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O texto apresenta resultados de um estudo sobre professores de Geografia do ensino 

fundamental da Rede Municipal de Goiânia2. Este estudo é integrado a uma pesquisa sobre 

saberes de professores de Geografia no Brasil, que visa, pela comparação entre três 

cidades brasileiras – Goiânia-Go, Ijuí-RS e São Paulo-SP -, conhecer saberes desses 

professores a respeito de sua cidade. A preocupação referente a essa questão advém da 

experiência das pesquisadoras envolvidas com a área do ensino de Geografia, que tem 

evidenciado dificuldades de uma integração maior entre as teorias elaboradas no âmbito da 

pesquisa e a prática realizada pelos professores dessa matéria de ensino. 

Nos últimos 20 anos, o conjunto de profissionais ligados ao ensino e especificamente ao 

ensino de Geografia no Brasil tem procurado produzir teorias e práticas de ensino mais de 

acordo com as tarefas sociais que essa área deve cumprir. Com esse intuito, investiu-se 

bastante na pesquisa sobre o ensino e sobre a metodologia de ensino de Geografia. Foram 

feitos diagnósticos, colheram-se depoimentos, foram analisados materiais, elaboradas 

propostas. Nas discussões entre os geógrafos e professores de geografia, percebe-se cada 

vez mais a incorporação dessa temática; assim como nas pesquisas acadêmicas, inclusive 

em dissertações e teses. Em relação a trabalhos realizados a respeito dessa temática, 

voltados sobretudo para as problemáticas da formação do professor e da metodologia do 

ensino de Geografia, podem-se destacar: Callai (1998, 1999, 2001, 2003, 2003); Castellar 

(1999, 2003), Cavalcanti (1998, 1999, 2002 a, 2002 b, 2003), Souza e Katuta (2001), 

Pontuska e Oliveira (2002), Braga (2000), 

Como resultante desse conjunto de estudos e propostas, é possível verificar 

importantes mudanças no trabalho de alguns professores de Geografia e na aprendizagem 

de muitos alunos. Porém, essas mudanças têm sido ainda pontuais e não têm resultado em 

alterações nas representações que a sociedade tem sobre essa área de conhecimento, 

sobre essa disciplina escolar, principalmente sobre a importância que ela tem para a vida 

cotidiana das pessoas. 

                                                 
1 Curso de Geografia – UFG 
Ls.cavalcanti@uol.com.br 
2 Esse texto faz uma reflexão pessoal com base em discussões e dados elaborados pelo grupo de 
pesquisa sob minha coordenação, que conta com a participação da professora Eliana Marta B. de 
Morais, do professor Antônio Carlos Pinheiro e dos Bolsistas Silvio Romeu Leitão Pereira, Hérica Ozana 
da Silva, Karina Fernandes Gomes e Mônica Cristina Sales de Barros. 
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Considerando, então, que as propostas de alterações da Geografia escolar visam se 

concretizar na prática realizada por professores e alunos, e que essa prática se inscreve em 

determinados recortes culturais, torna-se importante conhecer os sujeitos dessa prática para 

entender os limites e as possibilidades de que as propostas atuais se realizem de fato. Os 

sujeitos dessa prática são todos os envolvidos na prática escolar, mas, no caso do ensino 

de Geografia, os sujeitos mais significativos são os professores e alunos. A pesquisa volta-

se assim para a compreensão de um dos sujeitos, o professor, buscando investigar saberes 

docentes e a orientação desses saberes para a prática de professores de Geografia 

A cidade e a cultura urbana como referências para a prática de ensino de 
Geografia – os pressupostos da pesquisa 

Nas pesquisas divulgadas a respeito do ensino de Geografia, sobretudo a respeito 

da metodologia desse ensino, têm-se falado muito em como deve ser a prática, como se 

deve ensinar, que diretrizes podem ser consideradas mais elementares, que objetivos deve-

se perseguir na realização dessa prática. Porém, para que se possa avançar a investigação, 

é bastante importante investir no sentido de compreender como esse ensino se realiza de 

fato, com que concepções o professor conta para encaminhar suas atividades de ensino. 

Insere-se aqui o nosso entendimento de que o ensino e a formação do professor só pode se 

efetivar mediante o tratamento adequado dos conteúdos específicos da matéria que ele 

trabalha. 

