lugares são muito longe e sempre precisa de 

transporte. 

Estudante G: Goiânia é um lugar lindo para se viver aqui em Goiânia, você tem 

oportunidade de conhecer lugares que você nunca viu. Aqui em Goiânia você faz 

documentos muito mais rápido, você acha um trabalho melhor, tem muitas opções de 

lazer e muito mais. Eu mesmo gosto de Goiânia porque tem muita coisa pra se fazer. 

Já o que deveria melhorar em Goiânia era o trânsito, posto de saúde, etc. 

Estudante H: Goiânia é bom demais, eu só quero que se ajeite as ruas, as praças, os 

postos de saúde, coloque mais policiais, acabar com o tráfico, que acabaria com as 

mortes e com os roubos. 

Estudante I: Goiânia merece uma melhora em muitas coisas, como as ruas, recolher 

mais o lixo, evitar o entupimento dos bueiros pra evitar as inundações, melhorar os 

parques de diversão e as praças que tão abandonadas. 

Estudante J: A cidade de Goiânia é uma cidade muito grande e linda. Mesmo com 

todos os problemas que convivemos no nosso dia-a-dia. Eu gosto muito de fazer 

passeios em lugares mais familiares tipo ir ao shopping, aos parques, etc... O que 

poderia melhorar aqui é a nossa segurança, saúde e educação, porque enfrentamos 

muitos absurdos em nossos dias como: ônibus cheios pois tem mais pessoas que do 

que transporte para elas, sem falar nos assaltos e nos roubos que somos submetidos 

dentro deles, horas e horas em terminais e pontos de ônibus. Nossa saúde é uma 

vergonha, chegamos nesses cais os médicos mal olham em nossas caras, não 
examinam os pacientes como devem ou a pessoa espera horas por um atendimento e 

em menos de 5 minutos você já sai do consultório com uma receita, nem dando tempo 

do médico olhar direito para nossa cara. 

Estudante K: Eu tenho dois anos que estou em Goiânia e eu gosto daqui. O trabalho 
tá um pouco difícil, mas com paciência logo encontrarei, tenho certeza disso. Uma 

coisa que não gostei aqui foi o atendimento nos hospitais, vi que muitos que trabalham 

por hospitais públicos porque são concursados nos maltratam, porque sabe que não 

serão demitidos. Os hospitais infantis, principalmente. Também na Educação, das 

escolas, tem que melhorar muito, principalmente porque não temos materiais para 

estudar, os professores que se quiser que se virem para nos ajudar, e por isso temos 

que agradecer à eles. 

Estudante L: Eu sou estrangeiro não sei muitas coisas em Goiânia, mas eu gosto de 

Goiânia porque o clima daqui parece com o do meu país. Se tem outro lugar como 

aqui quente eu vou gostar, mas se for frio não. Mas eu gostaria que a cidade tivesse 

mais árvores. 

Estudante M: A cidade de Goiânia oferece muitas oportunidades de emprego, tem 

muita opção de lazer e tem muita festa; 

Estudante N: Goiânia é uma cidade muito desenvolvida com muitas praças, lagos, 

parques, chopps, etc. Mas falta muita oportunidade de emprego tá muito difícil 

conseguir um emprego de carteira assinada é uma cidade muito perigosa, tem pouca 
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segurança e tem que ter melhoria nas escolas, nas creches, e tem que ter um maior 

cuidado com as nossas crianças. 

Estudante O: Eu amo Goiânia, gosto de passear fim de semana no multirama. E 
também no Goiânia 2 no parque para fazer caminhada e também pro Shopping Passeio 

das Águas. É a melhor cidade, minha Goiânia é maravilhosa. 

Estudante P: Pelo o que conheço, a cidade é boa pra sair e se divertir em vários 

lugares, é muito boa pra emprego, podia melhorar a segurança e também a coleta de 
lixo que é péssima, os motoristas são prepotentes pois não respeitam o próximo. Gosto 

de sair para caminhar nas praças, shopping, etc. A cidade tem muitas possibilidades 

para sair, muitos lugares lindos, setores mais limpos e organizados. Mas poderia 

melhorar colocando iluminação nas ruas, melhorar as estruturas das escolas e a 

sinalização pra passagem do aluno quando sair da escola. 

 Quanto à questão do acolhimento e do prazer de morar em Goiânia, o Estudante A 

afirma que gosta muito de passear pela cidade. A Estudante D afirma que gosta de morar aqui, 

pois é na cidade que a mesma desenvolve as suas relações sociais. Já o estudante O afirma que 

ama morar na cidade, e justifica isso pela sua rotina de ir ao Mutirama, pelas caminhadas que 

realiza no Parque Goiânia 2 e pelas idas ao Shopping. Por fim, a Estudante P reforça que seu 

apreço é devido à grande variedade de opções de lazer que a cidade possui somada às paisagens 

bonitas. Em linhas gerais, nota-se que, embora os alunos citem os problemas que vivenciam em 

suas rotinas, o contato humanizado, íntimo e individual pela cidade são os fatores que os fazem 

morar aqui. 

