
ANAIS DO IV SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E CIDADE – RESUMO EXPANDIDO
Goiânia - Outubro de 2007

Festa de Nossa Senhora da Penha na cidade de Corumbá de Goiás:

manifestação da fé na vivência do lugar.

Cleytton Jose da Silva, Praça da Matriz, nº 630, centro, cep. 72960 000, Corumbá de Goiás –
anjoluz530@hotmail.com

Valkiria Roberta de Oliveira, Avenida Engenheiro Roberto Muller, nº 350, centro, Corumbá de
Goiás, cep. 72960 000 – valkiriaroberta1@hotmail.com

Graduados em Geografia – Unievangelica – Anápolis - GO
Alunos ouvintes do Mestrado em Geografia – UFG – Iesa

A presença da religiosidade na cidade de Corumbá de Goiás, desde sua fundação até os
dias atuais, tem se mostrado elemento fundamental para a compreensão das diferentes
festas religiosas que se realizam durante todo o ano, nosso objeto de estudo é a Festa de
Nossa Senhora da Penha que se realiza no final do mês de agosto estendendo até a
primeira semana do mês de setembro. A religiosidade como manifestação sociocultural
serviu como meio para que grupos diversificados se colocassem nos espaços político,
social e cultural local. Além disso, também serviu de elemento de inclusão ou exclusão no
espaço urbano da cidade. As celebrações do dia da padroeira, as cavalhadas e até
mesmo o comercio ambulante do centro histórico da cidade são lugares representativos
das práticas sociais na cidade de Corumbá de Goiás. Ou seja, tais lugares são aqui
analisados como signos identitários. Por meio deles e das manifestações que neles se
deram, buscamos analisar as “táticas”, “estratégias” e “práticas” utilizadas por diferentes
grupos para não só consolidar seu lugar na cidade, mas, sobretudo, como reafirmação de
sua identidade.
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A festa é um forte elemento constitutivo do modo de vida brasileiro, ela se dá de

modos e com fundamentos diferentes para os vários grupos que a realizam. Devemos

entender como é produzida a festa, e com que finalidades e, mais ainda, qual o

significado dela para os que a produzem e para o povo brasileiro que, de fato,

quantitativamente, realiza muitas festas, conforme se pode notar nos calendários das

regiões do país.

As festas ocupam um espaço privilegiado na cultura brasileira, entendida como um

conjunto de valores compartilhados em todas as regiões do país, adquirindo, no entanto

significados particulares. Tendo sido, desde o período colonial, um fator constitutivo das

relações e modos de ação e comportamento, ela é uma das linguagens favoritas do povo

brasileiro. Para ela são traduzidas muitas das experiências, expectativas de futuro e
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imagens sociais. Ela é capaz de conforme o contexto, diluir, cristalizar, celebrar, ironizar,

ritualizar ou sacralizar a experiência social particular dos grupos que a realizam. É ainda o

modo de se resolver, ao menos do plano simbólico, algumas das contradições da vida

social, revelendo-se como poderosa mediação entre estruturas econômicas, simbólicas,

míticas e outras, aparentemente inconciliáveis. O festejar brasileiro, por suas

características peculiares pode ser considerada até mesmo, contrariamente à idéia de

“alienação” que envolve, como uma dimensão de aprendizado da cidadania e apropriação

de sua história por parte do povo.

Como as festas se referem em geral a história e aos mitos (celebrações de datas

cívicas, colonização, ou ainda a fenômenos religiosos, como o aparecimento de santos,

milagres, etc.) é praticamente impossível falar nelas sem recorrer a estes temas.

Especialmente no Brasil, formado por uma riquíssima diversidade cultural, o tema festa

inevitavelmente nos remete a sua gênese, no período colonial, como festa de caráter

singular, composta por contribuições negras e indígena que se somaram ao modelo de

festa que os colonizadores portugueses implantaram como modo de estabelecer a

mediação entre a Coroa e os súditos. Sendo mediação privilegiada por conter em si a

síntese de mediações diversas, a festa se mostrou, no período colonial, como tradução,

ponte forte entre as culturas, já que todas elas conheciam e compreendiam, apesar da

diversidade, este termo universal.

Remonta ao período colonial, portanto, o interesse geral dos brasileiros pela festa,

momento de liberdade e ultrapassamento dos limites, já que tanto negros, escravos,

índios e outros grupos menos privilegiados participavam dela, descobrindo ou forçando

pequenos espaços para a inclusão e a de seus valores na cultura em formação.

Os brasileiros foram aos poucos se apropriando da festa (que era controlada

basicamente pelo Estado e a Igreja) de modo particular, captando e fazendo uso do seu

sentido de construção, elaboração da identidade e solidariedade entre os diferentes, a

ponto de fazer dela um modo de ação e participação particularmente marcada na história

dos brasileiros.

A festa brasileira, segundo Rita Amaral (1998, p. 109), ao mesmo tempo nega e

reitera o modo de vida como a sociedade se organiza, selecionando o que deve ser

relegado ao esquecimento, o que deve ser transformado e o que deve permanecer. Para

ela,

A festa brasileira se apresenta, então, como mediação privilegiada entre
dimensões e estruturas várias, unindo o passado ao presente, o presente
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ao futuro, a vida e a morte (nas festas comemorativas de eventos
históricos, por exemplo), o sagrado e o profano, a fantasia e a realidade, o
simbólico e o concreto, os mitos e a história, o local e o global, a natureza
e a cultura. (Amaral, 1998, p. 109)

Através da festa é capaz de se mostrar como apreensão do sentido da cidadania,

por meio do aprendizado da história do país ou de grupos particulares, proporcionando

um despertar da consciência dos direitos e deveres, do relacionamento com a burocracia

de Estado e do sentimento de brasilidade em suas múltiplas facetas, escolhemos a Festa

de Nossa Senhora da Penha para demonstrar essas afirmações.

A cidade e os habitantes preparam cuidadosa e caprichosamente para que nos

dias da festa, possa realizar com primor, suas celebrações e festejos, para que os

participantes possam extrair da festa a maior alegria possível, com devoção e entusiasmo

quase extático. Assim, como nos propõe Ana Fani Carlos (1996, p.29), o sujeito pertence

ao lugar com este a ele, pois a produção do lugar se liga indissociavelmente à produção

da vida. Para ela, no lugar emerge a vida, posto que é aí que se dá a unidade da vida

social. Assim afirma:

[...] o lugar é, em sua essência, produção humana, visto que se reproduz
na relação entre espaço e sociedade, o que significa criação,
estabelecimento de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade
essa que se dá por meio de formas de apropriação para a vida.
( Ide Ibid)

As festas religiosas são de tamanha importância que, depois do Concílio de Trento,

confirmado o investimento catequético e pastoral que as norteavam, surgem publicações

especializadas para orientar o clero na organização e realização das festas. Segundo Del

Priore, o Calendário Romano trazia capítulos inteiros sobre a “ocorrência de festas com

muitas particularidades ou curiosidades” ou sobre “festas particulares como se hão de

celebrar”. (Del Priore, 1994:24)

Em Corumbá de Goiás existe um culto pessoal a Nossa Senhora da Penha, essa

invocação não tem atributos específicos, ou seja, não tem um dom específico de cura ou

proteção, como é o caso do Santo Antônio que protege os namorados, ou de São Brás

que protege a garganta, por esta razão, a Nossa Senhora da Penha tudo se pede, e

também não tem culto institucionalizado por parte de algum segmento social, seja classe,

profissão ou etnia.
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Os momentos centrais da festa são o dia da Padroeirai, e os três dias das

cavalhadasii, mas os preparativos começam bem antes, não apenas no espírito dos

participantes, como também nos preparativos e escolhas que devem ser feitas. No

período que antecede a festa, os momentos centrais são a alvorada que antecede o

primeiro dia dos ensaios dos cavalheiros e os jantares que acontecem após os ensaios.

Nas celebrações religiosas os preparativos que antecede o dia da padroeira são o ofícioiii

e a novena.

A Festa de Nossa Senhora da Penha coloca dentro do sistema de ações de trocas

e serviços, pessoas socialmente diferenciadas em posições também diversas e muitas

vezes interdependentes. Ela instaura uma transformação não apenas na vida da

sociedade local como também na vida pessoal dos participantes, como de resto acontece

com todas as festas, mas especialmente com as festas devocionais.

Aqueles que comprometem com os festejos de Nossa Senhora da Penha

redefinem-se, uns para com os outros, ao se integrarem ao sistema de posições e

relações que apesar de algumas vezes derivarem de relações que acontecem em outras

áreas da sociedade local, somente possuem valor dentro da situação da festa e de seus

vários rituais. Isto significa que empregado e patrão, por exemplo, podem ter seus papéis

invertidos, reforçados ou anulados no sistema religioso da festa. No momento festivo tais

transgressões são aceitas, já que permitem aos homens não ver suas diferenças, sejam

elas econômicas, sociais, culturais ou étnicas. Como afirmou Carlos R. Brandão:

Os rostos do trabalho mudam na festa. Mudam nela e para ela. [...] Os
homens do trabalho, brancos, negros, camponeses, operários, por uma
tarde, por um dia, por dois ou três, são guerreiros mouros ou cristãos. [...]
pois na festa as pessoas cobrem o rosto de máscaras, de fitas e de tintas.
Cobrem o rosto dos sinais de festa, para descobrirem, no disfarce fugaz, a
face verdadeira de quem são, quando sonham ser. (Brandão, 1998, p. 61)

Como ritual religioso e que é, ao mesmo tempo, visto como folclórico, passível de

ser entendido como demonstração da identidade local, a Festa de Nossa Senhora da

Penha deve ser organizada de forma a constituir um acontecimento da cidade.

i Nossa Senhora da Penha.
ii Representação da “Batalha dos mouros contra os cristãos”, lembrando Carlos Magno e os doze pares de França, onde
é encenada uma vez por ano, dividida em três tardes.
iii Oração dedicada a Nossa Senhora, instituída no século XVIII.
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“(...) fazer de novo, refazer, inovar, retomar o antigo e a tradição (...)
incorporar o velho e o novo e transformar um com o poder do outro”
(BRANDÃO,1985:39).

Considerada como festa popular, a Festa de Nossa Senhora da Penha é realizada

sob o duplo controle das autoridades eclesiásticas e da cidade, em geral. As “autoridades

da cidade” podem ser as pessoas em melhores condições financeiras, como fazendeiros,

empresários, comerciantes, etc., como pessoas que gozam de algum prestígio local,

sendo tidos como exceções.

O cotidiano do lugar se modifica durante os dias de Festa em homenagem a Nossa

Senhora da Penha. O centro histórico da cidade se transforma em área de comércio

informal e como o fluxo de pessoas é intenso, os vendedores ambulantes fazem de tudo

para chamar a atenção dos visitantes, oferecendo roupas, produtos importados, mas,

também lembranças da festa como santinhos, terços, camisetas com imagem da

padroeira etc.

O lugar que antes era vivido pelos moradores com tranqüilidade é apropriado por

“barraqueiros”, provenientes de vários lugares, que pagam impostos à Prefeitura para

poder comercializar seus produtos e disputam as principais ruas.

Apesar de se tratar de uma festa religiosa, a tradicional festa de Nossa Senhora da

Penha incorporou novos comportamentos, vinculados ao consumo, que em nada se

relacionam com a festa original. Hoje, a festa é cercada de representações sagradas e

profanas que incidem no modo de ver e de compreender o mundo da comunidade local,

modificando-o.

A festa de Nossa Senhora da Penha, mesmo com todas as mudanças, ainda

representa um momento de devoção, diversão e lazer, segundo os depoimentos de

romeiros e pessoas das diversas cidades e da zona rural que participam todos os anos da

referida festa, a exemplo de Dona Luzia, dentre outros entrevistados durante a festa

realizada em 2006.
[...] embora também ocorram coisas desagradáveis como brigas, roubos e
bebedeiras, esta é uma festa popular muito animada e bonita. Por isso,
apesar de todas as dificuldades venho todos os anos participar da romaria
com a família, depois passamos o dia na igreja e nas barraquinhas e
voltamos para casa no final da tarde (Depoimento de Dona Luzia em 07
/09/2006).