Uma das recomendações que se tem feito para a prática do ensino de Geografia é a 

de se considerar o cotidiano, o espaço vivido dos alunos como referência concreta para o 

encaminhamento do processo. Particularmente, tenho destacado a necessidade de se 

orientar por uma proposta construtivista, considerando os conteúdos geográficos como 

objeto de conhecimento do aluno, para sua aprendizagem significativa, para o 

desenvolvimento do seu pensar geográfico (Cavalcanti, 2002). A idéia é a de se trabalhar 

com esses conteúdos para que se transformem em ferramentas conceituais para o 

pensamento do aluno. Esses conceitos permitem a ele, no estudo da Geografia, localizar e 

dar significação aos lugares, pensar nessa significação e no papel que os diferentes lugares 

têm na vida cotidiana de cada um. 

Esse entendimento do ensino leva a compreender que a construção do saber 

geográfico é um processo, que quando se está trabalhando com a Geografia escolar o 

objetivo não é o de ensinar um temário, uma quantidade de conteúdos acumulados na 

ciência para conhecimento do aluno, como um fim em si mesmo. O intuito é o de trabalhar 

com esse temário, com esses conhecimentos, para que o aluno desenvolva um modo de 

pensar geográfico. Fazem parte dessa orientação as recomendações teóricas que 

destacam, por exemplo, a importância da formação de conceitos geográficos (Cavalcanti, 
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2002); a preocupação com a articulação entre local e o global (Callai, 2003), a alfabetização 

cartográfica (Simielli, 1999), entre outras. Para além das recomendações teóricas, é preciso 

investigar como tem sido de fato a prática docente tendo em vista essa preocupação. Pode-

se afirmar que, de fato, o aluno da escola básica tem conseguido entender a Geografia 

como um modo de analisar a realidade? O aluno tem tido a oportunidade de ir construindo o 

conhecimento geográfico ao longo de sua escolarização de modo processual? Ele tem 

usado a Geografia para analisar sua realidade? Nos diferentes momentos das aulas de 

Geografia há possibilidade de fazer essa análise? Em algum momento, o aluno de 

Geografia é levado a pensar em seus conceitos formados e a pensar com esses conceitos? 

Todas essas questões estão articuladas ao que tem sido abordado como pertinente ao 

processo de formação de conceitos, que é a relação entre conceitos científicos e cotidianos, 

o que será discutido a seguir. 

A formação de conceitos pressupõe encontro e confronto entre conceitos cotidianos e 

conceitos científicos. A respeito dessa orientação metodológica, tenho buscado apresentar, 

em outros textos, contribuições fundamentadas no pensamento de Vygotsky (1984), 

destacando a relação necessária entre cotidiano, mediação pedagógica e formação de 

conceitos no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Em relação ao ensino 

de Geografia, tenho insistido na idéia de que encaminhar o ensino sob essa orientação 

requer um olhar atento para a geografia cotidiana dos alunos. É no encontro/confronto da 

geografia cotidiana, da dimensão do espaço vivido pelos alunos, com a dimensão da 

Geografia científica, do espaço concebido por essa ciência, que se tem a possibilidade de 

reelaboração e maior compreensão do vivido. Esse entendimento implica ter como 

dimensão do conhecimento geográfico o espaço vivido, ou a geografia vivenciada 

cotidianamente na prática social dos alunos. Sendo assim, o professor deve captar os 

significados que os alunos dão aos conceitos científicos que são trabalhados no ensino. Isso 

significa a afirmação e a negação, ao mesmo tempo, dos dois níveis de conhecimento (o 

cotidiano e o científico) na construção do conhecimento, tendo, contudo, como referência 

imediata, durante todo o processo, o saber cotidiano do aluno. 

 Nesse sentido, considera-se como fundamental entender as concepções do professor 

sobre esse cotidiano, sobre esse espaço vivido, ou seja, suas percepções sobre o lugar de 

sua vivência e de seus alunos, e compreender como essas percepções podem e têm 

ajudado na formulação das suas propostas de ensino. Para compreender esse lugar e a 

relação do professor com ele, partiu-se, na pesquisa referida, de diferentes cidades 

brasileiras, com o intuito de se realizar um estudo comparativo. 

A cidade é aqui considerada como um espaço que tem uma relação contraditória com o 

capital, que se materializa nas práticas sociais. Nesse espaço estão materializados por um 

lado a dinâmica do capital e por outro a dinâmica da sociedade, que se expressa na prática 
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da cidadania. É no exercício da cidadania que os habitantes da cidade podem se 

reconhecer como agentes possuidores de direitos nesse processo de produção. 

