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RESUMO 

 

O presente trabalho é constituído de uma discussão que permeou durante o Mestrado 

Profissional em Ensino na Educação Básica do Programa de Pós-Graduação Stricto Senso do 

CEPAE/UFG entre os anos de 2018 a 2021, sobre o ensino de Geografia contextualizado ao 

lugar de vivência e convivência dos alunos, no processo de construção do conceito geográfico 

de Lugar. Entendemos que o vínculo entre o ensino de Geografia e a realidade do aluno nos 

permite analisar de forma ampla o espaço geográfico para a compreensão de suas dinâmicas, 

possibilitando que o aluno possa compreender e atuar em sua realidade. Sendo assim, como o 

ensino de Geografia, articulado ao lugar de vivência e convivência dos alunos, pode 

potencializar e contribuir para a construção de conhecimentos? Nesse sentido, a pesquisa teve 

como objetivo analisar o processo de construção do conceito geográfico de Lugar, por meio 

do lugar de vivência e convivência dos alunos indígenas e não indígenas do 1º ano do Ensino 

Médio, os quais fazem parte do espaço contíguo entre o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso e a Aldeia Karajá Buridina. O Colégio e a Aldeia estão na Terra Indígena (TI) Karajá 

de Aruanã I, na cidade de Aruanã-GO. A pesquisa foi realizada com os seguintes 

procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica com o intuito de investigar o tema em 

questão; observação direta e participante do ambiente escolar; análise documental do Projeto 

Político-Pedagógico do Colégio Estadual Dom Cândido Penso; entrevistas com os professores 

com o objetivo de estabelecer uma perspectiva em relação aos trabalhos pedagógicos 

realizados no colégio; aplicação de um questionário aos alunos do 1º ano A do Ensino Médio, 

do ano de 2020, com o intuito de analisar as interações entre o ensino de Geografia e sua 

realidade. Percebemos, por meio da análise dos resultados adquiridos com estes 

procedimentos, que vários obstáculos inviabilizam o elo entre o ensino e o lugar de vivência e 

convivência dos alunos. Diante dos resultados obtidos e analisados nesta pesquisa, foi 

estabelecida como princípio a elaboração do produto educacional. Esse produto é uma 

sequência didática, intitulada Iny e Tori como protagonistas da construção do Lugar de 

vivência-convivência. 
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ABSTRACT 

 

The present work is constituted by a discussion that permeated during the Professional 

Masters in Teaching in Basic Education of the Graduate Program Stricto Senso of 

CEPAE/UFG between the years 2018 to 2021, about the teaching of Geography 

contextualized to the place of experience and coexistence of students, in the process of 

building the geographical concept of Place. We understand that the link between the teaching 

of Geography and the student's reality allows us to broadly analyze the geographic space in 

order to understand its dynamics, enabling the student to understand and act in their reality. 

Therefore, how can the teaching of Geography, articulated with the students' place of 

experience and coexistence, enhance and contribute to the construction of knowledge? In this 

sense, the research aimed to analyze the process of construction of the geographical concept 

of Place, through the place of experience and coexistence of indigenous and non-indigenous 

students in the 1st year of High School, who are part of the contiguous space between the 

College. State Dom Cândido Pensa and the Karajá Buridina Village. The College and the 

Village are in the Karajá de Aruanã I Indigenous Land (TI), in the city of Aruanã-GO. The 

research was carried out with the following methodological procedures: literature review with 

the aim of investigating the topic in question; direct and participant observation of the school 

environment; documental analysis of the Political-Pedagogical Project of Colégio Estadual 

Dom Cândido Pensa; interviews with teachers in order to establish a perspective in relation to 

the pedagogical work carried out at the school; application of a questionnaire to students from 

the 1st year A of High School, from the year 2020, in order to analyze the interactions 

between the teaching of Geography and its reality. We realized, through the analysis of the 

results acquired with these procedures, that several obstacles make the link between teaching 

and the students' place of experience and coexistence unfeasible. In view of the results 

obtained and analyzed in this research, the elaboration of the educational product was 

established as a principle. This product is a didactic sequence, entitled Iny and Tori as 

protagonists in the construction of the Living-living place. 

 

Keywords: Teaching Geography. Place. Living-living place. Aruanã-IL Karajá. 
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INTRODUÇÃO 

   

A presente dissertação busca trazer uma discussão sobre o ensino de Geografia no 

processo de construção do conceito geográfico de Lugar, por meio do lugar de vivência e 

convivência entre os alunos indígenas e não indígenas (Tori)1. O locus da pesquisa empírica 

foi a relação/interação espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia 

Karajá Buridina na cidade de Aruanã-GO.   

A cidade de Aruanã está localizada no noroeste do estado de Goiás, na microrregião 

do rio Vermelho, limítrofe ao estado do Mato Grosso, na margem direita do rio Araguaia, a 

aproximadamente 315 km da capital Goiânia. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2020), a cidade tem uma população de aproximadamente 

10.000 habitantes. 

O colégio e a aldeia são vizinhos e estão localizados no centro da cidade de Aruanã, 

mais precisamente dentro da Terra Indígena Karajá (TI) de Aruanã I, do povo Karajá2, da 

etnia Iny3. Esse lugar é compartilhado por indígenas e não indígenas. 

O Colégio Estadual Dom Cândido Penso constitui-se como um ambiente escolar que 

compartilha essa realidade de uma espacialidade singular. Essa singularidade espacial nos 

instiga a refletir sobre o papel da escola em nossa sociedade. A escola, por sua vez, tem como 

pressuposto o acesso a saberes diversos, por meio dos conteúdos sistematizados trabalhados 

pelas diversas disciplinas. 

Diante desta singularidade socioespacial, esta pesquisa busca trabalhar com a 

seguinte problemática: como o ensino de Geografia, por meio do lugar de vivência e 

convivência dos alunos indígenas e não indígenas, pode contribuir para o processo de 

construção do conceito geográfico de Lugar? 

O que me instigou à escolha do objeto da pesquisa foi a necessidade de intervir no 

processo de ensino-aprendizagem em Geografia na unidade escolar, da qual faço parte. Meu 

anseio era, por meio do ensino de Geografia, tornar mais significativa a relação entre o 

conteúdo e o contexto dos alunos. Isso porque compreendo a existência de uma contiguidade 

espacial no meu âmbito de trabalho como professor.  

 
1 Nome dado pelos Karajá para designar os não indígenas ou homem branco. 
2 O nome Karajá não é a autodenominação original, é um nome tupi que se aproxima do significado de "macaco 

grande". Segundo Silva (2017), essa nação indígena já era chamada pelos colonizadores pela grafia de 

“Caraiaúna” ou “Carajúna” entre os séculos XVI e XVIII. Ehrenreich, em 1888, sugeriu o nome de “Carajahí”, 

mas a grafia Karajá, como conhecemos, foi criada por Krause em 1908. 
3 É a autodenominação do povo indígena que conhecemos como Karajá, que significa “nós” em Inyrubé – a 

língua materna da nação Iny. 
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Para o processo de ensino-aprendizagem em Geografia, procura-se, como nas 

disciplinas no geral, relacionar seus conteúdos ao cotidiano dos alunos.  

O conceito geográfico de Lugar (lugar de vivência) nos possibilita analisar o espaço, 

mediante as práticas sociais que permeiam os sujeitos em seu cotidiano. Isso nos revela suas 

percepções, sentimentos e compreensão do mundo, a partir do lugar vivido e convivido pelos 

alunos.  

A contiguidade espacial como conceito geográfico de análise espacial é, nessa 

pesquisa, uma das possibilidades de compreender a dinâmica da singularidade espacial entre o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina. A proximidade espacial do 

colégio e da aldeia possibilita a vivência e convivência de alunos indígenas e não indígenas. 

No contexto da pesquisa empírica, este espaço contíguo existente em Aruanã é 

pensado como possiblidade para o ensino de Geografia, uma vez que se constitui o lugar de 

vivência e convivência dos alunos indígenas, não indígenas e do professor/pesquisador.  

Compreende-se que a contiguidade espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso e a Aldeia Karajá Buridina pode ser contextualizada e exemplificada nos conteúdos 

sistematizados do ensino de Geografia em sala de aula.  

Para Cavalcanti (2016), o ensino de Geografia pode possibilitar aos alunos a 

capacidade de criar vínculos entre seu espaço vivido e seus conteúdos sistematizados. A 

sistematização desses conteúdos também requer uma perspectiva de contextualização desta 

espacialidade vivida e convivida pelo aluno. 

A leitura e interpretação dos alunos, de forma crítica e reflexiva de seu espaço vivido 

e convivido, conecta-os ao mundo, articulando a “compreensão do lugar para compreender o 

mundo” (CALLAI, 2000, p. 71). Desse modo, o locus de nossa pesquisa, o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso, e a Aldeia Karajá Buridina constituem-se em um lugar que necessita ser 

compreendido pelos alunos em sala de aula. Isso cria uma possibilidade concreta de 

aprendizagem, permitindo aos alunos desenvolver questionamentos sobre as relações 

estabelecidas em seu espaço geográfico local, regional ou global. 

O ensino de Geografia também pode propiciar uma reflexão que abrange a realidade 

e as suas múltiplas relações sociais, econômicas e culturais que dinamizam a espacialidade 

dos alunos, assim: 

 

[...] ela deve trabalhar com a realidade do aluno, uma realidade de múltiplas 

relações, [...] todas as dimensões que compõem a forma de viver e o espaço que a 

cerca. O aluno deve ser inserido dentro daquilo que está estudando, proporcionando 

a compreensão de que ele é um participante ativo na produção do espaço geográfico 

(STRAFORINI, 2008, p. 81).   
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Entendemos que os alunos necessitam compreender que são participantes ativo na 

construção do espaço geográfico. Por isso, é importante promover a leitura e a interpretação 

crítica e reflexiva do seu lugar vivido e convivido. A realidade das múltiplas relações 

necessita ser estudada pelos alunos, de forma intrínseca ao ensino de Geografia, para que 

possam compreendê-las e modificá-las. 

Diante dessas considerações, propomos as seguintes problematizações:  

• Como o ensino de Geografia, articulado ao lugar de vivência e convivência dos 

alunos, pode contribuir para a construção de conhecimentos? 

• Como o ensino de Geografia pode atuar para problematizar a organização 

socioespacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso, no 1º 

ano do ensino médio? 

• Como podemos propiciar práticas pedagógicas que possam desenvolver um 

pensar crítico para a produção de novos saberes? 

A reflexão sobre essas questões nos remete a um novo questionamento: as práticas 

pedagógicas adotadas no Colégio Estadual Dom Cândido Penso conseguem atingir esses 

objetivos diante das problemáticas aqui apresentadas? 

Com o objetivo de responder parcialmente às questões apresentadas anteriormente, a 

dissertação está organizada em três capítulos: o primeiro, intitulado “A formação 

socioespacial: da aldeia Buridina à cidade de Aruanã”, apresenta uma perspectiva do processo 

de surgimento da cidade de Aruanã-GO e da Aldeia Karajá Buridina. Compreendemos que a 

formação desses espaços geográficos pode contribuir para um melhor entendimento da 

realidade dos alunos indígenas e não indígenas do Colégio Estadual Dom Cândido Penso, 

campo da pesquisa empírica. Também vamos apresentar como ocorreu o processo de 

constituição desse lugar de vivência e convivência. 

No segundo capítulo, dialogamos com os conceitos geográficos de lugar (lugar de 

vivência) e contiguidade espacial, com o objetivo de refletir sobre novas possibilidades de 

pensar o ensino de Geografia na educação básica. Dessa forma, salientamos a importância do 

lugar de vivência e convivência dos alunos no processo de construção do conceito de lugar. 

Analisamos também a espacialidade entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso, tendo como base de argumentação o conceito de contiguidade espacial. 

Por fim, veremos a relevância de constituir possíveis propostas de mediação didática no 

processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 
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No terceiro capítulo, pautamos a elaboração de um produto educacional no formato 

de uma sequência didática. As etapas desta elaboração são: a conceituação da pesquisa 

participante; a diagnose da escola campo e a coleta e análise de informações da pesquisa 

empírica. 

Em seguida, são apresentadas as considerações finais, que destacam as reflexões 

sobre os resultados da pesquisa. 

Nos apêndices, apresentamos os instrumentos utilizados na pesquisa empírica para a coleta de 

dados. São eles: Apêndice A – produto educacional “Iny e Tori como protagonistas na 

construção do lugar de vivência-convivência”; Apêndice B – Questionário aplicado aos 

alunos; Apêndice C – Entrevista com os professores; Apêndice D – Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (TALE); e Apêndice E, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

Nos anexos, apresentamos os documentos exigidos para a submissão ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP), necessários para garantir a lisura, idoneidade e veracidade das 

informações obtidas e apresentadas nesta pesquisa, sendo: a Carta de Anuência, no Anexo A; 

a folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos, no Anexo B; o Parecer de 

Aprovação da Pesquisa, no anexo C, e o Termo de Anuência da Instituição, no Anexo D.    
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 CAPÍTULO 1: 

A FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL:  

DA ALDEIA BURIDINA À CIDADE DE ARUANÃ 
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Nesse capítulo, temos como objetivo apresentar o processo de surgimento da cidade 

de Aruanã-GO e da Aldeia Karajá Buridina. Compreendemos que a formação desses espaços 

geográficos pode contribuir para um melhor entendimento da realidade dos alunos indígenas e 

não indígenas do Colégio Estadual Dom Cândido Penso, campo da pesquisa empírica. 

Também vamos apresentar como ocorreu o processo de constituição desse lugar de vivência e 

convivência. 

Temos a perspectiva de compreender os aspectos geográficos e históricos e seus 

acontecimentos em diferentes contextos. Para isso, utilizaremos como base bibliográfica 

autores que utilizam uma abordagem geográfica regional, tais como: Artiaga (1947), Barreira 

(1997), Estevam (2004), Moreira (2005), Palacin (2008), Portela (2006), Rocha (2016) e 

Teixeira Neto (2002). 

O estudo dos autores mencionados evidencia os contrastes resultantes no processo de 

formação do território goiano, destacando seus múltiplos processos relacionados às 

contradições da sua formação.  

No processo de formação socioespacial de Aruanã, pretendemos analisar o   

surgimento da cidade e sua dinâmica de desenvolvimento, os quais foram moldados intrínseca 

e simultaneamente com a Aldeia Karajá Buridina ao longo da história. Uma vez que, quando 

os colonizadores chegaram ao local onde se encontra a cidade de Aruanã, a nação Iny/Karajá 

já ocupava essa área. 

Priorizamos nesse capítulo estabelecer uma compreensão em relação aos aspectos de 

formação regional e local, estabelecendo diálogos que possam se aproximar do contexto das 

aulas de Geografia no ensino médio do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. Propomos uma 

reflexão sobre os eventos históricos que resultaram na configuração atual da espacialidade da 

cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina e de sua relevância no ensino de Geografia, 

considerando o processo de formação desse espaço geográfico. 

O presente capítulo foi estruturado em quatro partes. Na primeira, apresentamos o 

processo histórico de formação socioespacial da cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá 

Buridina. Na segunda, destacamos a importância da Estrada do Boi e do Rio Araguaia na 

construção do espaço geográfico do município de Aruanã. O processo de demarcação da 

Terra Indígena Karajá de Aruanã I é abordado na terceira. Na quarta e última, mostramos o 

surgimento do Colégio Estadual Dom Cândido Penso na TI Karajá de Aruanã I e sua inserção 

como espaço contíguo à Aldeia Karajá Buridina.  
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1.1 A formação socioespacial da cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina 

 

Nessa parte inicial, iremos relatar o processo de ocupação e expansão do território 

goiano, chamando atenção para a resistência dos povos indígenas, que ora reagiam de forma 

pacífica à ocupação de seu território, ora se comportavam de maneira violenta para defendê-

lo. 

Nossa jornada se inicia com a formação do território brasileiro, que, por sua vez, foi 

iniciada pelo litoral. Posteriormente, os colonizadores se interessaram em explorar o interior 

do Brasil Central. Eles foram motivados pela busca de riquezas minerais como ouro e pedras 

preciosas, além da possibilidade de agregar mão de obra escrava de origem indígena. 

O atual estado de Goiás, no início do processo de colonização brasileira, fazia parte 

inicialmente da Capitania e, posteriormente, da Província de São Paulo. No século XVIII, 

constituía-se como Capitania de Goiyaz. Segundo Teixeira Neto (2002), o território goiano 

agregava o que seria hoje o estado do Tocantins ao norte, a parte leste de Mato Grosso, o sul 

do estado do Maranhão e o Triângulo Mineiro. 

Antes da chegada dos colonizadores, já existia uma organização territorial 

estabelecida pelos povos indígenas, a qual constituía relações socioculturais com seu 

território. Diante disso, houve a imposição dos colonizadores em territorializar, isto é, formar 

novas organizações territoriais sobre os territórios indígenas, impondo uma reorganização 

social, cultural, econômica e política que subjugaria à dos indígenas. 

O processo de territorialização4 do Brasil seguiu o curso da exploração das riquezas 

minerais e da expansão de suas fronteiras agrícolas, as quais foram ao longo do tempo 

integradas ao sistema capitalista nacional. Constituíram assim, ao longo da formação 

territorial brasileira, um antagonismo nas relações sociais, culturais e econômicas entre o 

indígena e o não indígena.   

O bandeirantismo e a expansão na criação de gado bovino foram os principais 

condutores no processo de formação do território brasileiro. Segundo Moreira (2005), tanto os 

bandeirantes quanto a expansão agropecuária estabeleceram no planalto central brasileiro as 

bases para a formação espacial do Brasil a partir do século XVIII. 

O avanço das expedições bandeirantes, iniciadas a partir da capitania de São Vicente 

entre os séculos XVI e XVIII, teve como principal objetivo estabelecer pontos estratégicos no 

 
4 O processo de Territorialização está relacionado à presença colonial portuguesa no Brasil, com o intuito de 

estabelecer novas relações sociais sobre um território já ocupado por nativos (indígenas). A territorialização, 

implicou vários processos de reorganização social, os quais exerceram profundas transformações em múltiplos 

níveis socioculturais em relação ao território original dos indígenas e sua população.   



22 

 

litoral sul, no sudeste, no oeste e nordeste da colônia. Essas expedições, em seus processos de 

ocupação e expansão, formaram os núcleos de futuras cidades e áreas de cultivo, os quais 

seriam pontos iniciais na formação do território brasileiro. Segundo Palacin e Moraes (2008), 

as primeiras expedições ao Planalto Central ocorreram a partir do final do século XVI: 

 

A primeira bandeira, que, partindo de São Paulo, possivelmente chegou até os 

sertões de Goiás, no leste do Tocantins, foi a de Antônio Macedo e Domingo Luis 

Grau (1590-1593). Depois seguiram-se a de Domingues Rodrigues (1596-1600), que 

desceu até a confluência do Tocantins com o Araguaia; a de Afonso Sardinha (1598 

-?) a de Belchior Carneiro (1607-1609), que passou ainda mais para o Norte; a de 

Martins Rodrigues (1608-1613); a de André Fernandes (1614-1615); a de Pedroso 

de Alvarenga (1615-1618); a de Francisco Lopes Buenavides (1665 – 1666); a de 

Sebastião Paes de Barros (1673). Esta bandeira, a maior das saídas de São Paulo 

para Goiás, contava com 800 membros e se fixou na região de confluência do 

Tocantins e o Araguaia, dedicada preferencialmente à mineração (PALACIN; 

MORAES, 2008, p. 19).  

 

As numerosas expedições bandeirantes foram impulsionadas pela exploração das 

primeiras jazidas de ouro e pedras preciosas, descobertas inicialmente em Minas Gerais e 

posteriormente em Cuiabá. Segundo Palacin e Moraes (1979), as primeiras bandeiras do final 

do século XVI eram motivadas por interesses econômicos impostos pela política do 

metalismo5 da Coroa Portuguesa, a qual foi corresponsável por inúmeros conflitos entre 

colonizadores e várias nações indígenas. 

As expedições bandeirantes seguiam, como possibilidade de planejamento e 

organização do espaço geográfico da colônia Brasil, a logística capitalista de produção de 

metais preciosos. Dentro desta logística, também havia a necessidade constante de mão de 

obra indígena para a expansão da economia açucareira dos engenhos. 

Essas primeiras expedições foram um importante fator na estratégia de formação do 

território goiano, pois, à medida que avançavam, iam formando pequenas bases de apoio, que 

se tornariam futuras cidades.  

As primeiras excursões ao atual rio Araguaia foram realizadas por Gândavo em 1576 

e por Brandão em 1618. Nessa época, já existia a crença de grandes riquezas no centro da 

colônia. Segundo Ferreira (1960), os mapas portugueses do século XVII já mostravam as 

dimensões desse rio, que na época era denominado de Paraupava e posteriormente de Rio 

Grande.  

 
5 O Metalismo foi uma das principais características do sistema mercantilista. Dessa maneira, a riqueza de uma 

nação, segundo o conceito do metalismo, é medida pelo acúmulo de metais preciosos (ouro e prata). 
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Percebe-se que, ao longo do processo de ocupação e formação do território 

brasileiro, o nome Iny/Karajá do rio Araguaia, Berohokỹ6, foi praticamente ignorado pela 

historiografia oficial. 

Para os indígenas Karajá, que também são considerados “o povo do rio”, a principal 

referência que demarca o espaço cósmico e social dessa nação, que permeia todo seu universo 

mítico, religioso e cultural sobre a formação e construção do seu mundo, está associada ao 

Berohoky. Todos os territórios dos Karajá eram ocupados ao longo da extensão do Berohoky.  

O processo de exploração e desbravamento da região central do Brasil teve início a 

partir do século XVI, impulsionada por duas linhas de ocupação colonizadora: a paulista e a 

amazônica, segundo Latour (1949):  

 

Os caminhos que levaram os agentes de europeização a Goiás foram, assim, 

inicialmente, os caminhos que o ligam à Amazônia e a São Paulo. Aquele, um 

caminho líquido, as águas do Tocantins-Araguaia. Este, um caminho rasgado através 

do desconhecido, ora por terra, ora pelas águas dos cursos fluviais da bacia do 

Paranaíba, para atingir, por fim, o vale do Araguaia Tocantins (LATOUR, 1949, p. 

13). 

 

Nesse primeiro momento, as expedições exploratórias tinham como objetivo avaliar 

as possibilidades econômicas do sertão goiano. Isso permitia estabelecer suas bases para a 

procura de ouro, pedras preciosas e indígenas para suprir a mão de obra escrava nas 

plantações paulistas e nos engenhos nordestinos. 

No início do século XVII, o processo de captura de indígenas torna-se mais intenso 

devido à escassez de mão de obra para a colonização, provocada pela resistência das nações 

indígenas em sua captura. Desse modo, as expedições eram organizadas para atingir 

distâncias maiores, através de ações de maior relevância. 

Os primeiros contatos documentados entre os colonizadores e os Karajá foram hostis. 

Segundo Ferreira (1960), em 1615, houve um conflito entre os indígenas e bandeirantes 

paulistas, que pertenciam provavelmente à expedição de André Fernandes. Também houve 

confrontos em 1644, com a expedição de Bartolomeu Ataíde, que vinha de Belém do Pará, 

com o objetivo de descobrir possíveis jazidas de ouro ao longo do Rio Araguaia. 

A partir de 1640, segundo Portela (2006), as expedições passaram a ser menores e 

mais frequentes na Região Araguaia-Tocantins. Essas expedições resultaram em um 

vislumbre do potencial econômico da região central da colônia, no fornecimento de mão de 

obra indígena e riquezas minerais. 

 
6 Em Inyrubé – língua nativa da nação Iny – significa Rio Grande, em português (ANDRADE; BASTIANI, 

2011). 
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Para Portela (2006), as relações pacíficas entre os bandeirantes e os Karajá ocorreram 

com a primeira missão jesuíta liderada pelo Padre Tomé Ribeiro entre 1655 e 1658, com o 

batismo de crianças Karajá, constituindo assim a primeira frente de contato religioso com os 

Karajá. 

Com a decadência da extração de ouro em Goiás no século XVIII, os objetivos para a 

recuperação econômica voltaram-se para as atividades agropecuárias. Diante desta conjuntura, 

houve a retomada de novas frentes econômicas, com o intuito de ampliar as fronteiras 

agrícolas na região do rio Araguaia e Tocantins. 

À medida em que expedições bandeirantes se expandiam e ocupavam mais território, 

a maioria das nações indígenas se viam obrigadas a migrar para as regiões mais ao norte de 

Goiás. Essas expedições, segundo Teixeira Neto (2002), eram organizadas como verdadeiras 

empresas comerciais, por meio de incursões militares e paramilitares. 

O processo inicial de povoamento dos colonos e a formação do território goiano 

seguiam a dinâmica do avanço das fronteiras agrícolas e o recuo dos territórios indígenas. 

O contato entre o indígena e o não indígena provocou o desaparecimento de muitos 

povos indígenas, “seja porque foram escravizados, seja porque foram vitimados pelas doenças 

trazidas pelo contato e para as quais os indígenas ainda não haviam desenvolvido defesas 

imunológicas (ROCHA, 2016, p. 36-37). Independente dos objetivos que justificavam 

juridicamente a expansão e ocupação do Brasil Central pelos colonos, os indígenas eram 

considerados um obstáculo a ser superado. 

Segundo Ataídes (1998), os contatos entre os colonos e os indígenas Kayapó, por 

exemplo, foram estabelecidos por meios violentos à medida que se ampliava a resistência 

desses indígenas. Havia uma dinâmica que estabelecia uma classificação aos indígenas, 

quando eram encontrados. Os que não ofereciam resistência eram considerados “índios 

amigos”, passíveis de aceitação da fé cristã e do processo gradativo de aculturação. Os 

indígenas que partiam para o confronto direto contra os bandeirantes eram considerados 

“índios arredios”, hostis e inimigos da Coroa Portuguesa, que dava aos colonos o direito de 

caçar, capturar, prender, escravizar e, por fim, assassinar esses indígenas. 

A forma de legitimar a imposição violenta dos interesses de expansão das bandeiras 

sobre as nações indígenas era estabelecida pelas políticas pombalinas dos séculos XVII e 

XVIII. Essas políticas justificavam o direito de escravizar os indígenas por meio da “Guerra 
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Justa”7 e do “Resgate”8. Uma dessas estratégias era a perspectiva de aldeamentos oficiais, 

que, para Ataídes (1998), tinha as seguintes características: 

 

Em nome da cristianização e da ordem pregada pelo governo, o índio era preso em 

um espaço delimitado, sujeitado a receber uma cultura estranha, forçado a deixar a 

sua que era considerada ‘selvagem’ e que objetivava transformá-lo em mão de obra 

para a colonização, permitindo a ocupação pacífica das terras de interesse. Assim 

sendo, podemos observar que algumas funções dos aldeamentos obtiveram êxitos. 

Se a maioria das sociedades indígenas não se transformou em mão de obra para o 

colonizador, sua cultura foi destruída e o seu povo dizimado com o passar do tempo. 

Quanto ao povoamento, pôde ocorrer sem grandes traumas, já que os territórios 

foram ocupados tanto quanto os colonizadores o desejassem, apesar da resistência 

indígena (ATAÍDES, 1998, p. 78-79). 

 

Os indígenas Kayapó no século XVIII eram considerados inimigos. Era a nação 

indígena mais temida pela “Guerra Justa” em Goiás, por não aceitar a imposição e a presença 

do não indígena. Eram considerados guerreiros ferozes pelos colonizadores, pois faziam 

constantes ataques violentos aos núcleos de mineração e agropecuária, motivados pela defesa 

de seus territórios e de sua cultura.  

As nações indígenas Akróa, Xakriabá, Canoero, Xavante, Xerente e Karajá também 

foram vítimas da Guerra Justa. Rocha (2016) destaca as expedições organizadas com o intuito 

de destruir qualquer resistência dos povos indígenas que ocupavam a região do vale do 

Araguaia/Tocantins na segunda metade do século XVIII, sendo que: 

 

Em 1761 é autorizada a guerra aos índios Xavante. Em 1766 são registrados 

conflitos entre brancos e Kayapó. Em 1776 foi organizada uma bandeira contra os 

índios Karajá do Bananal e em 1796 foi organizada uma grande expedição que 

provocou a destruição de muitas aldeias indígenas (ROCHA, 2016, p. 39).  

 

Neste momento histórico de ocupação e formação do território goiano, o que 

determinava o ritmo de expansão dos colonizadores eram as relações antagônicas entre 

indígenas e não indígenas. Havia uma dinâmica de atraso e avanço, estabelecida de acordo 

com a resistência dos povos indígenas e a implantação dos aldeamentos oficiais. Nesse 

período, viam como vantagem econômica a inserção dos “vazios” regionais aos processos de 

produção capitalista da época. 

 
7 Segundo Perrone-Moises (1992), tornava-se legítima por meio da recusa dos indígenas à conversão ou o 

impedimento da propagação da Fé e hostilidades contra os colonos portugueses, dando a estes o direito de 

exercer ações violentas contra os indígenas. 
8 Era um direito dos colonos de escravizar os indígenas, tanto hostis quanto mansos. De acordo com Perrone-

Moisés (1992), os colonos portugueses tinham como dever “civilizar”, isto é, transformar o indígena em mão 

de obra útil ao processo de expansão e também os catequizar. 
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A política de aldeamentos imposta pela Coroa Portuguesa no século XVIII tinha 

como objetivo inicial solucionar os conflitos entre indígenas e não indígenas no processo de 

ocupação do Brasil Central e de Goiás. Foram criadas companhias militares para combater os 

indígenas hostis, na administração de D. Luiz Mascarenhas (1739-1749). Foram fundados 

vários aldeamentos oficiais, com o objetivo de iniciar a “pacificação” e a “civilização” dos 

indígenas. 

Percebemos nesse contexto que os processos de povoamento iniciados pelos 

colonizadores tinham como propósito a integração da mão de obra indígena em várias frentes 

de ocupação, tendo como base a construção de aldeamentos. Essa estratégia de deslocamento 

dos indígenas de seus territórios de origem para os aldeamentos facilitava a expansão da 

colonização. 

Em 1775, mais de um século depois do primeiro contato entre os bandeirantes e os 

Karajá, houve de forma oficial registros de tentativas de relações pacíficas entre os 

colonizadores e os indígenas. A principal estratégia era a formação de grupos pacificadores, 

compostos por “índios mansos”, que tinham a função de ser intérpretes, e sertanistas, que 

tinham como ordens expressas pacificar os dissidentes sem agredi-los (PORTELA, 2006). 

Diante desse contexto histórico, o processo de territorialização dos sertões interiores 

e de sua integração ao sistema socioeconômico nacional tinha como objetivo impor as 

políticas de aldeamento com estratégias mais eficazes. Sendo assim, foram estabelecidas 

aproximações pacíficas para aquelas nações indígenas que não ofereciam resistência. 

As aproximações pacíficas, na maioria das vezes, eram usadas como recursos para 

ganhar a confiança inicial dos indígenas, como afirma Artiaga (1947): 

 

Enquanto isso, os tiranos do mato, leigos ou religiosos, iam perseguindo os índios 

para os encurralar nas florestas do Oeste, tangendo-os a rifles para os pântanos de 

Mato Grosso, sertão adentro, limpando os campos e serras da presença dos gentios 

mais aguerridos; isto com crueldade sistemática, até que o índio passou a não confiar 

mais em "Cristãos", que sempre agiam a traição, procurando atraí-los com 

missangas e bijuterias para mais facilmente trucidá-los ou fazê-los cativos. 

(ARTIAGA, 1947, p. 73-74). 

 

Os constantes ataques dos colonos na exploração e expansão das fronteiras agrícolas 

em Goiás resultaram na desconfiança dos indígenas que viviam na região do Araguaia 

Tocantins. Até esse momento, os povos indígenas que eram considerados pacíficos mudaram 

de forma radical seu comportamento. Assim, o uso da estratégia dos colonos de aproximação 

sem agressão, com o intuito de ganhar, de forma inicial, a confiança dos indígenas para 
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facilitar os ataques e aprisionamentos, foi perdendo sua eficácia. Chaim (1974) relata esse 

contexto:  

 

No século XVIII, os Javaé e Karajá constituíam exceção, pois, de índole pacífica 

inicialmente, em consequência dos sucessivos ataques e traições do colonizador em 

sua marcha de penetração pela região, foram tornando-se hostis. Com a paz firmada 

em 1775, foram aldeados no aldeamento de Nova Beira. (CHAIM, 1974, p. 65). 

 

Segundo Rocha (2016), o aumento de novos fluxos populacionais, decorrentes das 

frentes de expansão territorial motivadas pela pecuária vindas do Maranhão, Minas Gerais e 

Mato Grosso no final do século XVIII, reduziu ainda mais a população indígena, por meio de 

conflitos e doenças. Houve também a descaracterização cultural, principalmente dos 

indígenas aldeados. 

É nesse contexto que enfatizamos a violência cultural, pois a premissa de aldeamento 

trazia em seu cerne a imposição da cultura do não indígena sobre o indígena. Isto fica claro 

quando observamos a política indigenista do século XIX em Goiás, que estabelecia a 

necessidade de “civilizar” os indígenas, para garantir mão de obra no processo de ocupação e 

expansão das fronteiras agrícolas no interior do Brasil. 

Segundo Rocha (2016), com a abolição da escravidão e a concentração dos colonos 

europeus nas regiões litorâneas, viu-se na catequese uma possível forma de transformar os 

indígenas em “civilizados” úteis aos interesses econômicos, políticos e ideológicos dos 

colonizadores. 

Em 1845, foi criado o Regimento das Missões, que regularizava a ação do Estado em 

relação aos indígenas, estabelecendo em sua legislação estratégias que neutralizariam as ações 

de resistência dos indígenas e absorção da cultura indígena pelo processo de “civilização”. 

Segundo Ataídes (1998), as novas terras ocupadas pelas frentes de expansão 

agrícolas no século XIX foram adquiridas por meio do “esbulho”9 dos territórios indígenas. A 

resistência e defesa de indígenas hostis resultaram em confrontos que oportunizaram aos 

colonos a ocupação dos territórios indígenas, forçando-os a migrar para outras regiões. O 

Estado também facilitou a ocupação de novas terras pelos colonizadores, com a construção de 

presídios em pontos estratégicos na região ao longo dos rios Araguaia e Tocantins, ampliando 

assim as fronteiras agrícolas, com o controle das populações indígenas. 

 
9 É um termo jurídico, que no contexto da pesquisa, se referente a retirada forçada dos indígenas de seus 

territórios tradicionais, por meio de ações violentas ou de forma clandestina. De acordo com o dicionário 

jurídico, as vítimas de esbulho têm o direito de reaver suas terras, por meio de ações de reintegração de posse 

para ter seu bem restituído. Esse direito é garantido pela Constituição Federal de 1988. 
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Para piorar a situação dos indígenas, em 1850, foi promulgada a Lei de Terras, pela 

qual o Estado poderia definir o que era terra devoluta e o que era terra indígena.  

A promulgação da Lei de Terras de 1850, que tornava a terra uma propriedade 

privada que só seria obtida por meio da compra, beneficiava e garantia os interesses dos 

grandes proprietários, que viam nessa nova lei a legitimação para a expansão das fronteiras 

agrícolas. 

Dentro da lógica das ações realizadas para a ocupação do território goiano, em 

meados do século XIX, temos a perspectiva de construção de presídios, feitos com os 

aldeamentos. A construção de presídios tinha a função de facilitar a ocupação e expansão do 

território, impondo sua ambição civilizatória. 

Segundo Portela (2006), a navegação nos Rios Araguaia e Tocantins em Goiás no 

século XIX era considerada a única solução possível para povoar a região e garantir o seu 

desenvolvimento econômico. Esses dois rios eram a principal via de comunicação e transporte 

nesse período, apesar de serem praticamente inacessíveis, justificando a dificuldade de 

comunicação e seu consequente isolamento em relação ao resto do país. Portela (2006) 

destaca que: 

 

Até o fim da década de 1840 a única via de comunicação fluvial utilizada é o Rio 

Tocantins, apesar da fragilidade desse empreendimento devido às condições 

naturais, falta de mão-de-obra, insegurança no trajeto e dificuldades de 

abastecimento. Apesar de o Rio Araguaia apresentar características bem mais 

favoráveis ao desenvolvimento do comércio entre Goiás e Pará (PORTELA, 2006, 

p. 59). 