A festa, realizada anualmente, é, dentre outras coisas, uma maneira de

homenagear a memória evidenciando as lembranças que foram guardadas, lembranças
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estas construídas, reconstruídas e ressignificadas, mas que mantêm os traços

significativos responsáveis por garantir durante séculos a identidade do grupo.
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HABITAÇÃO EM GOIÂNIA: UMA PERIODIZAÇÃO DO PROCESSO.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa fazer uma análise da forma de crescimento da cidade de Goiânia,

através do plano diretor e das diferentes formas de especulação imobiliária que aconteceram durante

o desenvolvimento e crescimento da cidade, levando aos graves problemas sociais e ambientais que

hoje ocorrem, além de Goiânia, também nas cidades que fazem parte de sua região metropolitana.

Na cidade de Goiânia alguns aspectos são considerados relevantes para a formação e

consolidação do processo de zoneamento e loteamentos urbanos. A mudança da capital de Goiás foi

planejada e inaugurada nos anos 30, por Pedro Ludovico Teixeira. O que teria acontecido em um

período aproximado de 70 anos para que Goiânia conseguisse essa forma atual do espaço urbano?

O crescimento urbano de Goiânia está relacionado com os períodos cronológicos e com

outros aspectos urbanos, que nos faz refletir o número de bairros em Goiânia (em torno de 500) e a

quantidade de lotes vagos (119.000 lotes atualmente), outros pontos também devem ser analisados:

· Apropriação diferenciada do território de acordo com a renda;

· Preços de moradia de acordo com localização do bairro;

· Com lotes regulares e irregulares;

DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO URBANO – UM BREVE HISTÓRICO

O período compreendido entre 1930 e 1947 foi marcado pelo controle e regulamentação do

planejamento urbano inicial feito por Atílio Correa e Lima. O agente propulsor desse

desenvolvimento foi o Estado. Houve também um elevado crescimento populacional devido

principalmente aos fluxos migratórios causados pela mudança da capital.

Já o período de 1947 e 1980 é marcado pelo crescimento desordenado de Goiânia na qual o agente

propulsor do desenvolvimento não é mais o Estado e sim proprietários de terras, imobiliárias e

incorporadoras. Ocorre o inicio do boom do crescimento populacional de Goiânia e abandono das

políticas de planejamento feitas pelo Estado na construção inicial da cidade. Em 1947 surge o 1°

Código de Edificações de Goiânia (Lei de Zoneamento, Lei de Uso e Ocupação do Solo).

Acontecem vendas de lotes e glebas sem infra-estrutura básica e a reserva de lotes vagos para futura

especulação imobiliária. Há também áreas vazias reservadas nos setores Central, Oeste, Bueno e

Marista para construção de moradias para população de renda média e alta. Também nessa época
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que surgem os loteamentos clandestinos que foram avançando sobre a zona rural nas regiões Norte

e Noroeste. O Estado adquire terras como por exemplo na região Noroeste para moradias para

população de baixa renda e em bairros como Vila União, Novo Horizonte, Vila Redenção,

Alvorada, Conjunto Caiçara, etc, tentando resolver alguns problemas sobre o déficit de moradia em

Goiânia. O crescimento desordenado provoca segregação social em sentido a periferia da cidade,

em oposição a verticalização na região central provocada pelos edifícios da classe média.

De 1980 até hoje o agente especulador está sendo o Estado e as mobiliárias/construtoras.

Ocorreram ocupações irregulares e sem infra-estrutura básica como a da fazenda Caveirinha/ São

Domingos que deram origem a bairros como: Jardim Esperança, São Domingos, Fim Social, Bairro

Vitória, Vila Mutirão, etc. O Estado fez regularização e urbanização de algumas áreas de posse

urbana, assentou população de baixa renda sem moradia como os 160 apartamentos feitos pela

prefeitura no Jardim Goiás I.

Ocorrem hoje em Goiânia algumas áreas de expansão urbana como a expansão urbana para

região Sul, exemplo do Jardim Goiás e o surgimento dos condomínios horizontais, mostrando essa

nova tendência das grandes cidades que geram uma serie de acontecimentos urbanos como a

segregação social.

O PLANO DIRETOR NA CIDADE DE GOIANIA

A história demográfica de Goiânia teve inicio em 1933, a partir das obras de implantação da

cidade, que atraíram grande contingente de operários, constituindo uma população flutuante, sem

famílias e sem raízes locais. com predomínio de funcionários públicos, comerciantes, especuladores

imobiliários e remanescentes da fase de construção.

A população do município chegou a 48.166 pessoas em 1940 e a 53.389 pessoas em 1950,

das quais 40.333 na área urbana, superando o planejamento inicial que previa para essa uma

população de 50.000 pessoas.

Até 1950, Goiânia cresceu e se desenvolveu basicamente de acordo com o Plano de

Urbanização de 1938, isto em função de que o Estado detinha o controle do uso do solo, parcelando,

comercializando e doando os terrenos através do Departamento de Terras.

As migrações para Goiás e para o Centro-Oeste nessa fase objetivavam um destino rural e,

nesse contexto, Goiânia assumiu caráter de cidade de fronteira, recebendo pessoas de todas as partes

e em busca de oportunidades.. Em 1960, chega a 150.000 habitantes com grande crescimento da

população urbana, que alcançou 133.462 pessoas; em 1964, a cidade salta para uma população de

260.000 habitantes. Vários fatores, de forma direta, contribuíram para acelerar o crescimento da
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população. Por exemplo, podemos citar: a chegada da ferrovia; a política da interiorização do

governo Vargas (1951 - 1954); a inauguração da represa do Rochedo, que permitiu a iluminação

pública (1955) e, posteriormente, a primeira etapa da Hidroelétrica de Cachoeira Dourada (1959); a

construção de Brasília (1954- 1960); a pavimentação da rodovia BR-153 (1959);

Do ponto de vista da estrutura urbana, esta fase se caracteriza por um processo de intensa

concentração dos espaços urbanos. Na década de 1960, inicia-se o processo de verticalização de

Goiânia, que ocorreu de maneira rápida e relativamente ordenada nos primeiros anos, embora as

normas vigentes na época fossem omissas quanto à construção de edifícios. Essa verticalização

causou também a expansão horizontal dos bairros periféricos como áreas de habitação das famílias

de menor renda, resultando numa densidade relativamente baixa para o conjunto da cidade.

Com a criação do BNH em 1964, foi possível construir, a partir de 1967, vários conjuntos

habitacionais, esta foi também uma fase de grandes obras da construção civil, como o Estádio Serra

Dourada, o Autódromo Internacional e o Ginásio Rio Vermelho. Mas o fato mais importante no

final da década de 1960 foi a contratação da firma SERETE Engenharia S/A para elaboração do

Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia - PDIG.

A participação do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim nas definições das diretrizes e

propostas para o espaço físico de Goiânia foram decisivas e marcaram daí para frente toda a

expansão e formação do espaço urbano da cidade, Usando a já conhecida metodologia da

SERFHAU, Jorge Wilheim identificou em Goiânia a habitação como "Força Agente" do

desenvolvimento e expansão na cidade. Wilheim começou identificando a “dominância dos

aspectos especulativos”, o “crescimento vertiginoso”, a “carência de habitação”, fruto dos

acontecimentos ocorridos na fase anterior. Concluiu como proposta-síntese que "planejar Goiânia

significa fundamentalmente utilizar conjuntos habitacionais como força indutora de adensamento e

expansão urbana".

Jorge Wilheim constatou que o desenvolvimento continuo para Oeste e Sudoeste seria

necessário, para não criar uma situação institucional difícil de conurbação com o município vizinho

de Aparecida de Goiânia, No entanto, propôs um corpo legal de normas urbanas, das quais a de

loteamento foi a que causou maior impacto e cuja aplicação favoreceu a expansão urbana ao sul da

cidade, viabilizando a conurbação com Aparecida, ao sul, justamente o que se pretendia evitar.

A Lei n. 4.526, de 31/12/71, em vigor até hoje, viabilizou a aprovação e implantação regular

de somente dois loteamentos nos últimos 20 anos, no município de Goiânia, enquanto os densos

conjuntos habitacionais e a verticalização intensiva de algumas áreas criaram lugares, (entendidos

como espaços ocupados) concentrados em vários pontos da periferia de Goiânia. Ambos

financiados pelos mesmos agentes do S.F.H. e tendo como característica principal, o adensamento
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junto a precária infra-estrutura existente. Eram situados em bairros já ocupados, no caso da

expansão vertical, implicando em onerosas renovações urbanas, ou deslocados em relação à malha

urbana, o que agravava os custos de infra-estrutura, Prevaleceram neste período, os grandes

empreendedores mobiliários da área da construção civil e fundiários, com livre trânsito junto á

administração estadual.

Para aqueles empreendedores imobiliários que estocaram lotes urbanos na fase anterior,

restou a doação, via negociação com o poder público, de áreas para grandes equipamentos urbanos,

que no seu rastro levavam o asfalto e outras infra-estruturas importantes. A cidade se fragmentou,

segregada por classes de rendas. Cada conjunto, cada prédio, para uma faixa de renda, O Estado,

que com sua ação deveria implantar os serviços necessários para articular estas ocupações, passou a

construir suas infra-estruturas nos loteamentos vazios estocados na fase anterior, com o argumento

de construir estádios, autódromos, prédios públicos e outras edificações de grande porte. Assim,

com esta aliança, prevalecem os interesses do empreendedor imobiliário, ideologicamente

convertidos em política habitacional para a população de baixa renda e outros empreendimentos

afetos à produção imobiliária.

Na Segunda Fase, até 1950 (a "Criação do Lugar"), o Estado e o empreendedor imobiliário

se confundiam como única instituição. Na Terceira Fase, até 1964 (a “Ampliação do Espaço"), o

empreendedor imobiliário predomina no ramo fundiário de loteamento, havendo a expansão do

espaço urbano, sem a definição de lugares além do pioneiro.

De 1964 a 1975, na Quarta Fase, acontece a industrialização da construção civil e o empreendedor

imobiliário se especializa. Assim como na Terceira Fase, O Estado retoma o financiamento, através

do S.F.H e seus agentes. O lote é produzido junto com a casa. Há, simultaneamente, uma

verticalização da cidade e com edificações pioneiras, com menos de vinte e cinco anos de vida útil.

Há uma concentração na criação de lugares sem grandes expansões do espaço.

Apartamentos para a classe média, próximos ao centro e em setores com infra-estrutura, e

conjuntos habitacionais para a classe média-baixa na periferia distante, caracterizando a expansão

urbana com a classe mais pobre, que intensifica o processo de invasão em áreas pública ou menos

consentida por parte do Estado. Infelizmente, são os fundos de vale os primeiros a serem ocupados

e em 1975 já era significativo o número de posseiros, atingindo cerca de 25% da população.

A CIDADE ATUALMENTE
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Apesar de Goiânia ter uma indústria de construção civil bem desenvolvida, a falta de capital

próprio para produzir habitações fez com que a maior parte das empresas dependessem de

financiamentos através dos agentes financeiros e condicionados pelas especificações e programas.

Esses programas servem á construção de apartamentos e casas populares para famílias com

renda de ate cinco salários mínimos.As unidades tem de um a três quartos e se situam em edifícios

de apartamentos ou conjuntos habitacionais. Esse tio de empreendimento atende a uma parte

importante da demanda de habitação em Goiânia, de um grande numero de famílias que se

desdobram para comprar suas moradias.

A produção individual de moradias é dificultado por causa do baixo poder aquisitivo de uma

expressiva parte da população, pela instabilidade dos preços dos materiais de construção e pelas

dificuldades existentes para a obtenção de financiamentos. A construção própria acontece porque as

famílias não têm condições de comprar os imóveis oferecidos no mercado, não aceitam a idéia de

morar em edifício de apartamentos ou não querem depender de financiamento. Muitas compram os

terrenos e depois constroem segundo suas possibilidades.