 Grande parte dos estudantes apontaram que as opções de lazer é um aspecto bastante 

positivo encontrado em Goiânia. A aluna B reforça que a cidade tem muitas feiras e opções de 

compras. O estudante C dá ênfase à quantidade de shoppings, praças e cinemas existentes no 

interior da capital; além disso, chama a cidade de metrópole, o que possivelmente foi uma 

denominação dada pelo porte e pelo destaque que o crescimento da cidade vem ganhando nos 

últimos anos. O estudante G, que possivelmente vem de outro estado, aponta que gosta da 

cidade porque já viu lugares que jamais havia visto em sua vida. A estudante M aponta que 

Goiânia tem muitas festas e muita opção de lazer. Os estudantes N, O e P, seguiram a mesma 

lógica dos relatos já apresentados.  

 Nas respostas, chama a atenção também a resposta do aluno L, que veio do Haiti para 

Goiânia em 2019, com o objetivo de aprender português e arrumar um emprego na cidade. 

Antes de elaborar seu relato, o aluno disse que por conta do pouco tempo não sabia muito sobre 

a capital. Entretanto, o mesmo apontou que o clima de Goiânia é bastante parecido com o de 

seu país, e sugere que a cidade tenha mais árvores para que o clima seja mais ameno. 

 Quanto aos aspectos negativos mencionados, chama a atenção que os principais 

elementos citados foram a péssima qualidade do transporte coletivo, a violência e a situação 
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precária da saúde pública. Em menor proporção, foram apontados problemas como as ruas com 

buracos, a falta de qualidade na educação, a falta de educação dos motoristas no trânsito, as 

inundações e as quedas frequentes de energia. 

 Em relação à segunda questão que solicitavam os alunos elaborarem uma carta para o 

prefeito e/ou vereador, as respostas foram as seguintes: 

Estudante A: Prefeito e vereadores vamos cuidar da nossa cidade para não deixar 

nossas ruas acabarem porque andam feias 

Estudante B: Colocar cata lixo para pegar móveis e outros lixos que as pessoas 

colocam na rua, colocar mais postos de saúde e cais, melhorar o atendimento do atende 

fácil20 para facilitar o check-in. 

Estudante C: Excelentíssimo prefeito Iris Resende”. Eu por meio desta venho lhe 

pedir um pouco mais da sua atenção para alguns problemas que vem acontecendo na 

cidade de Goiânia e que nesse exato momento vem ocorrendo na sua administração. 

Alguns problemas como falta de médicos no cais, ruas esburacadas, e no meu setor 

não tem esgoto, as ruas não tem faixas de pedestre, está tendo muita queda de energia, 

não tem policiais nas ruas e tem muito odor na ETE, muita poluição nas indústrias. 

Estudante D: Eu queria que você arrumasse as ruas melhor, posto de saúde, eu queria 

que você aumentasse os ônibus, queria que você desse um basta nos crimes, 

prendendo os bandidos, e queria que você fizesse Goiânia mais feliz. 

Estudante E: Olá prefeito! Bem, estou escrevendo esta carta porque estou sentindo 

falta do que você prometeu, por exemplo você não asfaltou algumas ruas, não ajeitou 

algumas pracinhas, etc. 

Estudante F: Olá, querido prefeito! Boa noite! Estou escrevendo esse bilhete para 

cobrar o que você prometeu fazer quando se candidatou como prefeito. As obras que 

o senhor não fez ainda, pois existem pracinhas abandonadas cheia de mato e muito 

perigosas. E venho aqui te pedir melhorias para o meu setor São Judas Tadeu. 

Estudante G: Senhor prefeito, moro em Goiânia e moro na rua São Jorge, no Setor 

São Judas Tadeu. Eu gostaria que o senhor melhorasse o posto de saúde. As pessoas 

estão morrendo só de ficar em fila, e isso é muito ruim pra nós, então eu penso que o 

senhor fazia isso e além do mais, melhorar também o trânsito porque as pessoas não 

respeitam mais e são sem educação e não respeitam o ciclista.  

Estudante H: Eu queria mais polícia na rua pra acabar com os roubos e com as mortes 

na cidade, também solicito à prefeitura pra ajeitar os bueiros, as pracinhas e os 

postinhos de saúde. 

Estudante I: Como eu já disse, tem que melhorar a sinalização que tendo muito 

acidente em lugares sem isso, tá faltando muito sinal de pare, sensor de velocidade, 

para aumentar o respeito porque tem gente que fura o sinal e tá faltando faixa de 

pedestre. 

Estudante J: Sr. Prefeito Iris Resende, venho através dessa breve carta cobrar 

melhorias a nossa cidade. Para que Goiânia melhore precisa investir muito em quatro 

coisas primordiais que são: saúde, educação, segurança pública e transporte público. 