  

Rocha (2016) afirma que, para garantir meios para assegurar as atividades fluviais e 

minimizar o isolamento da Província de Goiás, foram criados presídios – de acordo com a 

autorização do Governo Imperial de 29 de janeiro de 1848 – e novos aldeamentos oficiais ao 

longo do Rio Araguaia e Tocantins. Os objetivos para a criação desses presídios tinham como 

destaque: 

 

[...] afastar os índios hostis, prover os navegantes de víveres e garantir apoio 

logístico. Os aldeamentos, sob a direção dos frades capuchinhos, promoviam a 

fixação dos índios, tornando possível utilizá-los como tripulação dos barcos que 

desciam rumo ao Pará. [...] O presídio é um misto de estabelecimento penal, colônia 

agrícola e estabelecimento militar. Trata-se de um “pequeno mundo”, composto de 

casas arrumadas, cobertas de telhas e instalações diversas e complexas, como: 

residência do comandante, enfermaria, casa de arrecadação, carpintaria, ferraria, 

quartel, casa de administração, casa de engenho e casa de escola (ROCHA, 2016, p. 

44-45). 
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Segundo Portela (2006), no século XIX, foram construídos vários presídios militares, 

conforme podemos ver no mapa 1. Um deles foi o presídio de Santa Maria, destruído em 1813 

e reconstruído em 1861. Os presídios de São Joaquim do Janimbu e São José do Araguaia 

(hoje Bandeirantes, distrito de Nova Crixás-GO) foram construídos em 1845. Em 1850, foram 

construídos os presídios de Santa Isabel e de Santa Leopoldina (atual cidade de Aruanã). A 

seguir vieram Januário em 1852, Monte Alegre em 1857, próximo à Ilha do Bananal, e São 

José do Araguaia em 1864. Os presídios de São Pedro do Sul da Nova Beira, Tacaiúna e São 

João das Duas Barras não conseguiram se estabelecer e foram desativados.  

Com a ascensão do então Presidente da Província de Goiás, o General Couto de 

Magalhães, em 8 de janeiro de 1863, temos uma mudança de rota na intenção de colocar fim 

no isolacionismo de Goiás, por meio da navegação do rio Araguaia. 

Couto Magalhaes tomou várias medidas que atrelaram a construção de presídios para 

conter a violência indígena e ao mesmo tempo fornecer mão de obra para seu projeto de 

navegação no rio Araguaia. Uma dessas medidas foi a criação de presídios, como o de São 

José do Araguaia, em 1861, ou a reconstrução deles, como os de Santa Maria e Jurupensen em 

1864. Essas medidas tinham também como objetivo facilitar as comunicações e o escoamento 

de produtos entre Goiás e principalmente de Mato Grosso, Pará e Maranhão.  

Magalhães (2016) descreve os atos do Governo Provincial no reforço de 

investimentos em infraestrutura na navegação do Araguaia. Por meio de medidas 

administrativas, com o objetivo de integrar ainda mais os presídios às margens do Rio 

Araguaia com a capital da província, foram construídas novas estradas que ligavam 

diretamente o presídio de Leopoldina à capital. Também foi reformada a estrada que 

interligava os presídios de Monte Alegre e Leopoldina. O intuito dessas medidas, segundo 

Rocha (2016), era incentivar a migração para a região do presídio de Leopoldina. 

Portela (2006) destaca que o Presídio de Santa Leopoldina (atual cidade de Aruanã) 

foi construído em 1850, na região onde se encontra atualmente a aldeia Karajá Buridina. O 

presídio, como os outros construídos ao longo do rio Araguaia, tinha como objetivo viabilizar 

a navegação do Araguaia, tornando-se centro de atração populacional. 

Nesse contexto de solucionar o isolamento econômico de Goiás, não foi pensada 

nenhuma ação relevante para garantir a proteção dos territórios indígenas e sua cultura. O que 

fica caracterizado nessas ações é o fator econômico e sua necessidade de expansão. 
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          Mapa 1: Goiás: Presídios Militares – Século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Rocha (1998), adaptado pelo autor (2020). 
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impor a catequização e a qualificação profissional dos indígenas da região para o trabalho na 

navegação, deixando nítido o real interesse econômico dessa ação. 

Vale destacar que todo esse processo encontrou resistência por parte dos indígenas. 

Entre 1853 e 1855, o presídio foi atacado e destruído várias vezes pelos indígenas Karajá, 

sendo construído novamente em 1856. Portela (2006) afirma que os conflitos entre as 

guarnições militares e os Karajá eram frequentes e perduraram durante todo o século XIX. 

Mesmo com a resistência dos Karajá, o presídio de Santa Leopoldina foi implantado, 

assim como a navegação a vapor. Tornou-se, segundo Portela (2006), o principal interposto 

comercial entre Goiás e o Pará, sendo o centro de serviços relativos à navegação do Araguaia.  

O seu crescimento está relacionado com o aumento de sua população a partir de 

1870, o qual proporcionou a formação de lavouras e pastos para a criação de gado, os quais 

constituíram um forte respaldo econômico e fator de atração populacional para a região, uma 

vez que 

 

A navegação no Araguaia, iniciada em 1868, impôs-se lentamente. Para esse fim 

construíram-se armazéns, oficinas, ou seja, toda uma infraestrutura, e também foi 

comprado um barco a vapor da extinta Companhia de Navegação do Alto Paraguai, 

além de outros vasos flutuantes, como o rebocador Cristóvão Colombo, o bote São 

José com capacidade para 2.000 arrobas e os botes Jurupensen e Aricó, com 

capacidade para 800 arrobas. Como consequência da implantação da navegação a 

vapor, as exportações cresceram de 800.000 réis para 18.000,000 réis no ano 

seguinte (ROCHA, 2016, p. 46). 

 

Com o sucesso do presídio de Leopoldina e vislumbrando um futuro promissor, o 

então Presidente da Província, Couto Magalhães, defende a transferência da capital de Goiás 

para Leopoldina e as possíveis vantagens estratégicas dessa mudança: 

  

Apreciamos agora de rápido as consequências da mudança da capital para 

Leopoldina; apreciamos o que se ganha e vejamos se vale a pena, confrontando com 

o que se perde. A primeira consequência da mudança da capital para o Araguaia era 

o comércio com o Pará, que, por uma redução nos fretes de 200%, alteraria desde já 

a face de nossa indústria. Alguns me perguntam: “O que se exportaria para o Pará? 

Por ora, pouca coisa, mas porventura, não melhoraríamos muito, desde o momento 

em que obtivéssemos uma redução considerável no preço dos gêneros que 

importamos?” É claro que sim. Raciocinemos (MAGALHÃES, 2016, p. 103). 

 

As pretensões do então presidente da província de transferir a capital para a região do 

rio Araguaia obviamente não se concretizou, mesmo com o incentivo financeiro e político do 

governo. Isso ocorreu devido ao processo lento de desenvolvimento e o curto período de 

evolução da navegação no Araguaia, o qual não cumpriu as expectativas e os investimentos 

em seu desenvolvimento, visto que, segundo Rocha (2016). 
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A navegação a vapor passou por várias fases. Nos três primeiros anos experimentou 

grande desenvolvimento, sob a direção do ex-presidente da província, o Dr. Couto 

de Magalhães; entre 1874 e 1878 caracterizou-se por uma lenta estagnação, que se 

estendeu até os anos 80; a partir de então viveu novo impulso, embora tenha passado 

a sofrer a oposição dos parlamentares liberais que a viam como deficitária e apenas 

como mais uma fonte de gastos para os cofres públicos (ROCHA, 2016, p. 46). 

 

Com a estagnação da navegação no Araguaia junto com a forte oposição do 

parlamento de Goiás em liberar mais recursos, sem um retorno financeiro sustentável, o 

Presídio de Leopoldina entrou em declínio econômico, sendo extinto em 1879 sob o governo 

de Aristides de Souza e se tornando Vila Leopoldina. De acordo com Portela (2006), 

 

[...] o Presídio de Leopoldina [...], ao findar o século XIX, a então Vila de 

Leopoldina, passa a ter sua história desvinculada dos anseios em torno de seu papel 

comercial na prosperidade econômica de Goiás. Os barcos ingleses que serviram à 

navegação foram abandonados no porto de Leopoldina, estando os cascos de um dos 

vapores até hoje na praça central de Aruanã (PORTELA, 2006, p. 66). 

   

Com a decadência da navegação no rio Araguaia e, consequentemente, com a 

redução dos interesses econômicos na então Vila Leopoldina no final do século XIX e início 

do século XX, a agricultura tornou-se sua principal atividade econômica. Neste momento, 

com o declínio econômico, a população não indígena diminuiu em Leopoldina. 

Neste ponto, é importante destacar que o povo Iny/Karajá possui uma dinâmica de 

ocupação de suas terras que se caracteriza pela formação de pequenos núcleos populacionais e 

sazonais, uma vez que é característica de sua cultura a migração de uma área para outra de 

acordo com as cheias do rio Araguaia. 

Segundo Toral (1992), outra característica dessa organização socioespacial dos 

Iny/Karajá é que, na medida em que uma determinada aldeia se expande em quantidade 

populacional, grupos formados por famílias e facções tendem a formar novos grupos 

populacionais. Motivos como descontentamento, casamento ou desentendimento entre seus 

membros fazem parte da política socioespacial e da cultura dos Iny. Desse modo, o processo 

de fragmentação de sua população resulta na formação de novos e pequenos núcleos 

populacionais, os quais conhecemos como novas aldeias. 

O povo Iny/Karajá que vivia em Leopoldina até o final do século XIX e início do 

século XX tinha aproximadamente três núcleos populacionais. Além da atual Aldeia Karajá 

Buridina, que na época era utilizada pelos Iny para moradia e roçado. Existia, a 

aproximadamente 300 metros ao sul de Buridina, na margem direita do rio Vermelho, um 

pouco antes de sua confluência com o rio Araguaia, um núcleo populacional. Os Iny/Karajá 
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também viviam na margem esquerda do rio Araguaia, atual área da Terra Indígena Karajá de 

Aruanã II (que será mencionada na seção 1.3 desse capítulo). Segundo Portela (2006), a 

transferência definitiva desses indígenas para a atual Aldeia Karajá Buridina teria ocorrido em 

1914. 

A partir deste ponto, é importante destacar que, ao mesmo tempo que há um declínio 

dos interesses econômicos sobre essa região, inicia-se um aumento progressivo da população 

indígena em Leopoldina. Segundo Portela (2006), na primeira metade do século XX até os 

anos 1940, houve um período de significativa prosperidade da aldeia, que resultou em um 

processo migratório intenso de indígenas da Ilha do Bananal para Leopoldina. 

Neste contexto, é importante destacar a ação do cacique Kapitxana, que liderou de 

forma pacífica e harmoniosa o povo Iny/Karajá nesse período de prosperidade da Vila 

Leopoldina. Com sua administração, seu povo estabeleceu a permanência na atual Aldeia 

Karajá Buridina. 

Daí em diante, essa prosperidade da Aldeia Karajá Buridina sofrerá um duro 

impacto, com a emancipação política de Aruanã-GO em 1958 e a expansão da cidade. A área 

ocupada pelos Karajá da Aldeia foi reduzida de forma gradativa. Nesse período de 

emancipação, os indígenas Karajá ocupavam uma área aproximada de 300 alqueires10, que, de 

acordo com a legislação da época, eram consideradas terras “devolutas”. 

Vale ressaltar que, nesse período, já existia uma perspectiva de proteção dos 

indígenas desde o ano de 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índios (SPI), que 

tinha como objetivo assegurar e dar condição para que os indígenas “evoluíssem 

economicamente”. Tinha como estratégia a integração de seus territórios ao processo 

produtivo da economia nacional da época. Mas o que ocorreu foi a redução ainda maior dos 

territórios e da população indígena. 

Observamos que o principal objetivo do SPI era garantir aos proprietários rurais a 

integração dos territórios indígenas ao processo econômico agropecuário, dissolvendo de vez, 

por meio da “civilização”, o indígena na sociedade não indígena. 

Com a substituição do SPI pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nos anos de 

1960, o descaso das autoridades federais em relação aos povos indígenas no Brasil e, em 

particular, aos indígenas Karajá não apenas persistiu, como até mesmo se agravou. Segundo 

Portela (2006), a substituição nominal dessa autarquia federal só aumentou o descrédito, tanto 

dos indígenas quanto dos moradores não indígenas da cidade de Aruanã. 

 
10 No estado de Goiás o alqueire equivale a 48.400 m² ou 4,84 hectares. Como não há uma padronização das 

dimensões de alqueire no Brasil, cada estado possui sua métrica distinta. 
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Toda a narrativa aqui abordada sobre o SPI e a FUNAI neste contexto visa mostrar 

que ambos os órgãos federais não interferiram no processo de tomada dos territórios do povo 

Iny/Karajá no município de Aruanã. Tornou-se evidente que, a partir da emancipação, o 

território indígena teria uma tendência a ser encapsulado no centro da cidade. 

Para piorar a situação dos povos indígenas da região Centro Oeste, a construção de 

Brasília no final da década de 1950, mais o financiamento oficial da Sudam11, que tinha como 

estratégia levar os grandes proprietários de terras da região sul para ocupar a região 

amazônica, ocasionou um aumento significativo dos fluxos migratórios para as regiões Norte 

e Centro-Oeste. 

Fazendo uma análise do processo emancipatório de Aruanã, percebemos que, em um 

curto espaço de tempo, a administração pública dessa municipalidade articulou várias ações 

no intuito de legitimar as terras consideradas “devolutas” do Estado, averbando-as como 

pertencentes ao poder público municipal. Essas ações tinham como meta propiciar a criação 

de loteamentos que, posteriormente, seriam vendidos, gerando dividendos aos cofres 

municipais. 

A problemática deste contexto é que não foi levado em conta o povo Iny/Karajá, que, 

como vimos ao longo deste tópico, já habitava essa região desde o século XVII. A tendência 

dessa perspectiva, como veremos a seguir, é cada vez mais colocar o povo Iny/Karajá em uma 

condição complexa em relação ao seu território/sobrevivência. 

Confirmando a reflexão que fizemos anteriormente sobre a relação 

emancipação/perda de território, grande parte da área que foi a Aldeia Karajá Buridina foi 

vendida ao longo dos anos. Em 1978, foram construídos o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso e um porto, que logo se tornou um guarda-barco privado. Posteriormente, várias casas 

de veraneio também foram construídas, espremendo ainda mais o que é hoje a aldeia.  

A seguir transcrevemos parte de uma entrevista feita por Cristiane Portela em junho 

de 2003, concedida pelo indígena Mário Arumani, que narra as ações de um inspetor do SPI, 

responsável pelo processo de loteamento e venda das áreas dos Karajá, após a emancipação 

política de Aruanã. Temos aqui, na descrição da entrevista, um exemplo de como os direitos 

desses indígenas foram violados: 

 

 
11 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) é uma autarquia do governo federal 

do Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966 com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair 

investidores privados, nacionais e internacionais. Ela tem sede e foro em Belém, e é vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento Regional. 
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Em 1958, o município é emancipado, dando origem à atual cidade de Aruanã (nome 

que homenageia um peixe do Rio Araguaia e também, uma dança Karajá). O ex-

cacique Mário Arumani, remete a este momento como o início do “esbulho” de suas 

terras, dizendo que, devido à diminuição da aldeia com a dispersão das pessoas para 

outras aldeias e a morte de muitos deles, um inspetor nomeado pelo Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), denominado João Artiaga, “ficou com o que tinha aqui 

dentro, e aí quando o velho faleceu, a meninada tomou conta, mandou cercar o 

pedaço aqui, o genro dele já foi até prefeito aqui, e começaram a vender aqui” 

(entrevista concedida por Mário Arumani em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

(PORTELA, 2006, p. 73). 

 

Na década 1970, a situação dos indígenas Karajá em Buridina ficou mais grave, com 

a perda considerável de seu território de quase 300 alqueires (1.452 hectares), reduzidos para 

15.000m², ou seja 1,5 hectares. Sua população se reduziu para 26 pessoas, as quais viviam em 

precárias condições de saúde. Dada essa condição miserável em que viviam os Karajá da 

Aldeia Buridina, as autoridades políticas da época viram uma oportunidade para justificar a 

expulsão definitiva dos indígenas Karajá de seu território (ROCHA, 2016). 

Uma das justificativas dadas pelas autoridades políticas era relacionada à estranheza 

da presença de indígenas em situação de miséria, a qual poderia ameaçar a segurança e a 

saúde da população local e afugentar os turistas. Segundo Rocha (2016), em fevereiro de 

1975, o então prefeito de Aruanã, Rolf Honrsohuch, enviou uma carta para a FUNAI 

solicitando o deslocamento dos Karajá de sua Aldeia, relatando que:  

 

A Prefeitura Municipal de Aruanã, tomando conhecimento das precárias condições 

de vida e saúde, em que vivem os últimos sobreviventes da empolgante e bonita 

aldeia dos Carajá de Aruanã, há anos que se foram, era atração turística e portanto o 

orgulho dos habitantes de Aruanã, resolve comunicar com urgência que: Hoje, lá 

não existe senão fome e doenças diversas, mas que por solidariedade humana e pela 

interferência da Prefeitura com os seus mínimos recursos, vem dando assistência no 

que é possível, mas sem resultados, porque a situação se agravou barbaramente. Os 

índios estão sendo totalmente contagiados pela tuberculose, doenças de pele e 

verminose em virtude da total desnutrição e falta de higiene em que vivem. A aldeia 

pela sua localização está colocando em risco a comunidade de Aruanã, localizada 

entre a cidade antiga e a cidade nova projetada, com mais 200 mts., do Grupo 

Escolar e do Ginásio Municipal, com mais de 600 alunos matriculados. Solicitamos 

urgentes providências desse competente órgão, no sentido da remoção dos índios 

contagiados e a solução imediata com um trabalho médico, dentário e sanitário na 

aldeia. Na espera de uma solução imediata, ressaltamos mais uma vez a 

recomendação de que os índios estão em face de extinção e necessitam das urgentes 

providências da FUNAI (apud ROCHA, 2016, p. 48). 

 

A carta do Prefeito de Aruanã para a FUNAI é mais um exemplo de repúdio 

demonstrado pela maioria das instituições públicas e privadas, que revelam total desprezo por 

aquilo que não gera lucro financeiro ou dificulta sua prática. Na verdade, o que se ansiava era 

o retorno dos Iny/Karajá para a Ilha do Bananal e que suas terras se tornassem patrimônio do 

município. 



36 

 

Vimos até aqui um pouco do processo da construção histórico-geográfica da 

formação socioespacial da Aldeia Karajá Buridina e da cidade de Aruanã. A formação desse 

espaço geográfico constituiu-se em uma contiguidade espacial — conceito geográfico que 

será tratado no capítulo 2 —, a qual é compartilhada por indígenas e não indígenas que vivem 

e convivem na mesma cidade. 

Diante disso, propomos uma reflexão sobre a importância desse arranjo socioespacial 

ao ensino de Geografia no processo de construção do conceito de Lugar, por meio da 

compreensão do lugar de vivência e convivência dos alunos. Todavia, a edificação de 

significados no processo de ensino-aprendizagem necessita de uma relação entre a realidade 

dos alunos e os conteúdos sistematizados oferecidos na escola. 

Devemos trazer para a sala de aula a realidade que permeia o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina e sua trajetória de formação socioespacial, com o 

objetivo de dialogar e problematizar as questões que tenham significado e que estejam 

alinhadas à vivência e à convivência dos alunos indígenas e não indígenas. Um exemplo é a 

inserção dos Karajá nas demandas mercadológicas que envolvem as principais atividades 

econômicas de Aruanã. 

Os contextos socioespaciais que resultaram na ressignificação sociocultural dos 

Karajá devem fazer parte dos principais temas abordados na sala de aula, valorizando a força 

e a resistência do povo Iny/Karajá em permanecer e lutar pelos seus territórios tradicionais. 

Desse modo, poderemos construir novas pontes para constituir significados aos conteúdos e 

ao processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

Com o objetivo de contextualizar a trajetória histórica e geográfica do surgimento de 

Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina, por meio das datas dos eventos mencionados nesta 

seção, apresentamos aqui uma síntese cronológica parcial, que pode ser vista no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Quadro 1: Aruanã e Aldeia Karajá Buridina: Síntese Cronológica Parcial. 

Ano ou período Marco Espacial/Histórico 

1576 e 1618 • Primeiras excursões bandeirantes no rio Araguaia. 

1615 • Primeiros contatos documentados entre os colonizadores e o povo 

Iny/Karajá. 

1644 • Primeiros confrontos entre colonizadores e o povo Iny/Karajá. 

1775 • Primeiro contato oficial entre os bandeirantes e o povo Iny/Karajá. 

1845 • Criação do Regimento das Missões para o processo de “civilização” dos 

povos indígenas. 

1848 • Autorização do Governo Imperial para a construção de presídios e de 

novos aldeamentos oficiais ao longo dos rios Araguaia e Tocantins. 

1850 • Construção do Presídio de Santa Leopoldina. 

• Promulgação da Lei de Terras. 

1850 a 1864 • Construção e reforma dos presídios militares. 

1863 • Início do projeto de expansão e intensificação das navegações no rio 

Araguaia pelo então governador General Couto de Magalhães. 

1871 • Construção do Colégio Isabel. 

1879 • Transição de Presídio de Leopoldina para Vila Leopoldina.   

1914 • Transferência dos Iny/Karajá para a Aldeia Karajá Buridina. 

Década de 1940 • Período de significativa prosperidade da Aldeia Karajá Buridina na Vila 

Leopoldina com o aumento da população dos Iny/Karajá. 

1958 • Emancipação política de Aruanã. 

Década de 1970 • Período mais crítico do povo Iny/Karajá com o ápice na redução de sua 

população e da área da Aldeia Karajá Buridina.  

1978 • Construção do Colégio Estadual Dom Cândido Penso 

Fonte: Diversas, organização do autor (2021). 

 

Em consequência de sua formação histórica, podemos observar o contraste entre o 

novo e o velho nas edificações da cidade, tendo como exemplo a velha igreja matriz de Nossa 

Senhora do Rosário (figura 1), localizada no centro da cidade e construída no século XVIII. 

Temos também a praça Couto Magalhães (figura 2), construída em 1971, que exibe a caldeira 

de uma embarcação a vapor, simbolizando a importância histórica das navegações do rio 

Araguaia no século XVIII. 
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                 Figura 1: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. 

 

    Fonte: do autor (2020). 

 

                Figura 2: Praça Couto Magalhães. 

 

   Fonte: do autor (2020). 

 

Até este momento, apresentamos uma pequena perspectiva do surgimento de Aruanã 

e da Aldeia Karajá Buridina, parte integrante do processo de ocupação e expansão do 

território goiano e do Planalto Central, tendo como enfoque histórico e geográfico as relações 

antagônicas entre indígenas e não indígenas. Seus arranjos socioespaciais dentro desta 

conjuntura tiveram como base de sua formação a dinâmica econômica da região da Estrada do 

Boi e do Rio Araguaia, que veremos a seguir. 
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1.2 Estrada do Boi e Rio Araguaia: as bases do arranjo espacial do município de Aruanã 

 

O município de Aruanã faz parte da mesorregião do Noroeste Goiano e da 

microrregião do Rio Vermelho12, localizado na margem direita do rio Araguaia. A sede do 

município se localiza a 310 km de Goiânia, capital do estado de Goiás. Seus limites 

fronteiriços (mapa 2) são: ao norte, com o município de Nova Crixás–GO e o estado do Mato 

Grosso; a leste, os municípios de Mozarlândia-GO e Araguapaz-GO; ao sul, os municípios de 

Matrinchã-GO e Britânia-GO; e a oeste, o estado do Mato Grosso.  

De acordo com Arrais (2002) e Barreira (1997), o município de Aruanã faz parte da 

região da Estrada do Boi13 (GO-16414). Com a expansão das atividades pecuárias, o processo 

de ocupação se intensificou, a partir das décadas de 1950, 60 e 70.  Resultado dos programas 

de ocupação territorial, que tiveram início na década de 1930 no governo de Getúlio Vargas, 

continuando nos anos 1950 com Juscelino Kubitschek e, entre os anos de 1964 a 1980, nos 

governos ditatoriais. 

A principal via de acesso à cidade de Aruanã é pela GO-530. As outras vias de 

acesso ao município são: ao sul, as GO-173 e GO-070; a leste, a GO-347; ao norte, a GO-173, 

acessada pela avenida Xavante, e a oeste, pela balsa que atravessa o rio Araguaia, na BR-251, 

acessada no porto da Associação dos Pescadores e Guias de Turismo de Aruanã (ASPEGA), 

na avenida Kamaiuras. O município também possui acesso aéreo, por um aeródromo, 

localizado a 830 metros do cruzamento/trevo da GO-530. 

Segundo o IGBE (2020), a área territorial do município é de 3.055,292 km². Em 

2020, sua população era estimada em aproximadamente 10.100 habitantes. A taxa de 

mortalidade infantil média era de 25 para 1.000 nascidos vivos. O Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita era de R$ 22.868,59. O salário médio mensal, de 1.9 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, de 10.3%. 

 

 

 

 
12 As mesorregiões e as microrregiões são regionalizações oficiais definidas pelo IBGE para a regionalização 

interna dos estados da federação.  
13 Segundo Barreira (1997), a região corresponde aos municípios de Porangatu, São Miguel do Araguaia, Crixás, 

Mundo Novo de Goiás, Mozarlândia e Nova América. Essa região destaca-se economicamente pelo domínio 

da pecuária de corte em sistemas semiextensivos. 
14 É uma rodovia estadual de Goiás que liga o município de São Miguel do Araguaia, no norte do estado, 

passando pela região central, seguindo o sentido do Sudoeste Goiano e até o extremo sul do estado, em 

Itaguaçu, distrito de São Simão. (http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/dn000009.pdf) 
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        Mapa 2: Microrregião do Rio Vermelho – Aruanã: 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do autor (2021) das imagens disponíveis em: https://www.cidade-brasil.com.br/estado-

goias.html; https://url.gratis/2VdIH; https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Goias_Municip_Aruana.svg. 

Acesso em: maio 2021. 
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Comparando os dados do IBGE sobre PIB per capita, observamos que o salário 

médio mensal e a proporção de pessoas ocupadas não refletem a realidade da maioria dos 

trabalhadores do município de Aruanã. Uma parcela considerável da população aruanense 

sobrevive em condições econômicas mínimas, com uma renda mensal em torno de um salário 

mínimo por família. 

Os planos de metas de integração nacional dos governos de Getúlio Vargas, 

Juscelino Kubitschek e dos governos ditatoriais facilitaram a abertura e ocupação para as 

atividades pecuaristas, nas áreas da mesorregião nordeste do estado de Goiás. Segundo 

Barreira (1997), os atributos físico/naturais não favoreciam a implantação das atividades 

agrícolas de produção de grãos, as quais eram viáveis apenas no sul do estado. A autora faz a 

seguinte descrição das condições físico-naturais da região da Estrada do Boi:   

 

O relevo, por sua compartimentação topográfica, [...] não oferece grandes restrições 

ao uso da terra na maioria da região, a não ser nas áreas da Serra Dourada. Desse 

modo, tanto a Planície do Araguaia (costa de 100 a 200m) quanto o resto da 

Depressão do Araguaia oferecem apenas algumas restrições às práticas agrícolas. 

Aqui, as declividades são suaves (não excedendo 25%), o que permite a utilização 

de técnicas modernas no manejo das atividades agrárias, como a mecanização plena 

e a irrigação [...]. Isso explica em razão de três fatores: (1) o meio natural (solos não 

muitos férteis e com relativo índice de areias) responde melhor ao cultivo de 

gramíneas para pastagens, as quais são menos exigentes em termos de nutrientes do 

solo; (2) a agricultura de produtos de consumo interno (arroz e feijão não mais 

compensa os investimentos tecnológicos que esses solos exigem; (3) a pecuária é 

uma atividade de menor risco e, além disso, conta com um mercado externo mais 

seguro (BARREIRA, 1997, p. 55-57). 

 

Os atrativos físicos, como sua topografia planáltica extensa, propiciam uma vasta 

exploração em atividades pecuaristas, na modalidade de pastagem extensiva, que caracterizam 

a região da Estrada do Boi. Os atrativos econômicos que motivaram a ocupação dessa área 

são resultantes do processo histórico de formação do território goiano, que infelizmente se 

ampliou por meio dos esbulhos das vastas terras indígenas que formavam esta região. 

O alto potencial referente a atividades pecuaristas é resultado das condições físicas 

dessa região, que gradativamente foram sendo constituídas e interligadas por vias de acesso 

que integravam e escoavam a produção pecuária para as demais regiões do estado de Goiás e 

para outros estados brasileiros. 

As ações dos governos federal e estadual, que instituíram os territórios indígenas 

como terras devolutas, as quais foram loteadas e vendidas, em sua maioria, a proprietários 

rurais vindos dos estados do Sudeste e do Sul do Brasil, estabeleceram na região uma 

distribuição desigual dessas terras, formando latifúndios. 
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Antes de analisar as propriedades rurais no município de Aruanã, é importante 

ressaltar os parâmetros de classificação dos imóveis rurais determinados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que têm como base a Lei nº 8629/1993, 

(Art. 4, II e III), a qual define o tamanho dos imóveis por meio de uma unidade de medida 

chamada módulo fiscal15. De acordo com a Embrapa, as pequenas propriedades (imóvel rural) 

possuem entre 1 e 4 módulos fiscais; as médias entre 5 e 15; as grandes propriedades rurais 

são as superiores a 15 módulos fiscais. Portanto, cada município possui condições 

econômicas, sociais e ambientais distintas, sendo levada em consideração a equivalência entre 

módulo fiscal e medida do hectare. 

De acordo com o novo Código Florestal Goiano, o município de Aruanã tem como 

referencial para cada módulo fiscal o equivalente a 50 hectares. Desse modo, as pequenas 

propriedades no município possuem entre 50 a 200 hectares; as médias possuem de 200 a 750 

hectares e as grandes propriedades são as que possuem acima de 750 hectares. Por meio dessa 

classificação, sabemos que há propriedades com menos de 1 (um) módulo fiscal no município 

de Aruanã. 

Ao analisar as propriedades rurais que formam o município de Aruanã (gráfico 1) , 

podemos perceber o contraste entre a quantidade de propriedades rurais e seus tamanhos em 

hectares. Desse modo, temos 48 propriedades rurais consideradas como familiares, 

distribuídas em 836,3 hectares; 62 propriedades rurais pequenas ocupando 11.629,4 hectares; 

110 imóveis rurais de médias propriedades, ocupando 50.962 hectares; 110 imóveis rurais de 

grandes propriedades, também chamados de latifúndios, ocupando impressionantes 293.747,9 

hectares. 

As pequenas, médias e grandes propriedades rurais do município são destinadas, em 

sua maioria, à produção de gado bovino para cria, recria, engorda, corte e produção de 

insumos agropecuários. 

 

 

 

 

 

 
15 De acordo com as informações encontradas no site da EMBRAPA, o conceito de módulo fiscal expressa a área 

mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável. O número de módulos 

fiscais de um imóvel é utilizado na aplicação da alíquota no cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR) (Lei 

no 6.746/1979; Decreto nº 84.685/1980). (https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-

arl/modulo-fiscal).   

https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
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Gráfico 1: Estrutura fundiária de Aruanã-GO. 

 

Fonte: INCRA (2018). Adaptado de: http://www.incra.gov.br/media/docs/estatisticas-imoveis-rurais/go-

municipios-2018.pdf. Adaptação e organização do autor (2020). 

 

Esse arranjo espacial do município de Aruanã se destaca na região por ser um dos 

maiores produtores de gado bovino para cria, recria, engorda e corte do estado de Goiás. Silva 

e Lima (2017) ressaltam a importância da pecuária na economia de Aruanã e da mesorregião 

noroeste, a qual 

 

[...] está localizada na zona de influência da Estrada do Boi, onde os municípios 

vizinhos, historicamente, exibem vocação para a atividade pecuária e apresentam um 

dos maiores rebanhos do estado. Essa é uma afirmação constatada ao observar os 

dados do IBGE (2014) onde o município apresentou o maior rebanho da região com 

cerca de 246.000 cabeças de gado (SILVA; LIMA, 2017, p. 161). 

 

O município de Aruanã também é exportador de carne bovina no mercado 

internacional. O município sedia uma unidade de confinamento da empresa JBJ16, que tem 

uma oferta contínua de bovinos para o abate.  

A organização do espaço produtivo evidencia o espaço rural aruanense, tendo em sua 

formação, em sua maioria, grandes propriedades rurais. Os latifúndios são voltados para a 

produção de gado de corte, propiciando uma concentração de capital nas mãos de poucos 

proprietários. 

 
16 Segundo Arrais (2013), a empresa JBS é atualmente uma das maiores multinacionais no ramo da 

industrialização de carnes bovina e subprodutos bovinos para a maioria dos mercados internacionais.  
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A microrregião do Vale do rio Vermelho, que faz parte da mesorregião Nordeste, é 

considerada a que menos produz grãos no estado de Goiás. Este aspecto é evidenciado por 

Arrais, quando afirma que:  

 

Entre as microrregiões que menos produzem grãos está a de São Miguel do 

Araguaia, no Noroeste do estado. Em muitas regiões, culturas como feijão, arroz, 

mandioca estão perdendo espaço para a pecuária e a monocultura, o que prejudica o 

abastecimento interno do estado, fazendo os preços daqueles produtos de primeira 

necessidade aumentarem, com impactos diretos no custo de vida das classes mais 

pobres. Já é bastante comum nos supermercados de Goiás encontrarmos produtos 

como o arroz importados de outros estados (ARRAIS, 2004, p. 49).  

 

De acordo com o gráfico 1, percebemos que aproximadamente 45% do território de 

Aruanã é ocupado por latifúndios. Isso retrata a grande concentração fundiária no município. 

Essa condição evidencia a presença de poucas propriedades de agricultura familiar 

existentes no município, como chácaras e sítios, os quais estão localizados no limite da 

cidade. Assim, observamos que não há feiras de hortifrutigranjeiros realizadas na cidade de 

Aruanã. 

As propriedades com agricultura familiar existentes no município não conseguem 

abastecer o mercado local com produtos de hortifrutigranjeiros. Isso obriga os 

estabelecimentos comerciais locais, como supermercados e frutarias, a buscar esses produtos 

no  Centro Estadual de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO). 

A cidade de Aruanã é considerada a “Cidade Portal do Araguaia”, um dos principais 

pontos turísticos do estado de Goiás. É reconhecida como o principal destino do Vale do rio 

Araguaia e centro tradicional do turista goiano que busca como lazer as paias, a pesca, o 

ecoturismo e turismo cultural dos indígenas Karajá. 

O rio Araguaia é o principal atrativo turístico de Aruanã, atraindo milhares de 

turistas todos os anos, que vêm visitar a cidade na temporada de praias, entre os meses de 

abril a setembro.  

Nesse período de abril a setembro, suas belas praias são ocupadas por 

acampamentos, destinados aos turistas, os quais são instalados ao longo do rio e nas 

proximidades da cidade de Aruanã. Esses acampamentos são importantes para a economia do 

município, pois agregam a prestação de serviços como o transporte fluvial, hotelarias, 

comércio local e o trabalho dos “caseiros”17. 

 
17 São pessoas que trabalham fazendo a manutenção e a segurança das casas de veraneio em tempo integral. Elas 

também prestam diversos serviços (cozinha, jardinagem, guias de turismo, pilotos de barcos, babás, entre 

outros) aos turistas. A maioria dessas pessoas mora nas dependências dessas residências.  
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Segundo as informações divulgadas pelo Centro de Atendimento ao Turismo de 

Aruanã (CAT), entre os anos de 2017, 2018 e 2019 o município recebeu cerca de 600 mil 

turistas. No mês de julho, considerado o ápice da temporada de praias, o município recebeu 

em torno de 150 mil turistas a cada ano. 

Segundo Almeida (2002), as atividades turísticas no Brasil foram incluídas nas 

políticas de desenvolvimento nacional, por meio da criação do Conselho Nacional do Turismo 

e da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) a partir da década de 1960. As atividades 

econômicas atreladas ao turismo tiveram um considerável crescimento nesta mesma década 

no Brasil, tornando o turismo um importante ramo a ser explorado a partir de então. 

O turismo, por ser uma atividade produtiva que gera divisas e empregos, recebe 

vultosos investimentos públicos e privados, para a construção e manutenção de suas 

infraestruturas. Uma parte considerável desses investimentos é aplicada em propagandas, as 

quais expõem os atrativos turísticos e principalmente os estabelecimentos comerciais 

específicos dessa atividade (hotéis, parques aquáticos, bares, restaurantes, casas de shows, 

oficinas náuticas, entre outros). Assim, a cidade de Aruanã divulga as belezas do rio Araguaia 

e suas praias, dando ênfase às suas estruturas turísticas, sendo reconhecida pelo seu slogan 

publicitário como “A cidade Portal do Araguaia”. 