As construções em mutirão ou por etapas são alternativas para a população dos bairros de

periferia e invasões, e ocorrem com significativa freqüência. Cabe ressaltar ainda que, nos últimos

dez anos, grande parte da população de mais baixa renda se estabeleceu nos municípios vizinhos de

Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. As habitações nessas áreas são em geral

produzidas individualmente e há uma pequena parte produzida através de consórcios de moradias e

conjuntos habitacionais. A grande maioria dessa população é dependente de Goiânia, através de

seus empregos ou uso dos serviços da cidade.

Existem diferentes interpretações para se classificar déficits e superávits habitacionais. Há o

conceito de que se enquadra no déficit qualquer tipo de moradia que não proporciona conforto aos

componentes de uma família. Outro conceito é de que o déficit se refere apenas ás moradias de

condições sub-humanas. Por vezes se considera também que há superávit no setor habitacional

porque existem imóveis para comercialização em geral ofertados pelas empresas, e não há

compradores suficientes. A situação de Goiânia é efetivamente de déficit habitacional, que vem

crescendo rapidamente nos últimos anos.

O problema do déficit em Goiânia esta ao lado do problema do emprego e envolve

essencialmente a qualidade e as condições das habitações. Um aspecto correlato desse déficit é o

relativo desordenamento da ocupação em muitos bairros periféricos e a fixação de muitas famílias

nos municípios limítrofes.

Os problemas habitacionais presentes em Goiânia repetem-se na maioria das cidades

brasileiras. O Banco Nacional de Habitação (BNH), foi criado com o intuito de inaugurar um novo
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caminho para a solução do problema de habitação no Brasil, proporcionando amplo financiamento

para a construção de moradias.

Os problemas vêm se tornando mais graves e abrangentes na medida em que a população

cresce e, sobretudo, em que há grandes deslocamentos para as cidades. Nesse contexto, o problema

da habitação não esta isolado, pois se alia aos problemas de transporte, saneamento, saúde, etc., e da

monopolização, especulação e altos custos do solo urbano.

OS MOVIMENTOS SOCIAIS

Projetada em 1933 para uma população de 50 mil pessoas, Goiânia, capital do Estado de

Goiás, possui hoje quase 1,1 milhão de habitantes, segundo dados do Censo 2000 do IBGE, e um

índice de urbanização de mais de 99%.

Não obstante, a cidade possui uma característica que a aproxima de tantas outras espalhadas

pelo Brasil. Trata-se do grande volume de ocupações irregulares - ambiental, urbanística ou

legalmente - as chamadas áreas de posse, denominação local para este tipo de assentamento. Estas

ocupações estão majoritariamente instaladas em áreas públicas.

Abandonada à própria sorte, uma grande parte dessa população sofre as conseqüências dos

desmandos do Estado brasileiro nas últimas décadas no que diz respeito a políticas públicas que

permitam o acesso ao solo urbano. Dessa realidade resulta a explosão nas periferias das metrópoles

com um grande número de ocupações ilegais, uma parcela da sociedade que tem sobrevivido com

mínimas condições de infra-estrutura.

A ordenação espacial dessas metrópoles é produto do conflito entre os diversos atores?

Estado, capital imobiliário e movimentos sociais urbanos? Em que esses últimos buscam

alternativas viáveis à ocupação do solo urbano e configuram o espaço urbano das cidades

brasileiras.

Goiânia, apesar de cidade planejada, não fugiu a esta realidade, onde o estado tem

constantemente privilegiado os interesses do capital imobiliário no ordenamento urbano da capital.

Assim, surgem vários movimentos de contestação a esta prática, dentre eles a Sociedade

Habitacional Cooperativa (SHC), que através de uma política associativista busca novas alternativas

de ocupação e uso do solo urbano.

As alternativas de luta em prol da habitação são plurais. Sem tetos de todo o Brasil tentam

solucionar o desabrigo ocupando prédios e casas vazios. Em geral, entram em edifícios

abandonados pertencentes ao governo ou empresas públicas.
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Já para integrantes da associação paulistana Viva o Centro, a saída seria, no caso de São

Paulo, a construção de prédios nos galpões e fábricas abandonados na região central, o que não

interfere nos imóveis vazios e especulação imobiliária.

Entretanto, o que parece ser a iniciativa melhor sucedida até o momento é a criação do

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), proposta pela sociedade organizada, que

entrou em vigor em 2006, quando o recurso à disposição para habitação era de R$ 1 bilhão,

destinados a programas para a população de baixa renda. No entanto, para 2007, o cenário piorou: o

orçamento deste ano prevê apenas R$ 458 milhões, o que tem causado protestos por partes de

ONGs e movimentos sociais.

Por parte do governo, apesar do foco na expansão da indústria e comércio, o Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC), proposto para o período 2007/2010, busca legitimar o discurso

de “crescimento com distribuição de renda”, incluindo um eixo apelidado de “infra-estrutura

social”, cuja principal aposta são os investimentos em habitação e saneamento. A expectativa é

atender quatro milhões de famílias com aquisição de terrenos, construção e reforma de casas e

urbanização de áreas precárias como favelas.

A maior parte das pessoas que precisa de casa no país tem renda familiar até três salários

mínimos, ou seja, insuficiente para assumir as prestações da casa própria: “Quase 90% das vítimas

do déficit estão nessa faixa de renda e por isso as políticas públicas devem atingir principalmente

essa camada populacional.

CONCLUSÃO

Os processos consecutivos de construção e expansão urbana, no papel de sucessivos

governos e agentes imobiliários, bem como os diversos grupos sociais nela existente provocaram

impactos no crescimento do espaço urbano de Goiânia.

É impossível negar que o processo de modernização incompleto deu à Goiânia a

condição de metrópole, gerando mudanças em sua demografia e no processo de uso do

solo. A desigualdade social recriou a periferia da cidade e estimulou os processos de

ocupação com a presença dos movimentos sociais.
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A segregação socioespacial se apresenta, pois, como um vetor da constituição dos interesses

capitalistas sobre o espaço; em que a desigualdade social e de renda se colocaram como um

desdobramento do processo de modernização conservadora, bem como a resistência, isto é, a luta

pela moradia como ingrediente da preservação da vida e da boa convivência.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho abordará o espaço urbano de Goiânia com direção mais aprofundada no

setor Residencial Morada do Bosque, localizado na Região Norte. O enfoque central é investigar as
realidades dos moradores das áreas periféricas da Região Norte da cidade.

O Residencial Morada do Bosque foi construído em Abril de 1989. A área em que se
situa foi comprada pelo Estado com o intuito de atender as necessidades de moradia de funcionários
do INCRA( Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). As construções foram realizadas
com recursos de financiamentos feitos pela Caixa Econômica Federal para os funcionários.

Já no primeiro ano, terminada a construção das casas, poucas famílias dos funcionários
residiam no local. Essas famílias venderam suas casas e compraram outras em diferentes bairros. O
motivo das vendas das casas era a localização do Residencial Morada do Bosque, uma vez que a
Localização longe do centro da cidade, de bancos, casas lotéricas, escolas, creches e comércio em
geral, além do transporte coletivo que não atendia a população residente.

Essa realidade é compatível com o desenvolvimento do espaço urbano goianiense que é
marcado pela criação de lugares fora da área urbanizada voltados para as camadas de baixo poder
aquisitivo, como o caso enunciado. As periferias são ocupadas por essas camadas de modo que as
áreas centrais, mais equipadas com as benfeitorias urbanas, permaneçam protegidas para o usufruto
dos mais ricos.

Dessa forma, a cidade aparece como um bem material em que morar depende do quanto
o indivíduo pode pagar. Carlos( 1994) explica da seguinte forma:

[...] as classes de maior renda habitam as melhores áreas, as mais centrais, ou as
abandonam (no caso das grandes cidades onde afloram seus aspectos negativos
como poluição, barulho, congestionamento) em busca de lugares mais distantes do
centro, em busca de um novo modo de vida em terrenos mais amplos, arborizados,
silenciosos, e com maiores possibilidades de lazer. À parcela de menor poder
aquisitivo da sociedade resta as áreas centrais, deterioradas e abandonadas pela
população de alto poder aquisitivo, ou ainda a periferia, logicamente não a
arborizada, mas aquela onde os terrenos são mais baratos, devido à ausência de
infra- estrutura, à distância das “zonas privilegiadas” das cidades, onde a
possibilidade de autoconstrução, a casa construída em mutirão... (1994: 89).

* Graduandas em Geografia pelo Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da Universidade Federal de Goiás.

** Orientador – Professor Doutor do IESA/UFG. eguimar@hotmail.com
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O Residencial Morada do Bosque é mais um bairro dentre vários que abriga a população
desprovida de condições para morar em áreas centrais, submetendo seus habitantes a um isolamento
em relação aos serviços que a cidade oferece.

Segundo reflexões apresentadas, os objetivos da pesquisa serão investigar a realidade
sócio- espacial no Residencial Morada do Bosque, pertencente a Região Norte de Goiânia,
caracterizando a forma de habitação, a acessibilidade, a desigualdade, o uso do solo e as
representações de moradia por parte da população residente; interpretar a moradia na periferia na
Região Norte de Goiânia, identificando as implicações de residir em áreas de expansão urbana
afastadas do centro da cidade; e perceber as subjetividades desenvolvidas pelos moradores sobre o
lugar.

A intenção de executar esse trabalho deu- se pela necessidade de se compreender a
forma, as relações e os efeitos de morar na periferia, especificamente na Região Norte de Goiânia.

Os pressupostos metodológicos que deram início a essa pesquisa baseaream-se na
criação de problematizações acerca do objeto pautado. Após as problematizações, foram elaborados
os motes de análises feitos por diversos autores, como por exemplo, de Ana Fani Alessandri Carlos,
Eguimar Felício Chaveiro, Tadeu Pereira Alencar Arraios; posteriormente os estudos foram
direcionados ao Residencial Morada do Bosque.

Os dados apresentados no texto foram obtidos através de fontes levantadas sobre a
habitação se constituir na periferia e a dificuldade de vida em uma metrópole. A busca de fonte se
deu de diferentes maneiras: incursão em bibliotecas buscando vários autores e livros com
composições distintas; busca em sites na internet para ter acesso a materiais não encontrados na
biblioteca; reuniões com orientador; diálogo aberto com moradores do bairro a ser pesquisado.
Após levantamento das fontes, foram selecionados e analisados textos que nos permitiam visualizar
o contexto em que a pesquisa estará enfocada.

Os estudos acerca do tema nos possibilitaram elaborar um roteiro de entrevista que
posteriormente foi feita com a população. As análises das entrevistas nos ajudaram a compreender
melhor como se dá a moradia, verificando o perfil do morador do bairro e sua representação de
moradia.

1- O ESPAÇO URBANO E A DESIGUALDADE SÓCIO- ESPACIAL
O espaço urbano apresenta - se de forma fragmentada. É ocupado por diferentes

classes que têm a responsabilidade pela sua produção e organização. A cidade se mostra
desigualmente e injustamente produzida e apropriada. Injustamente porque na sua produção não se
privilegiam os mais necessitados, ao contrário, os privilegiados são exatamente os que possuem
condições favoráveis ao desenvolvimento do espaço urbano.

A classe dominante além de boas condições ainda faz o direcionamento do poder
público. Assim é a grande responsável pelas diretrizes da configuração espacial. Induz o poder
público ao desenvolvimento e incremento dos lugares que reside. Por isso a desigualdade na cidade
é expressa nas moradias, na cultura, no modo de vida dos indivíduos e nos tipos de lazeres.

Essa desigualdade é proveniente do fato de que o espaço urbano torna-se uma
mercadoria na sociedade capitalista. Já que a ocupação da cidade depende de quanto se pode pagar,
as distintas classes se apropriam diferentemente da cidade, gerando assim a desigualdade sócio-
espacial.