Com base no entendimento de que a cidade é a expressão de um modo de vida e de 

que esse modo de vida tem como sustentação um modo de produção hegemônico na 

sociedade contemporânea, poder-se-ia inferir que há uma racionalidade única, a do capital, 

que orienta esse modo de produção em geral. No entanto, na cidade criam-se 

irracionalidades ou contra-racionalidades (M. Santos, 1996, 2000) que se contrapõem à 

racionalidade técnica do capital e da política global. São outras formas de racionalidades 

produzidas e mantidas, sobretudo, pelos que estão excluídos socialmente. Essas formas de 

racionalidades resultam do movimento contraditório da vida social na esfera do cotidiano, 

que ocorrem com muita intensidade nos lugares da cidade. Nesse sentido, a cidade pode 

ser entendida pela dinâmica do território construído, pelas diferentes territorialidades 

definidas de modo mais ou menos flexível no jogo político da vida cotidiana, individual e 

coletiva. 

A cidade vista dessa forma é uma expressão da complexidade e da diversidade da 

experiência humana, da história humana. As cidades, em suas várias configurações, são 

arranjos que vão sendo produzidos para que seus habitantes – diferentes grupos, diferentes 

culturas, diferentes condições sociais – possam praticar a vida em comum, compartilhando 

nesses arranjos desejos, necessidades, problemas cotidianos. Elas se formam na e pela 

diversidade dos grupos que nelas vivem. Elas são o espaço da vida coletiva, pública. São, 

em si mesmas, um espaço público. 

Nesse sentido, é relevante conhecer seus usos, a superposição desses usos, os 

territórios apropriados e os grupos que deles se apropriam (e em função de que se 

apropriam), as possibilidades e os desejos de usos dos lugares por parte dos diversos 

grupos que nela vivem. Enfim, é importante para a compreensão e para a gestão da vida 

urbana conhecer aqueles que nela vivem, ou seja, conhecer os cidadãos e sua relação com 

a cidade. Porém, é igualmente importante conhecer a relação que os gestores da cidade 

têm com seus cidadãos, conhecer os projetos que eles tem para as cidades e que critérios 

os levam a definir por determinadas intervenções nesse espaço urbano. 

Ou seja, se a cidade é um espaço público por constituir-se no ambiente da vida coletiva, 

aqueles que são responsáveis pela sua gestão precisam viabilizar, permitir e incentivar essa 

vida coletiva, orientar para a coexistência humana. Para a orientação para a vida coletiva, as 

cidades, grandes e pequenas, contam com vários agentes, que realizam diferentes 

atividades educativas (agências de trânsito e ambientais, escolas, ONGs). Mas, a cidade 

não só reúne agentes, ela mesma é um agente educativo. Seu arranjo, sua configuração é, 

em si mesmo, um espaço educativo. A cidade é educadora: ela educa, ela forma valores, 
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comportamentos, ela informa com seu arranjo espacial, com seus sinais, com suas imagens, 

com sua escrita. Ela também é um conteúdo a ser apreendido por seus habitantes. 

Portanto, destaca-se aqui a possibilidade de se efetivar um projeto de cidade educadora, 

que significa, entre outras coisas, realçar seu caráter de agente formador, sua dimensão 

educativa. Todas as cidades educam, à medida que a relação do habitante com esse 

espaço é de interação ativa, suas ações, seu comportamento e seus valores são formados e 

se realizam com base nessa interação. Porém, falar em cidade educadora no contexto do 

ensino de Geografia significa destacar a possibilidade de pela mediação da escola e do 

trabalho escolar com a Geografia viabilizar esse projeto, objetivando com essa mediação a 

formação de cidadãos que conhecem, de fato, a cidade em que vivem, que compreendem 

esse espaço como espaço produzido segundo projetos sociais e políticos determinados e 

que, sendo assim, sua participação nessa produção é viável, desejável e pode contribuir 

para que seja garantida nela a melhor vida coletiva possível. 

De acordo com Bernet (1997) há três dimensões da relação entre educação e cidade. A 

primeira dimensão consiste em considerar a cidade como conteúdo de educação, com suas 

instituições, recursos, relações, experiências. Essa dimensão identifica-se com a frase: 

“aprender na cidade”. A segunda dimensão é a que considera o meio urbano um agente 

educador, um emissor de informação e de cultura, trata-se do “aprender da cidade”. A 

terceira dimensão é a que considera a cidade como conteúdo educativo e a expressão que 

a define é “aprender a cidade”. 

A terceira dimensão subsidia a pesquisa aqui apresentada que consiste na relação entre 

cidade, cultura e ensino de Geografia. O objetivo é o de investigar as reais possibilidades de 

a Geografia contribuir para a formação de cidadãos voltados para uma vida participativa em 

seu espaço, em sua cidade. O intuito é, particularmente, o de verificar essas possibilidades 

a partir dos saberes dos professores de Geografia, no que se refere à cidade como 

conteúdo educativo. 