São as coisas que nós cidadãos mais dependemos, porque a maioria da população é 

atingida pela baixa renda e não tem condições de ter um plano de saúde ou um veículo 

próprio. Nossos professores deveriam ser mais valorizados e mais bem pagos para que 

o ensino pudesse evoluir mais. Os transportes públicos nem se fala com o show de 

horrores que passamos todos os dias com superlotação, com a insegurança. Vivemos 

                                                             
20 O atende fácil é um órgão criado pela Prefeitura de Goiânia atender a população na resolução de burocracias 

relacionadas à serviços e instâncias administrativas vinculados ao munícipio. 
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em uma cidade onde pagamos nossos impostos em dia, mas somos reféns uns dos 

outros porque o medo e a insegurança domina. Então é o mínimo que esperamos do 

senhor, uma melhora nesses casos. 

Estudante K: Boa noite, prefeito. Nos ajude a melhorar os materiais na escola, 

principalmente para as crianças, os hospitais precisam de muitas coisas, e só o senhor 

indo olhar que vai ver, e vai sentir o que passamos quando precisamos levar os nossos 

filhos no atendimento público. Os ônibus nem sei o que fala de tão triste que tá, nos 

ajuda a melhorar nossa vida, tem muitas coisas, mas só fiscalizando pra saber. 

Estudante L: Prefeito de Goiânia, sei que não é fácil dirigir o mundo. Eu estou 

contente por ter um trabalho nessa cidade, então se tiver alguma coisa que aumente os 

empregos, Goiânia ficaria mais pra cima.  

Estudante M: Tem muito asfalto aqui no barro, tem que ter melhoria dos cais, 

frequentar o ambiente escolar, melhorar a estrutura das escolas e tá faltando também 

muita iluminação pública em muitos setores aqui da cidade. 

Estudante N: Eu queria falar um pouquinho, pois aqui tem que melhorar nas creches, 

nas escolas, a falta de água constante, a conta de energia tá vindo muito cara, os 

alugueis tá um absurdo, tá muito difícil conviver com um salário mínimo em Goiânia 

ainda mais a gente que tem criança pequena em casa pra cuidar. 

Estudante O: O prefeito deve dar mais conforto para a nossa cidade, mandar arrumar 

as ruas, a iluminação pública, melhorar a limpeza das ruas, melhorar o nosso 

transporte e melhorar o atendimento dos postinhos de saúde que é péssimo. 

Estudante P: Tem que melhorar os sinaleiros que são péssimos, colocar rampa para 
cadeirante porque são poucas as rampas, porque nem todo lugar tem, melhorar as 

faixas de pedestre porque a maioria estão apagada, a iluminação pública em certos 

lugares, melhorar também os buracos no asfalto, melhorar os postos de saúde, a 

segurança pública nos bairros que tem escolas, melhorar os atendimentos nas filas de 

postos de saúde e ter mais agentes de saúde nas ruas por causa das doenças da dengue. 

 Conforme esperado, a elaboração dos textos, seguiu a lógica da cobrança dos problemas 

citados na primeira questão. Entre os aspectos que, para os alunos, despertam a atenção, estão 

as condições da saúde pública, a condição precária do transporte coletivo, a violência e a 

insegurança das ruas e a falta de limpeza e zelo com ruas e praças. Outros problemas como a 

preocupação com a educação pública – o que demonstra afeto por parte dos alunos com a escola 

onde estuda -, a poluição atmosférica, a falta de iluminação pública em alguns logradouros e a 

falta de incentivo para o emprego, também foram citados pelos estudantes. 

 De modo geral, apesar de poucos conhecimentos científicos desses problemas, os alunos 

sabem reconhecer os transtornos que estão em sua volta. No momento de realização das 

atividades, ficou perceptível, que mesmo sabendo que essas cartas não chegariam ao prefeito 

ou vereadores, os alunos se sentiram parte da cidade quando tiveram iniciativa e esforço de 

reivindicar mudanças para os nossos representantes. Isso demonstra que o ensino de Geografia 

deve ser voltado para a formação cidadã, propiciando oportunidades e incentivos que façam os 

estudantes da EAJA terem ações incisivas e participativas no seio da cidade. 
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3.3 A pertinência da sequência didática a partir das práticas espaciais: o que ensinar sobre 

cidade e o urbano em Goiânia? 

 A partir das atividades realizadas em um modelo de sequência didática que contemple 

as práticas espaciais dos estudantes da EAJA, pondera-se que um ensino crítico capaz de 

fomentar reflexões dos alunos sobre os espaço em que vivem demanda um compromisso na 

elaboração dos conteúdos e conceitos relacionados à realidade dos educandos. Embora o 

Projeto Político Pedagógico da modalidade de ensino cite o cotidiano do aluno como ferramenta 

basilar no processo de ensino-aprendizagem, é importante que o docente adeque os conteúdos 

para o público-alvo dessas escolas. 