Para aqueles que não podem pagar o solo das áreas bem localizadas são relegados
áreas distantes e áreas de risco. Sobre isso Gomes (2005, p.31) afirma “A capital goiana possui,
segundo dados da Companhia de Obras e Habitação do Município – COMOB (2004),
aproximadamente sete mil famílias vivendo em 41 áreas de risco”.

A melhor localização, e consequentemente o pedaço de terra mais valorizado é
determinado pela infra- estrutura, equipamentos coletivos, rede de transporte e locomoção.

2- A REALIDADE DE GOIÂNIA
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No Brasil ocorre uma acelerada urbanização devido a uma mudança no padrão
territorial brasileiro e em função de sua economia, que atuou fortemente na demografia urbana do
país, tecendo tipos de cidades com problemas sociais enormes e difíceis de serem administrados.

Em Goiânia esta situação também vem ocorrendo e a cada dia a cidade recebe mais
migrantes, em busca de melhores condições de vida. Desde sua criação Goiânia apresenta-se como
um espaço expressivo das desigualdades sociais.

Os migrantes vindos pela e para sua construção não encontraram lugar no centro para
se fixarem, então passaram a ocupar ás margens das áreas urbanizadas e planejadas. Após a
constatação de que vários migrantes estavam morando em terrenos desregularizados, o governo do
Estado implantou bairros voltados para os que não podiam pagar pela terra na zona urbana.

Ocorreu na metrópole goianiense uma divisão em duas esferas: inclusão e exclusão. A
primeira refere-se a locais dotados de plena infra-estrutura, com bairros ocupados pelas camadas de
média e alta renda e os condomínios fechados que, apesar de estarem dispersos na cidade, contam
com toda urbanização necessária á qualidade de vida.

Se por um lado as zonas de inclusão gozam de boa infra-estrutura e de serviços
públicos e privados, por outro lado as zonas de exclusão são desprovidas e carentes destes. E esta
zona de exclusão em sua maioria é ocupada pelos bairros da Região Norte e Noroeste.

Assim, a desigualdade espacial em Goiânia se manifesta em espaços de inclusão e de
exclusão, os quais denunciam a desigualdade social de uma sociedade dividida em classes.
CHAVEIRO(2001, p.221-223) apud CORREIA (2004, p.49-50):

...Enquanto que o norte apresenta na ocupação, inclusive por dispor de objetos que
ocupam grandes áreas, como a fabrica da Antártica, a área do Campus II da
Universidade Federal de Goiás, a Fabrica da Arisco, o Aeroporto de Goiânia e,
ainda, a área de risco ladeando o Rio Meia Ponte... o fato de o norte dar guarida às
indústrias de maiores portes da cidade, cumpre o que esta determinado no plano
urbanístico da cidade... o baixo valor do solo urbano uma vez que a valorização
mirava-se para a faixa sul da cidade, muitos loteamentos da década de 80 e
desenvolvidos atualmente, são ocupados por sujeitos de rendas baixas.
Configurado-se nessa mescla de classes sociais, rendas e categorias, a paisagem do
norte tende a ter um desenho caótico e uma assistência infraestrutural debilitada.
(2001:221-223).

Conforme a reflexão do autor a desigualdade sócio-espacial em Goiânia tem sido
identificada de forma mais acentuada dentro do contraste norte/sul. Na Região Norte a infra-
estrutura é debilitada e habitada pela população mais pobre de Goiânia, enquanto a Região Sul vem
aumentando a concentração das camadas de média e alta renda.

A Região Norte em apenas três anos recebeu mais de vinte mil migrantes pelos
mesmos motivos: queriam apropriar-se dos baixos valores dos lotes. Em entrevista feita aos
moradores do Setor Morada do Bosque, foi constatado que grande parte dos moradores é migrante
de diversas cidades:

Eu vim para Goiânia em 1993, morava em Anápolis. Aí eu vim pra vê se eu
arrumava um emprego bom e meus filhos pudessem estudar e ter uma formatura
(entrevistado A).
Eu vim para Goiânia há três anos atrás...pra ver se crescia na vida. Eu morava em
Pernambuco, numa cidade no interior e lá as coisas era muito difícil porque não
tinha emprego e nem oportunidade pra gente estudar. Aí tem um colega que
conhecia de lá que veio pra cá e conseguiu trabalho e fez até um curso de
computador e hoje ta trabalhando e ganhando bem. (entrevistado B).
Eu vim pra cá porque queria trabalho. Todo mundo fala de Goiânia, que aqui tem
muita oportunidade. E pra fica em interior não dá não porque a gente acaba se
acomodando e não segue profissão nenhuma. Eu tenho meus irmãos que vieram
pra cá e conseguiram emprego, eu precisava vim também pra tentar. E no ano que
resolvi vim mesmo meu irmão já tinha arrumado pra mim lá na loja que ele
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trabalha e eu estava desempregado lá em Riacho de Santana, na Bahia... Eu vim pra
Goiânia em 1998. Morei no Guanabara mas o aluguel lá tava ficando muito caro aí
vim aqui pro Morada (entrevistado C).

Setores situados próximos as áreas centrais valorizam-se a partir da expansão urbana
provocada pelo crescimento econômico e demográfico. Então camadas da população de menor
poder aquisitivo se deslocam para setores em direção aos novos bairros periféricos, onde o valor da
terra, ou seja, o solo urbano ainda não sofreu processo de acumulação. Essa é a realidade do
Residencial Morada do Bosque.

3- O RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE: UMA ANALISE DE SUA PAISAGEM
O Residencial Morada do Bosque fora criado a fim de atender demandas por moradias,

não de pobres, mas de funcionários do INCRA(Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária).

O setor por não apresentar condições de habitabilidade já que localiza- se longe das
áreas centrais e possuidoras de serviços oferecidos pela cidade, foi ocupado pela população mais
necessitada. Como funcionários do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
possuíam condições de morar em lugares mais centralizados, por isso venderam suas casas.

Figura 1: imagem de satélite do Residencial m orada do Bosque

Fonte: Google earth, 2007.

Todas as casas foram criadas em um mesmo padrão, com um quarto, um banheiro e
uma sala/cozinha. Hoje as casas do Residencial Morada do Bosque são bem diferentes, pois
passaram por reformas e ampliação.

Só existe uma casa em todo o setor que não foi reformada ou modificada desde sua
construção. O dono é ainda um funcionário do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária) que, segundo informações do antigo presidente da associação dos moradores
(antigo porque hoje o bairro não possui mais a associação, sendo o ex presidente ainda a pessoa
responsável por dar as informações e resolver os problemas da comunidade) não vende, aluga ou
faz a doação do imóvel. Ele relatou-nos que por várias vezes tentou negociar, mas o dono do imóvel
diz não que não pretende alugar porque o aluguel é muito barato e não quer vender pois espera a
valorização do local. Observando as fotos 1 e 2 temos os dois tipos de casas.

Foto 1:Perfil da residência que ainda se encontra no formato original
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Autores: Rabelo, Jocelane B., Gama, Daniele P. C., 2007

Foto 2: Casa reformada

Autores: Rabelo, Jocelane B., Gama, Daniele P. C., 2007
A população pobre não possuindo alternativa a não ser morar distante do centro, dos

serviços básicos, em locais com pouca ou nenhuma opção de lazer, enfim aqueles longe das
condições de melhor qualidade de vida apropriam-se das áreas periféricas.

Dessa forma, grande maioria da população de baixa renda é expulsa do centro para as
periferias, por estar lá o terreno que pode pagar (seja alugada ou comprada). Mesmo existindo
inúmeros terrenos vazios em zonas bem servidas de equipamentos sociais e estruturais não atendem
a estas populações por estarem a serviço do capital imobiliário. É o caso do Jardim Goiás, na
Região Leste de Goiânia. Neste sentido, GOMES (2005, p.33) afirma “a condição social determina
o fato de ser ou não excluído no espaço que, por sua vez a posição espacial, influenciará nas
possibilidades de mudança daquela condição social”.

O Residencial Morada do Bosque, assim, se apresenta como um setor que abriga
aqueles que não possuem condições de renda para morar em outros bairros. Mesmo os moradores
estando satisfeitos em possuírem uma casa para morar quando perguntamos se queriam morar, em
outro bairro todos responderam que gostariam, devido à distância e à despesa que reservam ao
transporte coletivo, já que a maioria das vezes que saem utilizam, pelo menos, duas passagens de
ônibus.

A respeito da renda dos moradores:
Eu ganho no total do meu serviço na sapataria e aposentadoria uns setecentos
reais...o dinheiro dá pra mim, pra minha esposa e pros meus filhos. Não reclamo
não porque tem tanta gente passando por dificuldades sem emprego, eu tô satisfeito
(entrevistado A).
Uns quinhentos reais dá pra tirar no fim do mês (entrevistado B).
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Como eu agora tô desempregado só minha esposa ta recebendo na casa que ela faz
a limpeza. Ela recebe um salário mínimo, trezentos e oitenta e é registrada, tudo
certinho. (entrevistado C).

Assim, aqueles que possuem melhores condições de se inserirem no espaço urbano,
estando melhores localizados, terão melhores oportunidades de desenvolvimento social e de
vivenciarem a cidade em suas comodidades. Nos diferentes aspectos a localização da moradia pode
facilitar ou dificultar o dia- a- dia dos indivíduos. Tanto para procurar um emprego ou ir para o
local onde estuda ou ainda para um simples parque nas horas de lazer.

Os moradores do Setor Morada do Bosque foram questionados quanto ao tempo que
gastam da casa ao trabalho ou à escola:

Pra chegar lá no meu serviço demoro uns cinqüenta minutos. Mas do ponto lá do
Itatiaia até meu serviço porque se eu for espera o ônibus que passa aqui, que eles
chamam de “alimentador” aí demora mais de hora. Eu nem espero eu vou à pé
mesmo pro Itatiaia e pego o ônibus de lá. Faço uma caminhada pela manhã de
quinze a vinte minutos (entrevistado D).
Daqui de casa até na escola leva uns quarenta minutos porque agora eu mudei de
escola esse ano e pego um ônibus só (entrevistado E).
Eu pego o ônibus aqui perto de casa pra ir pro Itatiaia e de lá pego o
ônibus pra terminal e no terminal pra meu serviço aí demoro um pouquinho porque
esse ônibus vão tudo lotados (entrevistado F).

O Residencial Morada do Bosque não possui linhas de ônibus diretas para outros
bairros. No setor funciona o que chamam de “alimentador”, que corresponde a um ônibus que
abrange na só o setor mais outros três vizinhos. Este ônibus transporta os moradores gratuitamente
até um bairro mais próximo chamado Itatiaia, onde passam as linhas para outros bairros.

O setor possui saneamento básico; as ruas são todas asfaltadas; há a coleta de lixo duas
vezes por semana. No entanto, a insatisfação é comum nas conversas dos moradores. Esta é causada
pela falta de lugares de lazer. Na entrevista os moradores foram questionados se gostam de morar
no Residencial Morada do Bosque e se morariam em outros bairros se tivessem condições:

Eu gosto aqui do Morada. Aqui é muito tranqüilo, a gente pode sair à noite que
não tem perigo. Mas aqui é longe dos lugares pra passear. A gente fica sem o que
fazer aqui, principalmente nos finais de semana que não trabalha...Se eu pudesse
eu morava num bairro mais bem localizado, como a Vila Nova. Mas lá o aluguel
é muito caro (entrevistado D).
Eu queria morar perto de algum shopping. Aqui no Morada a gente não tem lugar
nenhum pra ir. E se for sair tem que espera é hora pra pega o ônibus porque fim
de semana os ônibus custam passar, aí a gente nem anima muito de sair... Eu
sempre vou pro “Banana shopping” lá no centro (entrevistado E).
Olha, hoje...até que eu não reclamo muito de morar aqui não porque tem o ônibus
que a gente pode pegar pra ir pros lugares. Tem asfalto e aqui a gente não sofre
com assalto e violência como em outros bairros que a gente ouve falar. Mas o
que eu acho que ta faltando aqui é um postinho de saúde pra gente porque a gente
não tem e quando precisa tem que ir lá no Itatiaia e lá é tão pequenininho. A
gente fica o dia todo e às vezes nem é atendido só se tiver passando muito mal
(entrevistado F).