A cidade é a referência básica para a vida cotidiana da maior parte das pessoas, ela é 

mais do que uma simples localização concentrada das pessoas, ela é um lugar onde se 

produz um modo de vida, o estilo de vida contemporâneo. Dessa discussão teórica, 

surgiram questões mais concretas: em que medida os cidadãos têm tido nas cidades 

brasileiras o direito de viver na cidade, de circular por essa cidade e seus lugares, de 

consumir seus lugares e de consumir nesses lugares? Em que medida os jovens cidadãos 

têm tido conhecimento de sua cidade, de seus problemas, de seus projetos, e de suas 

possibilidades? Considerando cada cidade envolvida na pesquisa como um lugar da vida 

cotidiana, o conceito de lugar passou a se constituir como uma outra referência teórica 

importante. 
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O conceito de lugar é significativo no estudo da Geografia, especialmente ao se 

considerar que num tempo de globalização é fundamental perceber que é em lugares 

determinados, específicos, que este processo se concretiza. Ao mesmo tempo em que o 

movimento de globalização tende a homogeneizar tudo e todos os espaços, a diferenciação 

num movimento contrário se intensifica, pois os habitantes de um lugar – os grupos sociais, 

as pessoas - não reagem da mesma forma. Cada lugar assume as marcas que lhe permitem 

construir a sua identidade. O processo de Globalização impõe uma lógica que fragmenta os 

espaços para além de suas divisões político-administrativas e, nesta perspectiva, torna-se 

indispensável analisar de modo crítico qual o novo lugar que se atribui aos velhos lugares 

(Callai, 1999) 

As coisas ganham significação no lugar. Vive-se hoje um grande paradoxo, que é o 

fato de que quanto mais o mundo se torna global, quanto mais as fronteiras são 

ultrapassadas pela necessidade e realidade de intercâmbio, principalmente econômico, 

pelos povos, mais o lugar se afirma, como instância da concretização dos processos, como 

instância da resistência aos processos que tendem a se produzir na sua generalização. 

Mesmo que haja essa tendência de os processos globais imporem aos lugares sua 

racionalização, a sua concretização no lugar é que permite que a tendência se efetive, e é 

também aí que ela pode não se efetivar, com a contra-racionalidade, o irredutível, o não 

programável. Por isso, se se quer dar significado real ao que os alunos aprendem nas 

escolas, pela Geografia escolar, é preciso analisar os fatos, fenômenos, acontecimentos da 

forma como eles se realizam de fato, ou seja, na sua dimensão local/global. 

Ao se configurar de forma diferenciada, cada espaço assume as características 

próprias resultantes do jogo de forças entre as marcas internas e externas, e se define no 

contraponto com os outros lugares, assumindo a sua identidade. As cidades são, portanto, o 

resultado deste jogo de forças, em que o movimento homogêneo do mundo e do conjunto 

da nação se constitui como tentativa de se impor sobre os movimentos específicos do lugar, 

gerando como resultado desta complexidade a feição que lhe permite a construção da sua 

identidade. Os problemas, que são gerais, assumem as marcas do lugar e a forma como 

eles se expressam é possível diante da realidade global. 

Uma das cidades consideradas na pesquisa como lugar de vivência cotidiana dos 

sujeitos do processo de ensino de Geografia, tornando-se, assim, um dos objetos do estudo, 

é Goiânia. A cidade de Goiânia foi fundada em 1933, como parte de uma política nacional 

de interiorização e de modernização do território brasileiro, e é conhecida por ser uma 

cidade planejada e moderna. Embora planejada, sua dinâmica têm sido a de uma expansão 

intensa e seguindo uma lógica de segregação e de exclusão, resultando em um espaço 

complexo, com problemas estruturais de oferta de serviços básicos e de habitação para a 

população majoritária; com graves problemas ambientais; intensa verticalização, 
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periferização e segregação urbanas. A cidade conta hoje com uma população superior a um 

milhão de habitantes e com uma densidade demográfica de aproximadamente 1.100 

hab./km2. Com uma malha urbana que extrapola seus limites municipais, essa cidade é 

atualmente o núcleo central da Área Metropolitana de Goiânia. 

 Tendo em vista, pois, a formação de um conceito abrangente sobre esse espaço 

urbano, pode-se considerar como fundamental alguns elementos como: modernidade; 

planejamento; intensa urbanização, expansão urbana e verticalização; processo de 

metropolização; processo intenso de segregação e de valorlização do solo urbano, múltiplas 

centralidades; concentração da dinâmica comercial e de serviços do Estado e da Região. 