 Nesse ângulo de análise, é de suma importância trazer as práticas cotidianas desses 

alunos, já que essas experiências, quando apropriadas pelos docentes, pode ser um importante 

elemento formativo no desenvolvimento da capacidade de pensar o seu espaço vivido de forma 

geográfica. Como foi visto na etapa de observação das aulas, somadas as atividades propostas 

na mediação didática, trazer as vivências dos alunos dentro do espaço urbano é significativo no 

sentido de fazer esses estudantes internalizarem sentidos e significados sobre a cidade 

produzidos nessas experiências. Conforme argumenta Cavalcanti (2019) considerá-las no 

processo de ensino é a oportunidade de manter com os alunos o diálogo aberto e sincero, entre 

sujeitos efetivamente interessados e motivados para entender aspectos complexos dessas 

vivências. 

 Embora os alunos apresentassem algumas dificuldades no momento de preenchimento 

dos questionários e atividades aplicadas, além dos problemas de interpretação e pontuação 

visíveis durante a escrita das atividades propostas no momento de síntese, tais problemas de 

ordem interpretativa e gramatical, não anularam o interesse e a motivação dos alunos frente os 

debates promovidos sobre os dilemas, as problemáticas e as estruturas que produzem o espaço 

urbano e suas diferentes formas. 

 Sendo assim, é primordial trazer as práticas espaciais para o interior do Ensino de 

Geografia lecionado nas escolas da EAJA, pois a disciplina permite com que os alunos levantem 

discussões acerca das contradições e transtornos que eles enfrentam ao longo do dia-a-dia, que, 

de modo inicial, eram apenas entendidas sob a ótica de seu senso comum ou atrelado às suas 

vivências cotidianas. 

 Considerando as práticas espaciais como elementos balizadores para os conteúdos 

relacionadas à temática cidade, a subseção 2.4 abordou sobre a realidade espacial dos bairros 
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que abrigam as escolas-campo dessa pesquisa. Nesse caso surge o questionamento: quais foram 

as práticas espaciais comuns entre os alunos das duas escolas? A realidade espacial dos 

estudantes interferem em suas apropriações dos espaços? Quais os problemas, as inquietações 

e os desejos que esses alunos têm sobre sua cidade? 

 Quando perguntados sobre os locais que mais frequentam para fins de lazer e serviço, 

houve algumas diferenças interessantes. Os alunos da Escola 1, em nenhum momento, citaram 

os shopping centers como locais que costumam ir frequentemente, ao contrário dos alunos da 

Escola 2 que citaram o Shopping Passeio das Águas como um dos locais mais visitados. 

Considerando o contexto espacial dos dois bairros, essa resposta possivelmente pode ser 

explicada pelo fato do Setor Leste Vila Nova estar mais próxima das regiões mais dotadas de 

equipamentos urbanos da cidade, o que evidencia que os shopping centers não são as opções 

mais atrativas para esses alunos. Além disso, o Passeio das Águas é um ponto de referência 

muito importante para os moradores da Região Norte de Goiânia –onde situa a Escola 2 -, o que 

o faz ser muito procurado por esses estudantes. 

 Outra diferença encontrada refere-se ao acesso aos parques urbanos da cidade. Quando 

perguntados, os alunos da Escola 1 citaram vários parques – tais como o Botafogo, Lago das 

Rosas e o Bosque dos Buritis -. Os alunos da Escola 2 citaram somente o Parque Leolídio Di 

Ramos Caiado, situado a poucos quilômetros do colégio. Essa diferença apresentada aponta 

que, por conta da localização de seus bairros, os alunos da Escola 1 estão mais próximos dos 

Parques Urbanos de Goiânia, que em maioria, estão localizados na Região Sul da cidade. 

 Ainda nessa questão, chama atenção que os alunos das duas escolas, na categoria “outros 

locais” mencionaram também o zoológico e o teatro. Essas opções, provavelmente estão 

vinculados, aos passeios que a EAJA oferecem aos alunos durante o ano letivo, o que comprova 

que os passeios culturais possivelmente abrangem toda a rede de escolas municipais que 

ofertam essa modalidade de ensino. 

Em relação aos três lugares mais conhecidos de Goiânia por ordem de importância, nota-

se que os alunos da Escola 2 atribuíram importância ou conhecimento de locais que eles 

conhecem, que tem vivência, sejam eles de forma negativa ou positiva, ou que têm relação com 

as atividades realizadas na escola. Esses fatores, provavelmente, fizeram esses educandos 

citarem o Zoológico (4 alunos), o Teatro (2 alunos), o Rio Meia Ponte (2 alunos) e o Shopping 

Passeio das Águas (3 alunos). Já a Escola 1, conforme mostrado na Tabela 2, os alunos, 

responderam em uma perspectiva diferente, citando lugares que tem uma importância simbólica 
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ou material para a cidade, sem necessariamente citarem esses locais como espaços de 

apropriação, como foi o caso da menção ao Shopping Flamboyant, ao Parque Areião, à Praça 

do Avião e ao Estádio Serra Dourada. 