O turismo em Aruanã já estava estabelecido nas décadas de 1970 e 1980, quando 

houve um aumento do interesse de instituições públicas e privadas em investir no potencial 

turístico da cidade. Analisando o contexto de formação do espaço geográfico de Aruanã 

intrínseco à Aldeia Karajá Buridina nesse período, percebemos que a presença da aldeia era 

vista até então como um empecilho aos interesses econômicos. 

Além das condições de miséria em que viviam os indígenas Karajá da aldeia na 

época, a especulação imobiliária exercia forte pressão política e econômica, pois a aldeia está 

localizada nas margens do rio Araguaia, no centro da cidade. Essa área é extremamente 

valorizada pelo mercado imobiliário, sendo este um dos motivos que resultaram na redução 

do território da Aldeia Karajá Buridina. 

A partir de meados da década de 1980, houve uma intensificação do turismo em 

Aruanã, o que a tornou, atualmente, uma das principais fontes da economia do município. 

Neste período, segundo Rocha (2008), a degradação socioeconômica dos indígenas Karajá era 

marcada por situações de alcoolismo e prostituição, intensificadas com o turismo. 

A partir da década de 1990, houve significativas reestruturações na Política Nacional 

do Turismo e na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), 
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por meio da Lei 8.181, de 29 de março de 1991, que mudou de forma significativa suas 

estratégias econômicas. Almeida (2002) descreve essa mudança como: 

 

[...] a invenção do turismo como forma de promover a valorização e preservação do 

patrimônio natural e cultural; a paisagem, com essa política, adquire novo valor, 

desta feita conferido pelo olhar do turista. Em razão do uso turístico, esses lugares 

turistificados, transformados em mercadoria, inserem-se na atual divisão 

internacional dos locais turísticos (ALMEIDA, 2002, p. 197). 

  

Diante desta nova perspectiva, as políticas de incentivo ao turismo, tanto em escala 

federal quanto estadual, exerceram uma forte influência na dinâmica econômica da cidade de 

Aruanã a partir dos anos 1990. O município passou a receber verbas públicas e privadas para 

a divulgação de eventos turísticos e principalmente na logística e infraestrutura da cidade.  

Houve também importantes investimentos para as melhorias na infraestrutura da 

Aldeia Karajá Buridina (iluminação pública, pavimentação asfáltica, barreiras de contenção 

dos barrancos, reforma do porto, construção de casas de alvenarias, entre outros). Tais 

investimentos tinham como intuito garantir mais um atrativo aos turistas, o qual seria a 

exploração turística da cultura do povo Iny/Karajá. Parte desses recursos também foi 

destinada a projetos direcionados ao revigoramento e fortalecimento da cultura Karajá. 

Ao analisarmos a trajetória de valorização da cultura Karajá em Aruanã nos anos 

1990, identificamos que as melhorias de infraestrutura da Aldeia só foram iniciadas em 1994, 

com a oficialização e recuperação da Terra Indígena Karajá de Aruanã I. Com essas 

conquistas, houve também outros projetos, financiados por meio de parcerias18 com o povo 

Karajá, para valorização e reconhecimento de sua cultura e de seus costumes. 

A partir dos anos de 1990, houve a implantação do Projeto de Educação e Cultura 

indígena Mauheri, desenvolvido em parceria entre os Karajá de Buridina com a Secretaria 

Estadual de Educação de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e a FUNAI. O objetivo 

dessas parcerias era também valorizar a língua e a cultura materna dos povos Karajá, Javaé, 

Xavante, Kayapó e Xerente. Esses projetos vêm obtendo, atualmente, significativos resultados 

na valorização de suas culturas e costumes. 

Com as parcerias, a Aldeia Karajá Buridina teve duas construções de destaque no seu 

processo de fortalecimento da cultura Karajá. O Centro de Cultura e Museu Mauheri (figura 

 
18 Segundo Silva e Lima (2017), os objetivos dessas parcerias estão direcionados ao fortalecimento e 

revigoramento da cultura Karajá, para as novas gerações indígenas e não indígenas, por meio da Educação 

Escolar Indígena. O intuito é ensinar e estimular o uso da língua indígena Karajá (InyRubè) e dos elementos 

de sua cultural material e imaterial. Os principais parceiros foram: a Universidade Federal de Goiás (UFG); 

Universidade Estadual de Goiás (UEG); Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás 

(SEDUCE); Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Fundação Nacional da Saúde (FUNASA). 
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3), onde os indígenas da aldeia expõem e comercializam seus artesanatos, atualmente uma 

importante fonte de renda para as famílias indígenas. O Colégio Estadual Indígena Mauheri 

(figura 4) oferta o ensino bilíngue em língua portuguesa e InyRubè às crianças e jovens 

indígenas. O colégio indígena também oferta a modalidade de ensino Educação para Jovens e 

Adultos (EJA) no período noturno para indígenas e não indígenas. 

 

    Figura 3: Centro Cultural e Museu Mauheri. 

 

 

      Fonte: do autor (2019). 

 

    Figura 4: Colégio Estadual Indígena Mauheri - Terra Indígena Karajá de Aruanã – I. 

 

       Fonte: Silva (2015). 
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As atividades relacionadas ao turismo foram se tornando centrais para o sustento de 

diversas famílias indígenas, à medida que a Aldeia Karajá Buridina e o Centro Cultural 

Mauheri tornaram-se um dos principais atrativos turísticos de Aruanã. Diante dessa 

conjuntura, o povo Karajá passou a negociar, de forma mais ativa e autônoma, sua 

participação na dinâmica do turismo local. Sua cultura e artes, as quais lutaram e resistiram ao 

longo da história, agora estão presentes e vivas em seu lugar de origem. 

A participação ativa dos Karajá na dinâmica econômica de Aruanã se expressa, em 

sua maioria, em atividades articuladas ao turismo, tendo como sua principal fonte de renda a 

confecção e venda de artesanatos, os quais são comercializados no centro cultural Maurehi. 

Dentre os artigos de artesanato Karajá comercializados, o principal destaque são as bonecas 

Ritxòkò (foto 5), conhecidas internacionalmente. 

 

Figura 5: Bonecas Ritxòkò. 

 

                Fonte: https://kamoo.com.br/wp-content/uploads/2019/08/karaja15.jpg. Acesso em: out. 2020. 

 

No colégio estadual Indígena Mauheri, há indígenas trabalhando como professores 

bilíngues, coordenadores pedagógicos, merendeiras e serviços gerais. Os indígenas Karajá 

também estão integrados no mercado de trabalho local, exercendo funções como guias de 

turismo, servidores públicos, donos de pequenos estabelecimentos comerciais, além de 

prestarem serviços no transporte fluvial. 

Observamos neste ponto as inúmeras abordagens que podem e devem ser 

apresentadas no ambiente escolar do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. Trazer para a 

sala de aula a trajetória de constituição e dinâmica do espaço geográfico da cidade de Aruanã 

e principalmente a contiguidade espacial entre o colégio e a Aldeia Karajá Buridina pode 
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promover um enriquecimento para o diálogo reflexivo a respeito dessa realidade no processo 

de ensino-aprendizagem em Geografia. 

Compreendemos que tanto os professores quanto os alunos, o colégio e a aldeia 

devem ser entendidos como sujeitos e locus que constituem a singularidade do lugar. Lugar 

este que deve ser problematizado por meio das contradições aqui apresentadas, para que 

possamos oportunizar aos alunos a capacidade de constituir uma consciência política e 

emancipadora. 

 

1.3 O processo de demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã I 

 

Com a Constituição Federal do Brasil (CFB) de 1988, houve significativos avanços 

na legislação em relação à garantia dos direitos dos povos indígenas.  

O Art. 231 da CFB de 1988 garante aos povos indígenas os direitos de recuperação e 

demarcação de suas terras originais. Além de assegurar a liberdade de manter suas 

organizações sociais, suas religiões, línguas, tradições e suas representações culturais. O 

Estado tem a obrigatoriedade e o dever de garanti-los. 

Segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, há no Brasil cerca de 

817 mil indígenas, dos quais aproximadamente 502 mil vivem no espaço rural e 315 mil 

habitam no espaço urbano. De acordo com a FUNAI (2019), a população indígena está 

distribuída em 305 etnias que falam 274 línguas distintas, sendo que 17,5% não falam a 

língua portuguesa, caracterizando assim a rica diversidade étnica e cultural dos povos 

originários. 

Segundo dados do IBGE (2010), o povo Karajá soma aproximadamente 3.000  

pessoas e vive em cerca de 29 aldeias espalhadas ao longo do vale do rio Araguaia e de  seus 

afluentes. O maior quantitativo de aldeias localiza-se na Ilha do Bananal, estado do Tocantins. 

No estado de Goiás, segundo a FUNAI (2019), existem seis TIs, que estão em 

diferentes estágios de regularização fundiária, sendo elas: as TIs Karajá Aruanã I e III da etnia 

Karajá, no município de Aruanã; TI Avá-Canoeiro da etnia Avá-Canoeiro, localizada entre os 

municípios de Minaçu e Colinas do Sul; TIs Carretão, Carretão I e II da etnia Tapuia, 

localizadas nos municípios de Rubiataba e Nova América. 

A atual distribuição espacial e territorial das TI no Brasil e em Goiás e a rica 

diversidade étnica e cultural dos povos indígenas nos convidam a debater a função social da 

educação. O respeito, a valorização e o reconhecimento da temática indígena não podem ser 

negligenciados por propostas ideológicas que estabelecem um caráter de neutralidade à 
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educação, como o Movimento Escola Sem Partido, em um contexto sociocultural tão 

diversificado como o brasileiro. 

Mesmo com a CFB de 1988, várias nações indígenas tiveram dificuldades em impor 

e garantir seus diretos na década de 1990. No caso da demarcação da Terra Indígena Karajá 

de Aruanã I e III, pressões econômicas, políticas e negligência por parte da FUNAI foram 

fatores que dificultaram a recuperação desses territórios originais, uma vez que, 

 

[...] entre os ocupantes não-índios do território a ser demarcado (Área I), estão 

grupos de grande poder econômico em Goiás, tais como, Thermas do Rio Quente, 

TV Anhanguera, Agroquímica Produtos Agropecuários, também, os empresários 

Elias Bufaiçal e Odilon Santos, e alguns deputados estaduais. Além disso, a área 

Karajá de Aruanã III, igualmente citada na permuta, tem um histórico complexo de 

negociações territoriais legais e ilegais, estando a maior parte dela, no momento da 

demarcação, registrada em nome de um grande empresário local (PORTELA, 2006, 

p. 91). 

 

Com o devido reconhecimento e valorização da cultura do povo Iny/Karajá da aldeia 

Buridina, foi iniciado o processo de retomada de suas terras originais. 

Após várias denúncias de ataques e atos contrários à recuperação das terras 

pertencentes ao povo Iny/Karajá feitas ao Ministério Público e com o auxílio da FUNAI, 

houve a reintegração de três áreas tradicionais do povo Iny/Karajá de posse permanente. 

Podemos ver isso no quadro 2. 

 

Quadro 2: Terras Indígenas Karajá de Aruanã-GO. 

Terra Indígena 
Unidade da 

Federação 
Município 

Total da 

superfície (ha) 

Fase do 

procedimento 
Modalidade de uso 

Karajá de Aruanã 

I 
GO Aruanã 14,2569 Regularizada 

Tradicionalmente 

ocupada 

Karajá de Aruanã 

II 
MT Cocalinho 893,2687 Regularizada 

Tradicionalmente 

ocupada 

Karajá de Aruanã 

III 
GO Aruanã 705,1748 Regularizada 

Tradicionalmente 

ocupada 

Fonte: FUNAI. http://www.funai.gov.br. Terras Indígenas no Brasil. Acesso: 27/12/2019. Adaptada pelo Autor. 

 

De acordo com o site Terras Indígenas (2019), em 1998, foi homologada a Terra 

Indígena Karajá de Aruanã II, uma área alagada, localizada no Estado do Mato Grosso 

próximo à aldeia Buridina. No ano 2000, houve a homologação da TI Karajá de Aruanã I, 

área da então Aldeia Karajá Buridina, que teve uma ampliação de seu território dentro da 

cidade de Aruanã. Em 2003, foi homologada a TI Karajá de Aruanã III, que era uma 
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propriedade rural localizada ao norte da cidade de Aruanã, onde formou-se um novo núcleo 

populacional dos indígenas Karajá, a Aldeia Bdè-burè (mapa 3). 

As TIs dos Karajá, mesmo sendo separadas, constituem um espaço geográfico 

integrado, uma vez que “desenvolve sua vida econômica, social e ritual num mundo 

constituído de três ambientes distintos e complementares: a aldeia de moradia, a área de 

cultivo de vazante e a área de cultivo de capões” (Parecer nº 190 in DEDOC/FUNAI, 

20/12/1994, p. 473). Portanto, as concepções étnicas de territorialidade dos Iny/Karajá podem 

ser compreendidas como uma comunidade que incorpora em múltiplos espaços uma unidade 

sociocultural. 

Diante desta conjuntura, do processo histórico de construção e reconstrução do 

espaço geográfico da cidade de Aruanã-GO e da TI Karajá Aruanã I, percebemos que a 

vivência e a convivência entres os indígenas e não indígenas constituíram um lugar com uma 

singularidade espacial. 

Essa espacialidade se constitui como lugar de vivência e convivência dos alunos 

indígenas e não indígenas, fazendo parte de sua realidade. O processo de ensino-

aprendizagem deve possibilitar, por meio de práticas pedagógicas, a contextualização da 

construção histórico-geográfica dessa contiguidade espacial. 

Toda a trajetória de luta, persistência e coragem do povo Karajá em defender suas 

terras originais, desde seus primeiros contatos com os não indígenas até a atual condição do 

povo Iny em Aruanã, necessita ser debatida e contextualizada em sala de aula. É essencial que 

os alunos indígenas e não indígenas tenham uma perspectiva de como ocorreu a formação 

socioespacial de sua realidade, para que assim possam criar condições para problematizá-la. 

Essa é uma maneira de promover novas perspectivas que possam fomentar o amadurecimento 

político e socioespacial mais justo e cidadão. 
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     Mapa 3: Terras indígenas Karajá de Aruanã: 2020. 

Fonte: Imagens retiradas da internet. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Karajá 

+de+Aruanã +I+-+Marupiara,+Aruanã+-+GO,+76710-000. Adaptada e organizada pelo autor (2020). 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Karajá+de+Aruanã+I+-+Marupiara,+Aruanã+-+GO,+76710-000
https://www.google.com.br/maps/place/Karajá+de+Aruanã+I+-+Marupiara,+Aruanã+-+GO,+76710-000
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1.4 Colégio Estadual Dom Cândido Penso: uma escola pública construída na Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I 

 

O Colégio Estadual Dom Cândido Penso tem uma singularidade por estar na TI 

Karajá de Aruanã I. Tal singularidade espacial nos demonstra que o poder público em suas 

ações não levou em conta as particularidades do povo Iny/Karajá e sua terra. 

Quando se pensou na construção do primeiro colégio estadual no município de 

Aruanã, havia inúmeras outras áreas urbanas para a sua construção, todavia o interesse 

econômico forçou a construção desta unidade de ensino dentro da terra indígena. 

O início dessa construção gerou um incômodo para o povo Iny/Karajá, uma vez que, 

naquele lugar, havia moradias e roçado do referido povo. Infelizmente, com a parceria 

município/estado, iniciou-se a construção com a autorização do Decreto-Lei nº 8.408, de 19 

de janeiro 1978, expedido pelo então governador do Estado de Goiás Irapuan Costa Júnior.  

A edificação do colégio ocupou 4000m² da parte sul da atual TI Karajá de Aruanã I. 

Isso significa que houve mais um esbulho dessa terra indígena, onde havia uma presença ativa 

do povo Iny. 

Cabe ressaltar que, na atualidade, a escolha dessa localidade demonstra que foi um 

erro estratégico da administração pública municipal e estadual, uma vez que tal unidade de 

ensino está limítrofe aos barrancos do rio Araguaia. Infelizmente, ao longo desses anos, 

ocorreram inúmeras tragédias envolvendo alunos indígenas e não indígenas, vítimas de 

afogamento no rio em períodos que antecediam o horário das aulas ou após o final delas. 

O nome do colégio foi uma homenagem a Dom Cândido Maria Penso, bispo católico 

dominicano que trabalhou na evangelização nas margens do Rio Araguaia, nas décadas de 

1930 e 1940.  

Devemos lembrar que o contexto histórico em que o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso foi construído, no final da década de 1970, retrata um período em que se consolidava o 

turismo em Aruanã. Consequentemente, isso acarretou a decadência da Aldeia Karajá 

Buridina e de seu povo.  

Com o desenvolvimento do turismo, o esbulho do território dos Karajá foi mais 

intenso, sendo motivado pela especulação imobiliária da época, pressões políticas e 

econômicas, as quais viam na presença dos Karajá da Aldeia Buridina um transtorno para o 

desenvolvimento econômico da cidade. 

A construção do colégio na atual Terra Indígena Karajá de Aruanã I foi considerado 

para a população não indígena uma oportunidade de justificar o falso direito de comercializar 
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as áreas pertencentes ao povo Karajá. Tendo como pressuposto que o próprio Estado dava 

exemplos para a ocupação ilegal. Além da construção do colégio, como já vimos 

anteriormente neste capítulo, o Estado facilitou o processo de loteamento e escrituração dessa 

terra indígena. 

Desde sua construção em 1978 até 1995, o Colégio Estadual Dom Cândido Penso foi 

administrado por membros do instituto dos Irmão Maristas, uma ordem religiosa (católica) 

tradicional. Nesse período, o colégio era considerado referência no ensino básico na região, 

mas, por motivos políticos, a administração dos irmãos Maristas foi encerrada no final de 

1995. 

Essa referência à qualidade do ensino no Colégio Estadual Dom Cândido Penso 

contrastava com a situação dos alunos indígenas que frequentavam a unidade de ensino entre 

os anos de 1978 até 1986. Segundo Portela (2006), desde a sua inauguração em 1978 até o 

ano de 1986, apenas 3 indígenas foram alfabetizados, todos do sexo masculino, e nenhum 

conseguiu concluir o ensino fundamental.  

O processo de ensino-aprendizagem favorecia os alunos não indígenas, pois as aulas 

eram todas na língua portuguesa e os conteúdos não atraíam a atenção dos alunos indígenas. 

Percebemos que a falta de projetos e práticas pedagógicas associadas a temáticas indígenas e 

ao contexto da própria espacialidade que envolve o colégio é um problema crônico que 

persiste desde de o início. 

Podemos considerar que o Colégio Estadual Dom Cândido Penso configura um 

arranjo socioespacial complexo, uma vez que compartilha uma espacialidade de múltipla 

diversidade cultural e linguística. Dessa forma, podemos afirmar que o colégio é ao mesmo 

tempo um ponto de convergência e divergência, posto que reflete as singularidades étnicas e 

culturais existentes em Aruanã. 

O Colégio Estadual Dom Cândido Penso é um ponto convergente, porque se 

constitui como um lugar de vivência e convivência de duas culturas distintas, a indígena e a 

não indígena. Essa convergência completa seu ambiente escolar, que necessita ser integrada 

ao processo de ensino-aprendizagem. Essa diversidade é significativa, pois comporta uma 

riqueza cultural rara, que deve ser obrigatoriamente explorada, problematizada e tematizada 

em seu ambiente escolar. 

O colégio, como ponto divergente, negligencia a rica diversidade cultural que faz 

parte tanto de sua constituição física quanto de sua sociedade envolvente. A quase 

inexistência de projetos e práticas pedagógicas que explorem a complexidade das relações 

entre indígenas e não indígenas empobrece o processo de ensino-aprendizagem. A linguagem 
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adotada por práticas pedagógicas que não incorporam a realidade do aluno não o cativa nem o 

desafia, tornando-se uma aprendizagem desmotivada e sem referência que a torne legítima e 

significante. 

Ao analisarmos as características da formação do espaço geográfico que constitui a 

cidade de Aruanã e a Aldeia Karajá Buridina na dinâmica de suas relações, percebemos que o 

processo de formação histórica que constituiu uma contiguidade espacial propiciou a 

edificação de um lugar de vivência e convivência entre indígenas e não indígenas. 

Observamos que é preciso criar possibilidades para abordar a trajetória histórico-geográfica 

apontada ao longo desse capítulo, uma vez que possa fazer parte do cotidiano no ambiente de 

sala de aula. 

Como vimos até aqui, a trajetória histórica de construção do lugar vivido e convivido 

pelos indígenas e não indígenas constituiu uma contiguidade espacial que estabelece a 

identidade da população aruanense. Esse espaço contíguo foi estabelecido pela proximidade e 

integração desse espaço que se tornou lugar. 

No capítulo 2, vamos refletir sobre os conceitos geográficos de Lugar, tendo no 

processo de construção desse conceito a contextualização do lugar vivido e convivido pelos 

alunos indígenas e não indígenas no Colégio Estadual Dom Cândido Penso. Também vamos 

analisar a relevância do conceito de contiguidade espacial, com o intuito de estabelecer uma 

compreensão sobre o espaço compartilhado ao longo do processo histórico de formação da 

cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina. 
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CAPÍTULO 2: 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DO LUGAR DE VIVÊNCIA E 

CONVIVÊNCIA: O COLÉGIO ESTADUAL DOM CÂNDIDO PENSO E A ALDEIA 

KARAJÁ BURIDINA 
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Neste capítulo, vamos dialogar com os conceitos geográficos de Lugar (lugar de 

vivência) e contiguidade espacial, com o objetivo de refletir sobre novas possibilidades de 

pensar o ensino na educação básica.  

Buscamos primeiramente, nesse diálogo, o conhecimento e a interpretação do mundo 

pelo olhar dos sujeitos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, considerando 

seu conhecimento sobre sua realidade. Aqui, levamos em conta o conhecimento e a 

interpretação prévios desses sujeitos como base para a articulação dos conteúdos 

sistematizados do ensino escolar, para que o aluno possa problematizar e questionar seu lugar 

de vivência. 

Vemos então a possibilidade de elaborar práticas de ensino de Geografia na educação 

básica que possam ter como discussões teóricas o lugar de vivência dos sujeitos que fazem 

parte do processo de ensino-aprendizagem. Autores como Callai (2000, 2001), Carlos (2007), 

Castellar (2010), Cavalcanti (2010, 2016) e Straforini (2008) fundamentam e discutem as 

possíveis contribuições que propiciam a elaboração de práticas pedagógicas articuladas, de 

modo a discutir o conceito geográfico de lugar contextualizado aos lugares de vivência dos 

alunos. 

Para iniciarmos essa abordagem sobre o ensino de Geografia proposto neste trabalho, 

ponderamos que atualmente vivemos em um mundo globalizado. Este mundo é caracterizado 

pelas desigualdades socioeconômicas, formadas por intrínsecas e complexas redes de 

informações. Essas redes se integram graças aos avanços técnico-científico-informacionais de 

nossa contemporaneidade. 

Diante do contexto de um mundo globalizado, temos um emaranhado de informações 

e conteúdos compartilhados sobre as diversidades naturais, culturais, econômicas, sociais e 

políticas. Apesar dessas possibilidades de informações, temos alguns segmentos da sociedade 

que não têm acesso a essa rede de comunicação, em razão da desigualdade social existente.  

O capitalismo, no mundo globalizado, tem como uma de suas metas a ampliação do 

consumismo, a qual promove e acentua a padronização de costumes consumistas em 

contraposição à diversidade dos lugares. Tal paradoxo, por um lado, estabelece um processo 

de homogeneização da sociedade, com o intuito de garantir seus interesses econômicos e 

ideológicos. Por outro lado, não se levam em consideração as complexidades e 

especificidades dos lugares que, nesse viés de capitalismo consumista, estão materializadas 

nas práticas cotidianas das pessoas. 
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Tendo este ponto de tensão ocasionado pelo capitalismo consumista, nosso desafio é 

possibilitar uma proposta de reflexão deste pressuposto, utilizando como elemento para a 

análise dessa realidade o ensino de Geografia. 

Atualmente, novos desafios vão surgindo e exigindo novos olhares para o processo 

de ensino-aprendizagem, o que nos leva a questionar e a repensar nosso contexto educacional. 

É preciso integrar ao processo de ensino-aprendizagem as peculiaridades do contexto 

socioespacial dos alunos, repleto de informações que envolvem sua realidade. 

A integração dos conteúdos sistematizados da disciplina de Geografia ao lugar de 

vivência do aluno pode propiciar sua compreensão como um ser sociocultural, uma vez que o 

aluno possui uma história inerente ao espaço geográfico que o envolve. 

Em nossa pesquisa, a espacialidade é a Terra Indígena Karajá de Aruanã I, localizada 

no centro da cidade de Aruanã-GO, a qual inclui o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a 

Aldeia Karajá Buridina. 

É nesse lugar que o aluno indígena e não indígena tem contato com o mundo, e 

vivencia em sua sociedade os processos que fazem parte da mundialização do sistema 

capitalista. 

Entendemos que sua espacialidade está vinculada de forma direta e fluida a 

elementos do espaço geográfico que vão além de seu lugar, capazes de ligar espacialidades 

distintas e únicas. 

A articulação entre o conhecimento comum do dia a dia do aluno e os conteúdos 

sistematizados da escola é fundamental. Essa integração poderá contribuir para que ele possa 

construir seus saberes e desenvolver um pensamento crítico e autônomo, constituindo 

habilidades para compreender a espacialidade em que vive. 

O aluno deve perceber a complexidade das práticas sociais que o envolvem e a 

configuração do espaço geográfico no qual está inserido. Desse modo, poderá ser capaz de 

problematizar as contradições que formam sua espacialidade, as quais são mediadas pelos 

contrastes culturais, econômicos e políticos que a formam. Também poderá compreender que 

os indivíduos que compartilham a mesma espacialidade também são contraditórios entre si. 

Contextualizar o lugar de vivência dos alunos no processo de construção dos 

conceitos geográficos de lugar (lugar de vivência19) nos propicia condições de fomentar novas 

 
19 O Lugar de vivência, no contexto desta pesquisa, também é um lugar de convivência, pois se refere a 

espacialidade contígua entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso, localizado 

no centro da cidade de Aruanã. Esse Lugar de vivência é compartilhado por alunos indígenas e não indígenas 

que convivem e constituí sentimentos de pertencimento e identidade, os quais ainda são elementos 
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propostas de mediação pedagógica. Desse modo, podemos integrar em sala de aula o contexto 

de nosso locus ao processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

Veremos então as possibilidades e propostas de vincular o espaço vivido pelos 

alunos com suas práticas espaciais cotidianas ao processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia. Vamos analisar possíveis mediações pedagógicas que possam promover a 

construção do conceito de lugar (lugar de vivência e convivência), tendo como contexto a 

contiguidade espacial entre a Terra Indígena Karajá de Aruanã I e o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso. 

Seguindo essa mesma linha diretiva, vamos dialogar sobre a importância do lugar de 

vivência e convivência dos alunos no processo de construção do conceito de lugar. 

Analisaremos também a espacialidade entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso, tendo como base de argumentação o conceito de contiguidade espacial. 

Por fim, veremos a relevância de constituir possíveis propostas de mediação didática no 

processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

 

2.1 O lugar e o lugar de vivência e convivência 

 

Lugar é uma palavra muito usada em nosso cotidiano e também uma expressão 

polissêmica, pois existe uma variedade de significados para nos referirmos a determinado 

local ou localidade de que se tem ou não conhecimento. 

A etimologia da palavra lugar vem do latim locális, de locus, que significa “espaço 

ocupado, localidade, posição”. A palavra possui outras variações, que podem significar 

“localidade, povoação e região”, sendo também uma expressão usada como referencial de 

localização, necessária para racionalizar uma direção na qual certo espaço é conhecido ou 

familiar. 

Usamos a ideia de lugar quando determinado espaço nos remete à nossa história de 

vida, onde nos identificamos e reconhecemos, pois humanizamos o espaço com nossas 

memórias. Os lugares nos propiciam a construção de experiências socioespaciais, pois é neles 

que moramos, trabalhamos, estudamos e produzimos nossos saberes cotidianamente, 

mediante nosso senso comum, idealizando nossa própria Geografia. 

No contexto da pesquisa, as representações culturais do povo Karajá — sua língua, 

artesanato, danças, pinturas corporais e culinária — os ajudaram, ao longo de sua história, a 

 
socioespaciais capazes de (re)construir e (re)organizar, histórica e geograficamente as relações interpessoais, 

sociais, econômicas e culturais desse Lugar. 
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construir um forte vínculo de apego e identidade ao seu lugar de vivência, que é a Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I (TI). Há também a presença antagônica dos não indígenas, que 

contrastam com o povo indígena Karajá, compondo uma dimensão dialética do lugar vivido e 

compartilhado. 

Nossa perspectiva é a de que o ensino de Geografia deve ser pautado pelo prisma do 

conceito de lugar nas concepções da Geografia Humanista e da Geografia Crítica. Apesar de 

parecerem contraditórias, elas convergem e se complementam em razão de ambas terem o 

conceito geográfico de lugar como ponto de tangência para a compreensão da massificação da 

globalização e a resistência das particularidades do local. 

Doravante, tentaremos intercalar as análises da geografia acadêmica, articulando 

discussões sobre o conceito de lugar como contexto e reflexão para o ensino escolar, com 

destaque ao ensino de Geografia. 

Propomos trazer para a sala de aula práticas que envolvam e tenham como premissa 

o diálogo entre a Geografia Humanista e a Crítica, que convergem sobre o conceito de lugar. 

A primeira relaciona o lugar como espaço fechado em suas particularidades e como relação de 

pertencimento, enquanto a segunda o vê como um nó que faz parte de uma rede de integração 

entre o local e o global. Ao fazer uma intercalação dinâmica entre as diferentes escalas 

geográficas, o aluno pode compreender que seu lugar de vivência, mesmo sendo único, 

também faz parte de um mundo complexo e globalizado. Essa dupla relação atribuída ao lugar 

é teorizada por Moreira (2012, p. 174-175): 

 

[...] lugar como relação nodal e lugar como relação de pertencimento podem ser 

vistos por dois ângulos diferentes de olhar sobre o mesmo espaço do homem no 

tempo do mundo globalizado. Tanto o sentido nodal como o da vivência estão aí 

presentes, mas distintos justamente pela diferença do sentido. Sentido de vez que, 

seja como for, o lugar é hoje uma realidade determinada em sua forma e conteúdo 

pela rede global da nodosidade, e ao mesmo tempo pela necessidade do homem de 

(re)fazer o sentido do espaço, ressignificando-o como relação de ambiência e de 

pertencimento. Dito de outro modo, é o lugar que dá o tom de diferenciação do 

espaço do homem – não o capital – em nosso tempo. 

 

O processo de identificação e o sentimento de pertencimento a determinado espaço 

produzido pelas práticas sociais são mediados pelo lugar de vivência, por meio de sua 

historicidade. Ela é construída mediante memórias coletivas que dão significado aos lugares, 

deixando marcas históricas que constroem de modo dialético seus significados em nossas 

vidas. 
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Os sentimentos de pertencimento e de identidade sobre nossos lugares de vivência 

são adquiridos no decorrer de nossas vidas. É no lugar que vinculamos as práticas sociais 

entre os seres humanos e a espacialidade, bem como os elementos que a compõem. 

O locus de nossa pesquisa empírica compreende a Aldeia Karajá Buridina e o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso. Essa unidade escolar vivencia uma realidade 

compartilhada por alunos indígenas e não indígenas em seu ambiente escolar. Temos então 

uma grande oportunidade para discutir sobre as contradições que constituem essa 

espacialidade contígua. 

Entendemos que nossa pesquisa deve ter uma fundamentação teórica que possa 

dialogar sobre a categoria lugar, perpassando por dois movimentos geográficos que se 

complementam, o Crítico e o Humanista. Segundo Serpa (2019, p. 81):  

 

Na Geografia, o conceito de lugar é ora associado a uma análise marxista, pensando-

se os lugares como as distintas versões dos processos de reprodução do capital ao 

redor do mundo, ora a uma análise fenomenológica e humanista, entendendo-se o 

lugar como locus da reprodução da vida “cultura”. 

 

A abordagem, tanto da Geografia Crítica quanto da Humanista sobre o Lugar, cria 

uma resistência, fundada sobre as experiências estabelecidas na vida cotidiana dos lugares. 

Desse modo, há uma dialética que contrapõe a lógica de homogeneização econômica, cultural 

e política, inerente ao contexto de uma sociedade fragmentada e complexa. 

 Ao longo do tempo, o conceito de lugar foi estudado pelas diferentes correntes 

teóricas da Geografia. Iniciou-se na geografia clássica, como referencial simplificado de 

coordenadas geográficas para determinar a localização específica e pontual no espaço. Com a 

evolução do pensamento geográfico, o conceito de lugar passou a ser tratado como categoria 

de análise essencial no surgimento da Geografia Humanista. Tendo assim como ponto de 

tangência o locus do sujeito que constrói e modela o espaço a partir do lugar de vivência. É no 

lugar que se materializam as relações com o mundo e a coletividade das práticas sociais. 

Posteriormente, na Geografia Crítica, o estudo do lugar promoveu reflexões e 

análises sobre os meios de produção capitalista e seus processos contraditórios na produção 

do espaço. Como a inquietação, no campo científico, a inserção do lugar passou a levar em 

conta as especificidades e complexidades da vida cotidiana dos indivíduos. Isso propiciou 

uma abordagem dialética em relação à hegemonia tendenciosa da globalização, a qual 

materializa no lugar a presença do sujeito no mundo globalizado.  
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Pela perspectiva humanista, o conceito de lugar é fundamentado na fenomenologia e 

no existencialismo, propiciando assim um estudo focado na experiência intersubjetiva que os 

indivíduos estabelecem no lugar onde vivem. 

Consequentemente, ao analisar o lugar pela perspectiva humanista e fenomenológica, 

devemos considerar as ações que são a base para a reprodução do espaço vivido. Dessa forma, 

constitui-se uma compreensão dos sentimentos espaciais a partir da experiência cotidiana, do 

simbolismo que distingue as especificidades e o apego pelo lugar de vivência. 

Um dos principais autores da corrente humanista, Relph (2012), criticou o 

cientificismo e o positivismo, por considerar que os estudos e as representações dos espaços 

são estabelecidos por processos de teorização do espaço. Esses processos se dão mediante 

dados estatísticos e padronização das relações sociais ligadas ao progresso técnico, 

desconsiderando as complexidades da vivência do lugar. 

Para Relph (2012), o lugar é compreendido como um fenômeno das experiências 

humanas imediatas. Nele, o homem, a quem corresponde a uma responsabilidade social como 

cidadão, conhece o mundo onde vive, tendo o lugar como fonte existencial de 

autoconhecimento. O autor também destaca que o lugar é um microcosmo, onde percebemos 

o mundo e nos relacionamos com ele. 

Outro autor que consideramos importante para a corrente humanista é Yi-Fu Tuan 

(1983). Em sua fundamentação do conceito de lugar, tece discussões sobre a relevância da 

vivência dos indivíduos com a natureza, mediada pelas relações das pessoas, destacando 

sentimentos, vínculos e identidade, transformando o espaço em lugar. 

Segundo Tuan (1983), o processo de transformação do espaço em lugar é 

estabelecido pelo tempo. Paradoxalmente, à medida que o tempo passa, conhecemos melhor o 

espaço em que vivemos. Desse modo, agregamos e dotamos esse espaço de valores, que 

passam a ser constituídos pela intimidade decorrente entre o tempo e o espaço, na construção 

de vínculos exercidos pelo homem. 

Tuan também afirma que “O tempo ilusório é ancorado no espaço, e o espaço é 

ancorado na realidade mais tangível do lugar” (TUAN, 1983, p. 7). Desse modo, o espaço 

passa a ser visto como um ambiente aberto, desconhecido inicialmente, sem vínculo ou 

sentimento. O lugar então é formado mediante a relação espaço/tempo, agregado por 

sentimentos e valores que são construídos entre essa relação. 

Em nossa pesquisa, as reflexões de Tuan (1983) são relevantes, quando abordamos    

as experiências que se tem com os lugares, representadas por ideias de afetividade, 

sentimentos, identidade e emoção. Isso justifica sua fundamentação de análise geográfica, 
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abrangendo um olhar crítico para a compreensão do mundo, que inclui a valorização dos 

aspectos humanos. 

Numa visão dialética que permeia a Geografia Crítica, Milton Santos (2006) 

posiciona o lugar a partir do espaço geográfico, contextualizando-o na estrutura capitalista do 

mundo globalizado e como base para a sustentação entre as relações globais.  