Esses elementos contribuem para a caracterização da maioria das grandes cidades 

brasileiras, mas a análise da intensidade com que cada um se manifesta nesse espaço e a 

combinação que acontece entre eles vão configurando uma compreensão de Goiânia e de 

seus problemas mais específicos. Destacam-se entre elementos dessa configuração a 

expansão sem controle de sua malha urbana; a especulação imobiliária e a valorização de 

áreas com a expulsão da população mais carente para a periferia; a explosão de 

condomínios fechados de alto padrão em determinadas áreas da periferia; a seletiividade da 

oferta de serviços e equipamentos urbanos; intensa poluição dos rios; formação de grandes 

erosões urbanas; pequena manutenção de áreas verdes e parques da periferia, carência de 

áreas públicas de lazer, sobretudo na periferia; serviço de transporte público deficiente; 

pequena integração entre os municípios da metrópole e necessidade de uma efetiva gestão 

metropolitana. 

 Alguns estudos sobre Goiânia têm sido realizado, confirmando e apontando as reais 

dimensões desses tantos problemas urbanos de Goiânia, entre eles podem ser citados os 

estudos de Cavalcanti (2004), Morais (2001), Martins (2004) e Arrais (2004). Alguns trechos 

do texto de Arrais (p. 106 a 113) ilustram as formulações desses autores: 

Goiânia transformou-se em uma metrópole e como tal apresenta problemas 

relacionados ao transporte coletivo, ao déficit de moradia, ao desemprego, à poluição 

dos recursos hídricos, além da violência urbana, como as demais metrópoles 

brasileiras (...) Por isso dissemos que o espaço urbano é seletivo e segregado, o que 

qeur dizer que, muito embora todos tenham em tese o direito ao transporte coletivo 

digno e de qualidade, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à educação, ao saneamento 

básico etc., nem sempre isso ocorre, porque os equipamentos de consumo coletiov e 

os serviços (...) estão dispostos em áreas diferenciadas na cidade (...) Segundo 

dados da Prefeitura de Goiânia (2004), em 2003, havia mais de 119.000 lotes vagos 

em toda Goiânia. Ao longo dos anos, enquanto Goiânia se expandia para a periferia, 

muitos bairros com completa infra-estrutura urbana foram acumulando uma grande 

quantidade de lotes vagos. Podemos diz\er que muitas dessas áreas, nas mãoes de 
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proprietários imobiliários e especuladores, estabam amadurecendo do ponto de vista 

da rentabilidade. 

 Porém, não se pode compreender o espaço urbano de Goiânia apenas através de 

seus problemas, pois na verdade há um entendimento de que esta é uma cidade boa para 

se viver, com muita área verde, com ruas largas e espaços planejados, com circulação 

rápida se comparada a outras metrópoles brasileiras. É uma cidade onde se articulam, de 

um “jeito goiano”, aspectos da cultura agrária, provinciana, com aspectos de uma cultura 

urbana globalizada, permitindo no cotidiano a manutenção de práticas e hábitos de uma vida 

tranqüila, de convivência familiar relativamente próxima. Além disso, há intervenções da 

gestão que têm buscado minimizar as mazelas da vida na cidade grande, como aponta 

Arrais (idem, p. 119): 

Não podemos negar que existem avanços, afinal Goiânia não é feita só de problemas. O 

processo de regularização e urbanização de áreas de posse urbana por intermédio da 

transferência para locais apropriados, como ocorreu com a construção de 166 

apartamentos pela prefeitura de Goiânia, no Jardim Goiás I, é um bom exemplo. A 

revitalização do centro e a criação de espaços como o mercado aberto na Avenida 

Paranaíba e o resgate dos aspectos históricos da Avenida Goiás também merecem 

destaque. Outras são as reformas na Praça do Avião, no Parque Areião e em alguns 

outros espaços na periferia também. |O próprio orçamento participativo, mesmo com as 

limitações orçamentárias, é uma experiência que deve ser cada vez mais estimulada e 

aperfeiçoada. 

A compreensão de cidade educadora e de mediação da escola, via ensino de Geografia, 

nessa “educação para a vida urbana”, conforme se expôs nesse texto, subsidiou um outro 

estudo (Cavalcanti, 2004) que tinha entre os objetivos verificar as possibilidades de a escola 

intervir na relação do cidadão com a cidade, pelo ensino de Geografia e do estudo do bairro, 

através de discussões com alunos de uma escola em um bairro da cidade de Goiânia. Os 

resultados indicaram o pouco conhecimento dos alunos a respeito do bairro, o pequeno 

espaço dado pela escola para a construção desse conhecimento e a pequena participação 

dos alunos e da escola em instâncias de planejamento e gestão do bairro. Mesmo diante 

dessa precariedade de informações e de conhecimento escolar sobre o bairro e sobre a vida 

cotidiana na cidade, os jovens da região elaboram suas idéias sobre o lugar onde moram e 

levantam problemas referentes a esse lugar. 