 Antes de analisar os problemas citados pelos alunos das duas escolas, é importante 

ressaltar que os problemas urbanos apontados pelos alunos das duas escolas apontam, de modo 

geral, os transtornos e distúrbios que a cidade enfrenta em seu dia-a-dia. Entretanto, nota-se que 

o contexto espacial de um bairro, junto com a sua localização e integração no espaço urbano, 

pode nos revelar problemas peculiares de acordo com a realidade vivida da pessoa. 

Nessa perspectiva, um dos aspectos que causou um certo espanto, refere-se à falta de 

menção da violência por parte dos alunos da Escola 1. Isso denota que o Setor Leste Vila Nova 

por ser um bairro mais centralizado e com um maior número de habitantes e equipamentos 

urbanos, implica em uma quantidade maior no efetivo de policiais. Ao contrário da Escola 1, a 

violência urbana foi um dos problemas mais citados pelos alunos da Escola 2, sendo 

especificados transtornos como roubos, assaltos e tráfico de drogas, indicando que o bairro e 

seu entorno sofrem frequentemente com esses distúrbios. 

Outro ponto que chama a atenção, e que está presente nos problemas apontados pelos 

alunos da Escola 1, é que nenhum estudante da Escola 2 apontou como problema a péssima 

qualidade do transporte coletivo. Provavelmente, isso indica que o uso do transporte coletivo 

não é tão frequente em seu dia-a-dia, levando-se em conta que grande parte desses estudantes 

são adolescentes e ainda não trabalham ou trabalham próximos de suas residências. 

Já um aspecto que aproxima bastante os alunos das duas escolas refere-se ao desejo dos 

mesmos de conhecer alguns lugares da Região Sul de Goiânia, conforme mostrado na figura 8. 

Essa região é considerada a zona mais nobre da cidade e que possui grande parte dos 

equipamentos urbanos da cidade.  
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Figura 10: Mapa dos lugares em comuns que os alunos gostariam de conhecer 

 

Também chama a atenção, que os educandos das duas escolas pesquisadas também têm 

vontade de conhecer os condomínios fechados. É fundamental reforçar, que a dinâmica de 

moradia dessas tipos habitacionais despertam um olhar curioso e pitoresco no aluno da EAJA 

que não tem oportunidade de visitar ou frequentar esses espaços. Essas evidências, indicam 

para Christan (2020) que: 

As práticas espaciais revelam, nesse processo de seletividade, as condições desiguais 

de uso e apropriação dos espaços urbanos. Elas podem ser um instrumento eficaz nas 

discussões sobre o direito de vivenciar e frequentar os lugares da cidade que não são 

iguais para todas as pessoas, em que muitas vezes o usufruto desse direito depende 

das condições socioeconômicas, da existência dos equipamentos urbanos, da 

qualidade e condições de conservação, da localização para que seja garantido o acesso 

aos bens e serviços da cidade. (CHRISTAN, 2020, p.166) 

Além disso, no momento de sistematização dos conteúdos, a questão da segregação 

socioespacial foi debatida colocando em discussão os lugares e os locais que os alunos das duas 

escolas desejam conhecer. Nesse contexto, algumas das falas dos estudantes são pertinentes e 

demonstram que os mesmos têm consciência dessa segregação que ocorre na cidade de Goiânia: 
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Aluno 1 (Escola 1): “Ah, professor, é até curioso, porque mesmo a 

gente querendo, não conseguimos ir aos lugares que queríamos, por 

conta do preço alto das coisas, aí é meio que uma barreira pra gente ir 

nesses lugares chiques. Às vezes, eu até acho que quando estou nesses 

bairros chiques, eu estou em outra Goiânia” 

Aluno 1 (Escola 2): “Eu acho que as pessoas que moram em regiões 

mais distantes sofrem essa coisa que você falou aí, agora pensa, o cara 

acordar 5 da manhã, pegar dois, três ônibus para chegar no trabalho às 

8. Chega no fim de semana esse cara não quer fazer nada, só descansar, 

e então ele não vive a cidade direito”  

Aluno 2 (Escola 1): “Eu acho que nós mesmos sofremos esse processo 

de segregação, porque pensa, por que nós não temos opções de lazer 

como praças limpas, ruas bem sinalizadas e hospitais adequados? Por 

que essas coisas boas, só existem nas regiões mais ricas da cidade? 

Acho que segregação é mais ou menos isso aí...” 

Nas falas, ficou explícito que os alunos sentem até mesmo em seus cotidianos e 

imaginários a segregação presente no seio da cidade. O Aluno 1 da Escola 1, reforça que às 

vezes ele mesmo acha que está em outra Goiânia, demonstrando que o mesmo tem total ciência 

da fragmentação e das diferenças que existem na cidade. O Aluno 1 da Escola 2, citou um 

exemplo de uma rotina bastante comum de quem mora distante de seu local de trabalho, 

salientando essas pessoas praticamente não tem direito à cidade, de circular e de consumir 

diferentes lugares no espaço urbano. O aluno 2 da Escola 1, cita a grande desigualdade que 

existe entre diferentes bairros da cidade, reforçando que até ele mesmo sofre com esse processo. 