Nesta foto aparece a avenida principal do bairro, onde se encontra o comércio.
Foto 3: Avenida principal (Avenida das Planícies)
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Autores: Rabelo, Jocelane B., Gama, Daniele P. C., 2007
Os moradores dentre os aspectos negativos que pontuaram na entrevista o que mais se

destacou foram a falta de lugares para lazer. Todos levantaram esse fator como os motivos pelo qual
mudariam para outro bairro se tivessem condições.

Duas moradoras nos relataram outro aspecto importante no setor:
Eu só não sou satisfeita de morar aqui no Morada porque não tem creche. E tem o
espaço reservado pra fazer a creche, mas os políticos nem interessam em fazer
nada pra gente se não for ano de eleição...Pra ir trabalhar eu tenho que deixar
minha filha com minha sogra lá no Residencial Campus. É difícil porque tenho
que sair de casa antes do Sol nascer. E eu ainda tenho sorte de ter uma sogra
muito boa pra mim que não importa de olhar minha filha (entrevistada G).
Aqui no Morada tá precisando é de fazer creche e escola porque os filhos da
gente não têm onde ficar pra gente ir trabalhar. E hoje em não é todo mundo que
tem marido pra sustenta a casa. Eu mesma sou mãe solteira e tenho dois filhos. O
pai não quer nem saber, tem a vida dele lá e não tá nem aí pros filhos e eu tenho
que me virar pra colocar comida dentro de casa. Ainda bem que tenho minha mãe
que ainda me ajuda (entrevistada H).

Quando foi feito a planta do Residencial Morada do Bosque, as áreas que seriam
construídas uma creche, escola e um posto de saúde foram reservadas. No entanto após muitos anos
a área continua vazia servindo para depósito de lixo e entulhos. Como pode ser visto na foto a
seguir

Foto 4: Área destinada a construção da creche, escola e posto de saúde.

Autores: Rabelo, Jocelane B., Gama, Daniele P. C., 2007

As representações expostas aqui expressam as dificuldades que os moradores do
Residencial Morada do Bosque enfrentam no seu dia- a- dia, seja pela demora do ônibus, ou pela
falta de creche, escola e posto de saúde, mas principalmente por não terem próximo às suas
moradias um lugar de lazer, onde possam dançar, passear, conversar, marcar encontros, namorar e
brincar. Ter uma casa para descansar depois de um dia de trabalho ou estudo é uma das
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necessidades mais fundamentais e básicas do ser humano, mas não é o suficiente. É preciso viver, e
já que estamos falando do espaço urbano, é preciso viver a cidade, suas benfeitorias e facilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa que se apresentou focando o Residencial Morada do Bosque destacou o

contexto da organização sócio-espacial no espaço analisado e apresentou as singularidades vistas,
do cotidiano e dos símbolos transitados pelos sujeitos que o ocupam.

Procuramos demonstrar a prática desigual do Estado em sua inter-relação com a
sociedade. Esta prática atende aos interesses das classes dominantes, dispostas a pagar altos preços
pela melhor localização dentro da cidade. Assim, ao privilegiar um dado lugar com infra-estrutura
necessária, o Estado reforça a desigualdade social entre as classes e intensifica a produção desigual
do espaço urbano, fazendo com que os lugares sejam valorizados de forma distinta, proporcionando
uma apropriação diferenciada.

O modelo desigual adotado pelo Estado estimula a especulação favorecendo o capital
imobiliário. Desse modo, reforçando a condição social de carência dos seus moradores, que estão
afastados de equipamentos de educação, lazer e saúde, sendo elementos indispensáveis para a
dignidade humana que compõe a moradia. Ou seja, o morar não é apenas ter um teto, mas ter
condições e acesso aos serviços e infra-estrutura adequada.

Através desta pesquisa constatou-se que a moradia na periferia apresenta vários
problemas, desde o descaso do Estado com os moradores à acessibilidade da população aos serviços
que a cidade oferece. No entanto, nas entrevistas e conversas, os sentimentos e ressentimentos dos
moradores por não terem o direito ao lazer, a não ser se se submeterem a um deslocamento que gera
maiores gastos e perda de tempo foram os mais expressivos.
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Segregação sócio espacial: os condomínios horizontais fechados em Uberlândiaiv

Diego Nogueira BOTELHO – IESA/UFG – dnbotelho@yahoo.com.br

Introdução
O elevado crescimento econômico brasileiro na década de 1970 fez com que os grandes

centros urbanos brasileiros sofressem um boom populacional, com isso análises enfatizam, em
geral, o fenômeno da metropolização e do crescimento das grandes cidades.

É nesse âmbito que cresce a importância das cidades médias ou de porte médio, que de
acordo com Sposito (2006) “cidades de porte médio” podem ser definidas como sendo aquelas que
têm entre 50 mil e 500 mil habitantes. Entretanto, nem todas as “cidades de porte médio” são, de
fato, cidades médias, pois para serem assim conceituadas há que se verificar mais elementos que os
indicadores demográficos e analisar a magnitude e diversidade dos papéis desempenhados por uma
cidade no conjunto da rede urbana. Assim, atribui-se a denominação “cidades médias” àquelas que
desempenham papéis regionais ou de intermediação no âmbito de uma rede urbana, considerando-
se, no período atual, as relações internacionais e nacionais que têm influência na conformação de
um sistema urbano.

Apesar disso, não existe um consenso sobre a utilização dessas duas noções e seus
parâmetros no Brasil, já que do ponto de vista funcional da rede urbana, as cidades médias são
consideradas como “cidades intermediárias”, ou seja, aquelas de posição intermediária na rede
urbana, superiores aos centros locais e inferiores aos centros metropolitanos (Braga, 2004). Essa
abordagem, embora rica é muito ampla, pois engloba cidades com realidades muito díspares, além
de ser difícil de operacionalizar, pois implica estudos atualizados da composição da rede urbana.

Devido a essas dificuldades, a definição de cidades médias não se vincula apenas à
classificação por porte populacional, já que as transformações “alavancadas” pelo processo de
globalização, pelas novas dinâmicas produtivas, pela abertura da economia e inserção em uma
sociedade em rede, ressaltam a importância do território e da urbanização. Esses aspectos, apesar de
acentuar o poder de polarização das grandes aglomerações urbanas, atingem toda a rede urbana e
recoloca em evidência as cidades médias, a partir de meados da década de 1990 (Branco, 2006).

Santos (1998) considera que nos dias de hoje, nas áreas mais desenvolvidas, só poderiam ser
consideradas de médio porte as cidades com mais de 100 mil habitantes:

A partir dos anos 70 parece ser esse (100mil) o patamar necessário para a identificação
das cidades de porte médio em boa parte do território nacional. A expansão e a
diversificação do consumo e a difusão dos transportes moderno, junto a uma divisão do
trabalho acentuada, fazem com que as funções do centro regional passaram a exigir
maiores níveis de concentração demográfica e de atividades (SANTOS, p. 82).

Nesse quadro de indefinição conceitual e constante crescimento, as cidades médias passam a
demonstrar fortes desigualdades entre as classes sociais que a constituem, à medida que a
apropriação do solo urbano se diferencia, conforme o poder aquisitivo de cada indivíduo. Esse
processo é materializado na produção de moradia sob forma de conjuntos habitacionais, favelas,
cortiços, casas auto construídas, de um lado, e de outro, por mansões, condomínios de luxo, etc.

Para Villaça (2001, 46) a segregação é uma determinada geografia, produzida pela classe
dominante, e por meio da qual essa classe exerce sua dominação-através do espaço urbano. A
segregação é um processo necessário, para que haja tal dominação.

iv O presente trabalho encontra-se em desenvolvimento sob a orientação do professor Dr. João Batista de Deus
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Sasken (1991) aponta para emergência de uma “cidade dual”, fruto de transformações em
curso na economia mundializada. A “geografia social” dessas cidades seria dual: por um lado, uma
imensa concentração de riquezas nas classes média e alta, com processos de consumo conspícuo e
da gentrificação residencial e comercial; por outro lado, o aumento da concentração da pobreza e de
decadência física.

A ligação entre desigualdades e espaço urbano não se apresenta mais como no século XIX,
em apenas duas partes, as dos ricos e a dos pobres, mas na forma mais extrema da “cidade
segregada”. A desigualdade hoje se apresenta, segundo Castriota (2003), em quatro aspectos
distintos: um crescimento no número relativo de ricos e pobre; um aumento na distância entre eles;
uma diferenciação cada vez maior, dentro dos grupos, entre os mais ricos e os mais pobres e uma
diferenciação mais aguda dos grupos entre si. Esses quatro aspectos vão se refletir no espaço das
cidades, por meio da articulação das áreas residenciais num padrão marcado pela segregação, cuja
forma mais radical é representada pelos chamados “enclaves fortificados” (Caldeira, 2000).

Desse modo os enclaves fortificados que se espalham por todas as cidades brasileiras e
mundiais, e são definidos segundo Caldeira (2000), como “espaços de residências, consumo, lazer e
trabalho, que são privatizados, fechados e monitorados”. As classes médias e altas utilizam o medo
da violência e do crime para justificar, tanto novas tecnologias de exclusão social, quanto sua
retirada dos bairros tradicionais das cidades.

Conforme destaca Lemos (1994), nas últimas décadas, não só o Brasil, mas a América
Latina passou por mudanças no seu estilo de vida, pautadas no incentivo ao consumo que procuram
assemelhar-se aos hábitos dos norte-americanos. As grandes metrópoles e também as cidades
médias tornaram-se o espaço potencial para a reprodução da lógica de consumo, concentrando não
apenas um grande contingente de consumidores, mas, também, criando formas
geográficas/arquitetônicas que são signos da sociedade de consumo, tais como shopping centers e
os condomínios fechados.

O’Neill (1986) lembra que o condomínio exclusivo representa um rompimento no tempo e
no espaço com a cidade. São espaços que procuram reproduzir uma dinâmica territorial interna que
não é a da cidade, além de tentar criar uma situação de solidariedade, de comunidade harmônica, e
de segurança fora da realidade urbana.

Andrade (2001) assinala que os condomínios fechados não devem ser vistos apenas como
excentricidades. Torna-se necessário compará-los com outras realidades que evidenciem a
diversidade de tipos, a composição social, os tipos de construção e os serviços ofertados.

O processo de segregação acirra cada vez mais a diferença entre os grupos sociais. Por isso,
a habitação deixa de ter seu significado vinculado exclusivamente à necessidade de abrigo e torna-
se uma mercadoria especial, possuindo valor de uso e um valor de troca, o que faz dela uma
mercadoria sujeita aos mecanismos de mercado. Seu caráter especial aparece na medida em que
depende de outra mercadoria especial – a terra urbana (Corrêa, 1995).

Villaça apud Santos (2001,141) observa que...

Especulação imobiliária deriva, em ultima análise, da conjugação de dois movimentos
convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural e a disputa entre as
atividades e pessoas por dada localização. (...) Criam-se sítios sociais, uma vez que o
funcionamento da sociedade urbana transforma seletivamente os lugares, aperfeiçoando-
os às suas exigências funcionais. É assim que certos pontos se tornam mais acessíveis,
certas artérias mais atrativas e, também, uns e outros mais valorizados. Por isso são
atividades mais dinâmicas que se instalam nessas áreas privilegiadas; quanto aos lugares
de residência, a lógica á a mesma, com as pessoas de maiores recursos buscando alojar-
se onde lhes pareça mais conveniente, segundo os cânones de cada época, o que também
inclui a moda. É desse modo que as diversas parcelas da cidade ganham ou perdem valor
ao longo do tempo.

A segregação é um processo segundo o qual, diferentes classes ou camadas sociais tendem a
se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da cidade (Villaça,
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2001 p.142). O mais conhecido padrão de segregação é o centro x periferia, onde o primeiro é
dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e privado, é ocupado pelas classes de mais alta
renda. A segunda, subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos.