O processo histórico de evolução das técnicas dos meios de produção capitalistas 

culminou no surgimento do meio técnico-científico-informacional. De acordo com Santos 

(2006), o lugar surge como uma aglutinação peculiar dos modos de produção, resultante da 

divisão do trabalho. 

Na interação do arranjo entre o local/global se estabelece, também de forma 

dialética, um discernimento global e outro local. Segundo Santos (2005), o lugar estabelece 

simultaneamente relações socioespaciais contraditórias que integram a identidade singular 

associada aos padrões da lógica capitalista estruturada no mundo global. Desse modo, o lugar 

constitui uma existência pautada nas especificidades da vida cotidiana, que se relaciona com o 

mundo globalizado. 

Santos considera que “mais importante que a consciência do lugar é a consciência do 

mundo obtida através do lugar” (SANTOS, 2012, p. 161-162). Desse modo, o mesmo lugar 

possui, simultaneamente, um acontecer hierárquico – gerado pela verticalidade proveniente de 

outros centros de poder, que são as bases hegemônicas do sistema capitalista – e um acontecer 

solidário – resultante da horizontalidade das relações advindas do cotidiano20 compartilhado 

por ações sociais que caracterizam as especificidades de cada lugar, tornando-o globalmente 

ativo. 

Em suma, temos na especificidade do lugar a estrutura organizacional do espaço 

hegemônico do capital, que pode ser explorada, tanto no meio escolar quanto no cotidiano dos 

alunos. Desse modo, Santos (2003) afirma que todas as relações socioespaciais que ocorrem 

no mundo são realizadas e percebidas no lugar. Assim, ao associarmos essa ideia ao processo 

de ensino-aprendizagem em Geografia, podemos possibilitar que o aluno construa sua noção 

de mundo, isto é, uma visão sistemática por meio do lugar.  

O aluno assim conseguirá visualizar uma certa organização sistemática da sociedade 

em relação ao espaço vivido por ele, seja ao ir a um mercado, brincar na praça de seu bairro, 

 
20 Segundo Lefebvre (1991), o cotidiano se constitui por meio das relações socioespaciais estabelecidas em 

rotinas cadenciada pelo tempo, ao longo de um determinado contexto sólido, em que os sujeitos não tem a 

pretensão de compreendê-lo mais sim de integrá-lo.  
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andar pelas ruas, usar seu telefone celular, conversar com seus colegas, ver televisão e 

participar das demais atividades cotidianas. 

Santos (2012) também aborda os espaços contíguos, pautados nas relações de 

horizontalidade e verticalidade. Veremos isso mais adiante neste capítulo, quando abordarmos 

o conceito de contiguidade espacial.  

As interações dialéticas do lugar de vivência agregam-se às dimensões simbólicas e 

materiais, inter-relacionadas aos conhecimentos que permeiam as dinâmicas culturais, 

econômicas e políticas. Com isso, promove-se uma compreensão que envolve as escalas 

locais, regionais e globais, constatando que “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma 

razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 1996, p. 273). 

Os meios de produção capitalista vinculam as relações de mercado, do trabalho 

assalariado, das divisões das classes sociais, dos bancos que financiam e controlam as 

atividades econômicas em todos os setores produtivos da economia. Esses vínculos integram 

e dinamizam as escalas do local ao global. 

Considerando o ensino escolar como uma atividade humana e social, tendo como 

relevância o contexto socioespacial em que a escola está inserida, podemos afirmar que as 

reflexões de Milton Santos sobre o lugar, no processo de construção e reconstrução do espaço 

geográfico, devem ser problematizadas no processo de ensino-aprendizagem. As pautas 

temáticas devem ser as contradições que moldam a sociedade vivida e vivenciada pelos 

alunos. 

Exige-se, assim, um pensar geográfico crítico do processo de ensino-aprendizagem, 

capaz de possibilitar a construção contínua da autonomia do aluno. Desse modo, ele poderá se 

localizar no mundo complexo e globalizado onde sua realidade está inserida, bem como 

desenvolver a capacidade hábil de identificar os elementos que relacionam seu lugar de 

vivência ao contraditório que o abrange, projetando um futuro diferente do hegemônico. 

Harvey é outro autor importante para a fundamentação teórica de nossa pesquisa, 

visto que suas contribuições para o pensamento crítico geográfico possuem grande relevância 

para nosso estudo. O autor afirma que “as concepções do tempo e do espaço são criadas 

necessariamente através de práticas e processo materiais que servem à reprodução da vida 

social” (HARVEY, 1992, p. 189). Desse modo, devemos considerar a relevância da análise 

geográfica, a partir dos percursos contraditórios da história, como base para a compreensão da 

dinâmica de formação e reformulação constante do espaço geográfico e das relações sociais.  

O lugar, portanto, pode ser interpretado como uma base para as transformações 

socioespaciais ao longo do tempo. Ele tem nas relações que mantém com a totalidade um 
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locus de resistência e mobilização que se movimenta de forma intrínseca, como encadeamento 

histórico e contraditório do capitalismo. 

Vemos aqui a importância da compreensão do lugar no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia. Uma vez que, ao contextualizar o cotidiano vivido e convivido 

pelos alunos, oferecemos assim a compreensão das bases para o arranjo socioespacial ao 

longo do tempo.  

Compreendemos que as interligações existentes entre o global e o local devem ser 

consideradas na elaboração de práticas pedagógicas. Isso pode possibilitar ao aluno seu 

desenvolvimento cognitivo, criativo e crítico dos espaços e das discussões acerca dos 

impasses do mundo. 

É na escola que o aluno deve compreender e discernir as diferentes influências 

geográficas, reproduzidas a partir da ideia capitalista de globalização. Tal ideia é expressa 

pelo desenvolvimento do capitalismo, que produz e reproduz novas necessidades de consumo, 

com o objetivo de manter o modo de produção baseado no lucro. Uma de suas características 

é buscar sempre novos mercados, matérias-primas e forças de trabalho realocados em 

diferentes dimensões geográficas. Harvey (2004, p. 111) afirma que: 

 

[...] as diferenças geográficas são bem mais do que legados histórico-geográficos. 

Elas estão sendo perpetuamente reproduzidas, sustentadas, solapadas e 

reconfiguradas por meio de processos político-econômicos e socioecológicos que 

ocorrem no momento presente. 

 

No contexto atual, a principal força do capitalismo se baseia nas diferenças 

geográficas, mediante a associação de signos que representam, de alguma forma, as 

especificidades que vinculam o cotidiano das pessoas. É o caso da força midiática da 

publicidade, pautada em valores que atraem o consumidor não necessariamente para a 

aquisição do produto em si, mas para as imagens que têm o poder de transmitir credibilidade, 

confiança, status, inovação, qualidade, entre outras virtudes. 

Em nossa contemporaneidade, as relações capitalistas estão cada vez mais engajadas 

na competitividade do mercado. Assim, conseguem vincular as especificidades dos lugares de 

vivência, como forma de atrair e ampliar as ideias de consumo, interferindo diretamente na 

vida cotidiana, nas relações de capital e acentuando as desigualdades sociais. 

Tematizar e problematizar as complexidades inerentes de nossa sociedade atual nos 

remete à urgência de pensar em novas mediações pedagógicas, que vão além do ambiente 
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escolar. Dessa forma, o espaço escolar deve ser um ambiente propício a novas perspectivas, 

que contemplem as necessidades e os anseios do aluno do século XXI. 

Para que o aluno possa compreender a complexidade inerente de nossa sociedade 

atual, ele precisa estar apto para interferir, criticar e discutir as contradições de sua realidade. 

Percebemos que, quando valorizamos o protagonismo do aluno no processo de ensino-

aprendizagem, ele se identifica em relação ao seu lugar e em nossa sociedade dinamicamente 

complexa. 

O processo histórico de formação e organização da sociedade é materializado no 

espaço geográfico, mediado por práticas sociais que se dinamizam por intermédio de suas 

variáveis relações contraditórias, em um processo contínuo de construção e reconstrução 

histórica (CORRÊA, 2003). 

De acordo com Cavalcanti (2010), a análise do espaço, como objeto de estudo da 

Geografia como ciência, também é relevante para o ensino de Geografia na educação básica. 

A Geografia Escolar deve se reestruturar em um foco analítico mais abrangente, em que o 

espaço não seja só a representação da própria realidade isolada, mas sim a dimensão de uma 

realidade complexa e interdisciplinar. 

Compreendemos que a espacialidade da Terra Indígena Karajá de Aruanã I pode ser 

constituída como um mediador pedagógico. Sendo assim, uma possível base empírica que 

possibilite ao aluno meios para que possa construir seu conceito geográfico de Lugar.  

O aluno poderá desenvolver as habilidades para compreender e identificar os 

elementos e as práticas sociais que ligam o seu espaço vivido à totalidade-mundo que o 

envolve. Ao mesmo tempo que ele possa ver e compreender o mundo, que é integrado e 

perceptível ao seu lugar de vivência.   

São as práticas sociais que materializam o espaço geográfico por meio das ações 

humanas que configuram, organizam e integram as relações entre os espaços naturais/sociais. 

Devemos buscar práticas pedagógicas que nos possibilitem refletir criticamente sobre o 

mundo e os comportamentos humanos. 

É preciso construir caminhos para que o aluno compreenda que faz parte de um 

processo constante de construção e compreensão das problemáticas atuais de nossa sociedade, 

tornando-o capaz de vislumbrar nas práticas espaciais possíveis mediadores e compreender e 

identificar as múltiplas representações espaciais, resultantes da complexidade existente em 

nosso mundo atual. Sobre as práticas espaciais, Lacoste destaca que: 
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[...] têm um peso sempre maior na sociedade e na vida de cada um. O 

desenvolvimento do processo de espacialidade diferencial acarretará, 

necessariamente, cedo ou tarde, a evolução, a nível coletivo, de um saber pensar o 

espaço, isto é, a familiarização de cada um com um instrumento conceitual que 

permite articular, em função de diversas práticas, as múltiplas representações 

espaciais que é conveniente distinguir, quaisquer que sejam sua configuração e sua 

escala, de maneira a dispor de um instrumental de ação e de reflexão. Isso é que 

deveria ser a razão de existir da geografia. (LACOSTE, 2006, p. 53). 

 

As relações humanas que se integram no espaço natural/social, construído de forma 

dialética no decorrer da história, formulam um complexo e dinâmico mosaico de espaços 

distintos.  

As sociedades são organizadas pelas práticas sociais, intrinsecamente relacionadas ao 

lugar de vivência, o qual perpassa pela ciência geográfica e pelo ensino de Geografia. 

Devemos, portanto, explorar na sala de aula as práticas socioespaciais vivenciadas e 

presenciadas pelos alunos. 

O ensino de Geografia pode promover a construção de perspectivas, 

contextualizando o lugar de vivência dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. O 

próprio espaço escolar deve introduzir elementos oportunos que possam instigar os alunos a 

arquitetar um olhar mais crítico sobre a realidade que os envolve. 

A Geografia, por ser uma ciência social, ao ser ensinada, deve considerar o aluno e a 

sociedade em que ele vive, para que possa aprender a pensar o espaço através de seu lugar de 

vivência. 

O aluno passa a se habituar aos conceitos geográficos e a construir, de forma 

gradativa, habilidades críticas de leitura de sua realidade. Isso ocorre quando ele passa a 

articular sua espacialidade e seu lugar de vivência aos diferentes espaços vizinhos da sua 

realidade. 

O aluno desenvolve a aptidão de distinguir as complexidades das representações 

espaciais, em suas variadas escalas geográficas, podendo assim compreender o seu lugar de 

vivência como um ponto de articulação contraditório entre suas especificidades locais e as 

homogeneidades globais.  

Acreditamos que a Geografia Escolar21 pode possibilitar a compreensão do processo 

histórico e dialético de construção e reconstrução do espaço geográfico. Dessa forma, o lugar, 

como espaço vivido pelos alunos, se estabelece como ponto de articulação entre as diferentes 

escalas geográficas. 

 
21 Campo de pesquisa da Geografia que tem como principais objetivos, a elaboração de práticas pedagógicas que 

viabilizam o acesso dos estudantes do ensino básico, aos conceitos geográficos. Necessários para a 

compreensão do espaço geográfico que os envolve. 
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Compreendemos que a articulação entre o local e o global propicia condições para 

que o aluno possa problematizar sua realidade. Disso resulta o desenvolvimento de sua 

capacidade de construir seu próprio conhecimento, por meio das relações contraditórias de um 

mundo capitalista homogeneizador que faz parte das especificidades do lugar e de sua 

construção histórica. 

Procuramos refletir sobre práticas educacionais que extrapolem a sala de aula, isto é, 

que tragam a casa, a rua, o bairro, a vizinhança dos alunos, para dentro da escola. Segundo 

Straforini (2008), o ensino de Geografia na educação básica busca articular a realidade do 

aluno à totalidade-mundo, intercalando as escalas locais, regionais, nacionais e globais. Dessa 

forma, consideramos que o ensino de Geografia tem como intuito problematizar e, ao mesmo 

tempo, construir saberes que interpretem as contradições que formulam as práticas sociais nas 

configurações contraditórias do espaço geográfico. 

O processo de problematização e construção de novos saberes pode promover 

discussões que integram o ensino de Geografia e seus conceitos referentes ao Lugar e lugar de 

vivência, ao contexto atual da sociedade, estruturada nos moldes neoliberais. 

O conceito de Lugar fundamenta e teoriza a compreensão das especificidades, 

determinadas pelo processo histórico contraditório das construções e reconstruções do espaço 

geográfico. Por sua vez, tal espaço é organizado e estruturado dialeticamente pelos meios de 

produção político-econômicos do capitalismo, já que “a organização espacial é também um 

objeto, uma materialidade social” (CORRÊA, 2003, p. 53).  

O lugar vivido representa o cotidiano das relações socioespaciais, que também são 

constituídas historicamente. Segundo Azevedo (2016), o lugar vivido é, da mesma forma, 

definido por suas particularidades, as quais estabelecem vínculos de reconhecimento e 

pertencimento a uma espacialidade, moldada a partir de sua produção social e imbricada às 

especificidades do lugar. 

O cotidiano do lugar vivido pelos alunos é organizado espacialmente, mediado pelas 

relações que mantém com a totalidade estruturante do capitalismo globalizado, responsável 

pelas desigualdades e contradições de seus meios de produção. Essa visão dialética permite 

compreender as relações contraditórias entre o global e o local na produção do lugar de 

vivência do educando. 

Cabe ao ensino de Geografia propor aos alunos uma compreensão de sua realidade, 

mediada pelas relações sociais que organizam seu espaço. A vida cotidiana dos alunos, 

constituída de significados e valores, deve integrar a Geografia escolar à espacialidade da 

escola (AZEVEDO, 2016). 
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O ensino de Geografia nas escolas pode contribuir para os alunos compreenderem o 

mundo em que vivem, integrando desse modo seus conhecimentos sistematizados aos saberes 

agregados às vivências desses sujeitos, os quais permeiam a sociedade onde a escola está 

inserida. 

O contexto sociocultural dos sujeitos e os lugares de vivência estabelecidos pelos 

alunos necessitam de relações entre as disciplinas escolares e seus cotidianos. Porém, é 

importante que esse processo vincule os contextos aos conteúdos sistematizados, fazendo com 

que reflitam sobre a construção de significados agregados a sua realidade com o que é 

ensinado na escola. 

Defendemos que a escola deve ser organizada como um espaço aberto. Onde haja 

liberdade para extravasar as criatividades, compartilhadas entre alunos e professores. A 

abertura gera novas atitudes e perspectivas na busca de saber e a liberdade pode instigá-los a 

serem protagonistas de sua realidade. 

A proximidade entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá 

Buridina, ambos inseridos em uma Terra Indígena, localizada no centro da cidade de Aruanã, 

não é suficiente para quebrar velhos paradigmas. O indígena e sua cultura ainda são vistos 

como diferentes, inferiorizados pelo prisma da cultura dominante. 

É necessário pensar novas práticas pedagógicas, que incluam e valorizem a formação 

da espacialidade da TI Karajá de Aruanã I, com o intuito de buscar novos entendimentos que 

intervenham na adequação do colégio à realidade na qual está inserido. Temos na construção 

histórica da cidade de Aruanã e na espacialidade contígua entre o colégio e a aldeia a 

oportunidade de construir uma base para novas práticas pedagógicas. Dessa forma, podemos 

despertar no aluno o sentimento de pertencimento que o ligue ao processo de ensino-

aprendizagem em Geografia. 

O cotidiano vivenciado pelos alunos no âmbito escolar pode ser entendido como uma 

mediação entre seu espaço de vivência e o mundo globalizado, conectando sua realidade local 

à totalidade global (STRAFORINI, 2008). 

Quando o aluno compreende que as práticas sociais podem ser realizadas em sua 

espacialidade local e singular, ao mesmo tempo que contempla a sociedade global, ele passa a 

produzir novos saberes. Pode assim constituir reflexões sobre a complexidade existente no 

mundo globalizado.  

O aluno pode perceber que a organização do espaço geográfico tem como base o 

sistema capitalista. E, ao mesmo tempo, analisar de forma crítica a lógica do capital, que, para 
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ser funcional e harmônico, necessita ser desigual, alienante e segregacionista. Damiani (1999) 

compreende que 

 

[...] relacionar cotidiano e lugar é envolver as relações mais próximas, ordinárias, 

singulares à mundialidade. A vida cotidiana, mais íntima, ao mesmo tempo situa seu 

lugar na sociedade global. Pela mediação do cotidiano no lugar, somos levados dos 

fatos particulares à sociedade global. (DAMIANI, 1999, p. 164).   

 

É importante que os alunos compreendam sua espacialidade cotidiana para formar 

uma consciência espacial ampla. Consciente de sua espacialidade, ele poderá identificar os 

elementos que formam e organizam a nossa sociedade, construindo, a partir dessa 

consciência, um raciocínio geográfico (KAERCHER, 2002). 

A especificidade que permeia a configuração espacial entre o colégio e a aldeia 

também envolve a convivência entre a cultura indígena Karajá (Iny) e a não indígena (tori), 

materializada por suas diferenças e contradições. Os laços de convivência e pertencimento 

entre os indígenas e não indígenas são um dos grandes desafios para o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso. Diante disso, compreendemos que o processo de articulação dos conteúdos 

sistematizados, integrados ao cotidiano dos alunos, tem por obrigatoriedade fomentar 

abordagens tolerantes e harmoniosas. 

As práticas sociais existentes na dinâmica da espacialidade entre o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso e a aldeia Karajá Buridina são constituídas por processos dialéticos de 

construção e reconstrução desse espaço geográfico. Desse modo, tanto os alunos indígenas 

quanto não indígenas, ao conhecerem o processo de formação e organização dessa 

espacialidade, associando-os aos conteúdos sistemáticos da Geografia escolar, poderão 

problematizar sua realidade. 

Essa problemática é resultante das inquietações sobre os aspectos que constituem a 

relação da sociedade e do espaço geográfico que a constitui. Inquietam-nos questões como: 

por que as condições socioeconômicas dos Karajá da cidade de Aruanã, em sua maioria, são 

tão precárias? Por que há presença de propriedades privadas de grande valor econômico 

dentro da TI Karajá de Aruanã I? Como analisar a localização do próprio colégio dentro da TI 

e o fato de ter como vizinhos a Aldeia Karajá Buridina?  

Segundo as ideias de Freire (2002), a escola pode oportunizar um ambiente favorável 

a uma aprendizagem significativa. Alunos e professor podem promover diálogos que 

exponham suas necessidades, expectativas, diferenças e seus saberes sobre sua realidade. Isso 
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pode ampliar suas percepções a respeito das práticas sociais resultantes de sua espacialidade, 

gerando novos saberes. 

Consideramos oportuno pensar o espaço da escola como um locus, isto é, o lugar 

gerador de possibilidades de problematizar, no cotidiano em sala de aula, a própria escola. 

Isso porque o ambiente escolar convive de forma simultânea com as mesmas realidades e 

particularidades da vida cotidiana do aluno, as quais estão vinculadas às contradições que 

permeiam as escalas locais, regionais, nacionais e globais que constituem nossa sociedade. 

Também temos que compreender que a escola é como um locus de articulação entre as 

questões locais/globais e cabe a ela sempre se atualizar de acordo com as novas realidades 

socioespaciais. 

Buscamos articular os conceitos de lugar constituídos pela Geografia acadêmica e 

incorporá-los aos conceitos de lugar de convivência para o ensino de Geografia na educação 

básica, tendo como ênfase em nosso objeto de pesquisa a espacialidade da TI Karajá de 

Aruanã I integrada ao processo de ensino-aprendizagem. 

É nessa configuração espacial que as contradições das práticas socioespaciais, 

constituídas entre o convívio multicultural dos indígenas (Iny) e dos não indígenas (tori), são 

materializadas. Esses vizinhos que dividem o mesmo espaço formulam uma contiguidade 

espacial, que também é um conceito geográfico, o qual abordaremos a seguir. 

 

2.2 Contiguidade espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia 

Karajá Buridina 

 

Sobre o conceito de contiguidade espacial, teremos como base Almeida (2012), que 

estabelece os conceitos técnicos de proximidade espacial e as interações socioeconômicas que 

os constituem. Santos (2006) demonstra a relação entre o lugar e o global, por meio da 

horizontalidade e verticalidade do espaço geográfico. Moreira (2007) discute as novas 

funções e aplicações dos conceitos geográficos no mundo atual. Temos também as 

contribuições de Machado (1998), Martin (1997) e Raffestin (1993). 

Todos esses autores são relevantes em nossa linha de argumentação, visto que nosso 

objetivo é articular e contextualizar a contiguidade espacial entre a aldeia Karajá Buridina e o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso ao ensino escolar, mais especificamente ao ensino de 

Geografia.  

Martin (1997), em seu livro Fronteiras e nações, identifica as diferenças entre 

“fronteira” e “limites”. A abrangência que as diferencia é ressaltada em relação aos seus 
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significados, que perpassam por aspectos naturais, econômicos, socioculturais, geográficos, 

políticos e militares ao longo da história. 

De acordo com Martin (1997), o “limite” é reconhecido como uma linha que pode 

ser materializada por implantação de marcos sobre determinado terreno. Desse modo, 

possibilita distinguir a silhueta desse espaço delimitado, identificando o início e o fim de um 

domínio político territorial. A fronteira, por sua vez, é considerada como a zona geográfica de 

encontro entre dois estados vizinhos e diferenciados. De acordo com o contexto histórico, 

esses conceitos se adequam às necessidades e interesses contemporâneos, uma vez que: 

 

[...] hoje o limite é reconhecido como linha, e não pode, portanto, ser habitada, ao 

contrário da fronteira, que [...] constitui uma zona muitas vezes bastante povoada, 

onde os habitantes de Estados vizinhos podem desenvolver intenso intercâmbio, em 

particular sob a forma de contrabando. (MARTIN, 1997, p. 47). 

 

Percebemos que o significado de fronteira é estabelecido, para os indígenas, segundo 

seus valores culturais e simbólicos, específicos de cada nação indígena. Esses valores foram 

considerados importantes no processo de recuperação de parte de seus territórios, a partir da 

Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Outra perspectiva relevante sobre a ideia de fronteira para os indígenas é sua 

interpretação religiosa, para a qual o espaço delimitado é sagrado. Dessa maneira, a 

“apropriação coletiva do território se acha ligada à extensão do culto religioso, a fronteira 

adquire também um sentido mágico” (MARTIN, 1997, p. 22). 

Machado (1998, p. 41-42) também estabelece uma distinção entre fronteira e limites 

ao explicar que: 

 

A fronteira está orientada “para fora” (forças centrífugas), enquanto os limites estão 

orientados “para dentro” (forças centrípetas). Enquanto a fronteira é considerada 

uma fonte de perigo ou ameaça porque pode desenvolver interesses distintos aos do 

governo central, o limite jurídico do estado é criado e mantido pelo governo central, 

não tendo vida própria e nem mesmo existência material, é um polígono. O chamado 

“marco de fronteira” é na verdade um símbolo visível do limite.” 

 

A fronteira gera, portanto, uma força de repulsão que tende a separar ou dividir 

espaços, incluindo a restrição do fluxo de pessoas nas áreas de fronteira, enquanto os limites 

convergem para uma força de atração, promovendo possíveis integrações e compartilhamento 

do mesmo espaço. 

Raffestin (1993), ao estabelecer as diferenças conceituais entre fronteira e limites, 

enfatiza sua ocorrência espacial e temporal baseando-se na sua versatilidade de acordo com 
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determinado contexto histórico. Sendo assim, as noções de limites e de fronteiras evoluíram 

consideravelmente, sem, no entanto, desaparecerem. 

Os significados do limite variaram muito no decorrer da História. Raffestin (1993) 

observa que as expressões das manifestações coletivas dão significado político à ideia de 

limite, sendo essas exteriorizadas de forma direta ou indireta.  

O autor também assevera que os limites entre os espaços/territórios “fazem parte do 

nosso jogo de reprodução social: produção, troca, consumo. A reprodução social não sendo, 

enfim, nada mais do que a territorialidade, pois os limites são vividos, consumidos” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 170). 

Em virtude da singularidade desse espaço contíguo, utilizaremos como base o 

conceito de limites. Podemos estabelecer uma compreensão em relação ao contato e ao 

compartilhamento desses espaços vizinhos, já que, mesmo delimitada de forma cartográfica, 

essa área é parte integrante da espacialidade da Terra Indígena Karajá de Aruanã I. 

No contexto desta pesquisa, temos como base uma contiguidade espacial entre a 

Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso (Mapa 4). Esse espaço 

contíguo está localizado na Terra Indígena Karajá de Aruanã I. Inserida na cidade de Aruanã, 

essa TI possui limites distintos que, ao mesmo tempo que os contrastam, compartilham a 

mesma espacialidade do colégio. 

As relações socioespaciais entre vizinhos que compartilham limites podem constituir 

relações de multidirecionalidades, nas quais as interações ocorrem em todas as direções, ou 

compor relações unidirecionais, em que a interação ocorre somente em uma direção.  

No locus de nossa pesquisa, mesmo não havendo uma equidade, as relações 

socioespaciais ocorrem de forma multidirecional. Os indígenas e não indígenas em Aruanã 

compartilham suas relações, facilitadas pela proximidade e acesso livre entre eles sobre a TI. 

A cultura e os costumes dos Iny/Karajá estão presentes na sociedade envolvente, como os 

nomes das ruas e avenidas, a incorporação de alguns termos em Inyrybè presentes nos 

diálogos locais, sua culinária, entre outros. A presença da influência não indígena é parte 

integrante do cotidiano dos Karajá da Aldeia Buridina. 

Quando direcionamos essas relações socioespaciais ao ambiente escolar de nossa 

escola campo, percebemos que há uma falsa multidirecionalidade. Quando levamos em conta 

a valorização e a relevância de temáticas indígenas que devem estar presentes nas práticas 

pedagógicas, entendemos que há uma relação unidirecional em relação ao convívio e ao 

compartilhamento desse espaço. 
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Não identificamos um compartilhamento equivalente, quando nos referimos às 

relações multidirecionais de um espaço contíguo, entre os alunos indígenas e não indígenas 

em nossa escola campo. Nem uma contextualização relevante no processo de ensino-

aprendizagem nesse ambiente escolar. O que vimos foi a imposição de conteúdos 

sistematizados, em sua maioria, fora do contexto socioespacial no qual o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso está inserido. 

A configuração da espacialidade entre a Terra Indígena Karajá de Aruanã I e o centro 

da cidade de Aruanã constitui uma proximidade. Essa proximidade é permeada pelos objetos 

geográficos mediados pelas ações humanas e suas práticas socioespaciais. 

A integração dessas espacialidades faz parte da totalidade interligada por redes que 

vinculam as relações entre o lugar e o mundo, as quais são contraditórias. Segundo as ideias 

de Santos (2006), a materialização das relações entre o lugar e o mundo ocorre por meio das 

relações dialéticas entre eles. Desse modo, observamos que os elementos que ligam a 

espacialidade da cidade de Aruanã, que a incluem no emaranhado das redes globais, também 

integram a singularidade das relações étnico-culturais entre indígenas e não indígenas. 

Esses elementos (objetos geográficos) que formam o espaço geográfico podem ser 

fixos, seguindo uma lógica de distribuição e organização de acordo com sua utilização, 

funcionalidade e significado histórico. Temos no contexto socioespacial da pesquisa empírica 

o ordenamento desses elementos, os quais se integram: o centro econômico, social e político 

da cidade de Aruanã; a Terra Indígena Karajá de Aruanã I; a Aldeia Karajá Buridina e o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso.  

A lógica de distribuição e organização espacial que permeia a cidade de Aruanã é 

regida pelo tempo, o qual é capaz de mover as suas ações e práticas socioespaciais. Desse 

modo, os fluxos que integram e ligam seus objetos geográficos são formandos por redes que 

integram todos os espaços e em todas as escalas. Segundo Santos (2006), é de acordo com a 

proximidade espacial desses fixos e fluxos que se estabelecem contiguidades espaciais que os 

obrigam a agir em conjunto e de forma solidária22.  

 

 

 

 
22 Santos (2006) utiliza o termo solidariedade para representar todas as ações humanas que determinam o 

emaranhado de interdependência entre as relações produtivas: do capital, do comércio, das relações sociais, 

políticas, culturais, entre outras. Elas são responsáveis pelas práticas sociais de produção e organização dos 

espaços geográficos constituídos e interligados à uma totalidade que envolve todas as escalas geográficas. 
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Mapa 4: Contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://www.google.com.br/maps/place/Karajá+de+Aruanã+I+-+Marupiara,+Aruanã+-+GO,+76710-000. 

Adaptadas pelo autor, 2019. 
 

A horizontalidade do espaço geográfico, segundo Santos (2006), está vinculada à 

contiguidade espacial, constituída por sua proximidade geográfica ou proximidade espacial. 

https://www.google.com.br/maps/place/Karajá+de+Aruanã+I+-+Marupiara,+Aruanã+-+GO,+76710-000
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Essa proximidade fundamenta a solidariedade, a qual está associada ao compartilhamento dos 

espaços, mediante as práticas produtivas vivenciadas no cotidiano. 

O locus de nossa pesquisa se constitui em um exemplo dessa horizontalidade do 

espaço, pois possibilita uma solidariedade socioespacial entre os alunos indígenas e não 

indígenas que compartilham dessa espacialidade. Desse modo, percebemos a relevância em 

valorizar a riqueza cultural dos povos indígenas, em particular a Iny/Karajá no processo de 

ensino-aprendizagem em Geografia. Os temas associados às relações entre indígenas e não 

indígenas devem fazer parte do diálogo e das pautas em sala de aula, em toda a grade 

curricular. 

Os diálogos em sala de aula podem gerar provocações e questionamentos sobre a 

situação socioespacial singular que os alunos compartilham, promovendo assim a real 

compreensão e relevância dos elementos presentes nessa espacialidade contígua. Isso também 

gera indagações sobre sua posição geográfica, sua importância na complexidade de nosso 

mundo atual, suas situações econômicas, sociais e políticas, as quais são relevantes na 

construção de novos saberes. 

O processo de verticalidade, de acordo com Santos (2006), atua de forma hierárquica 

nos objetos e pontos fixos no espaço. Esses objetos se interconectam por intermédio dos 

avanços tecnológicos de transmissão de informações, sendo constituídos pelas necessidades 

econômicas, as quais são formuladoras das redes globais interligadas. 

Vemos aqui a importância de pautar as práticas pedagógicas em temas relacionados à 

verticalidade do espaço geográfico. Quando o aluno compreende a complexidade entre os 

elementos fixos e fluxos que constituem a lógica capitalista de organização socioespacial dos 

meios de produção das redes globais, ele torna-se capaz de problematizar os aspectos 

singulares que configuram a contiguidade existente entre Aruanã e a totalidade global. 

O lugar, como parte integrante da totalidade global formada pelas redes, é também o 

locus de materialização das novas associações produtivas. Tais associações são sustentadas 

pelos avanços da ciência, que resultam no aprimoramento das técnicas de trabalho e produção. 

Assim, o lugar torna-se relevante para as manifestações econômicas, políticas e culturais, as 

quais estão entremeadas nas questões de proximidade do lugar vivido, uma vez que:  

 

[...] não se limita a uma mera definição das distâncias; ela tem que ver com a 

contiguidade física entre pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjunto de 

pontos contínuos, vivendo com a intensidade de suas inter-relações. Não são apenas 

as relações econômicas que devem ser apreendidas numa análise da situação de 

vizinhança, as totalidades das relações (SANTOS, 2006, p. 215-216). 
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A base de uma contiguidade espacial está associada à vida cotidiana compartilhada 

no lugar. Desse modo, a configuração socioespacial de um espaço contíguo se constitui por 

meio das mais diversas relações que permeiam as cooperações e conflitos da vida em comum. 

Desse modo, Santos (2006) compreende que 

 

[...] a contiguidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 

confronto entre organizações e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma 

referência pragmática ao mundo do que lhe vêm solicitações e ordens precisas de 

ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 

responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2006, p. 218). 

 

As especificidades contraditórias de espaços contíguos podem fazer parte do 

processo de ensino-aprendizagem da escola, pois é nela que também ocorrem os múltiplos 

eventos necessários para a prática da cidadania. A compreensão desses encontros e 

desencontros necessita ser gradativamente construída e, ao mesmo tempo, fazer sentido para a 

vida dos alunos.  

Fazer com que os alunos tenham a consciência de que as alegrias e adversidades que 

permeiam o cotidiano de seu lugar de vivência se fundem com a ordem global é um desafio. 

Cabe ao ambiente escolar superá-lo e ao ensino de Geografia contribuir para a 

conscientização do aluno sobre a realidade em que vive e a postura que deve protagonizar em 

sua sociedade. 

Moreira (2007) propõe uma nova perspectiva geográfica sobre as novas formas de 

organização geográfica da sociedade, que vêm ocorrendo devido aos avanços tecnológicos 

dos meios de produção do capital. O autor destaca que, nos dias atuais, a mobilidade entre os 

espaços vem se tornando gradativamente mais ágil, uma vez que, à medida que a intensidade 

da globalidade das interligações vai aumentando, as distâncias entre os lugares vão 

diminuindo. 

A espacialidade do mundo atual exige uma nova ressignificação em relação aos 

conceitos geográficos que contemplem a complexidade dos arranjos espaciais do mundo 

globalizado. Atualmente, a rapidez das mudanças ocorridas no espaço geográfico mundial nos 

obriga a buscar novas perspectivas e análises acerca desses conceitos. Os lugares e suas 

contiguidades espaciais passam a desempenhar um papel que permeia as relações 

contraditórias entre o espaço e o tempo. 

Almeida (2012), Moreira (2007) e Santos (2005) estabelecem suas perspectivas 

conceituais sobre a contiguidade espacial, sempre partindo das múltiplas relações. Vínculo 
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esse estabelecido pelas práticas socioespaciais responsáveis pela configuração e organização 

dos espaços geográficos, possuindo ou não uma proximidade geográfica. 

A contiguidade estabelecida entre o colégio e a Aldeia Karajá Buridina deve ser 

contextualizada no ensino de Geografia na sala de aula, formando uma base para que os 

alunos possam construir e compreender outros conceitos geográficos, como território, 

paisagens, região, lugar e espaço geográfico.  

Compreendemos que a escola deve ser entendida como um lugar de produção de 

saberes, onde o aluno possa entender que a função desses saberes é fazê-lo compreender o 

mundo e sua totalidade, tendo a consciência de que o mundo está em constante construção e 

reconstrução.  

Para que possamos promover a capacidade dos alunos de construir os conceitos 

geográficos de lugar, devemos buscar um novo sentido para a construção do conceito 

geográfico de Lugar (lugar de vivência e convivência), tornando assim sua compreensão mais 

acessível e significativa para a vida social dos alunos Tori e Iny. Em vista disso, propomos 

utilizar mediações didáticas que possam descontruir as práticas conteudistas, descritivas e 

descontextualizadas do espaço geográfico, buscando novos caminhos para solucionar essa 

problemática.  

 

2.3 A mediação didática no processo de ensino-aprendizagem em Geografia no 

contexto do Colégio Estadual Dom Cândido Penso 

 

A mediação didática consiste em práticas educativas, que podem ser compreendidas 

como modalidade da atividade social e humana. Em nossa pesquisa, buscamos discutir a 

perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e o ensino de Geografia. 

A mediação didática engloba um conjunto de atividades teóricas e práticas 

contextualizadas ao lugar de vivência e convivência dos alunos. O objetivo é impulsionar o 

processo de construção do conhecimento por meio da internalização dos signos culturais.  