Essas considerações reforçam ainda mais que a questão da segregação socioespacial transborda 

os limites locacionais e se expandem para as questões socioeconômicas.  

No momento de análise das atividades de síntese, nota-se também uma certa 

similaridade em relação às respostas obtidas. Elementos como o acolhimento e o apreço pela 

cidade, as múltiplas e variadas opções de lazer somadas as oportunidades de emprego que 

Goiânia possui, estão entre os elementos positivos mais mencionados pelos alunos no momento 

de preenchimento dos textos solicitados. Também foram destacadas a menção dos empregos e 

oportunidades nos relatos dos estudantes. É importante salientar, que muitos alunos da Escola 

2, também são migrantes e elogiam a facilidade de arrumar emprego na cidade, situação 

semelhante às falas dos alunos da Escola 1. 

 Desse modo, ao longo da pesquisa e das percepções obtidas, questiona-se o porquê de 

não estudar, de modo mais específico, o entorno da escola? Ou por que não estudar as causas 

das inundações que tanto assolam a vida dos goianienses no período de chuva? Por que não 
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estudar a construção do espaço urbano de Goiânia, no intuito de entender sua história e 

compreender as intencionalidades presentes nas formas presentes na cidade?  Será que inserir 

isso no currículo trabalhado não traria uma maior gama de elementos formativos voltados para 

a aprendizagem significativa desses estudantes? 

 Frente à esses questionamentos, é imprescindível que o currículo da EAJA contemple 

conteúdos geográficos que sejam pertinentes para os estudantes, visando a articulação de 

conceitos e temas com as práticas espaciais dos mesmos, dando sentido e criticidade a todo 

senso comum do estudante referente às suas experiências cotidianas em fenômenos geográficos 

que ocorrem em sua cidade. 

 Para isso, é de elementar importância que haja uma proximidade entre o educador e o 

aluno, na qual o docente tenha responsabilidade de levar o conteúdo científico de forma lúdica 

e dinâmica, apropriando-se das imagens cotidianas presentes no imaginário do aluno, levando-

as para o debate, para a discussão, de forma que o aluno participe desse processo de ensino-

aprendizagem. 

 Como já foi visto, Goiânia, enquanto capital, traz consigo, em sua incipiente história, 

uma série de problemáticas, dilemas, transtornos, contradições e intencionalidades que estão 

presentes em suas formas e conteúdos. Desse modo, a cidade traz uma série de conceitos 

geográficos que explicam um pouco de sua complexidade enquanto espaço urbano. 

 Conforme já exposto na proposta de sequência didática, conteúdos como a produção do 

espaço urbano, a periferização, a segregação socioespacial, as causas dos problemas urbanos 

e/ou ambientais, as centralidades urbanas, as relações de consumo, as concepções de espaço 

público e privado, podem ser muito bem trabalhadas quando consideradas os contextos e as 

realidades da cidade em que o aluno vive, tornando a compreensão desses conceitos geográficos 

mais acessíveis. 

 Perante à essas considerações, é importante destacar que no momento de síntese, os 

alunos não hesitaram em apontar problemas que foram discutidos no momento de 

sistematização dos conteúdos. Embora as considerações estivessem em um nível de senso 

comum, averiguou-se que os alunos sentem as problemáticas da cidade a partir de suas práticas 

espaciais, e, conforme destacado nas subseções 3.1.1 e 3.1.2, grande parte deles sabem 

argumentar de forma crítica sobre a dinâmica e a produção do espaço urbano de Goiânia.  
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 Desse modo, considera-se que o ensino de cidade atrelado à temática cidade tem um 

papel primordial, pois implica pensar o espaço geográfico e entender seu respectivo processo 

de produção. Sendo assim, apropriar-se das práticas espaciais e utilizá-los como referência para 

ensinar Geografia, permite que o objeto de conhecimento tenha conexão com a vida cotidiano, 

tornando-o acessível, crítico e significativo para os alunos. 

 Portanto, considera-se pertinente refletir acerca do currículo que é trabalhado nessas 

escolas, pois conforme já relatado na pesquisa, os alunos nos momentos da atividade, se 

mostraram engajados e interessados em compreender elementos geográficos presentes em seu 

cotidiano, e também se mostraram empenhados, mesmo que de forma superficial, em trazer 

soluções e sugestões para os problemas urbanos que são enfrentados em suas rotinas. 

Considerações finais 

 Trabalhar com a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos, certamente, ao longo da 

pesquisa, foi um desafio intrigante. Ao longo da minha rápida – até então – experiência como 

docente, e como pesquisador, jamais me deparei com uma modalidade de ensino tão complexa, 

instigante e inspiradora. Durante a pesquisa, ficou claro que a EAJA é uma modalidade de 

ensino que envolve desafios, anseios, esperanças e sonhos de adolescentes, jovens e adultos que 

sonham com um futuro melhor. 