Dentre os problemas relacionados ao bairro, os mais citados foram: o grande número de 

ladrões, assaltantes, vândalos, decorrentes do pouco policiamento no bairro, ausência de 

posto policial; falta de manutenção e/ou ausência de equipamentos públicos para a prática 

de lazer e de cultura; diversos problemas relacionados ao trânsito, que vão desde a falta de 
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sinalização até a falta de educação, carência de asfalto em algumas ruas, saneamento 

básico, limpeza de ruas e de lotes baldios. Também esses jovens destacaram como 

problemas em espaços específicos de lazer e cultura: brigas e vendas de bebidas alcoólicas 

para crianças e adolescentes nos bares e a falta de cuidados com as praças. 

Mas para que os alunos possam conhecer melhor sua cidade, seu bairro, para que eles 

possam discutir seus problemas e apontar soluções, na instância da escola e em outros 

tantos espaços da gestão, é preciso que o professor contemple no espaço da sala de aula 

um trabalho sistemático com temas da cidade. Para esse trabalho, concorre, entre outras 

variáveis, o próprio saber do professor sobre a cidade. 

Sendo assim, partiu-se para esse estudo com a intenção de se apreender elementos da 

cultura urbana de professores de Geografia a partir de sua vivência em espaços urbanos 

diferentes, no entendimento de que o professor é agente do processo de ensino e 

aprendizagem, portador de uma cultura que sintetiza sua experiência vivida no local e sua 

formação acadêmica e profissional, que lhe permitiu conhecer e analisar espaços urbanos 

numa perspectiva de totalidade 

Considerando esse entendimento de lugar, cultura e vida urbana, estabeleceu-se como 

objetivo principal da pesquisa apreender saberes de professores de Geografia e formas da 

mediação que ele faz dos alunos com o conteúdo escolar, observando quais os conceitos 

geográficos emergem da forma como ele vê a cidade, como considera o espaço vivido e 

como faz a teorização frente às formulações da geografia urbana acadêmica. Além disso, 

considerou-se necessário compreender aspectos mais contextuais do trabalho do professor, 

suas condições de trabalho e de formação, por se entender que certamente esses aspectos 

interferem significativamente nas atividades docentes que realiza. 

Professores de Geografia da Rede Municipal de Goiânia – em busca de um perfil. 

 A pesquisa que está em andamento é de natureza qualitativa, incluindo procedimentos 

de pesquisa do tipo questionário, entrevista e observação empírica. Considerando-se as 

características da cidade de Goiânia, o âmbito da pesquisa previu o envolvimento da 

totalidade de professores de Geografia da Rede Municipal, incluindo, na sua primeira etapa, 

a aplicação de questionário3 no intuito de traçar um perfil desses professores quanto a 

elementos de sua formação, suas atividades profissionais, sua percepção sobre o trabalho 

docente; quanto a saberes e percepções sobre Goiânia e sua problemática urbana e sobre 

caminhos metodológicos por eles trilhados. 

                                                 
3 Na verdade, o que se denominou como questionário por ocasião da definição da metodologia acabou 
tornando-se uma entrevista estruturada, na medida em que os formulários foram preenchidos pelos 
próprios entrevistadores  (professores ou bolsistas), que faziam as questões diretamente para os 
professores. 
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O estudo encontra-se em estágio inicial de pesquisa de campo, e, até o momento, foi 

feita a aplicação parcial dos questionários (cerca de 50%)4. A análise de alguns dos dados 

desse instrumento de pesquisa já permite delinear um perfil dos professores de Geografia 

da Rede Municipal e analisar seus saberes sobre o espaço urbano de Goiânia. 

Com base no levantamento feito (Tabela 1 e 2), é possível afirmar que o professor de 

Geografia da Rede Municipal de Goiânia é, predominantemente, do sexo feminino e tem 

entre 30 e quarenta e nove anos (sendo que 50% tem entre 30 e 39 anos). A grande parte 

desses professores trabalha no turno matutino ou noturno (39% no matutino e 27% no 

noturno), com carga horária de 30 horas semanais. Quando trabalha no período matutino 

dedica-se principalmente ao ciclo III5. 