Os enclaves surgem então como uma nova forma de habitar, substituindo o padrão centro-
rico/periferia-pobre, caracterizando um novo padrão de segregação e desigualdade social. O
aumento da criminalidade, da violência, a inserção da mulher no mercado de trabalho, se junta à
necessidade crescente de lazer, recreação e a necessidade de manter um contato direto com a
natureza, fazendo com que as classes médias e altas se desloquem para fora do centro, elegendo os
condomínios horizontais fechados como a melhor forma de se “protegerem” da cidade.

É comum relacionar a construção dos condomínios fechados com o aumento dos índices de
violência urbana. Supostamente, os primeiros seriam reflexos, uma reação aos segundos. É senso
comum transformar o crescente desejo por segurança como única justificativa para a implantação
desses empreendimentos nas cidades brasileiras de maneira geral. O aprofundamento a respeito das
questões que envolvem este contexto não deve ser superficialmente tratado. Assim, como
demonstra Caldeira (2000), não basta, apenas, relacionar o crescimento dos condomínios fechados
às informações a respeito do aumento geral das taxas de crimes violentos, de crimes contra pessoa e
contra a propriedade, e associá-las as variáveis sócio-econômicas e de urbanização, para se ter um
quadro geral sobre o assunto.

A crescente busca por habitações em condomínios horizontais fechados não encontra
respaldo somente no crescimento da violência urbana. Essa é apenas uma parte do discurso que
envolve estratégias imobiliárias e de marketing, que persuade os consumidores que são diariamente
bombardeados pela mídia com relatos sensacionalistas sobre crime violentos, ou mesmo, com
análises passionais, exageradas e generalistas a respeito da insegurança dos espaços públicos.

As campanhas publicitárias associam-se aos empreendimentos, certos simbolismos, que
incentivam os futuros moradores abrirem mão de algumas facilidades relacionadas à idéia de morar
no centro, visto como sendo o lugar perto dos acontecimentos, da civilização, para morarem em
bairros mais distantes. Oferecem empreendimentos exclusivos, que dizem resgatar ao convívio com
a natureza, em meio a uma cidade estressante e caótica. A idéia de melhoria de qualidade de vida e
o convívio em um ambiente tranqüilo fazem com que ocorra um isolamento e distanciamento dos
moradores com a cidade, dando um caráter anti-urbano a esses enclaves fortificados. Além do
enfoque dado à segurança, os incorporadores contam com aliados à altura, para dinamizar o
mercado de condomínios horizontais fechados: o status e o poder de sedução da exclusividade.

Em Uberlândia, a configuração do espaço sempre esteve associada às vontades da elite local,
sendo uma forma a segregar os grupos sociais. Esse aspecto, somado ao fato de que na área central
encontram-se os terrenos tradicionalmente mais valorizados, provoca uma preocupação para
otimizar a circulação do capital. A maneira como os moradores da cidade, lidam com o espaço dos
quais são produtores, é influenciado pela segregação social, fato evidente nas áreas centrais e nos
bairros “nobres”.

O município de Uberlândia, localizada no Triângulo Mineiro – MG, tem população urbana
de 600.368 habitantes (IBGE, 2006), constitui um importante centro urbano regional - cidade pólo
da região do Triângulo Mineiro - apresenta um acelerado crescimento populacional, principalmente,
nas últimas três décadas do século XX, e expressivo desenvolvimento econômico. Sua economia
desenvolve-se com uma expressiva modernização, estabelecendo intercâmbio comercial de
acentuada influência sobre outras áreas, tais como: determinadas regiões de Goiás e Mato Grosso,
Alto Paranaíba e demais cidades do Triângulo Mineiro.

De outro lado, as intensas relações, que o município mantém com São Paulo, revelam o grau de
polarização que esta metrópole aqui exerce. Seu acentuado crescimento populacional vem atrelado
às profundas mudanças relacionadas ao processo de uso dos espaços públicos e privado da cidade –
produzindo “irracionalidades” na ocupação do solo.

Após os anos de 1980, Uberlândia passa por transformações tanto em sua fisionomia quanto
em seu conteúdo social, sendo que os loteamentos fechados são um dos principais responsáveis por
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tais transformações. Esses empreendimentos, acabam por produzir um espaço residencial
segregado, abrigando indivíduos que apresentam traços culturais e socioeconômicos semelhantes.

A fisionomia desses loteamentos apresenta-se como verdadeira fortaleza, pois são
invariavelmente cercados por muros, guaritas de controle, modernos sistemas de segurança,
seguranças armados, o que acaba por isolar seus moradores do restante da cidade, fazendo com que
seus moradores criem uma nova comunidade no seu interior.

Segundo o historiador francês Lê Goff (1998, p.217) “a cidade contemporânea apesar de
grandes transformações, está muito mais próxima da cidade medieval do que esta última da cidade
antiga”. A proliferação dos condomínios horizontais remete-se aos altos índices de criminalidade,
em muitos casos, este é o argumento básico para sua comercialização. A segurança é uma
necessidade urbana, segundo o autor acima citado, (1998, p.218), “lugar de cobiça, a cidade aspira à
segurança, seus habitantes fecham suas casas à chave, cuidadosamente, e o roubo é severamente
reprimido”.

Nesse contexto busca-se compreender em que medida reconhecemos em Uberlândia, uma
cidade média, as mesmas dinâmicas de produção do espaço urbano dos grandes centros urbanos. E
procurando entender o que há de universal neste movimento de transformação e, por outro lado,
apreender as especificidades desse movimento, por meio do estudo das formas de uso e apropriação
de seus espaços urbanos.

No que se refere à produção do espaço urbano em Uberlândia, é preciso considerar que os
loteamentos fechados têm sido os produtos de maior impacto no mercado imobiliário desta cidade
nas últimas décadas. A multiplicação dos condomínios horizontais em Uberlândia intensifica-se a
partir dos anos 2000 e tem sua consolidação a partir de 2004, sendo a zona sul da cidade a área que
concentra a maioria deles como mostra o quadro abaixo. O setor sul abrange os bairros Morado da
Colina, Vigilato Pereira, Gávea, Altamira e Jardim Karaíba, entre outros, além disso, a construção
desses condomínios atrai outros tipos de serviços para a região, como bares, faculdades, escritórios,
consultórios e empresas de diversos segmentos.

Nome do Empreendimento Bairro Número de Lotes
Paradiso Condomínio Ecológico Alto Umuarama 316
Residencial Girassol Alto Umuarama 59
Chácaras Morada do Sol Morada do Sol 664
Villagio da Colina Morada da Colina 58
Gávea Hill I e II Morada da Colina 258
Gávea Paradiso Morada da Colina 347
Solares da Gávea Morada da Colina -
Residencial Vila do Sol Jardim Karaíba 127
Residencial Inglês Itapema Jardim Karaíba 48
Condomínio Guanambi Jardim Karaíba 30
Bosque Karaíba Jardim Karaíba -
Jardim das Acácias Jardim Karaíba -
Jardins Barcelona Cidade Jardim 347
Jardins Roma Cidade Jardim 397
Villa Le Premier Jardim Inconfidência 59
Royal Park Jardim Inconfidência 271
Vila Real Jardim Inconfidência 110
Village Unique Tubalina -

Quadro 1: Condomínios Horizontais Fechados em Uberlândia
Fonte: SECOVI (2006)
Org.: Botelho, D.N
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Os primeiros empreendimentos lançados eram direcionados às pessoas de classe alta, que
buscavam nos condomínios horizontais tranqüilidade, conforto e privacidade, no entanto as
construtoras decidiram apostar em lançamentos direcionados à classe média, que se difere dos
outros condomínios primeiramente no preço e tamanho dos lotes, nas áreas livres, nos serviços
prestados e nas formas de pagamento, geralmente financiado pela Caixa Econômica Federal. Um
diferencial criado para atender principalmente a classe média é a comercialização de casas prontas
no interior desses empreendimentos e não apenas lotes.

Mediante as facilidades e amenidades encontradas nos condomínios horizontais fechados,
como: localização privilegiada, segurança, existência de áreas de lazer e recreação, infra-estrutura
moderna, os incorporadores de Uberlândia acreditam que está havendo um movimento de migração
de pessoas que residem em habitações verticalizadas, para as horizontais.

Considerações Finais

O condomínio em Uberlândia representa o novo, já que a impessoalidade e a distância social
combinam com a cidade, produzindo ilhas de segurança, em um oceano de violência, caracterizado
pelas tensões sociais, juntamente com a decadência da cidade. A produção, comercialização, e as
características físicas desses empreendimentos diferenciam-se do resto da cidade, onde à beleza
cênica da natureza tropical associada à presença de tecnologia avançada e a aura de cidade de
“primeiro mundo”, cria um “apartheid” espacial, e também comunidades ilhadas.

Trava-se uma luta contra a obsolescência da moradia, transformando assim, a habitação e a
terra em mercadorias, criando-se uma maneira moderna de morar, caracterizada como pequenos
“feudos”, cercados, murados e protegidos contra violência exterior. Observamos assim um processo
de “(re)medievalização” da cidade remontando o período medieval onde grandes muralhas de pedra
são erguidas, protegendo seus ocupantes da “barbárie” externa.

A expansão urbana da cidade de Uberlândia e os novos rumos do desenvolvimento
reafirmam o caráter elitista do processo de ocupação da cidade, dominado pela pressão dos grupos
de alta renda. O preço da terra é controlado, valorizam-se, também, os terrenos vizinhos aos
empreendimentos, contrastando com a formação de comunidades próximas que fornecem mão de
obra barata, para dar “suporte” necessário à prestação de serviços no interior dos condomínios.

A consolidação social e a fragmentação do espaço urbano criam verdadeiros “redutos” no
interior da cidade, um processo que tende a se realimentar com o passar do tempo. Dessa forma, os
setores de alta renda vivem em uma cidade e os pobres, em outra mais carente, confirmando assim a
exclusão social.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS PRÁTICAS ESCOLARES: DIFICULDADES E
DESAFIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

GODINHO, Edna Maria Oliveirav. CRUZ, Renatha Cândida davi.

Palavras-chave: Educação Ambiental, ensino fundamental, desafios

1. INTRODUÇÃO
Está muito corriqueiro fazer observações em livros didáticos produzidos para o ensino
fundamental à falta de projetos e textos de educação ambiental, onde também é possível
constatar a carência de explicações políticas, econômicas e sociais que dê
sustentabilidade a uma educação ambiental de consciência e conhecimento público.
A educação ambiental não é uma tarefa fácil, exige dedicação e envolve criação de
projetos e planos de ação onde devem ser considerados alguns conceitos importantes
tais como: teorias, uso de bom senso e implementação de uma dinâmica coerente a suas
necessidades.
Propomos, então, iniciar algumas considerações sobre os desafios e dificuldades de
introduzir práticas de educação ambiental no ambiente escolar, sobretudo no cotidiano do
ensino fundamental.