 Conforme já falado, a Educação de Jovens e Adultos no país, ao longo de sua história, 

tem suas raízes fincadas no mundo do trabalho, do acolhimento e da assistência ao adolescente, 

jovem e adulto iletrado ou com baixa escolaridade. Em seu momento de efetivação e 

consolidação no contexto educacional brasileiro, a modalidade de ensino carregou e carrega até 

hoje as marcas do preconceito, das concepções vazias e de julgamentos que inferiorizam e 

julgam o seu público participante. 

 Ao longo das leituras realizadas e dos dados obtidos, nota-se que a EAJA tem uma forte 

vinculação com os trabalhadores, com os adultos que gostam de ir à escola para aprender mais 

e dos mais jovens, que apesar de aparentarem ser desinteressados, estão ali para progredir na 

vida buscando um futuro mais digno e decente em suas trajetórias. 

 Nesse sentido, percebe-se uma grande diferença em relação ao ensino convencional, 

pois os alunos que estão ali querem um ensino voltado para sua realidade, para o seu cotidiano, 

que dê sentido e significado às suas experiências diárias ao longo de suas rotinas. Nesse sentido, 
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a pesquisa procurou ao máximo explorar as práticas espaciais dos educandos da EAJA, 

relacionando-as com conceitos e conteúdos relacionados ao ensino de cidade. 

 Ficou nítido, no momento de preenchimento das atividades, que os alunos tinham uma 

ampla gama de dilemas, problemas, contradições e vivências na cidade em que vivem, trazendo 

conhecimentos cotidianos capazes de serem estudados de forma crítica, um conhecimento 

sistematizado de suas realidades. É nesse momento que os professores devem trazer a 

possibilidade de trazer os conhecimento científicos que se relacionem com as práticas espaciais 

desses alunos, pois conforme relatado na pesquisa, os mesmos estão motivados a aprender, 

discutir e polemizar os fatos de seu cotidiano. 

 Essa motivação e relação com o cotidiano fez com que os momentos de execução das 

atividades trouxessem reflexões acerca das formas e funções presentes no espaço urbano 

percebidos pelos estudantes. Desse modo, aprender sobre as causas que resultam nos longos 

engarrafamentos, ou ter uma visão crítica sobre a segregação socioespacial presente na cidade 

ou até mesmo entender os motivos que impedem os educandos a ter acesso aos diversos tipos 

de lugares, deixam claro que as práticas espaciais desses estudantes devem ser integralmente 

contempladas nos planejamentos e diretrizes curriculares elaborados para essa modalidade de 

ensino. 

 A discussão de temáticas sobre a Cidade de Goiânia foi indispensável para as discussões 

promovidas nas aulas, já que possibilitou problematizar e sistematizar muitas das situações 

presentes na capital e que decorrem de inúmeros processos urbanos, políticos, culturais, 

econômicos, históricos e sociais. 

 Ao longo da execução das etapas da sequência didática, nota-se que os alunos dessa 

modalidade de ensino tem um amplo interesse em discutir os fatos que ocorrem em seus 

cotidianos. A partir desse engajamento, considera-se que foi possível explorar um pouco do 

senso comum desses educandos e transmutá-los em concepções científicas críticas e 

concatenadas aos processos urbanos que dão forma e ritmo a dinâmica urbana da cidade. 

 Foi evidente que, apesar da dificuldade dos alunos em compreenderem as questões 

solicitadas, e complexidade encontrada por eles na escrita e argumentação de suas ideias, os 

mesmos contribuíram de forma significativa no processo de elaboração e sistematização da 

sequência didática utilizada para mediar as atividades realizadas nas aulas que foram 

concedidas pelos os dois professores das duas escolas. 
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 Portanto, é importante destacar que as percepções dos educandos foram relevantes 

durante a execução das atividades, pois despertou nos mesmos mais inquietações e 

problematizações acerca de seus espaços vividos. Isso demonstra que a educação deve ser 

articulada e integrada com as práticas espaciais dos alunos, fazendo com que os alunos se sintam 

pertencentes à dinâmica da cidade junto com seus processos de transformação. Para isso, os 

docentes dessa modalidade de ensino devem estar antenados às suas realidades e ao seu entorno, 

fazendo com que as aulas de Geografia seja um momento de reflexão, diálogo e 

problematização que reforcem a importância dessa disciplina no seu dia-a-dia. 