A linguagem é o principal suporte para a conversão dos signos culturais em ações 

mentais superiores. Os sujeitos constituem seu conhecimento por meio das inter-relações dos 

fatos internos e externos, os quais são vivenciados pelas relações entre o tempo e seu lugar 

vivido e convivido. 
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O socioconstrutivismo23 de Vygotsky propicia contribuições para a formulação de 

orientações metodológicas do ensino escolar, uma vez que destaca a importância da 

aprendizagem no desenvolvimento do sujeito, tendo na linguagem uma função crucial para 

estabelecer as relações dialógicas no ensino. 

A linguagem tem o papel de mediar as interações sociais na construção do 

conhecimento. Tendo assim como referência as ideias do outro, que, por meio do diálogo, nos 

dá a possibilidade de conhecer os diferentes significados e perspectivas de determinados 

objetos ou sujeito. 

Os processos de construção de conceitos, com base nas relações contraditórias e 

dialéticas, podem ser internalizados. Isso ocorre por meio dos signos culturais, históricos e 

sociais que são convertidos em ações mentais superiores dos sujeitos, gerando assim o 

enriquecimento no desenvolvimento e formação de conceitos. De acordo com Vygotsky:  

 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que todas as 

funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às 

tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso 

do signo, ou palavra, como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações 

mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do 

problema que enfrentamos (VYGOTSKY, 1993, p. 50). 

 

Na perspectiva da teoria histórico-cultural de Vygotsky, temos na mediação didática 

direções metodológicas que referenciam o processo de ensino-aprendizagem. A base desta 

teoria está caracterizada no aspecto histórico e social dos processos psicológicos superiores e 

suas funções mentais superiores (percepção, memória, pensamento).  

Sobre este prisma, há uma inquietação relacionada à abordagem pedagógica 

estabelecida no Colégio Estadual Dom Cândido Penso, que nos fez questionar sobre as 

práticas em sala de aula e sua eficácia, tanto para os alunos indígenas quanto não indígenas. 

As perspectivas em relação aos conceitos geográficos de espaço, território, lugar, região, 

paisagem e contiguidade espacial são as mesmas para alunos indígenas e não indígenas? Não 

seria interessante levar em consideração o contraste cultural e socioespacial entre esses alunos 

no planejamento ou aplicação de projetos pedagógicos no colégio? 

 
23 Segundo Cavalcanti (2002), o socioconstrutivismo no processo de ensino aprendizagem em Geografia, 

considera como base, as abordagens relacionadas os meios afetivos e sociais dos alunos, para o 

desenvolvimento de seu processo intelectual. Dessa forma, o principal objetivo é oferecer condições 

psicopedagógicas para que o aluno possa construir e desenvolver seu próprio conhecimento, por meios de 

suas relações históricas socioespaciais. 
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Sobre essas inquietações, observamos no decorrer de nossa pesquisa, por meio de 

observações diretas e conversas com alunos e professores nas dependências do colégio, que 

falta sensibilidade em relação a temáticas que contextualizem a realidade dos alunos 

indígenas. 

Vimos também, tanto na escola quanto na cidade de Aruanã, que uma grande parte 

dos alunos indígenas já são parte integrante da sociedade local. Isso cria a falsa noção de que 

o aluno indígena já não é mais um indígena, que perdeu todo o apreço por sua cultura e 

origem, sendo considerado também um aluno não indígena. Nesse sentido, é importante 

considerar que, mesmo com indígenas integrados à sociedade não indígena, suas bases 

históricas e culturais estão associadas à sua origem Iny. 

Essa condição fica clara quando conversamos com alguns alunos indígenas que estão 

cursando o ensino médio, quando os questionamos sobre seu futuro e suas ambições. As 

respostas são na maioria das vezes vinculadas a uma estabilidade econômica, a ser garantida 

por um bom emprego e formação em curso superior. 

Outro aspecto que chamou nossa atenção pode ser considerado como um exemplo 

para a desconstrução de estigmas. Mesmo com a premissa desses alunos Iny em prosperar em 

uma sociedade capitalista não indígena, eles deixam claro o seu orgulho em serem Karajá, 

afirmando sempre a sua cultura, seu povo e seu lugar.  

Observamos aqui que a relação entre o indígena e o não indígena em uma sociedade 

capitalista não necessariamente descaracteriza o indígena de sua cultura e de suas origens. 

Não é por usar um telefone celular, um computador, ter um emprego em um estabelecimento 

público ou privado, possuir uma casa fora da aldeia, ou ter um carro, por exemplo, que um 

indígena vai deixar de ser indígena. 

Assimilar ou integrar uma estrutura socioespacial que não é originalmente a sua não 

vai anular sua identidade ou sua história. Na verdade, ter acesso a esses recursos e fazer parte 

de uma sociedade não indígena pode propiciar condições para que os próprios indígenas 

possam proteger seus costumes, sua cultura, seu território e seu modo de vida. 

Nas observações na unidade escolar, identificamos uma certa invisibilidade do aluno 

indígena. Essa condição de invisibilidade é materializada claramente pelo desprezo à cultura 

indígena local ou simplesmente à ação do preconceito velado ao aluno indígena. Um exemplo 

desta situação está associado a comentários pejorativos de alguns professores, funcionários e 

também alunos. Nos relatos de indisciplina cometidos por alunos indígenas, na maioria das 

vezes, reforça-se o estigma de que o indígena é “preguiçoso” e “desordeiro”. 
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Acreditamos que há sim a necessidade de elaboração de práticas pedagógicas que 

levem em consideração a origem indígena do aluno. Temos que ter a sensibilidade de explorar 

a espacialidade do colégio e da aldeia, destacando os elementos que singularizam este lugar – 

este aspecto será mais explorado no capítulo 3. 

Os alunos não indígenas também fazem parte dessa realidade, mesmo que camuflada 

por elementos que permeiam a Terra Indígena Karajá de Aruanã I. Existe, sim, uma influência 

forte da cultura Karajá/Iny, que está presente no cotidiano da cidade e que infelizmente ainda 

é pouco explorada e estigmatizada nas salas de aula do colégio. 

Na visão socioconstrutivista de Vygotsky, a formação dos conceitos possui um papel 

fundamental na relação do desenvolvimento das funções intelectuais superiores. Pensar por 

conceitos significa criar um grau de desenvolvimento cognitivo que permita ao sujeito abstrair 

e correlacionar elementos científicos com a sua realidade. 

A teoria de Vygotsky (2001) sobre a existência de dois tipos de conceitos, os 

espontâneos e os científicos, estabelece uma importante contribuição teórica para a nossa 

pesquisa. Os conceitos espontâneos ou pseudoconceitos são os primeiros entendimentos que 

temos do mundo e que estão baseados principalmente em nossas observações e vivências. Os 

conceitos científicos são os conceitos considerados verdadeiros, os quais são baseados em 

pesquisas rigorosamente controladas seguindo padrões metodológicos científicos e 

reconhecidos por instituições sérias pelo mundo. 

Compreendemos que a principal função da escola é fazer com que os alunos 

substituam a crença dos pseudoconceitos por um raciocínio embasado nos conceitos 

científicos. Quando o aluno internaliza os conceitos científicos, passa a compreender e 

visualizar melhor a realidade em que vive. Cabe à escola garantir que os alunos aprendam 

esses conceitos.  

Observamos em nossa pesquisa empírica a necessidade de promover momentos em 

sala de aula para que o aluno possa constituir sentimentos de pertencimento e entendimento 

sobre a importância da singularidade espacial na qual está inserido. Sabemos também que 

seus pseudoconceitos relacionados à espacialidade entre a aldeia e o colégio e ao convívio 

entre alunos indígenas e não indígenas são constituídos de pré-conceitos em ambas as 

perspectivas. 

Temos a oportunidade, com os alunos, de racionalizar esta espacialidade por meio do 

conceito geográfico de lugar. Esse processo de ensino-aprendizagem, também constituído 

pelo aluno, pode promover sentimentos de pertencimento, conferindo significados aos 

conteúdos sistematizados da disciplina de Geografia.  
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Por meio de observações diretas e conversas com professores, coordenadores e 

alunos, percebemos uma inquietação em relação às abordagens e práticas em sala de aula. 

Percebemos a necessidade de estabelecer um processo de evolução dos pseudoconceitos para 

os conceitos científicos dos alunos, tendo como base contextual a contiguidade espacial entre 

a Aldeia Karaja Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

Essas inquietações nos proporcionaram indagações a respeito de quais estratégias 

seriam adotadas e qual o produto educacional seria usado. Assim, nos deparamos com o 

seguinte questionamento: diante dos possíveis contrastes históricos sociais entre os alunos 

indígenas e não indígenas, a valorização da temática indígena em sala de aula, não somente na 

disciplina de Geografia, mas em todas as disciplinas, tendo como foco a espacialidade 

contígua da TI Karajá de Aruanã I, provocaria a internalização dos conceitos científicos 

verdadeiros? 

Esse questionamento nos levou a Vygotsky (1988), quando afirma que o 

desenvolvimento mental não é linear. O desenvolvimento do conhecimento e da construção de 

conceitos não ocorre depois do processo de aprendizagem, mas sim no decorrer do próprio 

processo. 

A construção do desenvolvimento mental é influenciada pela aprendizagem. O bom 

ensino é aquele que se adianta aos processos de desenvolvimento cognitivo, tendo na 

aprendizagem um elemento mediador da relação entre o aluno e o mundo, com o aprendiz 

sendo influenciado no seu desenvolvimento intelectual. 

A singularidade espacial da contiguidade entre a Aldeia e o Colégio é um espaço de 

integração sociocultural entre os alunos indígenas e não indígenas. Esse contexto 

socioespacial deveria ser um dos focos principais dessa unidade escolar. Entretanto, é 

praticamente deixado de lado, para cumprir as metas avaliativas impostas pelo Estado. 

A estratégia pedagógica que embasa o nosso produto educacional tem como 

articulação a participação efetiva do aluno no processo de construção da prática pedagógica. 

Desse modo, o aluno participa diretamente do processo de ensino-aprendizagem, fazendo 

parte da articulação de ideias e problematizando com o professor, estabelecendo uma 

intimidade entre os conceitos científicos e sua vida cotidiana. 

Nosso locus passa a ser um ambiente onde o aluno indígena e o não indígena se 

sintam inclusos no processo de ensino-aprendizagem e na produção de novos conhecimentos. 

Desse modo, eles continuam aprendendo e também ensinando, edificando um pertencimento 

gerador de significados para a sua formação cidadã. 
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Adiantar o processo de desenvolvimento cognitivo, usando a aprendizagem como 

mediadora, nos possibilita construir em nosso locus de pesquisa elementos que possam 

associar a espacialidade contígua entre a Aldeia Karajá de Aruanã I e o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso ao mundo exterior. Desse modo, com a construção dos conceitos de 

lugar/lugar de vivência, os alunos indígenas poderão expor sua perspectiva.  

O processo de ensino-aprendizagem se estabelece por meio da mediação didática, 

tendo como orientações didáticas a participação escolar. Desse modo, as atividades e ações 

dentro da escola podem propiciar o desenvolvimento do processo de construção do 

conhecimento, atribuindo ao aluno a capacidade de pensar, ver, ler, analisar e refletir, 

problematizando assim sua realidade. 

Vigotsky (2007) afirma que a mediação didático-pedagógica propicia condições para 

que o sujeito, resultado de suas relações históricas, sociais e culturais, seja capaz de construir 

sua autonomia intelectual, mediante suas experiências histórico-sociais. A construção e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na escola partem do confronto das experiências dos 

alunos, de suas perspectivas e estranhamentos. 

As mediações didático-pedagógicas devem propiciar instrumentos pautados nas 

conjunturas socioespaciais da contiguidade espacial entre a aldeia e o colégio, os quais são 

resultados de sua formação histórico geográfica. O levantamento cartográfico, como uma 

opção, constitui-se neste aspecto em um recurso necessário para a representação da 

organização socioespacial dos elementos que compõem a contiguidade singular desse lugar. 

A representação cartográfica, como parte de uma instrumentalização didática 

pedagógica, tem potencial de nos oferecer meios para analisar, sobre uma prerrogativa 

socioespacial, a espacialidade contígua entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a 

Aldeia Karajá Buridina. Dessa forma, podemos ampliar nossos olhares sobre as influências 

exercidas mutuamente entre os indígenas e os não indígenas, que convivem e organizam essa 

espacialidade singular. 

Observamos que, ao confrontar os conceitos científicos e conceitos cotidianos, temos 

que ter cuidado no processo de ensino-aprendizagem de não banalizar ou igualar os conceitos 

científicos aos conceitos cotidianos, uma vez que os conceitos cotidianos podem ser o início 

da evolução de seu conhecimento, moldados nos arcabouços dos conceitos científicos. 

Vygotsky (1993) afirma que o aprendizado se dá pela relação de estranhamento entre 

os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Dessa forma, quando propiciamos no 

ambiente escolar oportunidades para que o aluno possa relacionar e comparar seus conceitos 



84 

 

espontâneos aos não espontâneos, estamos fornecendo condições para ampliar o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

No contexto de nossa pesquisa, o estranhamento que resulta do confronto de 

conceitos cotidianos e científicos está relacionado de forma inicial pela compreensão da 

lógica capitalista, que resultou na organização do espaço geográfico entre a aldeia e o colégio. 

Outro aspecto importante a ser destacado é referente à persistência e força dos indígenas 

Karajá em manter-se em seu lugar de origem, mesmo sobre a imposição da lógica 

mercadológica do capital. 

A resistência dos Karajá em manter sua presença, indesejada pela maioria da 

sociedade envolvente, reforça cada vez mais sua identidade socioespacial. A persistência 

histórica, que contrariou os interesses políticos e econômicos, transformou os Karajá em 

protagonistas do processo de construção da espacialidade contígua existente hoje entre a TI 

Karajá de Aruanã I e a cidade de Aruanã. 

Podemos assim instigar os alunos indígenas e não indígenas, por meio do 

estranhamento inicial entre o que eles sabem de seu cotidiano e o que os conceitos científicos 

podem esclarecer. 

Os diálogos proporcionados pela dialética do estranhamento inicial devem ser 

direcionados por meio de indagações a respeito de valores que envolvam a comunidade, a 

solidariedade e compartilhamento dos espaços/territórios em que os alunos e professores estão 

inseridos. Desse modo, poderemos também articular e problematizar os aspectos políticos 

relacionados à exclusão social presente nessa espacialidade. 

Aqui podemos enfatizar entre os alunos a lógica da desigualdade social, 

problematizando situações hipotéticas e verídicas, materializando a quase inexistência da 

participação do indígena Iny/Karajá na sociedade não indígena. Podem-se abordar assuntos 

como: a representação política local; as prioridades relacionadas a políticas públicas que 

envolvam a comunidade indígena na tomada de decisões; e a relação antagônica entre os 

interesses socioespaciais, socioculturais e econômicos entre as comunidades indígenas no 

Brasil e a lógica do capitalismo. 

Trazer para a sala de aula o cotidiano vivido pelos alunos indígenas e não indígenas 

potencializa vínculos que podem gerar significados autênticos para a produção de seus 

conhecimentos. Desse modo, a possibilidade de promover práticas de aprendizagem 

diferenciada se torna relevante. Nesse sentido, estabelecer a própria vivência desses alunos 

como parâmetro de reflexão sobre a sua realidade é parte inerente do processo de ensino-

aprendizagem.  



85 

 

Os alunos indígenas e não indígenas, em parceria com os professores, poderão ter a 

chance de promover diálogos que exponham suas necessidades, expectativas, diferenças e 

seus saberes sobre sua realidade. Paulo Freire considera que:  

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas 

conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a 

compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez 

mais desalienada (FREIRE, 1994, p. 40). 

 

A problematização dos conteúdos sistematizados, vinculados à realidade das práticas 

sociais existentes na espacialidade em que se encontra, tem como objetivo adquirir 

significados nas relações entre o aluno e o professor, uma vez que: 

 

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 

tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 

autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se 

necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas (FREIRE, 1994, p. 39). 

   

O professor de Geografia tem a função de mediar e instigar seus alunos com o intuito 

de questionar seus espaços vividos e sua configuração socioespacial. Dessa forma, podendo 

ofertar-lhes no seu dia a dia na escola condições para que possam problematizar os conteúdos 

programados com a sua realidade, gerando assim a edificação de novos conceitos. 

Quando o processo de constituição de novos conceitos é estabelecido pelo aluno, ele 

consegue uma nova forma de ver e valorizar o mundo em que vive. Isso forma cidadãos 

atuantes e agentes transformadores de sua realidade. 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser estabelecido por relações dialógicas, 

em que a linguagem pode se tornar a principal mediadora entre o sujeito e seu 

desenvolvimento cognitivo. Na relação que envolve o diálogo, as palavras não podem ser 

entendidas fora do contexto e dos sujeitos que as enunciam, isto é, a linguagem deve alcançar 

a realidade e todo contexto sociocultural que envolve os sujeitos e o ambiente no qual estão 

inseridos. 

Desde o início de nossa pesquisa, por meio de observações, conversas, participação 

em planejamentos e outros trabalhos coletivos, observamos uma grande dificuldade em 

oferecer aos alunos oportunidades para dialogar abertamente sobre sua realidade. 

Compreendemos que, ao propor diálogos no ambiente escolar, podemos oportunizar 
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momentos para que eles possam constituir uma familiarização, quanto à teorização de sua 

singularidade espacial. 

Vimos que a espacialidade contígua da TI Karajá de Aruanã I não é abordada de 

forma eficiente. Não há projetos que enfatizem essas perspectivas locais, como seus aspectos 

físicos, sociais, econômicos, culturais, históricos e geográficos. O aluno necessita 

compreender esses aspectos socioespaciais para que possa construir sua compreensão do 

conceito de lugar, para que, dessa forma, também seja capaz de confrontar de modo crítico as 

ligações que situam o cotidiano desses sujeitos no global, por meio da linguagem. 

Cabe, portanto, aos professores e coordenadores problematizar sobre: quais 

linguagens seriam essas? Quais assuntos seriam abordados para chamar a atenção e propor 

algum significado a esses alunos? Propomos uma análise reflexiva sobre esses 

questionamentos no capítulo 3. 

Os processos de mediação no ambiente escolar necessitam de intervenções que 

fundamentam a formação do raciocínio espacial do aluno. Entendemos que as relações entre o 

funcionamento humano, permeadas por contextos culturais, históricos e sociais, moldam a 

formação do pensamento individual do sujeito, uma vez que favorecem a formação de 

conceitos, principalmente aqueles conceitos que instrumentalizam o pensamento espacial.  

A construção de conhecimento pelo aluno, por sua dimensão espacial, na qual ele 

está inserido, pode ser formulada mediante procedimentos didáticos-metodológicos. Aqui 

temos como exemplo a leitura e interpretação de imagens via satélite da TI Karajá de Aruanã 

I e a leitura comentada de textos sobre o processo de formação socioespacial da Aldeia 

Buridina e a cidade de Aruanã. Esses procedimentos podem ajudar o aluno a incorporar novos 

conhecimentos de forma ativa, compreensiva e construtiva de sua realidade. 

A espacialidade contígua entre a aldeia e o colégio poderá possibilitar ao professor 

contextualizá-la em práticas pedagógicas que oportunizem aos alunos condições para a sua 

própria construção do conceito de lugar. 

Cabe ao professor mediar essa espacialidade trabalhando com conteúdos escolares 

articulados por atividades capazes de instigar os alunos a buscar a compreensão de sua própria 

realidade. Desse modo, temos como exemplo o aluno indígena que vivencia uma dialética 

cotidiana no colégio, o qual possui valores simbólicos e culturais que, na maioria das vezes, 

não são compatíveis com sua realidade, como sua língua, o Inyrybe24. 

 
24 Língua falada pelos Karajá, pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê. Em nosso contexto a língua Inyrybe, 

está presente no cotidiano de nossa escola campo. Infelizmente, não há professores interpretes que possam 

mediar com maior eficácia a inclusão de alunos indígenas que não são fluentes na língua portuguesa. 
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Na perspectiva histórico-cultural, proveniente dos estudos de Vygotsky (1984), o 

objetivo do ensino é o desenvolvimento do aluno por meio da construção do conhecimento 

por ele mesmo e mediado pelo professor. A escola é o espaço de encontro de cultura, saberes 

científicos que devem fazer parte do cotidiano dos alunos. 

Buscamos elaborar práticas pedagógicas que possam descrever a configuração 

espacial entre a aldeia e o colégio, por meio de recursos didáticos como mapas e imagens via 

satélite. Elas também devem promover a leitura de textos que mostrem o processo de 

formação histórico-espacial da cidade de Aruanã e a Aldeia Karajá Buridina e apresentar a 

legislação que institucionaliza o direito dos indígenas à reivindicação de seus territórios 

tradicionais.  

Esses exemplos de procedimentos didático-metodológicos são ações, processos ou 

comportamentos que podem ser planejados pelo professor. O objetivo é colocar o aluno em 

contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que lhe possibilitem modificar suas 

perspectivas e anseios sobre seu lugar de vivência e convivência.  

Segundo Cavalcanti (2010), as práticas pedagógicas exercidas na escola, em especial 

ao ensino de Geografia, devem ser constituídas em um espaço produtor de conhecimento, o 

qual esteja integrado à diversidade cultural e suas manifestações. Nesse sentido, a manutenção 

e atualização dessas práticas necessita de um alinhamento focado no desenvolvimento de 

trabalhos tematizados com o saber presente em sua realidade socioespacial. 

Salientamos a importância de criar aberturas e oportunidades no ambiente escolar, 

com o intuito de expor a complexidade socioespacial existente no espaço contíguo entre a 

aldeia e o colégio. Desse modo, os alunos terão a oportunidade de confrontar suas 

perspectivas em relação a sua realidade e sua compreensão de mundo. Isso lhes possibilitará 

construir seus saberes embasados em um processo de ensino-aprendizagem relevante e 

significativo. 

Libâneo (2013) afirma que a escola propicia condições espaciais para a mediação 

cultural e intelectual, para o desenvolvimento da percepção política que constitui o indivíduo 

socialmente produzido. Desse modo, a mediação proposta na escola necessita de articulações 

que possam compreender um conjunto de atividades que dinamizem a teoria e prática.  

Nossa proposta é dinamizar a produção de práticas pedagógicas, incluindo toda a 

comunidade escolar, as quais determinam e valorizam vínculos agregados às condições da 

vida em sociedade. Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem também deve estar 

alinhado às necessidades econômicas, sociais e políticas.  
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Quando associamos os conteúdos sistematizados com o lugar vivido e convivido 

pelos alunos, podemos estabelecer diálogos sobre assuntos que fazem parte de seu cotidiano. 

Nesses momentos, podemos analisar suas condições e indicadores socioeconômicos, 

problematizando temas como moradia, especulação imobiliária, pobreza, preconceitos, 

violência, criminalidade, prostituição, tráfico e consumo de drogas, entre outros.  

O professor de Geografia deve ter a preocupação em unir sua formação pedagógica 

às áreas científicas da Geografia. Desse modo, ao dinamizar os conceitos e categorias 

geográficas às práticas pedagógicas, a perspectiva do processo de ensino-aprendizagem 

deverá ser pautada na análise da realidade do aluno. Desde que o aluno entenda e sinta que 

não é apenas um coadjuvante, mas sim protagonista de sua sociedade. 

A elaboração de conceitos geográficos no ambiente escolar, isto é, no cotidiano da 

sala de aula, está estreitamente ligada ao uso da didática da autonomia, que pode dar liberdade 

para o aluno pensar. Nesse sentido, o processo didático poderá ser atraente e instigante, 

quando o professor e o aluno compartilharem suas ideias no processo de elaboração das 

atividades.                  

Cabe destacar também a importância de abordar as características geográficas da 

espacialidade contígua entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso e apresentar as ricas representações culturais do povo Iny/Karajá, como a dança do 

Aruanã, os rituais religiosos, o simbolismo de suas pinturas corporais, sua culinária e suas 

roupas típicas. Em relação aos aspectos socioespaciais, é relevante abranger e trazer para a 

discussão em sala de aula assuntos sobre a fontes de renda do Iny, sua organização social na 

aldeia, sua educação indígena, condições de habitação e saúde, entre outros aspectos 

relevantes para a análise socioespacial deste espaço contíguo. 

Segundo Libâneo (2013), a assimilação dos alunos aos conhecimentos, habilidades e 

hábitos contextualizados nas didáticas integradas aos conteúdos escolares, por meio de 

atividades mediadas pelo professor, deve ter a participação ativa dos próprios alunos. A 

participação do aluno na elaboração das práticas pedagógicas pode agregar, no contexto de 

nossa pesquisa empírica, os aspectos culturais do povo Iny/Karajá. Deve-se articular de forma 

mútua a assimilação dos conteúdos escolares e o desenvolvimento mental dos alunos, por 

meio de conceitos científicos que possam racionalizar as especificidades desse espaço 

geográfico. 

Compreendemos que o processo de construção do conceito de lugar, por meio de 

mediações didáticas contextualizadas na espacialidade da TI Karajá de Aruanã I, deve ter 



89 

 

como objetivo propiciar significados aos conteúdos sistematizados ofertados na unidade de 

ensino.  

No capítulo 3, iremos mostrar o resultado de nossa pesquisa empírica, analisando as 

informações obtidas sobre o locus e os sujeitos que o compõem. Diante dos resultados, 

propomos uma prática pedagógica que possa contribuir para a construção do conceito de 

lugar, que possa agregar ao contexto socioespacial dos alunos indígenas e não indígenas do 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso condições favoráveis para desconstruir preconceitos 

por meio da educação. 
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CAPÍTULO 3: 

COLÉGIO ESTADUAL DOM CÂNDIDO PENSO E SUA ESPACIALIDADE 

CONTEXTUALIZADA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 
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Demonstramos no primeiro capítulo o contexto de formação histórica do espaço 

geográfico do município de Aruanã-GO, para darmos ênfase na relação entre a formação 

socioespacial do povo Iny/Karajá e a população aruanense. 

No segundo capítulo, procuramos debater conceitos e premissas para uma abordagem 

deste contexto no ensino de Geografia. Tivemos por referência os conceitos geográficos de 

Lugar e contiguidade espacial, mediados didaticamente pelo socioconstrutivismo de 

Vygotsky. 

Neste capítulo, pautaremos a elaboração de um produto educacional no formato de 

uma sequência didática. Tendo como etapas desta construção: a conceituação da pesquisa 

participante; a diagnose da escola campo e a coleta e análise de informações da pesquisa 

empírica. 

Em relação à conceituação da pesquisa participante, esta foi realizada partindo da 

premissa professor/pesquisador/alunos. Para isso, realizamos um levantamento da realidade 

da escola, para entendermos como é a sua estrutura física e pedagógica. 

Posteriormente, foram aplicados os questionários para os alunos e as entrevistas aos 

professores. Esses procedimentos de pesquisa tinham como objetivo abordar as relações entre 

os alunos indígenas e não indígenas, integradas ao processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia e sua vivência-convivência com a espacialidade contígua entre o colégio e a aldeia. 

A pesquisa foi realizada tendo como foco a pesquisa qualitativa, por não se prender 

somente na codificação de dados. Define-se, assim, “como um processo ativo, sistemático, no 

qual se tomam decisões sobre o que é pesquisado quando se está no campo de estudo” 

(ESTEBAN, 2010, p. 124). 

O professor-pesquisador também utilizou, para esse tipo de pesquisa, a observação 

direta, conversas com professores e coordenadores sobre a realidade social dos alunos, 

observações em sala de aula e fez análises documentais do Colégio e da espacialidade da 

Terra Indígena Karajá de Aruanã I. Consideramos também a proximidade existente estre esses 

espaços distintos e, ao mesmo tempo, ligados e integrados entre si. Diante de todos esses 

procedimentos, constatamos que essa especificidade espacial não é aproveitada no processo 

de ensino-aprendizagem no colégio de forma satisfatória. 

Vimos a necessidade de tematizar o arranjo socioespacial, que formula e dinamiza a 

espacialidade desse colégio, para que possamos, mediante os resultados da pesquisa, propor 

práticas pedagógicas que envolvam o tema da espacialidade da Terra Indígena Karajá de 

Aruanã I ao ensino de Geografia. 
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Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas, nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não métricos 

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. Na pesquisa qualitativa, “o 

cientista é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de suas pesquisas” (LUDKE; ANDRÉ, 

2015, p. 13).  

Os trabalhos de campo foram realizados no locus de nossa pesquisa, o Colégio 

Estadual Dom Cândido Penso, entre os meses de agosto de 2019 e fevereiro de 2020, 

seguindo as propostas metodológicas de pesquisa participante com abordagem qualitativa. 

A coleta de dados para as análises de caráter qualitativo nos permite “extrair dos 

envolvidos, num determinado processo ocorrente, elementos relacionados às suas visões de 

mundo, seus hábitos, tabus, vivências e temores” (GOBBI; PESSÔA, 2009, p. 486). Dessa 

forma, essa abordagem pode nos proporcionar novas problemáticas e perspectivas, não 

levantadas previamente, como poderemos ver no decorrer deste estudo. 

A pesquisa participante foi relevante neste trabalho, por considerar o envolvimento e 

o compromisso tanto do professor-pesquisador quanto de seus alunos. Esses são, ao mesmo 

tempo, sujeitos e objetos de nossa investigação, a qual é contextualizada na contiguidade 

espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina. 

O envolvimento do professor-pesquisador e dos alunos no processo da pesquisa 

oportunizou uma análise objetiva e autêntica da realidade social, visto que a pesquisa 

participante: 

 

[...] trata-se de um método de pesquisa científica, no qual a participação da 

coletividade organizada – no processo de pesquisa – permite uma análise objetiva e 

autêntica da realidade social em que o pesquisador é partícipe e aprendiz 

comprometido no processo (GABARRÓN; LANDA, 2006, p. 113). 

 

A pesquisa participante como processo metodológico possibilita a intervenção da 

realidade social dos sujeitos que desenvolvem a investigação (FREIRE, 1994). 

O processo dialético, que ao mesmo tempo promove e produz conhecimento, fornece 

aos sujeitos da pesquisa oportunidades de intervir e transformar sua realidade social. Desse 

modo, “a dialética da pesquisa participante também está na relação entre a teoria e prática, de 

modo que o conhecimento gera ação, que gera conhecimento, que novamente gera ação” 

(MAGALHÃES; LIMA, 2009, p. 422). 
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O professor e os alunos, como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, tornam-

se também geradores de reflexão e problematização, pois conhecem e participam ativamente 

de sua própria realidade, aprendem e ensinam-se mutuamente no decorrer da pesquisa.  

Este estudo surgiu da necessidade de intervir e propor desafios para que os alunos 

indígenas e não indígenas possam promover a construção de seus conceitos de lugar, tendo 

como referencial seu lugar de vivência e convivência, constituído por suas condições 

socioespaciais, culturais, econômicas e políticas. Desse modo, a configuração da 

espacialidade contígua entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá 

Buridina passa a ser parte intrínseca ao cotidiano em sala de aula, integrada ao processo de 

ensino-aprendizagem em Geografia, na produção de novos saberes. 

A proposta é possibilitar aos alunos o vislumbre de novas perspectivas ao processo 

de ensino-aprendizagem em Geografia, contextualizando a contiguidade espacial entre a 

Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso, que atende alunos 

indígenas e não indígenas. 

Buscamos então, meios para que os alunos possam construir seu conceito geográfico 

de lugar, em seu lugar de vivência e convivência. Isso lhes propicia o discernimento das 

dinâmicas que moldam a totalidade-mundo na qual estão inseridos. 

A realidade e a dinâmica do contexto espacial de nossa pesquisa nos permitem 

propor um novo pensar sobre a espacialidade que envolve a Aldeia Karajá Buridina e o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

A contextualização dessa espacialidade no processo de ensino-aprendizagem pode 

proporcionar aos alunos a compreensão das contradições em relação às práticas sociais 

constituídas nessa espacialidade, dando-lhes condições de repensá-la e transformá-la. 

 

3.1 A pesquisa participante acerca do processo de ensino-aprendizagem de Geografia na 

escola campo 

 

As bases teóricas e metodológicas adotadas para esta pesquisa estão fundamentadas 

nas contribuições de Almeida (2012), Callai (2000, 2001), Carlos (2007), Castellar (2010), 

Cavalcanti (2010, 2016), Moreira (2007), Santos (1996, 2003, 2015) e Straforini (2008). As 

contribuições desses autores foram a fundamentação para nossa análise sobre a construção do 

conceito geográfico de lugar (lugar de convivência) a partir da contiguidade espacial entre o 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina no ensino de Geografia. Os 

alunos indígenas e não indígenas são considerados agentes socioculturais e históricos, que 
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estão presentes e fazem parte desse arranjo socioespacial, constituído por contradições que 

moldam o espaço geográfico. 

Para propor discussões que possam gerar reflexões críticas sobre o ensino de 

Geografia e a temática de nosso estudo, foram analisados os seguintes documentos: Lei de 

Diretrizes e Bases n. 9.394/1996 (BRASIL, 1996b), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (BRASIL, 1997) e o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação do estado 

de Goiás (2012). Em relação aos documentos do colégio da rede estadual de educação, foram 

analisados o Projeto Político-Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar, os Planos de ação 

realizados nos anos de 2019 e 2020 e o planejamento anual do Ensino Médio. 

Os dados utilizados na pesquisa e na elaboração do produto educacional em relação à 

Terra Indígena Karajá de Aruanã I, à Aldeia Karajá Buridina e aos indígenas da etnia 

Iny/Karajá tiveram como referência fontes secundárias. Desse modo, todas as observações e 

análises de dados já foram anteriormente usadas para algum tipo de estudo. Tal cuidado é 

necessário para não constranger ou descumprir qualquer postura ética em relação aos 

indígenas Karajá. 

 

3.2 O locus e os sujeitos da pesquisa da pesquisa empírica 

 

O Colégio Estadual Dom Cândido Penso atende o Ensino Fundamental segunda fase 

– 6º ao 9º ano – e Ensino Médio – de 1ª a 3ª séries –, nos períodos matutino e vespertino. No 

período noturno, atende ao Programa de Ensino Técnico para Estudantes (Mediatec) e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

O colégio conta com 32 professores e 953 alunos matriculados, dos quais 24 são 

indígenas que frequentam os três turnos, distribuídos nos dois níveis, tanto Ensino 

Fundamental como Ensino Médio. A unidade atende 136 alunos oriundos das áreas rurais e 

23 alunos especiais, com 07 professores de apoio para esses estudantes (Secretaria de Estado 

da Educação - GO [PPP- Projeto Político-Pedagógico 2019] da unidade pesquisada, 

atualizado em dezembro de 2019). 

A unidade tem três coordenadores pedagógicos e três coordenadores de turno, os 

quais realizam um trabalho com muita presteza e dedicação, mesmo diante das dificuldades 

existentes na educação pública. O corpo docente da unidade é composto em sua maioria por 

professores em regime de contrato temporário25, tendo 70% do corpo docente formação em 

 
25 Os professores em regime de contrato temporário na rede estadual de Goiás se constituem como servidores 

públicos, que têm um tempo determinado para desenvolver seu trabalho. Esses professores não possuem uma 
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Licenciatura em Pedagogia, Letras, História e Geografia, ministrando de três a quatro 

disciplinas diferentes em áreas de conhecimento, tanto humanas quanto exatas ou biológicas.  

Por meio de observações diretas, participando dos momentos de planejamento junto 

aos professores e nas aulas ministradas nas turmas do ensino médio, percebemos muitas 

dificuldades. 

O colégio promove, de forma periódica, trabalhos, projetos, palestras e eventos de 

confraternização, com o objetivo de conscientizar os alunos a respeito da prevenção sobre o 

consumo de entorpecentes, a valorização da presença da família na escola, entre outros temas. 

Há também engajamentos em ações voltadas para o ensino-aprendizagem, tais como: reforço 

escolar, projetos temáticos e acompanhamento pedagógico individualizado. 

As informações sobre a estrutura física, material didático, clientela de alunos, 

projetos, aporte teórico que orienta a escola foram obtidas em consulta ao Projeto Político-

Pedagógico da unidade escolar escolhida para a pesquisa empírica. 

Em relação à estrutura física, o Colégio Estadual Dom Cândido Penso possui treze 

salas de aulas, cinco banheiros, uma sala para os professores; cantina; secretaria; coordenação 

pedagógica; sala de inclusão; biblioteca; secretaria; quadra poliesportiva coberta, pátio interno 

e externo, como pode ser observado nas Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Algumas partes da infraestrutura do colégio necessitam de reparos, o que afeta 

diretamente os alunos e professores, em virtude da falta de melhores condições dos espaços 

no Colégio Estadual Dom Cândido Penso. Nas Figuras 8, 9, 10 e 11, é possível observar que a 

quadra poliesportiva, a biblioteca e a estrutura elétrica da unidade escolar carecem de 

investimento. Outro problema é a crônica falta de manutenção do telhado, a qual provoca 

infiltrações no forro e nas paredes das salas, danificando a parte elétrica de todo o prédio.  