2. METODOLOGIA
Utilizamos, como processos metodológicos, análises de documentos, pesquisas e
discussões teóricas sobre o tema central: a educação ambiental, para fundamentar
nossas considerações. Por se tratar de um momento de reflexão, trazemos à tona
algumas dificuldades e desafios de se trabalhar esse tema no ambiente escolar do ensino
fundamental por intermédio de reflexões advindas de nosso contato com projetos ligados
ao meio ambiente e nossa participação no curso especialização em Educação Ambiental
pelo Instituto de Estudos Sócio-Ambientais – IESA, da Universidade Federal de Goiás.
Portanto, buscamos teóricos que discutem a problemática a fim de iniciar nossos
pressupostos e futuramente poderemos aplicar nossos resultados em sala de aula.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
As questões ambientais vêm conseguindo certa penetração na sociedade moderna,
devido a fragilidades dos ambientes naturais coloca em jogo a sobrevivência humana.
Aconteceu o crescimento de alguns movimentos ambientalistas com certas preocupações
pedagógicas onde foram criadas condições para o desenvolvimento de currículos
devidamente relacionados com tais problemas.
No âmbito pedagógico, TRAVASSOS (2004) trabalha a ecopedagogia como centrada na
filosofia do uso sustentável dos recursos naturais. A educação para o meio ambiente vem
crescendo e assumindo um papel muito importante na criação de uma linguagem comum
na comunidade sobre as questões ambientais, dando condições à mídia, às instituições
governamentais e às não governamentais e a outros grupos de representações de
desenvolverem de forma mais articulada os projetos sobre educação ambiental.
Alguns autores acham que se faz necessário voltar para a formação de uma consciência
conservacionista, na qual aspectos naturalistas considerem o espaço natural fora do meio

v Bacharel em Geografia, Licencianda em Geografia. IESA – UFG, edfuracao@ibest.com.br
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humano. Daí surge a idéia de atuações educacionais direcionadas, de maneira que
predomine a defesa do espaço natural de maneira estrita.
No setor escolar, é necessário que seja marcante uma forma educacional que tenha o
objetivo pedagógico seguido de uma educação conservacionista com ensinamentos que
conduzam ao uso racional dos recursos naturais e à manutenção de uma condição
perfeita para a produtividade de ecossistemas naturais ou administrados pelo ser
humano, com uma educação voltada para o meio ambiente, na qual deve ser levada em
conta uma mudança de hábitos, uma nova maneira de ver o mundo ultrapassando o
conservadorismo.
Durante a I Conferencia Nacional de Educação Ambiental, realizada em Brasília, em
setembro de 1997, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) apontaram alguns resultados do levantamento Nacional de Projetos de
educação ambiental em que se pode observar: Problemas da realidade local; Educação
ambiental no Contexto Escolar; e lixo e reciclagem. Nesses relatórios foi observada a
orientação presente no processo educacional de ter como alvo a busca da percepção da
realidade mais próxima relacionando-se com as preocupações comunitárias. A Educação
Ambiental no Contexto Escolar é reafirmada nos estudos apontados por esses órgãos que
estabelecem a incidência do tema Lixo/reciclagem relacionando-os com a quantidade de
projetos que desenvolvem em áreas urbanas. 1

Através deste relatório pode-se citar uma outra conclusão tanto quanto importante que
vem reforçar a necessidade de uma educação ambiental mais voltada para uma prática
pedagógica efetiva:
- baixos índices de respostas sobre questões metodológicas, avaliação de projetos,
interdisciplinaridade, políticas governamentais de desenvolvimento sustentável,
divulgação da Agenda 21. Também foi sugerido um estágio ainda inicial da educação
ambiental no país, a educação ambiental ainda não atingiu as universidades, que o
público – referencia para estes itens não foi receptivo à pesquisa ou não foi atingido pelo
questionário. 2

Algumas iniciativas práticas podem ser utilizadas para um estudo confiável dos alunos de
Ensino Fundamental a fim de conhecerem melhor sobre a Educação Ambiental como o
uso de currículos adaptados às questões ambientais e as abordagens pedagógicas pós-
modernas sugerem certa lógica para o desenvolvimento de métodos curriculares
articuladas (apud, Doll, 1997). Mesmo com tantos empecilhos, muitos educadores
ambientais vêm tentando propiciar métodos pedagógicos que possam ser relacionados e
desenvolvidos conforme as questões ambientais necessitam. A consciência para uma
educação ambiental que vai além do conservadorismo vem sendo observada por alguns
educadores.
Segundo DIAS (1992), de qualquer forma, a evolução dos conceitos de educação
ambiental tem sido vinculada ao conceito de meio ambiente e ao modo como este era
percebido. O conceito de meio ambiente reduzido exclusivamente a seus aspectos
naturais não permitia apreciar as interdependências, nem a contrição das consciências
sociais à compreensão e melhoria do meio ambiente humano.
____________________________________

1 Ministério da Educação e Cultura (MEC), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Relatório do Levantamento
Nacional de Projetos de Educação Ambiental, I Conferencia Nacional de Projetos de Educação Ambiental
(Brasília,1997,p.16).
2 (Apud Dias,1998).

Também pode ser observada na Carta de Belgrado, organizada pela Unesco
(1975) uma idéia mais holística da educação ambiental, que poderia muito bem ser
adotada nas escolas desenvolvendo um método mais eficaz da educação para o meio
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ambiente. Na Declaração da Conferência Intergovernamental de Tibilisi que trata da
educação ambiental, de 1997, nota-se a imagem de uma educação que vai ultrapassar o
conceito do conservadorismo dos meios naturais.
A forma de pensar e agir referente a problemas ambientais dá a entender que é
necessário haver inter-relação da política, da economia, da ética, da ciência, da cultura,
da ecologia, para que consigamos realizar uma educação ambiental voltada para a
mudança do comportamento humano e de sua comunidade, tendo a escola como um
agente transformador da cultura e principalmente da conscientização das pessoas para o
problema ambiental em todo o mundo.
Só com mudanças tanto nos livros didáticos quanto na forma de pensar o mundo das
crianças para tais questões pode haver maior consciência no desenvolver das políticas
pedagógicas e nas mudanças curriculares como forma de tornar a educação ambiental
mais efetiva e capaz de levar a todosada conscientização da prática.
Conforme as idéias contidas nos documentos históricos da educação ambiental e o
publicado pela UNESCO após a Conferência de Tibilise, o caminho apontado para haver
essas transformações curriculares são:
a) um dos principais objetivos da educação ambiental consiste em permitir ao ser humano
compreender a natureza complexa do meio ambiente, resultante das interações dos seus
opostos biológicos, físicos, sociais e culturais. Ela deveria facilitar os meios de
interpretação da interdependência desses diversos elementos, no espaço, no tempo, a fim
de promover uma utilização mais reflexiva e prudente dos recursos naturais para
satisfazer às necessidades da humanidade;
b) a educação ambiental deve mostrar com toda clareza as interdependências
econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e
comportamentos de todos os países podem ter conseqüências de alcance internacional.
c) que a educação ambiental não seja uma disciplina. Há de ser a contribuição de
diversas disciplinas e experimentos educativos ao conhecimento e à compreensão do
meio ambiente, assim como à resolução dos seus problemas e à sua gestão. Sem o
enfoque interdisciplinar não será possível estudar as inter-relações, nem abrir o mundo da
educação à comunidade, incitando seus membros à ação. (apud Travassos, 2004).
A questão da educação ambiental é um tema muito complexo e que veio para ficar, com
tantos problemas ambientais pelos quais passa nosso planeta vê-se necessário a
sensibilização e a conscientização das pessoas principalmente dos jovens nas escolas,
não se tratando de um assunto sem importância, ao contrário é preciso trabalhar a
educação ambiental com as crianças, não é algo que se alcance através de decretos ou
leis, mas sim com ações educacionais.
No Brasil, a educação ambiental não proporciona metodologias e objetivos com ações
metodológicas nas escolas. Os problemas ambientais são tratados como algo possível e
não concreto. Para os alunos do ensino fundamental e até mesmo do ensino médio, as
questões ambientais são apresentadas de maneira confusa a seu entendimento, as
crianças aprendem apenas que é preciso preservar a natureza, mas não são levadas a
elas as políticas de impactos capazes de fazer compreender o que é preservar e utilizar
de forma consciente os recursos naturais que se tem no planeta Terra.
A educação ambiental deve ser trabalhada como prática, onde todas as pessoas que
trabalham em uma escola devem estar capacitadas integralmente com todas as
disciplinas regulares como defende o documento que trata dos Parâmetros Curriculares
Nacionais:
A principal função do trabalho dentro da escola com o tema Meio Ambiente é contribuir
para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e a atuarem na realidade
socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da
sociedade, local e global. Para isso é necessário que a escola se proponha a trabalhar
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com atitudes, com formação de valores, mais informações e conceitos, com o ensino e a
aprendizagem de habilidades e procedimentos. Esse é o grande desafio para a educação.
Comportamentos ambientalmente corretos serão aprendidos na prática do dia-a-dia na
escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes
(PCN, p.67).
É muito importante observar nos diferentes setores sociais uma forte tendência em
reconhecer o processo educativo como uma possibilidade de provocar mudanças
significativas e alterar o atual modelo de degradação do meio ambiente com o qual nos
deparamos hoje, e é imprescindível que os recursos sejam aplicados através da
educação das crianças, que sem dúvida alguma refletem o que aprendem por onde
passam.
A partir de 1960, surge o movimento mundial acerca da questão ambiental, no qual o
processo educativo passa a ser visto não apenas como instrumento de aquisição de
conhecimentos, preservação ou conservação, mas como objetivos para a educação e sua
relação com as questões ambientais.
No Brasil, por volta de 1970 surgem inúmeras propostas educativas ligadas à temática
ambiental. A educação ambiental tende a modificar as relações entre sociedade e
natureza, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, propondo uma nova
transformação do sistema produtivo da sociedade utilizando a solidariedade, cooperação
e afetividade, onde a distribuição de seus recursos é igualitária.
A educação é a base para o desenvolvimento de qualquer país, ela transcorre com
subsídios para que o individuo exija seus direitos e exerça seus deveres como
verdadeiros cidadãos. A solução de certos problemas ambientais pode ser atribuída à
educação ambiental trabalhada com as crianças da alfabetização chegando as
Universidades.
O desenvolvimento da sociedade, estimulada pela globalização, faz com que cada vez

mais sejam procurados profissionais capazes de planejar e gerenciar a qualidade do meio
ambiente, com isso a própria sociedade que decide sua participação e a destes
profissionais no processo produtivo, tornado obrigatório para as empresas e os governos
a posicionarem-se conforme os padrões ditos economicamente produtivos, socialmente
responsáveis e ecologicamente corretos para diminuir os problemas no meio ambiente.
Segundo a Constituição Brasileira, a Educação Ambiental (EA), em todos os níveis de
ensino, é delegada ao Estado, bem como a promoção da conscientização pública em
defesa do meio ambiente. Porém, a maior contribuição social tem vindo através dos
movimentos da própria sociedade civil, das entidades não-governamentais, dos veículos
de comunicação, dos movimentos políticos e culturais. Necessário se faz, portanto, para a
efetivação do processo, que a incorporação da EA se concretize no ensino de todos os
graus e modalidades.
No ambiente urbano das médias e grandes cidades, a escola, além de outros meios de
comunicação, é responsável pela educação do indivíduo e conseqüentemente da
sociedade, uma vez que há o repasse de informações, isso gera um sistema dinâmico e
abrangente a todos.
A educação ambiental é constituída numa forma abrangente de educação, que se propõe
a atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo permanente
que procura construir no educando uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de captar a gênese e a
evolução de problemas ambientais.
Dentro desta totalidade, faz-se necessário haver mudanças no comportamento do homem
em relação à natureza, no sentido de propiciar através de um modelo de educação
propícia ao ensino fundamental e desenvolvimento sustentável (processo que assegura
uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses das
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gerações futuras e, ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais), um
ajustamento de práticas econômicas e conservacionistas, com imagens positivas e
evidentes junto à qualidade de vida de todos.
Segundo o Ministério da Educação, a Resolução nº 13 do FNDE dá continuidade ao
Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, estabelecendo normas para o apoio
financeiro a projetos de formação de professores em Educação Ambiental. Tais projetos
de formação envolverão professores do segundo ciclo do ensino fundamental (5a a 8a
séries), de escolas públicas que participaram do processo da II Conferência Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente; e prevê a elaboração, aquisição, reimpressão ou
reprodução do material didático empregado na formação.
O objetivo desta ação é estimular, em professores, alunos e gestores de educação, a
leitura crítica da realidade a partir da diversidade e do meio ambiente e a participação no
processo de construção de conhecimentos, pesquisa e intervenção cidadã com base em
valores voltados à sustentabilidade da vida em suas múltiplas dimensões. Os projetos de
formação devem aprimorar a qualidade da abordagem da educação ambiental que,
segundo Censo do INEP, encontra presente em 94,5% das escolas do ensino
fundamental do Brasil.