 De modo geral, notou-se que os alunos da EAJA se sentiram motivados e instigados 

quando conteúdos relacionados sobre a cidade em que vivem foram apresentados no modelo de 

sequência didática proposto. Além disso, as aulas que trabalharam essa proposta, foram 

significativas, problematizadoras e ampliaram um pouco do senso comum dos educandos sobre 

alguns elementos do espaço urbano. Essa evidência, constatada ao longo da análise e das etapas 

traçadas na sequência didática, permite afirmar que as práticas espaciais dos alunos da EAJA 

tem uma relação muito próxima com o ensino de Geografia, pois possibilitou nas aulas, que o 

conteúdo estivesse bastante próximo da realidade vivida dos estudantes. 

 Essas considerações sobre os resultados da pesquisa certamente permitem visualizar 

uma continuidade nesses estudos. Para dar sequência nesse trabalho, muitas questões podem 

ser estudadas, tais como a análise da prática pedagógica dos professores de Geografia frente à 

dinâmica dessa modalidade de ensino, ou a proposição de atividades práticas que envolvam 

esses alunos ou até mesmo a utilização de várias metodologias de ensino voltadas para o estudo 

da temática cidade, podem ser objetos de estudos de futuros trabalhos que envolvam as 

temáticas analisadas nessa dissertação. 

 Por fim, é de fundamental importância que as práticas espaciais sejam apropriadas para 

levar ao aluno dessa modalidade de ensino à uma aprendizagem significativa, ou seja, levar os 

educandos a discutirem sua rotina e sua realidade dando motivação e estímulo para o processo 

de ensino-aprendizagem. 
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ANEXOS 

1 – Plano de curso do professor de Geografia da Escola 1 

 

 

Fonte: Escola 1, 2019. 
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2 – Plano de curso da professora de Geografia da Escola 2: 

Fonte: 

Escola 2, 

2019 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: 

Questionário socioeconômico: 

1ª parte 

1-  Idade: 

2- Sexo: Masculino (  ) ou Feminino (  ) 

3- Em termos de etnia, como você se considera: (  ) Branco (a), (  ) Negro (a), (  

) Pardo (a), (  ) Amarelo (a), Indígena (  )  

4- Qual sua renda familiar: (  )  ½ a 1 salário mínimo (R$ 499,00 a R$ 998,00), 

(  ) Até 2 salários mínimos (R$ 1996,00), de 2 a 3 salários (R$ 1996,00 a 

2994,00), Acima de 3 salários (R$ 2994,00 ou mais) 

5- Trabalha? Sim (  ) Não (  )  

6- Se sim, em qual lugar você trabalha? 

7- Qual função realiza? 

8- Qual a carga horária semanal? 

9- Possui filhos? Sim (  ), Não (  )  

10- Qual é o bairro onde você mora? 

11- Qual é o bairro onde você trabalha? 

12- Quanto tempo demora o trajeto de sua residência ao local de trabalho? 

13- Qual o meio de transporte utiliza para vir a escola?  

14- Por que você escolheu estudar na Educação de Jovens e Adultos?  

15- O que você faz com maior frequência no momento de lazer ou no final de 

semana? 
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Apêndice B - Roteiro de observação: 

I – Estrutura da Aula: 

1. Tema: 

2. Quantidade de alunos: 

 

II – Método de Ensino: 

 

1. Tipo de aula: (  ) Exposição Oral   (  )  Trabalho em Grupo  (  ) Atividades Práticas  

2. Material utilizado na aula e sua utilização. 

 

  III – Mediação Pedagógica 

1. Como é a participação dos alunos? 

2. O professor explora o cotidiano do estudante? Se sim, qual a relação que foi 

estabelecida do conteúdo da aula com o cotidiano? 

3. Como se desenvolvem as atividades em sala de aula? 

(  ) Exercícios do LD  (  ) Leituras de Textos de Apoio  

(  ) Elaboração de Cartazes (  ) Dinâmicas   (  ) Outro 
Fonte: Gomes (2019). 

 

Apêndice C – Questionário sobre as práticas espaciais 

Escola: _____________________________________ 

1 -Quais são os 5 lugares em Goiânia que você mais costuma frequentar para lazer, 

serviço, onde? 

2 - Na sua opinião, quais são os 3 lugares ou pontos mais conhecidos de Goiânia 

por ordem de importância? 

a)_____________________________________________ 

b)_____________________________________________ 

c)_____________________________________________ 

3 - Cite e fale de 3 problemas urbanos e/ou ambientais que a cidade tem: 

a)_____________________________________________ 

b)_____________________________________________ 

c)_____________________________________________ 

4 - Cite 3 lugares e/ou bairros de Goiânia que você gostaria de ir e que ainda não 

conhece. 

a)________________________________________________ 

b)________________________________________________ 

c)________________________________________________ 
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Apêndice D: 

Atividade de sintetização 

Escola:________________________________________________ 

1 – Elabore um texto falando da cidade que você vive (o que você acha dela, o que você 

gosta, fale também dos seus problemas e o que você acha que deveria melhorar em 

Goiânia). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 – Faça uma breve carta, que você mandaria para um prefeito ou vereador, cobrando 

melhorias ou indicando sugestões para fazer a cidade de Goiânia, um lugar melhor pra se 

viver. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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