Tabela 1 – Quadro de professores da rede municipal de Goiânia por sexo e idade - 
2004 

  SEXO IDADE 
Masc. Fem. Total Até 29 

anos 
30 a 39 

anos 
40 a 49 

anos 
Acima 
de 50 
anos 

Total 

Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % 

52 68 24 32 76 100 10 13 37 49 25 33 4 5 76 100

 

Tabela 2 – Quadro de professores da rede municipal de Goiânia – Turno e carga 
horária de Trabalho - 2004 

TURNO EM QUE TRABALHA NA REDE CARGA HORÁRIA SEMANAL NA REDE 

Mat. Vesp. Not. Mais de 
um 
Turno 

Total Menos 
de 30 
hs 

30 a 59 
hs 

60 hs 
ou mais 

Em 
branco 

Total 

Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % 

30 39 12 16 21 28 11 14 76 100 6  50 66 18 24 2 3 76 100 

 

                                                 
4 Considerando-se a lista fornecida pela Secretaria Municipal da Prefeitura de professores de Geografia 
e acrescentando alguns professores que foram contatados e que não tinham seu nome naquela lista, 
a equipe da pesquisa registrou um total de 195, dos quais 76 já foram entrevistados. 
5 A rede municipal de Goiânia adota o sistema de ciclos nas suas escolas, nos turnos matutino e 
vespertino, dividindo o ensino fundamental em três ciclos, e no noturno, a rede ainda adota o sistema 
seriado, contemplando as séries de 5ª. a 8ª. e o projeto AJA, que é a educação de adultos. 
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Conforme declararam, a grande maioria dos professores de Geografia não exerce outra 

função na escola além do magistério (88%) e trabalha em outras escolas, totalizando uma 

carga horária semanal de 60 horas em média (cerca de 30 horas na prefeitura e outras 30 

em outro estabelecimento de ensino). 80% dos professores ingressaram na rede municipal 

através de concurso público (Tabela 3), uma grande parte não é sindicalizada (60%) e 

também uma grande parte tem entre 2 e 6 anos de trabalho nessa rede de ensino (40%). 

Esses dados podem ser melhor visualizado através da Tabela, a seguir: 

Tabela 3 – Quadro de professores da rede municipal de Goiânia por Tempo de 
Trabalho na rede e Tipo de vinculação - 2004 

TEMPO DE TRABALHO NA REDE 
(EM ANOS) 

VINCULAÇÃO NA REDE 

0 A 2 2 A 6 6 A 10 Mais 
de 10 

Em 
branco 

total Concur- 
so 

Contrato Em 
branco 

total 

Qt % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Q

t. 

% Q

t. 

% Qt. % Qt % 

8 10 31 41 13 17 22 29 2 3 76 100 61 80 7 9 8 10 76 100 

 

Os dados levantados, embora sejam parciais, revelam um quadro de docentes de 

Geografia maduro, estável, experiente, que dedica um tempo considerável ao trabalho de 

magistério na rede municipal. 

Esse mesmo grupo de professores foi levado a dizer como analisam o espaço urbano de 

Goiânia. A maioria das respostas destaca aspectos negativos da cidade (71%), sendo que 

dez respostas apresentam aspectos negativos e positivos ao mesmo tempo, sete destacam 

aspectos positivos e as restantes apresentam análises pouco específicas, não permitindo 

avaliá-las nessa questão. 

Observando-se o conteúdo das respostas, sejam elas positivas ou negativas, é possível 

perceber a coincidência de algumas delas em torno do destaque a alguns aspectos da 

análise, que foram interpretados como sociais, ambientais e de planejamento/crescimento 

urbano. Quanto ao primeiro aspecto, os professores (15) destacam em sua análise do 

espaço urbano de Goiânia questões sociais, avaliando-as positivamente – como no caso de 

uma resposta: “espaço sem exagero de conflito” – ou negativamente – como no caso da 

maioria, como as seguintes: “É um espaço cheio de contrastes, de muitos problemas 

ambientais e sociais”, “precisa melhorar, está sendo cenário de muita desigualdade social, 

está um pouco caótico”, “altamente segregada, permeado por contradições”. Em relação aos 

problemas ambientais, predominam as respostas em que os professores apontam 

elementos negativos como: “precisa ser revitalizado. Por causa de problemas ambientais 
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(vertentes: deve-se reflorestar as margens dos rios da cidade)”, “grande fluxo de pessoas, 

veículos, um pouco desordenada”. O maior número de respostas (44) fazem referência ao 

tema do crescimento urbano desordenado e do planejamento, ou falta de planejamento, 

com argumentos do tipo: “crescimento desordenado associado principalmente à ação 

política”, “uma cidade planejada. Urbanizada, arborizada”, “o espaço urbano da cidade não 

foi todo planejado, houve um crescimento muito rápido sem as devidas infraestruturas como 

saneamento básico, segurança, saúde e educação”, “Goiânia não foi projetada para atender 

à grande demanda da população, sendo assim não se pode afirmar que ela possua uma 

rede de infra-estrutura adequada para atender seu grande contingente”, 

Em seguida a essa questão era solicitado ao professor que citasse o que considerava 

como os principais problemas urbanos de Goiânia. Alguns elencaram vários problemas, 

outros foram mais sucintos e apontaram poucos deles. Analisando as respostas, foi possível 

agrupar os problemas recorrentes e registrá-los por número de vezes em que foram citados, 

resultando na tabela a seguir: 