Toda a fiação elétrica do colégio é precária. As salas de aula possuem 2 aparelhos de 

ar-condicionado, mas a fiação de eletricidade não suporta, danificando-os. Nos períodos mais 

quentes do ano, o calor é insuportável nas salas, tornando quase impossível a aprendizagem 

nessas condições. 

 
estabilidade em seu cargo e sua remuneração salarial é inferior à dos professores efetivos da rede que 

realizam as mesmas funções. 
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  Figura 6, 7, 8, 9, 10 e 11: Espaços do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 
  

 

 Fonte: O autor (2019). 

 

Outro fator preocupante é a improvisação da biblioteca, localizada em um depósito 

estreito, sem nenhuma organização. O cargo de bibliotecário(a) foi extinto em 2018 na 

unidade escolar pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, agravando ainda mais a 

condição do colégio. 

O laboratório de informática, que contava com 24 máquinas conectadas à internet, 

foi desativado em 2013, cedendo lugar à sala da coordenação pedagógica. Sua falta, somada à 

precariedade da biblioteca, compromete a capacidade de pesquisa na unidade escolar, 

dificultando o processo de ensino-aprendizagem.  
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Os problemas de estrutura física podem comprometer e limitar os objetivos de uma 

escola crítica, reflexiva e atuante em sua comunidade, e isso nos leva a pensar que o processo 

educativo necessita ser visto para além dos ambientes da sala de aula.  

As políticas educacionais são mal planejadas e aplicadas, pautadas em questões 

burocráticas que promovem o descaso e o desrespeito às pessoas que realmente necessitam da 

escola pública. O processo de ensino-aprendizagem torna-se refém do descaso de questões 

governamentais, que impedem o funcionamento adequado da escola. Infelizmente, o ambiente 

escolar – lugar de produção do conhecimento e de novos saberes – também é lugar dessas 

contradições. 

A instituição de ensino tem como objetivo propiciar o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos (conhecimento, habilidades, procedimentos, atitudes e valores), tendo como 

atributo a contextualização do espaço vivido pelos alunos. 

O colégio objetiva oferecer um ensino de qualidade e criatividade, por meio do 

trabalho participativo, eficaz, inovador e responsável, respeitando alunos, pais e comunidade 

escolar, além de buscar a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Desse 

modo, busca desenvolver a capacidade de cada aluno, correlacionando a teoria e a prática, 

com o intuito de contribuir para uma sociedade pautada nos princípios da igualdade e justiça.   

Percebemos que o Colégio Estadual Dom Cândido Penso, com base na leitura e 

interpretação do seu PPP, adota uma postura reflexiva e crítica quando objetiva contextualizar 

a realidade socioespacial vivida pelos alunos, favorecendo a formação e a construção de sua 

própria autonomia. Essa integração possibilita ao aluno argumentar e discutir, no ambiente de 

sala de aula, os acontecimentos locais e globais que influenciam sua realidade. 

O PPP do Colégio Estadual Dom Cândido Penso é estruturado em uma proposta 

educacional problematizadora intimamente ligada à realidade socioespacial e contrária à 

educação tradicionalista e conteudista. Pautada no processo socioconstrutivista e nas ideias de 

Paulo Freire, cuja inspiração está em promover a autonomia do aluno no processo de 

construção do conhecimento, parte do pressuposto de uma educação solidária, considerando 

as diversidades de ideias e saberes que formam a sociedade. Isso pode ser observado no 

seguinte trecho do PPP: 

 

Pensar em escola e educação é, antes de tudo, pensar em qual cidadão a sociedade 

anseia em seu meio, haja vista que a educação é um passaporte para o convívio 

social. Neste quesito, a escola, sendo uma das facilitadoras deste processo, tem por 

finalidade possibilitar espaços onde tais sujeitos possam desenvolver-se, mediante 

um processo dialético que se estabelece entre a socialização e individuação de cada 
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estudante, objetivando a construção da autonomia, através da formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica frente ao Mundo. (PPP DO 

COLÉGIO ESTADUAL DOM CÂNDIDO PENSO, 2019, p. 5). 

 

As observações e análises foram realizadas entre os meses de agosto a novembro de 

2019, analisando-se as práticas pedagógicas, os planos anuais e o currículo referência 

fornecido pela Secretaria Estadual de Educação. Foram realizadas, por meio de estudos do 

PPP, observações diretas e indireta em sala de aula, participação do planejamento junto aos 

professores e conversas com os alunos e coordenadores. 

Percebemos que os procedimentos didático-pedagógicos desenvolvidos no ambiente 

escolar com temas ou contextos relacionados com a espacialidade do colégio e da aldeia, no 

entanto, são evidenciados em eventos e datas comemorativas de forma superficial, sendo 

quase inexistentes e inexpressivos no cotidiano em sala de aula. 

Nesse ponto, convém destacar que o contexto socioespacial no qual o Colégio 

Estadual Dom Cândido Penso está inserido é pouquíssimo explorado. Somente em alguns 

eventos esporádicos a Terra Indígena Karajá de Aruanã I e a etnia Karajá são mencionadas. 

Tive a oportunidade de vivenciar um desses eventos (festival de dança folclórica, realizado no 

mês de agosto/2019), que ocorreu no pátio da escola. Houve várias apresentações de dança e 

muitas delas eram de temática indígena, mas infelizmente nenhuma delas representou a 

cultura Iny/Karajá ou fez menção à Aldeia Karajá Buridina. 

De acordo com o PPP do Colégio, a estrutura pedagógica está pautada na concepção 

em torno do conhecimento e inserida em uma linha pedagógica. Desse modo, o conhecimento 

é desenvolvido pela integração entre o aluno, o meio, o objeto e as pessoas, a partir de suas 

relações estabelecidas. Assim, mediante essa integração o professor pode propor atividades 

que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a 

compreensão do espaço geográfico. 

O Colégio Estadual Dom Cândido Penso e sua contiguidade espacial com a Aldeia 

Karajá Buridina formam o locus desta pesquisa. Ambos estão inseridos na Terra Indígena 

Karajá de Aruanã I, na margem direita do Rio Araguaia, localizada no centro da cidade de 

Aruanã-GO (Figura 12). 
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  Figura 12: Contiguidade Espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá 

Buridina. 

 

   Fonte: Organização e adaptação de Arantes Rocha (2019). 

 

Como podemos observar na figura 12, o colégio e a aldeia estão dentro da Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I. Essa TI é homologada como tradicionalmente ocupada, 

seguindo o Decreto n. 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que garante o processo de demarcação 

das Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas, determinando que:   

 

Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de 

dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente 
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demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, 

de acordo com o disposto neste Decreto (BRASIL, 1996a, online, n.p.).  

 

O Marco que representa a demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã I (Figura 

13) como Terra Indígena Tradicionalmente Ocupada está localizado na praça Almirante 

Barroso, em frente ao Colégio Estadual Dom Cândido Penso e à Aldeia Karajá Buridina. 

 

     Figura 13: Marco de demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã I. 

 

      Fonte: O autor (2019). 

 

A distância entre a Aldeia Karajá Buridina e o colégio é de aproximadamente 30 

metros, sendo ligados pela rua Dr. Evandro Olímpio Machado (figura 14). A linha limítrofe e 

contígua está ao sul da Aldeia e ao Norte do Colégio. Entre a Aldeia e o colégio, há 4 (quatro) 

propriedades privadas, configurando esse grau de aproximação espacial classificada como 

contiguidade de segunda ordem, isto é, são compostas entre os vizinhos dos vizinhos, segundo 

Almeida (2012). 
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     Figura 14: A proximidade entre o colégio e da Aldeia. 

 

     Fonte: O autor (2019). 

 

Compreendemos a importância de oferecer aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

nas aulas de Geografia, a oportunidade de analisar e compreender, de forma crítica, a 

configuração espacial de seu colégio e de sua integração contígua com a aldeia Karajá 

Buridina. Desse modo, os alunos indígenas e não indígenas poderão ter condições para 

construir seu conceito geográfico de lugar.  

Agregar a contiguidade espacial, como contexto para problematizar suas 

contradições em nossas práticas pedagógicas, nos permite explorar as suas especificidades 

socioespaciais em sala de aula, abordando e abrangendo temas relacionados às suas 

características socioespaciais, culturais e econômicas. Permite-nos relacionar também a suas 

condições socioeconômicas, como qualidade de vida, segurança, saúde, moradia, 

especulações imobiliárias, entre outras. 

Durante a pesquisa sobre o Projeto Político-Pedagógico do ano de 2019 do Colégio 

Estadual Dom Cândido Penso, levantamos algumas questões e as apresentamos à coordenação 

pedagógica da unidade escolar. Essas observações eram referentes à Resolução nº 03 do CEE 

de 06/02/2009 do item 8.13 do PPP, que obriga todas as escolas do Brasil a trabalhar os 

conteúdos de forma multidisciplinar, bem como incluir temas sobre as relações étnico-raciais 

na grade curricular do ensino de Geografia e História, acerca da cultura Afro-brasileira, 

africana e indígena. 
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Como vimos até o momento, a nossa proposta de trabalho também está de acordo 

com a Lei 11.645/08, que torna obrigatório trabalhar a temática indígena no ensino de 

Geografia, pois temos como nosso locus a espacialidade contígua entre a aldeia e o colégio e 

como nossos sujeitos, os alunos indígenas e não indígenas que estudam no Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso. 

Diante da análise do PPP, propomos uma conversa com um dos coordenadores 

pedagógicos do colégio. O assunto abordado foram os trabalhos didáticos realizados pelos 

professores da unidade escolar. Questionamos se práticas pedagógicas que envolvam ou 

tenham relação com o cotidiano dos alunos e a espacialidade da TI são trabalhadas e com qual 

frequência. Perguntamos também se esses projetos pedagógicos estão presentes na maioria 

das disciplinas e principalmente no ensino de Geografia. 

Em conversa com o coordenador, este destacou que a maioria de professores 

negligenciam esta temática, pois alegam que o conteúdo não é prioritário dentro da Matriz 

Curricular do Estado de Goiás. O coordenador justificou que o planejamento é feito pelo 

professor, o qual tem autonomia para escolher, dentro do currículo, o que trabalhar. Afirmou 

que a Matriz Curricular não está “engessada” e que o professor tem a liberdade de decidir o 

que trabalhar. 

O coordenador também salientou a importância de trabalhar incorporando a temática 

indígena e o contexto da espacialidade entre o colégio e Aldeia Buridina ao conteúdo de todas 

as disciplinas. Concluindo, enfatizou a importância de valorizar o estudo da singularidade da 

espacialidade da TI e principalmente sobre o povo Iny/Karajá que é parte integrante do espaço 

escolar, mas infelizmente não é valorizado.  

Outro ponto que temos de levar em consideração são as dificuldades enfrentadas 

pelos professores em seguir obrigatoriamente a Matriz Curricular do Estado de Goiás, que 

está vinculada ao sistema de avaliação da rede estadual, conhecido como Avaliação 

Diagnóstica da Aprendizagem (ADA). Essa obrigatoriedade, além de dificultar a articulação 

da temática indígena e de não incentivar os professores a contextualizar a espacialidade 

contígua entre a Aldeia Buridina e o colégio nas práticas pedagógicas, contradiz a suposta 

liberdade de trabalhar temas locais. 

Mesmo presente na Matriz Curricular a obrigatoriedade de contemplar e 

contextualizar temáticas afro-brasileiras e indígenas no processo de ensino-aprendizagem, 

conteúdos sobre o assunto são raramente usados nas avaliações externas sugeridas pela 

Secretaria Estadual da Educação. Compreendemos que essa falta de valorização e exploração 



103 

 

da temática indígena na sistematização de conteúdos e avaliações impostas pelo Estado 

desencoraja o professor em elaborar projetos e conteúdos contextualizados nesta realidade. 

Fica claro que o professor está sobrecarregado e focado no cumprimento das metas 

avaliativas. Essa conjuntura resulta em limitação de conteúdos e projetos relacionados à 

temática indígena, os quais são realizados de forma esporádica, pontual e fora do contexto e 

da realidade dos alunos indígenas e não indígenas. 

A contiguidade espacial entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia 

Karajá Buridina nos oferece a oportunidade de trabalhar com projetos e práticas pedagógicas 

que contemplem o processo de construção do conceito geográfico de lugar pelos alunos. A 

riqueza singular dessa configuração socioespacial pode ser contextualizada com qualquer 

disciplina. A complexidade e singularidade desse espaço geográfico, a par de sua formação 

histórica e sua multiculturalidade, nos instigam a incorporar no ambiente escolar práticas 

pedagógicas que possam valorizar essa identidade socioespacial. 

Em fevereiro de 2020, questionamos novamente o coordenador pedagógico sobre o 

cotidiano dos alunos indígenas que convivem no ambiente escolar. Perguntamos se a escola já 

desenvolveu alguma ação pedagógica que inclui a espacialidade contígua entre o colégio e a 

aldeia ou algum projeto pedagógico que contemple o aluno indígena, o qual também está 

associado à temática indígena. 

O coordenador informou que a relação escola/aluno quanto ao processo de ensino-

aprendizagem deixa a desejar. Muitos educandos indígenas chegam ao colégio com 

dificuldade de compreender a Língua Portuguesa. Isso ocorre devido à origem de alguns 

alunos indígenas que vieram da Ilha do Bananal/Tocantins e residem na Aldeia Budèburè 

(figura 15), localizada na Terra Indígena Karajá de Aruanã III nos limites da cidade de 

Aruanã. Esses alunos só tiveram contato com seu próprio povo Iny/Karajá e falam somente 

em Inyrubè, dificultando o processo de ensino-aprendizagem realizado em língua portuguesa. 

O coordenador confirmou que a escola não dispõe de um professor intérprete para os 

alunos que não se comunicam em língua portuguesa, destacando que o colégio sempre 

procurou dialogar, buscando uma convivência harmônica. A postura positiva por parte dos 

professores e coordenadores contrasta com a falta de uma proposta de trabalho que possa 

receber de forma adequada os alunos indígenas que só falam Inyrubè.  
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 Figura 15: Aldeia BedèBurè /Terra Indígena Karajá de Aruanã III. 

 

 Fonte: Organização e adaptação de Arantes Rocha (2019). 

 

Consideramos pertinente esse questionamento feito ao coordenador pedagógico, 

pois, apesar de a unidade de ensino pesquisada possuir 24 alunos indígenas matriculados, não 

são elaboradas estratégias de ensino-aprendizagem eficazes para receber esses alunos. O 

problema não se restringe somente ao ensino de Geografia, mas a todo ambiente educacional 

do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

Outra inquietação, surgida por meio de observações diretas e em conversas com 

professores e coordenadores, foi o preconceito em relação aos alunos indígenas presente no 

cotidiano do colégio. Constatamos que o preconceito existe e, infelizmente, faz parte do dia a 

dia do ambiente desta unidade de ensino. 
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Os atos e ações preconceituosas não são apresentados de forma violenta, mas por 

meio de comentários e opiniões preconceituosas, como as de que os indígenas não nasceram 

para estudar, são preguiçosos, entre outros absurdos. Há também o preconceito por parte de 

pais de alunos não indígenas, que reforçam ainda mais o processo de estigmatização sofrido 

pelo povo Iny/Karajá. Povo este que segue resistindo em manter seu lugar e sua cultura, muito 

anterior à formação da cidade de Aruanã. 

Percebemos também, em nossas observações e relatos de coordenadores, professores 

e alunos, situações de preconceito e segregação dos alunos indígenas dentro do ambiente 

escolar. Desse modo, fica clara a necessidade de realizar ações pedagógicas voltadas à 

valorização da cultura indígena Karajá, disponibilizando na escola oportunidades de conhecer 

a rica cultura Iny/Karajá. 

Não devemos esquecer que o ambiente escolar não pode ser um reprodutor ou 

formador de preconceitos e de segregação social ou racial. Temos, sim, a responsabilidade e o 

objetivo de manter e valorizar o verdadeiro sentido social da escola, que é um ambiente de 

construção do conhecimento, da liberdade, da justiça e igualdade para todos. 

A realização dessa pesquisa, não tem a pretensão de solucionar os problemas 

enfrentados no Colégio Estadual Dom Cândido Penso em relação à valorização da temática 

indígena. Nosso objetivo é desenvolver e fomentar nos alunos indígenas e não indígenas a 

capacidade de construir o conceito de lugar, tendo como contextualização o lugar de 

convivência entre esses alunos indígenas na contiguidade entre o colégio e a aldeia. 

O ensino de Geografia nos fornece em nosso objeto de estudo a oportunidade de 

levantar questionamentos sobre a realidade dos alunos indígenas e não indígenas. Diante 

destas condições oferecidas pelo ensino de Geografia, nosso intuito é despertar nos alunos a 

reflexão sobre a complexidade que envolve a dinâmica constituída nos espaços geográficos 

atuais, que, em nosso caso, está associado à temática indígena e às condições socioespaciais 

contraditórias entre Iny e Tori. 

Podemos perceber empiricamente que as indagações feitas neste capítulo são 

referentes à importância de contextualizar o lugar de vivência e convivência entre aluno 

indígena e não indígena no processo de ensino-aprendizagem em Geografia. Dessa forma, 

podemos dinamizar e institucionalizar o processo de valorização de práticas pedagógicas que 

contemplem essa realidade.  
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3.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

As informações coletadas nessa pesquisa foram obtidas por meio de questionários 

para os alunos, entrevistas para os professores, observações diretas, conversas entre alunos, 

professores e coordenadores, participação em planejamentos do colégio e trabalhos coletivos. 

 

3.3.1 Questionários com os alunos e entrevistas com professores 

 

Os questionários para os alunos e as entrevistas para os professores foram aplicados 

no Colégio Estadual Dom Cândido Penso, em períodos distintos. Os questionários26 para os 

alunos foram aplicados entre os meses de fevereiro e março de 2020 e retomados em setembro 

do mesmo ano. As entrevistas para os professores (apêndice B) foram aplicados entre agosto e 

outubro de 2020. Esse intervalo entre a aplicação dos questionários e das entrevistas se deve 

ao período da pandemia de Covid-19, que resultou na suspensão temporária das aulas 

presenciais, fazendo-se necessária uma readaptação no cronograma da pesquisa.  

Os questionários aplicados para os alunos foram elaborados de forma fechada, sendo 

formados por questões predefinidas que abordavam sobre o lugar de convivência entre os 

alunos indígenas e não indígenas na espacialidade contígua entre o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso e Aldeia Karajá. As perguntas foram articuladas também com a 

contextualização deste locus, como forma de contribuir para o processo de construção do 

conceito geográfico de lugar pelos alunos, por meio do processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia.   

Foram 20 alunos que responderam aos questionários, entre os meses de fevereiro e 

março de 2020, todos da turma do 1º ano “A” do período matutino. Houve também conversas 

com os alunos na unidade escolar. 

Os questionários aplicados aos professores e coordenadores foram elaborados com 

perguntas abertas, referentes à contextualização da espacialidade do colégio no processo de 

ensino-aprendizagem. Também foram abordadas as dificuldades e acertos em relação à 

temática indígena trabalhada nas práticas pedagógicas de modo geral e, em específico, a da 

etnia Iny/Karajá e a Aldeia Buridina. Houve também conversas com os docentes do 1º do 

ensino médio, com o intuito de estabelecer uma relação mais próxima sobre as suas 

perspectivas a respeito do tema de nossa pesquisa. 

 
26 Ver Apêndice A – Questionário aplicado aos alunos. 
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3.3.2 Análise dos questionários dos alunos 

 

Foram aplicados 2 (dois) tipos de questionários. O primeiro tinha como intuito 

compreender a convivência entre os alunos indígenas e não indígenas e se a espacialidade do 

colégio era contextualizada ao currículo em sala de aula. O segundo abordava o conhecimento 

geográfico dos alunos, a compreensão e capacidade de análise geográfica e seu conhecimento 

prévio sobre o conceito geográfico de lugar. 

 Ao todo 20 questionários foram aplicados na turma do 1º ano “A” do turno matutino 

do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. É importante destacar que, nesta sala, não há 

alunos indígenas. Cada aluno recebeu seus questionários na sala de aula, sendo reservados 30 

minutos da aula de Geografia para que respondessem às perguntas. O segundo questionário 

foi aplicado em setembro de 2020 e, devido à paralisação das aulas presenciais provocada 

pela pandemia de Covid-19, foi realizado de forma online. 

O objetivo desses questionários foi estabelecer um diagnóstico inicial dos alunos 

quanto aos temas: o conhecimento e a capacidade de análise sobre a realidade espacial entre o 

colégio e a aldeia, o ensino de Geografia e a identificação que possuem em relação a essa 

espacialidade na cidade de Aruanã. Desta forma, podemos perceber como esse lugar e o 

ensino de Geografia são vistos e compreendidos pelos alunos. Constatamos também a 

importância de ouvir suas percepções, positivas ou negativas relacionadas ao 

compartilhamento de vivência e convivência entre os indígenas (Yny) e não indígenas (Tory)  

no colégio e na cidade. 

Usamos como estratégia de análise o cruzamento das respostas dos dois 

questionários. O intuito foi estabelecer uma perspectiva sobre a relevância do entendimento 

geográfico dos alunos em relação à configuração espacial entre o colégio e aldeia e o ensino 

de Geografia. Desse modo, podemos vislumbrar se o aluno utiliza seus conhecimentos 

geográficos em sala de aula, se tem capacidade de associá-los ao lugar de vivência e 

convivência no qual está inserido. 

Os questionários nos deram a possibilidade de ver parte da realidade social na qual 

os alunos estão inseridos, por meio de suas próprias perspectivas. Quando foi perguntado aos 

alunos o que os identificava com a cidade de Aruanã (quadro 3), onze responderam que se 

identificavam com as paisagens do rio Araguaia, do rio Vermelho e do cerrado. Cinco com a 

cultura e com a presença da Aldeia Karajá Buridina e quatro com o turismo e a temporada de 

férias. Essas respostas foram importantes, pois permitiram constatar que os alunos 
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conseguem, sim, identificar a relevância dos elementos que formam a paisagem à qual 

pertencem, mesmo que não sejam instigados satisfatoriamente em sala de aula.  

 

 Quadro 3: Análise dos questionários dos alunos. 

 
  Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: do autor (2020). 

 

Com a aplicação dos questionários, identificamos que os alunos se reconhecem e se 

preocupam com o colégio e sua configuração espacial. As questões presentes no quadro 4 são 

relacionadas à localização, ao reconhecimento e convívio na contiguidade entre o colégio e a 

aldeia Buridina. Os alunos, em sua grande maioria, conseguem enxergar a importância desse 

espaço escolar e como ele influencia o seu processo de construção de conhecimento. 

 

Quadro 4: Análise dos questionários dos alunos. 

 
  Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: do autor (2020). 

 

Constatamos o interesse por parte dos alunos de compreender mais a espacialidade 

que envolve o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina. A grande 

maioria gosta da escola e também conhece a aldeia.  
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Observamos ainda que os alunos reconhecem a Aldeia como fator inerente em 

relação à espacialidade do colégio. Além disso, percebemos nessas questões que as relações 

entre os alunos indígenas e não indígenas são relevantes para eles, e que querem saber mais 

sobre esse lugar de vivência e convívio. Lugar este que é fundamental para a compreensão e 

construção do conceito de lugar, mas, infelizmente, esses anseios não são correspondidos 

pelas práticas pedagógicas trabalhadas na unidade escolar. 

No quadro 5, estão representados os resultados do questionário, em que investigamos 

se os professores mencionam a Aldeia Karajá Buridina em sala de aula. Vimos que os 20 

alunos confirmaram que os professores falam sobre essa temática. Quando perguntamos se há 

trabalhos pedagógicos realizados sobre os Karajá e sua aldeia Buridina, vemos um contraste 

interessante, pois 17 alunos confirmaram que os professores não propõem trabalhos que 

explorem esse contexto que envolve a realidade dos alunos. 

Seguindo neste aspecto em relação à valorização de trabalhar a temática indígena, 

ressaltamos a importância de ter como base das práticas pedagógicas o contexto da 

espacialidade da Aldeia Karajá Buridina, a cultura Iny e a singularidade espacial do colégio, 

trazendo para a sala de aula esse cotidiano. De acordo com as respostas dos alunos, 

constatamos a preocupação com o espaço em que vivem e convivem. Os alunos deixaram 

claro o interesse em compreender a realidade que configura o lugar em que vivem e 

convivem. 

 

Quadro 5: Análise dos questionários dos alunos. 

 
 Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: o autor (2020). 

 

Diante desses resultados, vislumbramos que, no ensino de Geografia, por meio da 

categoria de análise do lugar, existe o desejo por parte dos alunos de compreender as 

dinâmicas socioespaciais de sua realidade. Temos, portanto, a necessidade de trazer para a 
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sala de aula práticas pedagógicas que os instiguem a investigar essa espacialidade, 

associando-a aos conteúdos sistematizados. 

Quando questionamos (quadro 6) sobre a integração entre os alunos indígenas e não 

indígenas, materializada no convívio cotidiano do Colégio Estadual Dom Cândido Penso, 

percebemos que essa integração, além de ser pouco explorada nas práticas de ensino, é 

pujante no ambiente escolar. Essas relações refletem variações na dinâmica de convívio, 

podendo ser harmônica ou não. 

As questões do quadro 6 são referentes ao conhecimento dos alunos em relação à 

Aldeia Karajá Buridina e ao povo Iny. Seis alunos afirmaram ter contato direto com indígenas 

Iny/Karajá, sendo que quinze já visitaram a aldeia. De acordo com as respostas, observamos 

um contraste interessante com a pouco presença da temática indígena na sala de aula. Mesmo 

com afirmações positivas de integração entre alunos indígenas e não indígenas, a maioria, 

dezoito alunos, não mostrou nenhum conhecimento sobre os Iny/Karajá, no tocante a sua 

cultura e seus costumes. Lembrando que esta sala não tem alunos indígenas. 

 

Quadro 6: Análise dos questionários dos alunos. 

 
     Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: o autor (2020). 

 

Por meio de observações diretas e conversas com cinco alunos indígenas, tivemos 

uma importante informação. Perguntamos aos alunos indígenas dentro da unidade escolar 

sobre o seu conhecimento a respeito de sua língua, cultura e costumes. Dois alunos 

responderam que não vivem na aldeia, não fazem parte da comunidade dos indígenas que 

vivem na aldeia e também não dominam a língua indígena Inyrubè. Esse relato nos mostra 

empiricamente o resultado do processo de integração cultural entre indígenas e não indígenas 

na cidade de Aruanã. 
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Destacamos aqui que há sim uma preocupação dos alunos em relação à 

especificidade que permeia o espaço geográfico do colégio. Nesse sentido, o ensino de 

Geografia também se insere nessa inquietação, pois os alunos desejam que as dinâmicas e as 

relações sociais que configuram essa espacialidade estejam presentes na sala de aula, para que 

possam ser debatidas, dialogadas e refletidas. Percebemos também, enquanto professores, que 

devemos adotar perspectivas que explorem, de forma crítica, as diferenças, as contradições do 

espaço vivido, sentido e compartilhado pelos alunos, que devem ser considerados como 

componentes principais do ensino. 

O quadro 7 apresenta o resultado da questão referente ao uso dos conhecimentos 

geográficos pelos alunos em seu dia a dia. Podemos identificar, nessas duas questões, o anseio 

dos alunos em buscar uma compreensão mais clara de sua realidade, pois a maioria dos 

alunos, 19, responderam que utilizam os conhecimentos geográficos de alguma forma. 

Percebemos, ao analisar essas questões, uma perspectiva de ação intuitiva do indivíduo, que 

poderia ser nomeada como uma possível intuição geográfica, necessária para compreender 

onde vive, situa ou mora.  

 

Quadro 7: Análise dos questionários dos alunos. 

 
 Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: o autor (2020). 

 

Questionados sobre o que a palavra Geografia os faz lembrar, os alunos associaram 

suas respostas aos conteúdos sistematizados, tendo no uso da Geografia em seu cotidiano um 

distanciamento. Vimos que é preciso estabelecer associações mais abrangentes que possam 

explorar o espaço geográfico desses alunos. Devemos elaborar práticas pedagógicas que 

possam criar vínculos que promovam o diálogo entre o currículo escolar e a realidade dos 

alunos. 
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O quadro 8 nos mostra os questionamentos sobre as perspectivas dos alunos quanto 

ao papel da Geografia na sociedade atual e às preocupações do ensino de Geografia com os 

acontecimentos de sua cidade, na localização do seu colégio e no lugar onde moram. A última 

questão deste quadro teve como objetivo aferir a capacidade dos alunos de relacionar e 

problematizar fatos ou fenômenos que ocorrem em outros estados, regiões e países, exercendo 

influência na realidade em que vivem.   

 

     Quadro 8: Análise dos questionários dos alunos. 

 
     Fonte: Trabalho de campo, 2020. Organização: o autor (2020). 

 

Ao interpretar as respostas dessas questões, conseguimos observar que dezessete 

alunos reconhecem, no ensino de Geografia, a importância de discutir e problematizar os 

acontecimentos positivos ou negativos que envolvem seu lugar de vivência/convivência. 

Nesse sentido, percebemos que os alunos anseiam por refletir sobre sua realidade e de ver 

nela as possibilidades de integrá-las a toda dinâmica do processo de ensino-aprendizagem 

com caráter crítico 
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Vimos que quinze alunos desejam que os acontecimentos que ocorrem no seu espaço 

estejam presentes na sala de aula, para poderem dialogar sobre a interligação de seu lugar com 

outros espaços, sendo eles regional, nacional ou internacional. Eles sabem que há, sim, 

influências externas que ditam as regras de sua realidade. Nesta pesquisa, está materializada 

na configuração espacial do Colégio Estadual Dom Cândido Penso a convivência entre alunos 

indígenas e não indígenas e suas condições socioespaciais. 

Os questionários evidenciaram a importância de construir o conceito de lugar por 

meio da contextualização da realidade do aluno. Neste trabalho, estão associadas vivência e 

convivência entre os alunos indígenas e não indígenas, na espacialidade contígua entre a 

Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

Foi demonstrada, por meio das respostas dos questionários, a necessidade de 

formular práticas educacionais mais abrangentes, que possam considerar os contextos dos 

alunos e sua necessidade de compreender sua realidade. Descobrimos também que a maioria 

dos alunos tem uma perspectiva crítica sobre sua realidade e se preocupa com as condições e 

fatos que ocorrem no lugar onde vivem e estudam. 

Acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem deve considerar a realidade 

vivenciada e compartilhada dos alunos, dispondo da compreensão desse lugar. Cabe ao 

processo educativo contribuir para que essa criticidade possa contribuir para constituir uma 

cidadania ativa, política e transformadora a esses alunos. 

É necessário que, no contexto do Colégios Estadual Dom Cândido Penso, os alunos 

indígenas e não indígenas estabeleçam relações que possam ir além da vivência e convivência 

de seu lugar. Eles necessitam refletir, dialogar e problematizar as contradições que existem 

nessa espacialidade, por meio de reflexões pedagógicas que possam extrapolar seu ambiente 

escolar.  

 

3.3.3 Análise da entrevista com os Professores 

 

A entrevista27 com os professores, que tinha perguntas abertas e abordava a temática 

de nossa pesquisa, foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2020. 

O objetivo das entrevistas foi estabelecer um parâmetro das práticas pedagógicas 

realizadas no colégio e a percepção dos professores em relação à presença do aluno indígena 

no ambiente escolar. Sendo assim, o primeiro questionamento aborda a relevância de 

 
27 Ver Apêndice B – Entrevista com os professores. 
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contextualizar a temática indígena presente na espacialidade do colégio. Questionou-se 

também sobre propostas pedagógicas que contemplem a importância da localização do 

Colégio Estadual Dom Cândido Penso ao processo de ensino-aprendizagem em Geografia.  

As respostas da primeira questão28 confirmaram nossa hipótese de que há 

pouquíssimos projetos nesse sentido. Ou há falta de conhecimento, contextualização e 

construção de projetos pedagógicos que contemplem a temática indígena e a espacialidade 

que envolve o colégio e a aldeia. Como podemos ver na resposta do professor Júpiter, que 

afirma: 

 

Bem, projetos que vislumbra29 a comunidade indígena no ano passado não houve 

nenhum. Nossa unidade de ensino fica a desejar quando relacionamos processo de 

ensino-aprendizagem e comunidade indígena na modalidade projeto. Por estarmos 

no centro da cidade, ao lado da terra indígena Buridina, quase não fazemos nenhum 

projeto que contempla a comunidade mencionada. Enfim, ao falar em contemplar a 

comunidade Karajá em nossa unidade de ensino sabemos que temos muito o que 

fazer para inseri-los no nosso contexto escolar. É vergonhoso saber que os povos 

Karajá não se veem no espaço escolar do Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

(Resposta do professor Júpiter30 à questão 1 da entrevista realizada entre os dias 5 e 

9 de outubro de 2020). 

 

Observamos aqui uma coerência, quando relacionamos a resposta de Júpiter com as 

observações do professor/pesquisador no ambiente escolar entre os meses de setembro a 

dezembro de 2019. Nesta observação, constatamos a falta de projetos e ações que 

comtemplem a temática indígena de um modo geral e a própria espacialidade do colégio e da 

aldeia. Tal conjuntura pode ser justificada pela imposição externa da Secretaria Estadual de 

Educação, por meio de avaliações de rendimento escolar oferecidas à unidade escolar, o que 

dificulta a realização e contextualização da temática indígena no colégio. 

Uma boa proposta de engajamento, mesmo que pontual, foi o desenvolvimento do 

projeto “Cesto da Cultura Iny”, voltado para o conteúdo de história contextualizado na 

temática indígena no povo Iny/Karajá. Esse projeto foi muito importante, pois estimulou o 

diálogo sobre as realidades vivenciadas pelos alunos indígenas, propondo uma familiarização 

maior sobre cultura e condições socioeconômicas do povo Iny/Karajá, como podemos ver em 

sua resposta: 

 
28 Quais são os projetos que estão inclusos no PPP de 2019 que abordam a temática indígena e o estudo da Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I onde estão localizados o Colégio Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá 

Buridina? 
29 As respostas estão transcritas sem qualquer tipo de correção ortográfica ou estilística, respeitando a grafia dos 

entrevistados. 
30 Para preservar o anonimato dos professores, optamos por apresentá-los com nomes de planetas: Júpiter, 

Saturno e Urano. Assim, simbolicamente, reconhecemos, destacamos o brilho e a grandeza do trabalho 

docente. 
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O PPP da unidade, não contemplam, ações que envolvam a temática indígena de 

forma concisa. O que de fato acontece são ações esporádicas principalmente quando 

antecede a data comemorativa dos povos indígenas. Recentemente como professor 

de História e percebendo essa lacuna de não abordagem da temática indígena no 

Ensino de História, confeccionei um material pedagógico denominado Cesto da 

Cultura Iny. Tal produto pedagógico foi fruto da minha pesquisa no Mestrado do 

CEPAE/UFG, e fora aplicado nesta unidade escolar.  Aplicação deste produto, 

trouxe à tona aquilo que já percebíamos como regente: a falta de conhecimento dos 

alunos em relação a cultura Iny e da própria historicidade dos povos indígenas. 

(Resposta do professor  Saturno à questão 1 da entrevista realizada entre os dias 5 e 

9 de outubro de 2020).  

 

Observamos também na resposta de Saturno as dificuldades referentes ao 

desenvolvimento de projetos relacionados ao povo Iny/Karajá e sua espacialidade. Toda a 

comunidade escolar, principalmente os professores e coordenadores pedagógicos, é 

pressionada a oferecer aos alunos conteúdos curriculares que contemplem temáticas 

relevantes às avaliações bimestrais impostas pela Secretaria Estadual de Educação. Essa 

forma de coerção tem como objetivo medir o desenvolvimento escolar dos alunos, em relação 

à compreensão dos conteúdos propostos pelo Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás. 

O professor Urano relata suas apreensões com a escassez de momentos de reflexão, 

tanto nos planejamentos quanto em encontros pedagógicos, os quais são dedicados ao estudo 

e à produção do PPP: 

 

Mediante ao PPP de 2019, eu não tenho conhecimento sobre quais projetos são, no 

qual isso é uma falha não só dos professores, mas também da unidade escolar. 

Porque o sistema num todo está preocupado com números e não com a qualidade de 

ensino para os alunos. E principalmente para os indígenas, que a unidade escolar não 

tem nenhuma estrutura para lidar com a diversidade, ou seja, com a cultura indígena. 

(Resposta do professor Urano à questão 1 da entrevista realizada entre os dias 5 e 9 

de outubro de 2020).  

 

Vimos nesta primeira questão que todos os professores que participaram da 

entrevista demonstraram uma inquietação em relação à importância em valorizar a temática 

indígena local no PPP. Mas muitos osbstáculos observados pelo professor/pesquisador 

reprimem ou dificultam a produção desses projetos ou práticas pedagógicas que valorizem a 

contiguidade espacial entre colégio/aldeia. 

A segunda questão31 da entrevista é referente ao conhecimento das leis 10.639/03 e 

12.645/08. Essas leis impõem a obrigatoriedade de valorizar o tratamento de questões e 

 
31 O senhor(a) tem conhecimento de que este item 8.13 do Projeto Político-Pedagógico é trabalhado ou levado 

em conta, pelos professores da unidade de ensino no planejamento? 
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temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes e à população indígena nas disciplinas de 

História e Geografia. Ambas são mencionadas no item 8.13 do PPP do colégio, como base 

para justificar a importância de contextualizar a realidade socioespacial entre o colégio e a 

Aldeia Karajá Buridina. 

As respostas dos professores na segunda questão, de modo geral, seguiram um 

alinhamento, expondo a falta de incentivo ou condições na elaboração de práticas pedagógicas 

e projetos de ação com base na temática indígena. Observamos também nas respostas dos 

professores a escassez na exploração pedagógica das configurações socioespaciais singulares 

existentes entre a espacialidade do colégio e da aldeia. 

Júpiter afirma não ter conhecimento sobre o item 8.13 do PPP. Criticou também a 

falta de apoio da Secretaria Estadual de Educação em relação ao desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que contemplem os grupos minoritários, constituídos pelos alunos indígenas 

Iny/Karajá que estudam no colégio. A crítica em relação a esse abandono pedagógico é 

ressaltado por Júpiter em sua resposta:  

 

Não, pois sabemos que é obrigatório trabalhar a temática indígena na escola. Mas 

não trabalhamos, o nosso ensino é focado em índices e gráficos que o governo quer 

ver bimestralmente em crescimento. O processo de ensino aprendizado do grupo 

minoritário/minorizado é deixado de lado. Um dos motivos para não dar atenção 

devida é a falta de tempo e profissionais adequados para inserir os alunos indígenas 

no processo de ensino-aprendizagem. Silva (2017), em sua pesquisa de mestrado 

mostra que a língua é empecilho na aprendizagem do povo Iny, ele acredita que as 

escolas de Aruanã deveriam ter professores interpretes dentro de suas salas, assim 

garantiríamos um pilar de igualdade no processo de ensino-aprendizagem. (Resposta 

do professor Júpiter à questão 2 da entrevista realizada entre os dias 5 e 9 de outubro 

de 2020). 

 

A resposta de Júpiter também confirma nossa hipótese sobre a verdadeira diretriz 

seguida pela Secretaria da Educação do Estado, que direciona todos os esforços pedagógicos 

no sucesso das avaliações externas e nos índices quantitativos de notas altas e baixa evasão. 

Essa realidade é evidenciada pelo fato de até hoje o colégio não dispor e nunca ter disposto de 

um professor intérprete para auxiliar os alunos indígenas que não são fluentes na língua 

portuguesa, o que possibilitaria uma certa equidade ao processo de ensino-aprendizagem 

desses alunos. 

Percebemos aqui, ao fazemos um paralelo entre as respostas dos professores e as 

observações do professor/pesquisador a respeito das reuniões, trabalhos coletivos e 

planejamentos realizados entre os meses de setembro a dezembro de 2019, que não há o 

interesse de trabalhar a temática indígena no colégio. Saturno mostra em sua resposta, mesmo 

de forma sucinta, todo o seu desânimo por não conseguir promover ações e projetos 
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pedagógicos sobre o tema, inclusive afirmando que tem conhecimento das leis 10.639/03 e 

12.645/08. 

 

Sim tenho conhecimento da lei, só que infelizmente a unidade escolar não realiza no 

desencadear de suas ações pedagógicas pautas voltadas para a temática indígena. 

(Resposta do professor Saturno à questão 2 da entrevista realizada entre os dias 5 e 9 

de outubro de 2020).  

 

Vimos também que um dos fatores que limitam o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que contemplem a espacialidade do colégio e a temática indígena é que elas não 

são prioridade das pautas e temas nos encontros pedagógicos e no planejamento dos 

professores. Esses encontros são focados na apresentação de indicadores de aprovação e 

reprovação dos alunos, sempre direcionados em metodologias quantitativas. Na maioria das 

vezes, são mostrados, por meio de gráficos, tabelas e números, os parâmetros de 

desenvolvimento do aluno em relação aos conteúdos impostos pela Secretaria Estadual de 

Educação. 

Urano afirma em sua resposta não ter conhecimento do item 8.3 do PPP. Justifica seu 

desconhecimento pela falta de momentos que tenham como prioridade as temáticas, o estudo 

e a elaboração do PPP da escola que envolvam a participação de todos os professores, 

coordenadores e alunos.  

 

Não. Porque o PPP não é apresentado de forma adequada por parte da unidade 

escolar e os professores não fazem um planejamento em conjunto (Resposta do 

professor Urano à questão 2 da entrevista realizada entre os dias 5 e 9 de outubro de 

2020). 

   

São discutidas nos encontros pedagógicos do Colégio pesquisado estratégias de 

ensino que objetivem o sucesso dos alunos nas avaliações externas. Não há, na maioria das 

vezes, abertura para a discussão de projetos ou ações que incluam o contexto do lugar de 

vivência desses sujeitos.  

Há, sim, no currículo referência uma menção sobre a obrigatoriedade de trabalhar a 

temática indígena e a cultura afrodescendente. Mas entendemos que só mencionar a 

importância de trabalhar a temática indígena não é suficiente. 

Os interesses educacionais da Secretaria Estadual de Educação estão pautados em 

dados quantitativos, que realmente são importantes, mas não podem ser o único e pleno 

objetivo da educação. Para que o processo de ensino-aprendizagem possa fazer sentido aos 
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alunos, mesmo tendo como eixo o currículo referência, deve-se ter como base contextual a 

valorização do lugar de vivência e convivência dos sujeitos que o constituem.  

A terceira questão32 é referente ao convívio entre os alunos indígenas e os demais 

sujeitos que compõem o processo de ensino-aprendizagem do Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso. A pergunta é referente a situações de preconceito e estigmatização em relação aos 

alunos indígenas no colégio. Como podemos ver nas respostas dos professores, situações 

preconceituosas infelizmente fazem parte do cotidiano da unidade escolar, sendo aqui 

mencionadas por Júpiter, que afirma: 

 

Sim. Já fiquei sabendo e já presenciei. Já presenciei professores dizendo que o aluno 

indígena é preguiçoso. Não sabe nem falar e outras...o colega não entende que a 

Língua Portuguesa para o aluno Iny é segunda língua, não é a língua materna. 

Enfim, nossa unidade de ensino é muito preconceituosa quando relacionamos povo 

indígena e espaço escolar. Há muito preconceito intrínseco neste espaço escolar, 

preconceito de professores, funcionários e alunos com os povos indígenas. Nós 

professores, devemos trabalhar a temática indígena no espaço escolar para que num 

futuro próximo toda esta aversão aos povos indígenas (Karajá) deixe de existir no 

espaço escolar. (Resposta do professor Júpiter à questão 3 da entrevista realizada 

entre os dias 5 e 9 de outubro de 2020). 

 

Ao analisarmos a resposta de Júpiter, percebemos que o preconceito no ambiente 

escolar está impregnado em todas as relações que envolvem os sujeitos do processo de 

ensino-aprendizagem. Professores, alunos, funcionários e a comunidade escolar, de uma 

forma geral, já presenciaram ou protagonizaram um comentário ou uma ação preconceituosa 

em relação tanto ao aluno indígena que estuda no colégio quanto à comunidade indígena que 

vive na cidade de Aruanã. 

A resposta de Saturno aborda questões prioritárias quando nos referimos à presença 

da aldeia Karajá Buridina localizada no centro da cidade de Aruanã. A resistência histórica do 

povo Iny/Karajá e sua persistência em reivindicar suas terras originais geraram nas vivências 

e convivências entre os indígenas e não indígenas o preconceito e a estigmatização do povo 

Iny, como podemos ver no relato de Saturno:  

 

Sim várias vezes, principalmente em períodos de reivindicações dos direitos do povo 

Iny em relação ao seu território.  Ou quando algum indígena se envolve em ato 

ilícito. Tal fato cria o estigma de generalizar todos indígenas como propensos a 

cometer o mesmo ato. (Resposta do professor Saturno à questão 3 da entrevista 

realizada entre os dias 5 e 9 de outubro de 2020). 

 

 
32 O senhor(a) já presenciou ou ficou sabendo de alguma situação de preconceito em relação aos indígenas que 

frequentam sua unidade de ensino? 
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Quando nos deparamos com ações ilícitas ocorridas na cidade de Aruanã, 

percebemos a recorrência de estigmas como “todo índio é preguiçoso, vagabundo e 

alcoólatra”, entre outros termos pejorativos. Esse entendimento preconceituoso é quase 

automático pela população não indígena. 

Percebemos também que tal preconceito, na maioria das vezes, é velado e também 

institucionalizado. Infelizmente, a sociedade brasileira foi constituída em bases racistas. 

Mesmo que as pessoas afirmem não ser racistas, sem perceber ou compreender, acabam 

proferindo comentários racistas e disseminando preconceito contra negros. O racismo, assim, 

faz parte do nosso cotidiano. É importante nos policiarmos e termos atitudes que combatam o 

preconceito, pois a escola deve ser um espaço de integração e inclusão social e não de 

exclusão social ou de manifestações preconceituosas. 

Urano destaca em sua resposta as relações preconceituosas estabelecidas por 

professores e por alunos não indígenas dentro do colégio, quando relata que: 

 

Sim, tanto por parte dos alunos e dos professores. Por parte dos professores é devido 

não ter um curso de preparação para que o professor possa ter conhecimento 

identitário cultural e mediante a isso ocasiona um certo preconceito por parte do 

professor com o aluno indígena. Já por parte dos alunos é o bullying (índio tem que 

estar no mato, indiozinho fendendo etc. (Resposta do professor Saturno à questão 3 

da entrevista realizada entre os dias 5 e 9 de outubro de 2020). 

 

Podemos perceber, na resposta de Urano e em nossas observações no colégio, que as 

ações e comportamentos preconceituosos, tanto dos professores quanto de alunos não 

indígenas, fazem parte do cotidiano escolar. Isso confirma nossa hipótese, quando nos 

deparamos com a falta do contato, do conhecimento e da valorização da cultura Iny/Karajá na 

escola. A falta de projetos e ações pedagógicas que possam trazer uma familiaridade com sua 

rica cultura promove a manutenção do preconceito e a contínua estigmatização dos indígenas, 

até mesmo no ambiente escolar. 

As ações preconceituosas podem ter como base a falta de conhecimento. Cabe ao 

colégio propor e fornecer condições para que a cultura indígena Iny/Karajá faça parte do 

cotidiano e de seu ambiente escolar. Desse modo, poderemos mostrar que a sua espacialidade 

é parte integrante do povo Iny, pois está localizada dentro da Terra Indígena Karajá de Aruanã 

I.  

Os professores que participaram dessa entrevista apresentaram em suas respostas 

inquietações importantes em relação à necessidade de trabalhar práticas pedagógicas que 

envolvam e que auxiliem os alunos a construir seu conceito de lugar, por meio da 
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compreensão de sua própria realidade. O que destacamos nas respostas dos professores foi a 

preocupação em buscar práticas pedagógicas diversificadas que possam ligar o conteúdo de 

todas as disciplinas ao contexto socioespacial que envolve a espacialidade entre o colégio e 

aldeia, isto é, entre o não indígena e o povo Iny/Karajá. 

Quando analisamos as entrevistas feitas com os professores e as observações 

realizadas pelo professor/pesquisador, constatamos que os professores, coordenadores e 

alunos participantes da pesquisa reiteraram como principal diretriz o aluno e seu lugar vivido 

e convivido. Mas, infelizmente, grande parte do tempo e dos recursos da unidade escolar são 

direcionados a projetos e ações pedagógicas que objetivam interesses externos e de caráter 

quantitativo, impostos pela Secretaria Estadual de Educação. 

Outro aspecto relevante que observamos, tanto nas entrevistas dos professores quanto 

nos questionários dos alunos, foram seus anseios em propor e vivenciar um processo de 

ensino-aprendizagem que possa, em seu dia a dia no chão da escola, promover a ampliação e 

familiarização da cultura e dos costumes do povo Iny/Karajá. Vemos que esses sujeitos que 

fazem parte dessa realidade socioespacial vivenciada e convidada têm consciência da 

importância singular dessa espacialidade. 

Não pretendemos esgotar as discussões aqui feitas, mas queremos destacar os anseios 

dos professores e estudantes quanto ao pensar as práticas pedagógicas, refletir sobre elas e 

propor soluções para os problemas. É preciso lançar indagações sobre o uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação – TIC – para que sejam opções viáveis e possam contribuir 

para a nossa pesquisa. O intuito do uso das TIC está associado à relativa facilidade em obter e 

visualizar informações, permitindo formar reflexão sobre os conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Assim, cabe propor aos alunos a abertura de discussões sobre as condições 

socioespaciais que integram a espacialidade do colégio, promovendo posturas e perspectivas 

mais críticas e próximas da realidade em que vivem. 

Os questionários aplicados aos alunos e as entrevistas com os professores 

proporcionaram em nossa pesquisa a oportunidade de estabelecermos diálogos que busquem 

refletir sobre possibilidades pedagógicas. As possibilidades que foram aqui retratadas de 

considerar a realidade dos alunos indígenas e não indígenas nos processos de ensino-

aprendizagem.  

Mediante os resultados obtidos com nossa pesquisa, propomos um produto 

educacional que poderá ser utilizado como recurso pedagógico para o ensino de Geografia.   
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3.4 Uma proposta pedagógica que represente as especificidades espaciais entre a Aldeia 

Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso ao ensino de Geografia 

 

A sequência didática intitulada Iny e Tori como protagonistas na construção do 

Lugar de vivência-convivência corresponde ao produto educacional desse trabalho de 

pesquisa. Propomos aos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso abordagens que contribuam para o processo de construção do conceito 

geográfico de Lugar. Desse modo, por meio de práticas pedagógicas com o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), poderemos proporcionar aos alunos 

indígenas e não indígenas um ambiente de interação e motivação para a aprendizagem em 

Geografia. 

Durante nossa pesquisa, percebemos, por meio de observações diretas, questionários 

e conversas entre professores e coordenadores, que os alunos necessitam compreender a 

espacialidade na qual estão inseridos. Para que haja essa compreensão, os alunos necessitam 

construir o conceito de lugar por meio da contextualização e observação do espaço contíguo 

entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina. 

Sugerimos abordar o ensino de Geografia, considerando o conceito geográfico de 

lugar, por meio de um produto educacional estruturado em uma sequência didática, a ser 

trabalhada em sala de aula. Esperamos que esse produto educacional possa contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades dos alunos, permitindo que eles tenham uma postura crítica 

ao ver, ler, interpretar, sentir, apropriar, analisar e refletir sobre as questões e acontecimentos 

pertinentes aos fenômenos socioespaciais que os cercam. 

 

 

3.4.1 Sequência Didática33: Iny e Tori como protagonistas na construção do Lugar de 

vivência-convivência 

 

Esse tipo de produto educacional é articulado por um conjunto de atividades 

planejadas e ligadas entre si, que organizam os conteúdos temáticos de forma integrada com 

as atividades propostas para atingir determinado objetivo didático. 

 
33 Por  motivo de forças maiores, em consequência da  pandemia da Covid-19, não pudemos  aplicar a Sequência 

Didática com os alunos. Assim, apresentamos uma proposta  a ser realizada. Compreendemos que a aplicação 

da proposta possibilitaria um aprofundamento do tema e os  resultados poderiam ser avaliados neste trabalho. 
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A aplicação da sequência didática tem por objetivo intervir pedagogicamente no 

processo de construção do conhecimento geográfico, em específico o conceito de lugar. 

Utilizaremos os recursos das TICs, como telefones celulares, tablets, computadores, notebook, 

internet, TV, datashow, entre outros. Estes instrumentos podem ser agregados à 

geotecnologia, sendo assim integrados às metodologias de ensino e aprendizagem, para 

ampliar e desenvolver as possibilidades criativas dos alunos. Isso potencializa suas 

habilidades de análise sobre as questões socioespaciais que integram sua realidade com o 

mundo. 

As atividades serão desenvolvidas com a finalidade de contextualizar a espacialidade 

contígua, que integra o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina ao 

processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

Os recursos didáticos mencionados no parágrafo anterior também serão usados como 

indicadores avaliativos, com o intuito de analisar a compreensão que os alunos têm de sua 

espacialidade. O uso das TICs, agregadas à geotecnologia, possibilitará o aprimoramento de 

uma estratégia de intervenção pedagógica. Buscamos, com isso, mediar o processo de 

construção do conhecimento geográfico dos alunos, incentivando-os a investigar a Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I. 

Sugerimos um produto educacional estruturado por uma sequência didática, com a 

finalidade de contribuir no processo de construção dos conceitos geográficos de lugar (lugar 

de vivência e convivência), tendo como contexto a contiguidade espacial entre a Aldeia 

Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso, junto com os recursos didáticos das TICs 

agregadas à geotecnologia. 

 

3.4.1.1 Apresentação 

 

Essa sequência didática tem como premissa pedagógica oferecer condições para que 

o aluno possa ser capaz de constituir seu conceito de lugar (de vivência e convivência), por 

meio de atividades que tenham como recurso didático as TICs agregadas à geotecnologia. 

Esses recursos são significativos para a investigação da espacialidade contígua entre a Aldeia 

Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

O desenvolvimento das atividades apresentadas na sequência didática terá por 

objetivo integrar um conjunto de atividades planejadas pelo professor/pesquisador, articuladas 

pedagogicamente ao processo de construção do conceito de lugar, o qual constitui uma 
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perspectiva geográfica específica. Nossa proposta consiste em ligar o entendimento do lugar à 

compreensão do mundo, por meio do uso das TICs agregadas à geotecnologia. 

Entendemos que é importante o uso de diferentes recursos didáticos, orientados e 

direcionados para instigar a curiosidade dos alunos. São recursos tecnológicos que têm a 

capacidade de apresentar elementos cartográficos, capazes de fornecer e apresentar elementos 

cartográficos significativos para o processo de construção do conceito geográfico de lugar 

pelo aluno. 

Esses recursos serão utilizados para fornecer representações cartográficas do espaço 

de vivência e convivência dos alunos, para que eles possam desenvolver habilidades para 

interpretar, observar, sentir, apropriar, analisar e refletir sobre as inquietações socioespaciais 

da realidade que os envolve. As atividades foram desenvolvidas com o propósito de levar para 

a sala de aula elementos pertencentes à espacialidade contígua entre o colégio e aldeia, que é, 

ao mesmo tempo, o lugar de vivência e convivência dos alunos indígenas e não indígenas. 

A representação cartográfica e o estudo da formação histórico-geográfica do espaço 

contíguo multicultural entre o colégio e a aldeia podem revelar conhecimentos ligados à 

realidade cotidiana, permeada por conflitos e desigualdades. Podem auxiliar os alunos a 

compreender o lugar onde vivem e convivem.  

O processo de elaboração da sequência didática segue a partir da realidade do 

colégio, da sala de aula e da convivência e vivência dos alunos indígenas e não indígenas. 

Diante disso, vamos sequenciar as atividades, que serão descritas nessa seção, com o intuito 

pedagógico de propiciar condições para que esses alunos possam construir uma consciência 

socioespacial de sua realidade. 

 

3.4.1.2 Objetivo Geral 

 

• Despertar nos alunos um novo olhar sobre o seu lugar de vivência e convivência 

na construção do conceito geográfico de Lugar, para que assim possam construir habilidades 

que lhes permitam problematizar, de forma crítica, sua realidade socioespacial contígua entre 

indígenas e não indígenas. 
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3.4.1.3 Objetivos específicos 

 

• Reconhecer, localizar, descrever e comparar problemas, fenômenos, situações e 

lugares na espacialidade da TI Karajá de Aruanã I, para a construção dos conceitos de lugar 

(lugar de vivência) e contiguidade espacial; 

• Desenvolver as habilidades de pensamento espacial relacionadas com a capacidade 

de ler, observar, organizar informações espaciais no/do cotidiano; 

• Perceber por meio do trabalho de campo que a Geografia está presente em todo 

tempo e lugar do nosso cotidiano; 

• Construir o conceito de lugar (lugar de vivência) e contiguidade espacial, por meio 

da leitura, observação, representação, análise e síntese das atividades propostas; 

• Divulgar os resultados e as representações gráficas/cartográficas sobre a TI Karajá 

de Aruanã I e sua contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual 

Dom Cândido Penso, elaboradas pelos alunos como estratégia de aprendizagem para 

estimular o desenvolvimento reflexivo sobre o espaço vivido. 

 

3.4.1.4 Atividades 

 

A Sequência Didática será realizada com o objetivo de despertar novas perspectivas 

nos alunos indígenas e não indígenas quanto a seu lugar de vivência e convivência. Com o 

propósito didático-pedagógico de desencadear habilidades que lhes permitam problematizar, 

por meio de uma visão crítica em observar, ler, refletir e descontruir a sua realidade vivida e 

convivida. 

Organizamos a Sequência didática em 4 atividades, que serão desenvolvidas em 17 

encontros, com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, com um total de 20 alunos. Cada 

encontro terá o período de uma hora/aula (50 minutos). Tendo como proposta de ensino a 

compreensão da dinâmica da formação socioespacial do espaço geográfico contíguo entre a 

Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 
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Quadro 9: Atividades da sequência didática. 

ATIVIDADES 

1º 

Roda de conversa e leitura comentada sobre os textos “Nem ressurgidos, nem 

emergentes” de Cristiane Portela”; “Ouvir no silêncio: uma história Karajá”, de 

Donizete Rocha, e “Ressignificações e resistência do povo Karajá”, de Bárbara 

Zaiden, Nebyla Carneiro e Camila Morais; 

2º 

Oficina pedagógica sobre as TICs integradas a geotecnologias que serão usadas 

para observar, reconhecer e localizar a Terra Indígena Karajá de Aruanã I e a 

contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso; 

3º Trabalho de campo no perímetro da Terra Indígena Karajá de Aruanã I; 

4º Apresentação de um seminário para toda a comunidade escolar. 

Fonte: do autor (2021). 

 

As atividades com o uso das TICs integradas à geotecnologia constituem-se como 

possíveis mediadores pedagógicos capazes de aproximar o aluno, por meio da linguagem 

cartográfica, de habilidades, permitindo-lhe observar de forma crítica e eficiente seus lugares 

vividos e convividos. Acreditamos também que os conceitos espontâneos construídos pelos 

alunos indígenas e não indígenas, por meio de suas vivências e convivências, devem ser 

levados em consideração durante a dinâmica das atividades pedagógicas aqui propostas. 

Essa sequência didática propõe como ponto inicial para a construção do conceito 

geográfico de lugar a observação, a leitura, a representação e a análise crítica das relações 

socioespaciais constituídas pela contiguidade espacial entre o colégio e aldeia, apresentando 

como ligação os laços afetivos, culturais, sociais e econômicos que a constituem. 

A proposta para a realização da pesquisa e da produção de uma sequência didática 

seguirá as orientações teóricas do socioconstrutivismo de Vigotsky (2007) integradas no 

âmbito da disciplina de Geografia no ensino médio, adotando as contribuições de Cavalcanti 

(2002). Tendo como aplicação: a leitura de textos; rodas de conversa; oficinas sobre o uso das 

TICs para as representações cartográficas; trabalho de campo; e seminários para apresentação 

dos resultados da pesquisa para toda a comunidade escolar. 
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Recursos e materiais didáticos necessários:   

 

• Livros da Biblioteca; 

• Caderno para anotação 

• Papel A4; 

• Caneta; 

• Lápis preto e de cor; 

• Aparelhos (notebook, datashow, TV, telefone celular) 

• Programas: Google Earth Pro, Google Map;  

• GPS e bússola digital. 

 

Essas atividades contarão com aproximadamente 17 horas/aula distribuídas em 7 

momentos. 

 

3.4.1.5 Momentos 

 

1º momento: Conhecer a formação histórica da espacialidade entre os Iny e os Tori (3 aulas)  

 

• Apresentar aos alunos os textos Nem ressurgidos, nem emergentes, de Cristiane 

Portela; Ouvir no silêncio: uma história Karajá, de Donizete Rocha, e Ressignificações e 

resistência do povo Karajá, de Bárbara Zaiden, Nebyla Carneiro e Camila Morais. A leitura 

desses textos em sala de aula tem como intuito mostrar o processo de formação histórico-

geográfica contíguo entre a cidade de Aruanã (os não indígenas) e a Aldeia Karajá Buridina 

(os indígenas).  

 

Questões que direcionarão as aulas: 

1) Sobre as obras: 

a) Vocês gostaram dos textos? 

b) O que chamou mais a atenção de vocês? 

c) Houve alguma parte dos textos que vocês acharam familiar ou que nunca 

haviam visto em outros textos? 

2) Com relação à formação histórica do espaço geográfico da cidade de Aruanã e da 

Aldeia Karajá Buridina: 
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a) Vocês têm algum conhecimento sobre a formação histórica e geográfica da 

cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina, que fica ao lado de nosso colégio? 

b) Quais foram as influências da política indigenista na formação do Brasil, do 

estado de Goiás e, consequentemente, na formação da cidade de Aruanã e da Aldeia 

Karajá Buridina? 

c) Quais foram as motivações que levaram os colonizadores portugueses a 

ocupar a área que hoje tem a cidade de Aruanã e a Aldeia Karajá Buridina?   

d) Como foram as relações entre os colonizadores portugueses e os indígenas 

no processo de formação histórica do espaço geográfico da cidade de Aruanã e da 

Aldeia Karajá Buridina? 

e) Por que a formação histórica e geográfica da cidade de Aruanã está 

intimamente ligada à Aldeia Karajá Buridina? 

f) Para vocês, qual é a importância de ter uma aldeia indígena ao lado de nosso 

colégio? 

3) Com relação à Geografia: contexto socioespacial, organização espacial e 

localização geográfica: 

a) Como um determinado espaço se torna um Lugar? 

b) Como vocês definem Lugar? 

c) Qual a importância do Lugar para a compreensão de nossa realidade 

socioespacial contígua entre o colégio e a aldeia? 

d) Como poderíamos relacionar o lugar à convivência de indígenas (Yny) e não 

indígenas (Tory) em Aruanã?  

e) Quais as relações entre o lugar vivido e vivenciado por vocês com o mundo 

globalizado? 

f) O Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina são 

lugares que fazem parte do mundo, como vocês compreendem este mundo? 

 

2º momento: O uso das TICs no reconhecimento da espacialidade contígua entre o colégio e a 

aldeia (2 aulas). 

 

• Promover uma Oficina pedagógica com o objetivo de desenvolver habilidades no 

uso de TICs aplicadas às geotecnologias (imagens via satélite, fotografias aéreas, mapas 

recentes e antigos), tendo como principais recursos os programas Google Earth, Google 

Maps, GPS e bússola virtual. O uso adequado desses recursos auxiliará os alunos nas 
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observações, análises, reconhecimento e localização da Terra Indígena Karajá de Aruanã I e a 

contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido 

Penso. 

• A oficina pedagógica será realizada em sala de aula, utilizando um datashow, um 

notebook e aparelhos de telefones celulares. 

• Os programas Google Earth, Google Maps, GPs e bússola virtual serão 

apresentados aos alunos, por meio de tutoriais (passo a passo) de manuseio dos programas. 

 

3º Momento: Funai e Terra Indígena apresentam: A TI Karajá de Aruanã I (2 aulas) 

 

• Em sala de aula, o professor/pesquisador, com o auxílio de um notebook e 

datashow, apresentará aos alunos os sites da Funai (https://www.gov.br/funai/pt-br) e Terra 

Indígena (https://terrasindigenas.org.br). 

• Esses ambientes virtuais disponibilizam informações sobre a localização, o 

tamanho (em hectares) e a distribuição de todas as Terras Indígenas no território nacional, no 

Estado de Goiás e, em especial, as Terras Indígenas Karajá de Aruanã I e III. Sendo que a TI 

Karajá de Aruanã II está localizada no estado de Mato Grosso. 

• Os sites também apresentam informações específicas sobre a TI Karajá de Aruanã 

I, referentes à população atual, situação jurídica, modalidade da TI, textos e imagens sobre a 

cultura e o cotidiano do Povo Iny/Karajá. 

 

4º momento:  Uma nova visão sobre a vivência e convivência entre Iny e Tori (3 aulas). 

 

• Trabalho de campo:  

• A aula de campo terá como percurso o perímetro externo da Terra Indígena Karajá 

de Aruanã I. Esse momento será importante para que os alunos possam identificar os 

elementos que formam a especificidade desse lugar. Assim, terão condições de 

observar os limites que definem os espaços contíguos entre o Colégio Estadual Dom 

Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina. 

• Com o uso de imagens via satélite da TI impressas em folhas A4, com o auxílio de 

bússolas e GPS (instalados em telefones celulares), os alunos irão identificar sua 

localização e a direção que devem seguir para contornar todo o perímetro da TI, 

pontuando informações como: 
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 Quantidades de propriedades privadas e estabelecimentos comerciais presentes na 

TI;  

 A proporção espacial da TI ocupada pelos Iny/Karajá e pelos Tori (não indígenas); 

 Condições socioeconômicas dos Karajá e dos Tori.   

 A localização e a proximidade do Colégio Estadual Dom Cândido Penso em relação 

à Aldeia Karajá Buridina. 

 Após o trabalho de campo, os alunos irão identificar, localizar e mapear os limites 

contíguos entre o colégio e a Aldeia Buridina;  

• Os dados recolhidos pelos alunos e o professor/pesquisador serão analisados, tendo 

como foco: 

 As características e as transformações socioespaciais; 

 O levantamento dos possíveis problemas que poderão gerar questões, como por 

exemplo: 

 Há presença ou não de residências ou estabelecimentos comerciais 

privados dentro da TI?  

 Quais sãos as condições socioeconômicas dos indígenas que vivem na 

aldeia Karajá Buridina?  

 Quais são as condições socioeconômicas de seus vizinhos os Tori? 

 

5º momento: Descontruindo preconceitos e estigmas (3 aulas): 

 

• O professor/pesquisador coordenará os alunos na organização e análise dos dados 

obtidos nos estudos dos textos e no trabalho de campo.  

• Os resultados serão problematizados em sala de aula, mediante rodas de conversa.  

• Esses momentos servirão para que os alunos possam dialogar sobre o contexto 

socioespacial da espacialidade contígua entre o colégio e a aldeia no processo de construção 

do conceito geográfico de lugar (lugar de vivência e convivência).  

• Os resultados e as reflexões obtidas no trabalho de campo e na roda de conversa 

serão apresentados pelos alunos e coordenados pelo professor/pesquisador, em forma de 

vídeos ou slides. 
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6º momento: Apresentando um novo olhar sobre a vizinhança entre Iny e Tori (2 aulas): 

 

• Apresentação dos vídeos ou slides em uma sala devidamente organizada e 

equipada com notebook e datashow, para que os alunos possam expor seu trabalho para as 

outras turmas do colégio.  

 

7º momento: hora de avaliar nosso trabalho (2 aulas): 

 

Nesse momento, por meio de rodas de conversa entre o professor/pesquisador e os 

alunos, serão apresentados apontamentos tais como: a participação e o engajamento dos 

alunos nas atividades propostas; o empenho na realização de cada etapa do trabalho. 

Buscaremos nesse momento observar a avaliação dos alunos, em relação às atividades mais 

relevantes e sugestões para melhorar os possíveis pontos considerados menos relevantes. 

O nível de reflexão por parte dos alunos na dinâmica da sequência didática será 

considerado em relação às suas especificidades cognitivas individuais, tendo como processo 

avaliativo sua participação oral nas rodas de conversa.  

A avaliação da proposta de desenvolvimento da sequência didática seguirá alguns 

aspectos, os quais consideramos importantes para sua aplicação, como: 

• Analisar se a sequência didática estabeleceu algum significado aos alunos do 1º 

ano do Ensino Médio, uma vez que partimos de sua realidade vivenciada e 

convivida em um espaço contíguo e interligado às diferentes escalas de análise 

geográfica entre o lugar e o mundo; 

• Considerar os relatos e a participação dos alunos a respeito da execução das 

atividades propostas, uma vez que: 

 Os objetivos foram alcançados de modo satisfatório; 

 Houve contribuições significativas no processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia, por meio das atividades propostas, as quais valorizaram e 

relacionaram a realidade vivida e convivida dos alunos no processo de 

construção do conceito de geográfico de lugar (lugar de vivência e 

convivência).  

 

 

 



131 

 

3.4.1.6 Cronograma 

 

ENCONTRO DATAS 
QUANTIDADE 

DE AULAS 
LOCAL Momentos 

1º A definir 3 (três)  Sala de aula 

Conhecer a formação 

histórica da espacialidade 

entre os Iny e os Tori 

2º A definir 2 (duas) Sala de aula 

O uso das TICs no 

reconhecimento da 

espacialidade contígua 

entre o colégio e a aldeia. 

3º A definir 2 (duas) 
Trabalho de 

campo 

Funai e Terra Indígena 

apresentam: A TI Karajá 

de Aruanã I 

4º A definir 3 (três) Sala de aula 

Uma nova visão sobre a 

vivência e convivência 

entre Iny e Tori 

5º A definir 3 (três) Sala de aula 
Descontruindo 

preconceitos e estigmas 

6º A definir 2 (duas) 
Pátio da 

escola 

Apresentando um novo 

olhar sobre a vizinhança 

entre Iny e Tori 

7º A definir 2 (duas) Sala de aula 
Hora de avaliar nosso 

trabalho 

 

 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS E OUTRAS REFERÊNCIAS 

 

Para Professores: 

 

ATAÍDES, J. M. Sob o signo da violência: colonizadores e Kayapó do Sul no Brasil Central. 

Goiânia: Ed. UCG, 1998.  

 

- O autor descreve detalhadamente as trajetórias históricas de ocupação dos colonizadores e 

da resistência dos indígenas, tendo como destaque o povo Kayapó no Brasil Central.  

 

CAVALCANTI, L. de S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma 

contribuição de Vygotsky ao ensino de geografia. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 

185-207, maio/ago. 2005. 

 

- Leitura indispensável para o auxiliar o professor em relação à compreensão das teorias de 

Vygotsky como possíveis contribuições ao ensino de Geografia na formação de conceitos 

geográficos.  
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CHAIM, M. M. Os aldeamentos indígenas na capitania de Goiás. Goiânia: Oriente, 1974. 

 

- Excelente livro. O professor terá a oportunidade de compreender a relevância das políticas 

de aldeamento no estado de Goiás a partir da segunda metade do século XVIII.  

 

PORTELA, C. de A. Nem ressurgidos, nem emergentes: a resistência histórica dos Karajá 

de Buridina em Aruanã-GO (1980-2006). 2006. Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2006. p. 48-102. 

 

- Essa dissertação oferece ao professor um rico estudo sobre a trajetória histórica da formação 

socioespacial da cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina, destacando a resistência da 

comunidade indígena Karajá em manter sua cultura, seus costumes em suas terras originais.  

 

RIBEIRO, D. O processo civilizatório: etapas da evolução sociocultural. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 

 

- Neste livro, Darcy Ribeiro desenvolve uma teoria global sobre as etapas de evolução da 

humanidade. Destacando os avanços tecnológicos nos últimos 10 mil anos e suas intervenções 

socioculturais e socioespaciais no decorrer da história humana.   

 

ROCHA, D. da S. Ouvir no silêncio: uma história Karajá. p. 19-28. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553795/2/PRODUTO%20EDUCACIONAL.pd

f.  

 

- Donizete Rocha propõe uma abordagem didático-pedagógica utilizando uma linguagem 

direta e simples sobre a vivência e convivência entre os Karajá e os não indígenas que 

residem na cidade de Aruanã, destacando as peculiaridades de sua cultura e de seus costumes.  

 

SERPA, A. Por uma geografia dos espaços vividos: geografia e fenomenologia. São Paulo: 

Contexto, 2019. 

 

- Obra que relaciona a Geografia e a Fenomenologia tendo como base de análise os espaços 

vividos, os quais permitem dialogar sobre os conflitos e contradições que constituem nossa 

realidade socioespacial atual. 