Tabela 4 - PRINCIPAIS PROBLEMAS URBANOS EM GOIÂNIA PARA OS 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE GOIÂNIA – 2004 

PROBLEMAS URBANOS NO. DE 
CITAÇÕES 

% EM RELAÇÃO AO 
NÚMERO DE 
PROFESSORES 

TRANSPORTE 47 62 

ASPECTOS AMBIENTAIS 37 49 

TRÃNSITO 25 33 

HABITAÇÃO 23 30 

INFRA-ESTRUTURA 22 29 

VIOLÊNCIA 22 29 

CRESCIMENTO DESORDENADO 18 24 

EMPREGO/DESEMPREGO 14 18 

SEGURANÇA  12 16 

SAÚDE  11 14 

QUESTÕES SOCIAIS 11 14 

EDUCAÇÃO 10 13 

FALTA DE ÁREAS DE LAZER E 
CULTURA 

9 11 

OUTROS 18 24 
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A observação da tabela permite concluir que alguns problemas urbanos aparecem como 

os principais para esse grupo de professores, sendo que transporte, problemas ambientais e 

habitação são os que se destacaram pelo número de citações. No entanto, a associação 

dos problemas Trânsito e Transporte, que somados dá um total de 82 citações (8 

professores citaram tanto um como o outro como problemas), permite inferir que para os 

professores o deslocamento cotidiano no espaço intraurbano constitui-se como um fator de 

extrema importância ao se analisar uma cidade, e os dados parecem revelar que atualmente 

este é o problema “número um” quando se fala em cidade de Goiânia, é um serviço que os 

gestores não tem oferecido satisfatoriamente. Sabe-se que esse é um problema a ser 

ressaltado na maior parte das metrópoles e nas grandes cidades brasileiras, porém, a 

freqüência com que ele aparece aqui evidencia um destaque para essa questão nesta 

cidade. Além do mais, esse destaque ainda é maior quando se observa que os problemas 

ambientais que foram agrupados referem-se a questões diversas, do tipo poluição das 

águas, poluição sonora, o lixo, poluição dos mananciais, impermeabilização do solo, 

ocupação de áreas de risco, ilhas de calor e outros; enquanto que os problemas de 

transporte e trânsito são mais específicos. 

Pelo que foi evidenciado anteriormente sobre a pesquisa sobre Goiânia e o que ela 

revela sobre esse espaço, pode-se dizer que os saberes dos professores vão ao encontro 

do que essa pesquisa tem mostrado, no sentido de que aparecem em ambas as análises 

referência a ela como um espaço planejado, mas que sofreu um crescimento urbano 

intenso, desordenado, o que acarretou muitos dos problemas que nela são vivenciados, 

entre os quais o das desigualdades sociais, o da segregação socioespacial. Portanto, os 

elementos que foram levantados pelos professores parecem, até o momento, bastante 

pertinentes e importantes para a análise do urbano em Goiânia, e podem tornar-se 

instrumentos relevantes para os alunos, para o desenvolvimento de seu pensamento 

espacial, para o exercício de sua cidadania, a depender do trabalho que esses professores 

realizam em sala de aula sobre esse tema (o que será analisado posteriormente). 

Toda a pesquisa está voltada à melhor compreensão da prática profissional dos 

professores de Geografia. O propósito é o de pesquisar a prática profissional a partir dessa 

própria prática, para atuar de modo mais eficaz na formação de professores no sentido de 

permitir que eles construam saberes num processo que seja dialético e não dicotômico em 

todos os momentos de sua formação: a formação inicial e a formação continuada. Esse 

conjunto de preocupações está relacionado com o que Tardiff (2000, p. 10/11) denomina de 

Epistemologia da prática profissional, que se trata do estudo do conjunto dos saberes 

utilizados pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano. Sua finalidade é revelar 

os saberes docentes, é compreender “como são integrados concretamente nas tarefas dos 
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profissionais e como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em 

função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho”. 

A expectativa é de que a conclusão dessa pesquisa aliada à possibilidade de 

comparação de resultados com estudos similares possibilitará um conhecimento mais 

aprofundado desses saberes docentes e do ensino de Geografia e suas potencialidades. 

Além disso, possibilitará maior intercâmbio com esses professores e com as escolas em que 

trabalham, abrindo caminhos, com isso, para o cumprimento cada vez mais efetivo de uma 

das funções da Universidade que é a de promoção de atividades de extensão. 
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