  

SILVA, M. S. P.; NAZÁRIO, M. L.; CINTRA, E. M. D. (Org.) Diversidade cultural 

indígena brasileira e reflexões no contexto da educação básica. Goiânia: Editora Espaço 

Acadêmico, 2016. (Série Educação; 1) 

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553795/2/PRODUTO%20EDUCACIONAL.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553795/2/PRODUTO%20EDUCACIONAL.pdf
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- Coletânea de textos que contemplam a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas 

no Brasil. Dão ênfase ao diálogo entre professores indígenas e não indígenas que atuam na 

educação básica e buscam a construção de uma educação humanizada e emancipatória. 

 

Para Alunos: 

 
MUNDURUKU, D.; VILELA, F. Sabedoria das águas. São Paulo: Ed. Global, 2004. 

 

- O livro conta a linda história do personagem Koru e sua relação mágica com o rio Tapajós. 

Usando uma linguagem lúdica e cheia de significados culturais, o autor, em sua trajetória 

narrativa, destaca de forma crítica as degradações ambientais sofridas ao longo do curso do 

rio, resultante da ambição e ganância do não indígena. Essa obra literária pode promover ao 

aluno uma reflexão entre a história de Koru e a intimidade que o povo Iny/Karajá.  

 

ZAIDEN, B.; CARNEIRO, N.; MORAIS, C. Ressignificações e resistência do povo Karajá. 

UEG Viva: Revista da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, n. 3, p. (30 a 35), 

novembro, 2017. 

 

- Leitura clara com ilustrações e diagramações que se incorporam bem com o texto. Apresenta 

as atuais condições socioeconômicas da população indígena Iny/Karajá que vive e convive na 

Aldeia Karajá Buridina, podendo despertar nos alunos o interesse e a identificação com o 

espaço contíguo entre o colégio e a aldeia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa trouxe-me várias inquietações como profissional do 

ensino de Geografia na educação básica. Percebi nessa trajetória a importância da relação 

entre o aluno-professor-pesquisador em sala de aula e a capacidade dessa interação na 

construção de novos saberes. 

A complexidade existente e os inúmeros contextos que podem perpassar o processo 

de ensino-aprendizagem em Geografia devem pautar, sempre que possível, a busca de uma 

educação que possa contribuir na formação de um aluno crítico de sua realidade vivida e 

convivida. Compreendo que as práticas pedagógicas necessitam ir além dos conteúdos 

sistematizados da disciplina, promovendo uma ruptura na burocracia educacional imposta e 

incentivada pelas atuais políticas educacionais.   

A elaboração dessa dissertação e todo o processo da pesquisa empírica contribuiu 

para uma mudança significativa em minha perspectiva em relação à importância da 

diversidade como elemento constitutivo do processo de ensino-aprendizagem.  

A presença de uma minoria étnica, como o povo Iny/Karajá, no cotidiano da escola 

campo, representa uma grande oportunidade de considerar as possíveis contribuições para o 

ensino de Geografia. Isso pode oferecer, no processo de construção de conhecimentos 

geográficos, valores morais e éticos materializados pelos contrastes socioculturais entre 

alunos indígenas e não indígenas. 

A pesquisa apresentou aspectos da formação histórica e geográfica da cidade de 

Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina. Identifiquei no processo histórico analisado os encontros 

e desencontros na formação de um lugar contíguo, compartilhado de formas antagônicas entre 

indígenas e não indígenas que construíram a identidade desse lugar ao longo do tempo.  

Também houve um diálogo com o objetivo de compreender a formação do espaço 

geográfico que constitui o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina, 

ambos localizados na Terra Indígena Karajá de Aruanã I na cidade de Aruanã. Na tentativa de 

ampliar nossa perspectiva a respeito desta espacialidade, a pesquisa teve como contribuição o 

conceito de contiguidade espacial. 

Percebi também, ao analisar o PPP do colégio, um contraste entre as propostas e 

projetos estabelecidos no documento e a realidade cotidiana do estabelecimento de ensino. As 

expectativas de aprendizagem propostas pelo PPP seguiam em sua maioria a apresentação dos 

conteúdos sistematizados sem nenhuma menção ou adaptação à realidade do aluno. Quando 

investiguei o PPP, em busca de algum projeto ou práticas pedagógicas que tinham como tema 
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o povo Iny/Karajá ou a própria espacialidade do colégio e da aldeia, encontrei algumas 

propostas de eventos pontuais, como a data de comemoração do dia do indígena. 

Os questionários aplicados aos alunos e as entrevistas realizadas com os professores 

evidenciaram o anseio de contextualizar a espacialidade contígua entre o colégio e a aldeia e 

consequentemente a cultura Iny/Karajá no processo de ensino-aprendizagem. 

Por parte dos alunos, percebi que infelizmente a grande maioria não consegue 

estabelecer uma relação crítica entre sua realidade e o conteúdo proposto na escola, mas eles 

têm a consciência de que seu colégio está inserido em um contexto socioespacial singular.  

Os professores, por sua vez, expressaram suas perspectivas em práticas pedagógicas 

alinhadas ao contexto do lugar vivido e convivido pelos alunos, mas alegam que faltam 

oportunidades e melhores condições de trabalho e que sobram obstáculos burocráticos e 

imposições por resultados quantitativos indicados pela Secretaria Estadual de Educação.  

Diante desta conjuntura e dos resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica e 

empírica, foi elaborado um produto educacional, seguindo o modelo de uma sequência 

didática intitulada “Iny e Tori como protagonismo da construção do Lugar de convivência”. 

Este foi constituído por meio das observações diretas e indiretas do colégio, da participação 

das reuniões entre professores e coordenadores e das reflexões em relação às entrevistas dos 

professores e ao questionário aplicados aos alunos. 

Infelizmente, a aplicação do produto educacional não foi possível devido à pandemia 

da Covid-19, que provocou o fechamento das escolas durante a realização da pesquisa. 

A pesquisa não tem nenhuma intenção de menosprezar ou desrespeitar o trabalho 

realizado no Colégio Estadual Dom Cândido Penso. O objetivo é propor novas e possíveis 

perspectivas em relação à valorização do lugar vivido e convido pelo colégio e pelas pessoas 

que o compõem.  

Não tenho a pretensão e nem a capacidade de mudar todo o processo educacional 

vigente, mas sim indicar e oferecer um pequeno lampejo sobre a importância de valorizar e 

contextualizar o lugar.  

A contiguidade espacial existente entre o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e o 

Povo Iny/Karajá permite tematizar todo o processo histórico de resistência do povo 

Iny/Karajá em relação a sua cultura e sua terra e possibilita a construção de saberes 

imbricados com a cultura Iny à população aruanense. Sendo assim, o ensino de Geografia 

pode promover condições para a construção do conceito geográfico de Lugar, gerando 

inúmeras possibilidades de abordar e contextualizar a realidade, dando sentido e significado 

para o nosso principal foco: o aluno. 
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

(De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

 

 

Desenvolvimento de material didático e instrucional (propostas de ensino tais como 

sugestões de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de 

intervenção, roteiros de oficinas; material textual tais como manuais, guias, textos de apoio, 

artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em 

quadrinhos e similares, dicionários, relatórios publicizados ou não, parciais ou finais de 

projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos);  

Especificação: Sequência Didática 

 

DIVULGAÇÃO 

(   ) Filme 

(   ) Hipertexto 

(X) Impresso 

(X) Meio digital 

(   ) Meio Magnético 

(   ) Outros. Especificar: ___ 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL 

Material Didático que aborda a construção do conceito de Lugar, por meio do lugar de 

vivência-convivência entre alunos indígenas e não indígenas, destinado a professores de 

Geografia do Ensino Médio. 

  

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

Estudantes do Ensino Médio  

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional apresenta  

 

(   ) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no 

qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

(X) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 
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(   ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional 

 

(X) Ensino 

(   ) Aprendizagem 

(   ) Econômico 

(   ) Saúde  

(   ) Social  

(   ) Ambiental  

(   ) Científico  

O impacto do Produto Educacional é  

 

(   ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, etc.). 

Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto com o 

público-alvo. 

 

(X) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de esta 

ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) em 

situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

professores (inicial, continuada, cursos etc.)? 

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa situação  

 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

 

(X) Sim         (   ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 

sua vocação, é 

 

(X) Local         (   ) Regional          (   ) Nacional         (   ) Internacional 
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COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui 

 

(   ) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro. 

Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o produto 

com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de diferentes 

tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, identificável 

nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem apontamentos sobre 

os limites de utilização do produto. 

 

(X) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método claro 

e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui: 

 

(   ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

 

(X) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-

estabelecidos. 

 

(   ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 

 

FOMENTO 

Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

(   ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 

(   ) Cooperação com outra instituição 

(   ) Outro. Especifique: ____ 
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REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Houve registro de depósito de propriedade intelectual  

 

(X) Sim         (   ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo: 

(X) Licença Creative Comons 

(   ) Domínio de Internet  

(   ) Patente  

(   ) Outro. Especifique: ____ 

 

Informe o código de registro: (CC BY-NC 3.0 BR) 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600439 
 (Esse link está disponível no cadastro do produto feito no EduCAPES) 

 

TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa transferência  

 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 

palestra, mesa redonda, etc) ou ministrado em forma de oficina, mini-curso, cursos de 

extensão ou de qualificação etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros?  

 

(X) Sim         (    ) Não 

Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação:  

 

ROCHA, Arantes da Silva. O Lugar de vivência-convivência no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia: a espacialidade da Terra Indígena Karajá de Aruanã I, em 

Aruanã-GO. VI Seminário de Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ensino na 

Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 

Federal de Goiás. Goiânia, 2019. 

O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 

capítulos de livros, jornais ou revistas?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação:  

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600439
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES com acesso disponível no link: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600439 

Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é fruto, 

na Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

(https://repositorio.bc.ufg.br/tede/ ).  

 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600439
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
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ROCHA, Arantes da Silva. Iny e Tori como protagonistas na construção do lugar de 

vivência-Convivência. 2021. 19f. Produto Educacional relativo a Dissertação (Mestrado em 

Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica, 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

GO. 

RESUMO  

 

Este Produto Educacional em forma de uma sequência didática foi constituído por 
meio dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa sobre as práticas pedagógicas 
no ensino de Geografia, desenvolvidas durante o Mestrado Profissional em Ensino 
na Educação Básica do Programa de Pós-Graduação Stricto Senso do CEPAE/UFG, 
entre os anos de 2018 a 2021, cujo produto final é a dissertação “O Lugar e 
Vivência-Convivência no processo de ensino-aprendizagem em Geografia: a 
espacialidade da Terra Indígena Karajá de Aruanã I, em Aruanã-GO”. Essa 
sequência didática surgiu mediante resultados investigativos realizados com os 
seguintes procedimentos metodológicos: observação direta e participante do 
ambiente escolar; análise documental do Projeto Político-Pedagógico do Colégio 
Estadual Dom Cândido Penso; entrevistas com os professores com o objetivo de 
estabelecer uma perspectiva em relação aos trabalhos pedagógicos realizados no 
colégio e a aplicação de um questionário aos alunos do 1º ano A do Ensino Médio, 
do ano de 2020, com o intuito de analisar as interações entre o ensino de Geografia 
e sua realidade. Para a intervenção pedagógica, foram elaborados: quatro atividades 
distribuídas em sete momentos, sendo o último avaliativo, a serem trabalhadas em 
17 horas/aula, tendo como abordagem principal o processo de construção do 
conceito geográfico de Lugar, contextualizado ao lugar de vivência-convivência entre 
alunos indígenas e não indígenas no espaço contíguo entre a Aldeia Karajá Buridina 
e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

Palavras-Chave:  Ensino de Geografia. Lugar. Lugar vivido-convivido. Aruanã-TI Karajá. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa sequência didática tem como premissa pedagógica oferecer condições para que 

o aluno possa ser capaz de constituir seu conceito de lugar (de vivência e convivência), por 

meio de atividades que tenham como recurso didático as TICs agregadas à geotecnologia. 

Esses recursos são significativos para a investigação da espacialidade contígua entre a Aldeia 

Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

O desenvolvimento das atividades apresentadas na sequência didática terá por 

objetivo integrar um conjunto de atividades planejadas pelo professor/pesquisador, articuladas 

pedagogicamente ao processo de construção do conceito de lugar, o qual constitui uma 

perspectiva geográfica específica. Nossa proposta consiste em ligar o entendimento do lugar à 

compreensão do mundo, por meio do uso das TICs agregadas à geotecnologia. 

Entendemos que é importante o uso de diferentes recursos didáticos, orientados e 

direcionados para instigar a curiosidade dos alunos. São recursos tecnológicos que têm a 

capacidade de apresentar elementos cartográficos, capazes de fornecer e apresentar elementos 

cartográficos significativos para o processo de construção do conceito geográfico de lugar 

pelo aluno. 

Esses recursos serão utilizados para fornecer representações cartográficas do espaço 

de vivência e convivência dos alunos, para que eles possam desenvolver habilidades para 

interpretar, observar, sentir, apropriar, analisar e refletir sobre as inquietações socioespaciais 

da realidade que os envolve. As atividades foram desenvolvidas com o propósito de levar para 

a sala de aula elementos pertencentes à espacialidade contígua entre o colégio e aldeia, que é, 

ao mesmo tempo, o lugar de vivência e convivência dos alunos indígenas e não indígenas. 

A representação cartográfica e o estudo da formação histórico-geográfica do espaço 

contíguo multicultural entre o colégio e a aldeia podem revelar conhecimentos ligados à 

realidade cotidiana, permeada por conflitos e desigualdades. Podem auxiliar os alunos a 

compreender o lugar onde vivem e convivem.  

O processo de elaboração da sequência didática segue a partir da realidade do 

colégio, da sala de aula e da convivência e vivência dos alunos indígenas e não indígenas. 

Diante disso, vamos sequenciar as atividades, que serão descritas nessa seção, com o intuito 

pedagógico de propiciar condições para que esses alunos possam construir uma consciência 

socioespacial de sua realidade. 
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1. OBJElTIVO GERAL 

 

• Despertar nos alunos um novo olhar sobre o seu lugar de vivência e convivência 

na construção do conceito geográfico de Lugar, para que assim possam construir 

habilidades que lhes permitam problematizar, de forma crítica, sua realidade 

socioespacial contígua entre indígenas e não indígenas. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconhecer, localizar, descrever e comparar problemas, fenômenos, situações e 

lugares na espacialidade da TI Karajá de Aruanã I, para a construção dos 

conceitos de lugar (lugar de vivência) e contiguidade espacial; 

• Desenvolver as habilidades de pensamento espacial relacionadas com a 

capacidade de ler, observar, organizar informações espaciais no/do cotidiano; 

• Perceber por meio do trabalho de campo que a Geografia está presente em todo 

tempo e lugar do nosso cotidiano; 

• Construir o conceito de Lugar (lugar de vivência) e contiguidade espacial, por 

meio da leitura, observação, representação, análise e síntese das atividades 

propostas; 

• Divulgar os resultados e as representações gráficas/cartográficas sobre a TI Karajá 

de Aruanã I e sua contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o colégio 

Estadual Dom Cândido Penso, elaboradas pelos alunos como estratégia de 

aprendizagem para estimular o desenvolvimento reflexivo sobre o espaço vivido. 

 

3. ATIVIDADES 

 

A Sequência Didática será realizada com o objetivo de despertar novas perspectivas 

nos alunos indígenas e não indígenas quanto a seu lugar de vivência e convivência. Com o 

propósito didático-pedagógico de desencadear habilidades que lhes permitam problematizar, 

por meio de uma visão crítica em observar, ler, refletir e descontruir a sua realidade vivida e 

convivida. 

Organizamos a Sequência didática em 4 atividades, que serão desenvolvidas em 17 

encontros, com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, com um total de 20 alunos. Cada 
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encontro terá o período de uma hora/aula (50 minutos). Tendo como proposta de ensino a 

compreensão da dinâmica da formação socioespacial do espaço geográfico contíguo entre a 

Aldeia Karajá Buridina e o Colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

 

 Quadro 1: Atividades da sequência didática. 

ATIVIDADES 

1º 

Roda de conversa e leitura comentada sobre os textos “Nem ressurgidos, nem 

emergentes” de Cristiane Portela”; “Ouvir no silêncio: uma história Karajá”, de 

Donizete Rocha, e “Ressignificações e resistência do povo Karajá”, de Bárbara 

Zaiden, Nebyla Carneiro e Camila Morais; 

2º 

Oficina pedagógica sobre as TICs integradas a geotecnologias que serão usadas 

para observar, reconhecer e localizar a Terra Indígena Karajá de Aruanã I e a 

contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o colégio Estadual Dom 

Cândido Penso; 

3º Trabalho de campo no perímetro da Terra Indígena Karajá de Aruanã I; 

4º Apresentação de um seminário para toda a comunidade escolar. 

  Fonte: do autor (2021). 

 

As atividades com o uso das TICs integradas à geotecnologia constituem-se como 

possíveis mediadores pedagógicos capazes de aproximar o aluno, por meio da linguagem 

cartográfica, de habilidades, permitindo-lhe observar de forma crítica e eficiente seus lugares 

vividos e convividos. Acreditamos também que os conceitos espontâneos construídos pelos 

alunos indígenas e não indígenas, por meio de suas vivências e convivências, devem ser 

levados em consideração durante a dinâmica das atividades pedagógicas aqui propostas. 

Essa sequência didática propõe como ponto inicial para a construção do conceito 

geográfico de lugar a observação, a leitura, a representação e a análise crítica das relações 

socioespaciais constituídas pela contiguidade espacial entre o colégio e aldeia, apresentando 

como ligação os laços afetivos, culturais, sociais e econômicos que a constituem. 

A proposta para a realização da pesquisa e da produção de uma sequência didática 

seguirá as orientações teóricas do socioconstrutivismo de Vigotsky (2007) integradas no 
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âmbito da disciplina de Geografia no ensino médio, adotando as contribuições de Cavalcanti 

(2002). Tendo como aplicação: a leitura de textos; rodas de conversa; oficinas sobre o uso das 

TICs para as representações cartográficas; trabalho de campo; e seminários para apresentação 

dos resultados da pesquisa para toda a comunidade escolar. 

 

4. RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS:   

 

• Livros da Biblioteca; 

• Caderno para anotação 

• Papel A4; 

• Caneta; 

• Lápis preto e de cor; 

• Aparelhos (notebook, datashow, TV, telefone celular) 

• Programas: Google Earth Pro, Google Map;  

• GPS e bússola digital. 

 

As atividades contarão com aproximadamente 17 horas/aula distribuídas em 7 

momentos. 

 

5. MOMENTOS 

 

5.1 - 1º Momento: 

Conhecer a formação histórica da espacialidade entre os Iny e os Tori 

(3 aulas) 

 

• Apresentar aos alunos os textos Nem ressurgidos, nem emergentes, de Cristiane 

Portela; Ouvir no silêncio: uma história Karajá, de Donizete Rocha, e 

Ressignificações e resistência do povo Karajá, de Bárbara Zaiden, Nebyla 

Carneiro e Camila Morais. A leitura desses textos em sala de aula tem como intuito 

mostrar o processo de formação histórico-geográfica contíguo entre a cidade de 

Aruanã (os não indígenas) e a Aldeia Karajá Buridina (os indígenas).  

Questões que direcionarão as aulas: 

1) Sobre as obras: 
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a) Vocês gostaram dos textos? 

b) O que chamou mais a atenção de vocês? 

c) Houve alguma parte dos textos que vocês acharam familiar ou que nunca 

haviam visto em outros textos? 

 

2) Com relação à formação histórica do espaço geográfico da cidade de Aruanã 

e da Aldeia Karajá Buridina: 

a) Vocês têm algum conhecimento sobre a formação histórica e geográfica da 

cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina, que fica ao lado de nosso 

colégio? 

b) Quais foram as influências da política indigenista na formação do Brasil, do 

estado de Goiás e, consequentemente, na formação da cidade de Aruanã e da 

Aldeia Karajá Buridina? 

c) Quais foram as motivações que levaram os colonizadores portugueses a 

ocupar a área que hoje tem a cidade de Aruanã e a Aldeia Karajá Buridina?   

d) Como foram as relações entre os colonizadores portugueses e os indígenas 

no processo de formação histórica do espaço geográfico da cidade de 

Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina? 

e) Por que a formação histórica e geográfica da cidade de Aruanã está 

intimamente ligada à Aldeia Karajá Buridina? 

f) Para vocês, qual é a importância de ter uma aldeia indígena ao lado de nosso 

colégio? 

 

3) Com relação à Geografia: contexto socioespacial, organização espacial e 

localização geográfica: 

a) Como um determinado espaço se torna um Lugar? 

b) Como vocês definem Lugar? 

c) Qual a importância do Lugar para a compreensão de nossa realidade 

socioespacial contígua entre o Colégio e a Aldeia? 

d) Como poderíamos relacionar o lugar à convivência de indígenas (Yny) e 

não indígenas (Tory) em Aruanã?  

e) Quais as relações entre o lugar vivido e vivenciado por vocês com o mundo 

globalizado? 
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f) O Colégio Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina são lugares que 

fazem parte do mundo, como vocês compreendem este mundo? 

 

5.2 - 2º Momento: 

 

O uso das TICs no reconhecimento da espacialidade contígua entre o Colégio e a Aldeia 

(2 aulas). 

 

• Promover uma Oficina pedagógica com o objetivo de desenvolver habilidades no uso 

de TICs aplicadas às geotecnologias (imagens via satélite, fotografias aéreas, mapas 

recentes e antigos), tendo como principais recursos os programas Google Earth, 

Google Maps, GPS e bússola virtual. O uso adequado desses recursos auxiliará os 

alunos nas observações, análises, reconhecimento e localização da Terra Indígena 

Karajá de Aruanã I e a contiguidade espacial entre a Aldeia Karajá Buridina e o 

colégio Estadual Dom Cândido Penso. 

• A oficina pedagógica será realizada em sala de aula, utilizando um datashow, um 

notebook e aparelhos de telefones celulares. 

• Os programas Google Earth, Google Maps, GPs e bússola virtual serão apresentados 

aos alunos, por meio de tutoriais (passo a passo) de manuseio dos programas. 

 

5.3 - 3º Momento: 

 

Funai e Terra Indígena apresentam: A TI Karajá de Aruanã I 

(2 aulas) 

 

• Em sala de aula, o professor/pesquisador, com o auxílio de um notebook e datashow, 

apresentará aos alunos os sites da Funai (https://www.gov.br/funai/pt-br) e Terra 

Indígena (https://terrasindigenas.org.br). 

• Esses ambientes virtuais disponibilizam informações sobre a localização, o tamanho 

(em hectares) e a distribuição de todas as Terras Indígenas no território nacional, no 

Estado de Goiás e, em especial, as Terras Indígenas Karajá de Aruanã I e III. Sendo 

que a TI Karajá de Aruanã II está localizada no estado de Mato Grosso. 
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• Os sites também apresentam informações específicas sobre a TI Karajá de Aruanã I, 

referentes à população atual, situação jurídica, modalidade da TI, textos e imagens 

sobre a cultura e o cotidiano do Povo Iny/Karajá. 

 

5.4 - 4º Momento: 

Uma nova visão sobre a vivência e convivência entre Iny e Tori 

(3 aulas). 

 

• Trabalho de campo:  

• A aula de campo terá como percurso o perímetro externo da Terra Indígena Karajá 

de Aruanã I. Esse momento será importante para que os alunos possam identificar os 

elementos que formam a especificidade desse lugar. Assim, terão condições de 

observar os limites que definem os espaços contíguos entre o Colégio Dom Cândido 

Penso e a Aldeia Karajá Buridina. 

• Com o uso de imagens via satélite da TI impressas em folhas A4, com o auxílio de 

bússolas e GPS (instalados em telefones celulares), os alunos irão identificar sua 

localização e a direção que devem seguir para contornar todo o perímetro da TI, 

pontuando informações como: 

 Quantidades de propriedades privadas e estabelecimentos comerciais 

presentes na TI;  

 A proporção espacial da TI ocupada pelos Iny/Karajá e pelos Tori (não 

indígenas); 

 Condições socioeconômicas dos Karajá e dos Tori.   

 A localização e a proximidade do Colégio Dom Cândido Penso em relação à 

Aldeia Karajá Buridina. 

 Após o trabalho de campo, os alunos irão identificar, localizar e mapear os 

limites contíguos entre o colégio e a Aldeia Buridina;  

• Os dados recolhidos pelos alunos e o professor/pesquisador serão analisados, tendo 

como foco: 

 As características e as transformações socioespaciais; 

 O levantamento dos possíveis problemas que poderão gerar questões, como 

por exemplo: 
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 Há presença ou não de residências ou estabelecimentos comerciais privados 

dentro da TI?  

 Quais sãos as condições socioeconômicas dos indígenas que vivem na aldeia 

Karajá Buridina?  

 Quais são as condições socioeconômicas de seus vizinhos os Tori? 

 

5.5 - 5º Momento: 

Descontruindo preconceitos e estigmas 

(3 aulas). 

 

• O professor/pesquisador coordenará os alunos na organização e análise dos dados 

obtidos nos estudos dos textos e no trabalho de campo.  

• Os resultados serão problematizados em sala de aula, mediante rodas de conversa.  

• Esses momentos servirão para que os alunos possam dialogar sobre o contexto 

socioespacial da espacialidade contígua entre o colégio e a Aldeia no processo de 

construção do conceito geográfico de lugar (lugar de vivência e convivência).  

• Os resultados e as reflexões obtidas no trabalho de campo e na roda de conversa 

serão apresentados pelos alunos e coordenados pelo professor/pesquisador, em forma 

de vídeos ou slides. 

 

5.6 - 6º Momento: 

Apresentando um novo olhar sobre a vizinhança entre Iny e Tori 

(2 aulas): 

 

• Apresentação dos vídeos ou slides em uma sala devidamente organizada e equipada 

com notebook e datashow, para que os alunos possam expor seu trabalho para as 

outras turmas do colégio.  

 

5.7 - 7º Momento: 

Hora de avaliar nosso trabalho 

(2 aulas): 
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• Nesse momento, por meio de rodas de conversa entre o professor/pesquisador e os 

alunos, serão apresentados apontamentos tais como: a participação e o engajamento 

dos alunos nas atividades propostas; o empenho na realização de cada etapa do 

trabalho. Buscaremos nesse momento observar a avaliação dos alunos, em relação às 

atividades mais relevantes e sugestões para melhorar os possíveis pontos 

considerados menos relevantes. 

• O nível de reflexão por parte dos alunos na dinâmica da sequência didática será 

considerado em relação às suas especificidades cognitivas individuais, tendo como 

processo avaliativo sua participação oral nas rodas de conversa.  

• A avaliação da proposta de desenvolvimento da sequência didática seguirá alguns 

aspectos, os quais consideramos importantes para sua aplicação, como: 

 Analisar se a sequência didática estabeleceu algum significado aos alunos do 1º 

ano do Ensino Médio, uma vez que partimos de sua realidade vivenciada e 

convivida em um espaço contíguo e interligado às diferentes escalas de análise 

geográfica entre o lugar e o mundo. 

• Considerar os relatos e a participação dos alunos a respeito da execução das 

atividades propostas, uma vez que: 

 Os objetivos foram alcançados de modo satisfatório; 

 Houve contribuições significativas no processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia, por meio das atividades propostas, as quais valorizaram e relacionaram 

a realidade vivida e convivida dos alunos no processo de construção do conceito 

de geográfico de lugar (lugar de vivência e convivência). 
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6.  CRONOGRAMA 

 

ENCONTRO DATAS 
QUANTIDADE 

DE AULAS 
LOCAL MOMENTOS 

1º A definir 3 (três) 
Sala de 

aula 

Conhecer a formação 

histórica da espacialidade 

entre os Iny e os Tori 

2º A definir 2 (duas) 
Sala de 

aula 

O uso das TICs no 

reconhecimento da 

espacialidade contígua entre 

o Colégio e a Aldeia. 

3º A definir 2 (duas) 
Trabalho 

de campo 

Funai e Terra Indígena 

apresentam: A TI Karajá de 

Aruanã I 

4º A definir 3 (três) 
Sala de 

aula 

Uma nova visão sobre a 

vivência e convivência entre 

Iny e Tori 

5º A definir 3 (três) 
Sala de 

aula 

Descontruindo preconceitos 

e estigmas 

6º A definir 2 (duas) 
Pátio da 

escola 

Apresentando um novo olhar 

sobre a vizinhança entre Iny 

e Tori 

7º A definir 2 (duas) 
Sala de 

aula 

Hora de avaliar nosso 

trabalho 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS E OUTRAS REFERÊNCIAS 

 

Para Professores: 

 

ATAÍDES, J. M. Sob o signo da violência: colonizadores e Kayapó do Sul no Brasil Central. 

Goiânia: Ed. UCG, 1998.  

 

- O autor descreve detalhadamente as trajetórias históricas de ocupação dos colonizadores e 

da resistência dos indígenas, tendo como destaque o povo Kayapó no Brasil Central.  

 

CAVALCANTI, L. de S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma 

contribuição de Vygotsky ao ensino de geografia. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 

185-207, maio/ago. 2005. 

 

- Leitura indispensável para o auxiliar o professor em relação à compreensão das teorias de 

Vygotsky como possíveis contribuições ao ensino de Geografia na formação de conceitos 

geográficos.  

 

CHAIM, M. M. Os aldeamentos indígenas na capitania de Goiás. Goiânia: Oriente, 1974. 

 

- Excelente livro. O professor terá a oportunidade de compreender a relevância das políticas 

de aldeamento no estado de Goiás a partir da segunda metade do século XVIII.  

 

PORTELA, C. de A. Nem ressurgidos, nem emergentes: a resistência histórica dos Karajá 

de Buridina em Aruanã-GO (1980-2006). 2006. Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2006. p. 48-102. 

 

- Essa dissertação oferece ao professor um rico estudo sobre a trajetória histórica da formação 

socioespacial da cidade de Aruanã e da Aldeia Karajá Buridina, destacando a resistência da 

comunidade indígena Karajá em manter sua cultura, seus costumes em suas terras originais.  

 

RIBEIRO, D. O processo civilizatório: etapas da evolução sociocultural. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 

 

- Neste livro, Darcy Ribeiro desenvolve uma teoria global sobre as etapas de evolução da 

humanidade. Destacando os avanços tecnológicos nos últimos 10 mil anos e suas intervenções 

socioculturais e socioespaciais no decorrer da história humana.   

 

ROCHA, D. da S. Ouvir no silêncio: uma história Karajá. p. 19-28. Disponível em:.  
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- Donizete Rocha propõe uma abordagem didático-pedagógica utilizando uma linguagem 

direta e simples sobre a vivência e convivência entre os Karajá e os não indígenas que 

residem na cidade de Aruanã, destacando as peculiaridades de sua cultura e de seus costumes.  

 

SERPA, A. Por uma geografia dos espaços vividos: geografia e fenomenologia. São Paulo: 

Contexto, 2019. 

 

- Obra que relaciona a Geografia e a Fenomenologia tendo como base de análise os espaços 

vividos, os quais permitem dialogar sobre os conflitos e contradições que constituem nossa 

realidade socioespacial atual. 

  

SILVA, M. S. P.; NAZÁRIO, M. L.; CINTRA, E. M. D. (Org.) Diversidade cultural 

indígena brasileira e reflexões no contexto da educação básica. Goiânia: Editora Espaço 

Acadêmico, 2016. (Série Educação; 1) 

 

- Coletânea de textos que contemplam a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas 

no Brasil. Dão ênfase ao diálogo entre professores indígenas e não indígenas que atuam na 

educação básica e buscam a construção de uma educação humanizada e emancipatória. 

 

Para Alunos: 

 
MUNDURUKU, D.; VILELA, F. Sabedoria das águas. São Paulo: Ed. Global, 2004. 

 

- O livro conta a linda história do personagem Koru e sua relação mágica com o rio Tapajós. 

Usando uma linguagem lúdica e cheia de significados culturais, o autor, em sua trajetória 

narrativa, destaca de forma crítica as degradações ambientais sofridas ao longo do curso do 

rio, resultante da ambição e ganância do não indígena. Essa obra literária pode promover ao 

aluno uma reflexão entre a história de Koru e a intimidade que o povo Iny/Karajá.  

 

ZAIDEN, B.; CARNEIRO, N.; MORAIS, C. Ressignificações e resistência do povo Karajá. 

UEG Viva: Revista da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, n. 3, p. (30 a 35), 

novembro, 2017. 

 

- Leitura clara com ilustrações e diagramações que se incorporam bem com o texto. Apresenta 

as atuais condições socioeconômicas da população indígena Iny/Karajá que vive e convive na 

Aldeia Karajá Buridina, podendo despertar nos alunos o interesse e a identificação com o 

espaço contíguo entre o colégio e a aldeia.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

 

 

 

  

O LUGAR DE VIVÊNCIA-CONVIVÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA: A ESPACIALIDADE DA TERRA INDÍGENA 

KARAJÁ DE ARUANÃ I, EM ARUANÃ-GO 

 

Arantes da Silva Rocha (Pesquisador – 

PPGEEB/CEPAE/UFG) arantes.r@hotmail.com  

Elson Rodrigues Olanda (Orientador – 

PPGEEB/CEPAE/UFG)   

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 (Alunos do 1º ano do Ensino Médio) 
 

 

 

1 – O que você acha que mais identifica a cidade Aruanã?  

 

( ) Paisagens – Rio Araguaia, Rio Vermelho. 

( ) Cultura – Aldeia Karajá Buridina 

( ) Festas populares – Religiosas,  

( ) Turismo - Temporada de Férias. 

( ) Agropecuária ( criação de animais, plantações)  

( ) Cidade do interior – tranquilidade  

( ) violência  

( ) Outros aspectos não relacionados acima  

 

2 – Você gosta da sua escola? 

( )sim 

( )não 

 

3 – Você sabe o nome da aldeia que fica próxima à sua escola? Qual é nome dela? 

( )sim 

( )não 

 

4 – O que mais te identifica com o Colégio Estadual Dom Cândido Penso?  
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( ) Sua localização no centro da cidade e do lado da Aldeia Karajá Buridina  

( ) A paisagem do lugar  

( ) A sua história  

( ) Outros  

 

5 – Os professores já mencionaram a presença de uma aldeia indígena perto de sua escola? 

( )sim 

( )não 

 

6 – Os professores já pediram algum trabalho sobre esta aldeia ou sobre os indígenas que 

vivem nela? 

( )sim 

( )não 

 

7 – Você utiliza os conhecimentos que adquiriu na disciplina de Geografia no seu dia a  

dia?  

( ) Sim ( ) Não  

 

Se sim de que forma? _______________________  

 

8 – A palavra Geografia te faz lembrar o quê?  

 

( ) Mapas  

( ) Meio Ambiente  

( ) Lugares(Cidades, regiões, países)  

( ) Localização geográfica(Rosa dos ventos, Gps)  

( ) Outros não especificados  

 

9 – Qual deve ser o papel da Geografia na sociedade atual?  

 

( ) Ela deve-se preocupar em discutir os problemas que acontecem na minha rua, 

cidade, região e país, ajudando assim, a melhor planejar o espaço onde vivo.  

( ) Ela deve apenas fornecer a localização dos lugares. Não deve se preocupar com a 

sociedade. Isso cabe somente aos nossos governantes.  

( ) Outros  

 

10 – O ensino de Geografia deve-se preocupar com os acontecimentos da cidade, com o que 

ocorre no lugar onde mora ou na localização do seu colégio?  

 

( ) Sim ( ) Não  

 

 

11 – Você acha que o que acontece fora da cidade de Aruanã-GO, em outro país, estado ou 

região pode ter influência aqui?  

 

( ) Sim ( ) Não  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

 

 

O LUGAR DE VIVÊNCIA-CONVIVÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA: A ESPACIALIDADE DA TERRA INDÍGENA 

KARAJÁ DE ARUANÃ I, EM ARUANÃ-GO 

 

Arantes da Silva Rocha (Pesquisador – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

arantes.r@hotmail.com  

Elson Rodrigues Olanda (Orientador – PPGEEB/CEPAE/UFG)   

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES PARA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

1 Quais são os projetos que estão inclusos no PPP de 2019, que aborda a temática 

indígena e o estudo da Terra Indígena Karajá de Aruanã I onde estão localizados 

o Colégio Estadual Dom Cândido Penso e a Aldeia Karajá Buridina?  

 

2 O senhor(a) tem conhecimento de que este item 8.13 do Projeto Político-

Pedagógico é trabalhado ou levado em conta, pelos professores da unidade de 

ensino no planejamento?  

 

3 O senhor(a) já presenciou, ou ficou sabendo de alguma situação de preconceito 

em relação aos indígenas que frequentam sua unidade de ensino?  
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APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXOS 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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ANEXO C – PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO D – TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 