4. CONCLUSÃO
Trabalhar a questão ambiental nos diferentes níveis de ensino é uma tarefa difícil e cheia
de meandros. Propostas existem e enchem nossos olhos de esperança em ver nossos
estudantes com a oportunidade de serem agentes propagadores de práticas mais
corretas com nossa natureza. Porém, ainda nos deparamos com dificuldades de materiais
básicos para proporcionar um ensino mais completo. Os projetos precisam ampliar as
possibilidades destas crianças de já pensarem de forma mais sustentável desde seus
primeiros passos no ambiente escolar, para que, no futuro, quem sabe, tenhamos uma
nova possibilidade de viver, em harmonia com nosso meio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa refere-se as possibilidades de tratamento didático do tema/problema do
transporte e do trânsito em Goiânia como conteúdo do ensino de Geografia nas escolas da Rede
Municipal, mediante: o conhecimento das percepções dos professores sobre esta temática; o
levantamento de material sobre o assunto no IESA (Instituto de Estudos Sócio-Ambientais) da UFG
e nas Agências que administram o transporte urbano de Goiânia, como CMTC (Companhia
Metropolitana de Transporte Coletivo), SMT (Superintendência Municipal de Transporte); e a
confecção de materiais didáticos. Este trabalho é parte integrante do estudo sobre professores de
Geografia do ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia, que visa analisar os saberes desses
professores sobre lugar e cultura urbana e a potencialidade da pesquisa geográfica para contribuir
com a prática docente. De acordo com resultados desta pesquisa, o problema do transporte e do
trânsito é relevante para o estudo deste espaço.

Para confirmar essa relevância tomar-se-á como referência os dados levantados nas
entrevistas com professores da Rede Municipal de Ensino (Bezerra, 2005). Pelos dados verifica-se
que o transporte e o trânsito estão entre os principais problemas urbanos em Goiânia, sendo que
esse foi um tema/problema apontado por 27,9% dos entrevistados. Isso permite inferir que para os
professores o deslocamento cotidiano no espaço intra-urbano constitui-se num fator de extrema
importância ao se analisar uma cidade e também é um tema relevante a ser ensinado pela Geografia
no Ensino Fundamental.

2. METODOLOGIA

Para realização da pesquisa a metodologia utilizada foi do tipo qualitativa, que se
caracteriza pela relação entre o investigador e o sujeito investigado, não ignorando, contudo, os
dados quantitativos. Privilegiando a análise de micro processos, através do estudo das ações sociais
individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados de forma indutiva. O “objeto” em
pesquisa qualitativa é visto como interativo, e sempre adota uma posição em face do que lhes é
colocado. Na pesquisa qualitativa o investigador valoriza o processo e não somente o produto
(LUDKE e ANDRÉ, 1986).

Com o objetivo de atender a metodologia supracitada, foram utilizados os seguintes
procedimentos:
1- Levantamento e estudo bibliográfico em obras que tratam da temática do ensino de Geografia,
ensino de cidade, transporte e trânsito urbanos, confecção de material didático.
2- Levantamento de material de pesquisa geográfica referente à temática tratada no IESA e nas
Agências administrativas do município de Goiânia.
3- Escolha de uma Escola da Rede Municipal onde foi realizada uma entrevista junto ao professor
de Geografia, além de observação de aulas do mesmo professor.
4- Análise das entrevistas e dos dados documentais.
5- Realização de aulas temáticas sobre o trânsito e transporte junto ao professor e realização de
procedimentos de ensino que tratam do tema.
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6- Construção de um fascículo sobre o tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi feito o levantamento de material referente ao problema do trânsito e transporte
da cidade de Goiânia no IESA e nos órgãos responsáveis por estas questões, com isso
obtivemos informações acerca da abordagem dessa temática.

No Conselho Estadual de Trânsito - Secretaria de Segurança Pública e Justiça -,
foi encontrado um relatório anual referente ao ano de 2005, que trata dos problemas do
trânsito e as principais ações e atividades desenvolvidas por este órgão. De acordo com o
mesmo o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e um dever dos órgãos e
entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito, a quem compete adotar as
medidas necessárias para assegurar esse direito. Considera-se trânsito a utilização das
vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para
fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga (Art. 1º, §
2º, do CTB).

De acordo com um Relatório Executivo do IPEA, disponibilizado pela ANTP no ano de
2003, a segurança no trânsito continua sendo um problema atual, sério e mundial, mas
absolutamente urgente no Brasil e no Estado de Goiás. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
mostra que os acidentes de trânsito matam quatro vezes mais pessoas que as guerras. As mortes no
trânsito totalizaram, em 2000, 1,26 milhão, com o maior número, seguidas por suicídio, com 815
mil. Guerras e conflitos ficaram com o sexto lugar, com 310 mil vítimas. E só 10 % delas em países
mais desenvolvidos e, portanto, mais motorizados.

A incompatibilidade entre o ambiente construído das cidades, o comportamento

dos motoristas, o grande movimento de pedestres sob condições inseguras faz o Brasil

deter um dos mais altos índices de acidentes de trânsito em todo o mundo.

Com a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro – CTB em 1997, houve um

despertar de consciência para a gravidade do problema. No entanto, o estágio dessa

conscientização e sua tradução em ações efetivas ainda são extremamente discretos e

insuficientes para representar um verdadeiro enfrentamento da questão.

Para que as ocorrências sejam reduzidas, é preciso tratar o tema como uma

questão multidisciplinar que envolve problemas sociais, econômicos, laborais e de saúde,

onde a presença do Estado de forma isolada e centralizada não funciona.

Segundo a ANTP (2003), a educação para o trânsito não deve formar pessoas para serem
motoristas, mas para serem cidadãos, que respeitem todos os usuários das vias públicas. A educação
para o trânsito não deve ficar circunscrita aos órgãos de trânsito, mas ser incorporada no ensino
fundamental.

Foi encontrado também um trabalho que trata do Controle das Externalidades Negativas
do Transporte e Trânsito por meio da Gestão do Crescimento Urbano dos autores Ieda Maria de
Oliveira Lima e Roberto Dimas Del Santoro. Os autores tinham por objetivo colocar os principais
problemas causados pela falta de planejamento de trânsito e transporte, eles apontam também o
panorama destas questões tomando como exemplo várias cidades brasileiras entre elas Goiânia,
onde retiramos grande parte dos dados presente nesta análise.

Segundo os autores a falta de planejamento do trânsito causa externalidades que afetam o
desempenho e a segurança do tráfego urbano, provocando congestionamentos e acidentes de
trânsito, que geram custos sociais e econômico-financeiros.
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Resultados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, feito em
1997, em dez cidades brasileiras, mostraram que os custos decorrentes dos congestionamentos eram
de cerca de 500 milhões de reais por ano.

Desses custos, os mais representativos decorriam: do desperdício de tempo dos usuários de
automóveis (cerca de 240 milhões de horas/ano nos congestionamentos); do consumo de gasolina
(200 milhões de litros/ano a mais) e de diesel (4 milhões de litros/ano, a mais); e da poluição
atmosférica acima dos níveis permitidos (123 mil toneladas/ano de monóxido de carbono a mais,
pelos automóveis e 726 mil toneladas/ano a mais, pelos ônibus) (IPEA,1999).

Resultados de outro estudo, coordenado pelo IPEA, e publicado em 2003, revelam que o
Brasil gastava, por ano, 3,6 bilhões de reais (a preços de 2003) com custos gerados pelos acidentes
de trânsito, em aglomerações urbanas. A distribuição percentual desses custos era a seguinte: custo
de perda de produção, 43%; custos por danos a veículos, propriedades públicas e privadas e
sinalização de trânsito, 30%; custos do tratamento médico e resgate, 16%; outros custos, 11%
(IPEA, 2003).

O bom desempenho da economia urbana e a sociabilidade das pessoas dependem da
velocidade e dos custos de comunicação e deslocamento das pessoas e bens nas cidades. Se as
demandas das cidades estão crescendo a um ritmo acelerado e fora da capacidade de atendimento
em infra-estrutura e redes de transporte compatíveis, em decorrência das políticas de expansão das
cidades, em virtude da subvenção da infra-estrutura viária, o resultado é o aumento dos custos
econômicos e sociais urbanos, tendo como expressão máxima o aprofundamento da pobreza e o
crescimento da exclusão social.

A integração entre as funções de planejamento do transporte e trânsito urbano também
cresceu, após a aprovação do Código Brasileiro de Trânsito (Lei 9.505, de 23 de setembro).

Outro fator de mudança foi o Estatuto das Cidades, pela Lei Federal 10.257 de 10/07/2001,
cumprindo o previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tornou obrigatório o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, para cidades com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto das
Cidades criou um ambiente favorável para que as cidades pudessem incluir ou atualizar o transporte
público como instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana, e visa estimular o
planejamento da infra-estrutura de transportes e definição de uma estratégia de mobilidade urbana,
com prioridade para o transporte coletivo.

As redes de transporte público nas cidades brasileiras foram se estruturando naturalmente,
com o desenvolvimento das cidades, e assimilando as peculiaridades de cada uma delas.

De acordo com Ribeiro (2000), os serviços de transporte coletivo seguiram do centro das
cidades para os bairros, normalmente pelos caminhos de acesso às vilas operárias e às indústrias
concentradoras de mão de obra como os curtumes e tecelagens, ainda no final do século XIX. Ainda
hoje, a maioria das linhas de ônibus tem os nomes dos bairros a que se destinam, refletindo uma
conseqüência da tradição de linhas do tipo bairro – centro, que caracterizaram a organização dos
sistemas de transportes das cidades no início do século XX.

Realizou-se também uma visita a SMT (Superintendência Municipal de Trânsito e
Transporte), na qual se realizou entrevistas com o Sr. Duílio Fortunato que trabalha com a parte de
fiscalização, segundo o mesmo, a SMT trata o transporte público sobre vários vieses não se
limitando somente ao transporte coletivo, sendo este apenas uma modalidade de transporte público,
que podem ser o táxi, o transporte de cargas e moto-táxi.

Dentre as atribuições da SMT constantes do art.24 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro)
podem-se destacar a responsabilidade de elaboração de projetos de planejamento e educação,
sinalização, fiscalização do respeito das normas da CTB (Código Nacional de Trânsito), fica
incumbida também de monitorar o fluxo do trânsito além de exercer o papel de educar para o
trânsito.

A SMT não realiza o planejamento do Trânsito, o órgão que fica a cargo disto é a
SEPLAN (Secretaria de Planejamento) ligada ao governo Estadual. Tal planejamento está
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constando no Plano Diretor. Desta forma a SEPLAN realiza o planejamento inerente ao trânsito de
Goiânia ficando a cargo da SMT a execução.

Após o levantamento de dados junto ao IESA e as Agências administrativas do município
de Goiânia, houve a escolha de uma escola da rede municipal para realização de entrevista junto ao
professor de Geografia enfocando suas percepções sobre o transporte e o trânsito e seu tratamento
no ensino além de observações realizadas em aulas ministradas pelo mesmo. A escola escolhida foi
a escola Municipal Aristoclídes Teixeira, situado na região Noroeste de Goiânia. Na entrevista o
professor ressaltou que compreende a importância do tema nas aulas de Geografia, no entanto disse
nunca ter trabalhado com o tema em suas aulas justificando-se pela falta de informações e materiais
referentes ao tema. Dessa forma reafirmou-se a importância de produzir material referente ao tema
que pudesse auxiliar o professor em suas aulas.

Utilizando-se do material coletado no IESA e nas Agências administrativas do município de
Goiânia, confeccionou-se um fascículo para ser utilizado como fonte de informações e
procedimentos (não se trata aí de uma receita de como ministrar uma aula sobre o tema e sim de
caminhos que podem ser seguidos para se obter um bom resultado, além de informações sobre o
tema).

Esse fascículo contém dados acerca da temática referida, preocupando-se sempre com o
enfoque local/global, global/local, enfatizando o trânsito e o transporte urbano da cidade de Goiânia
e em especial a Região em que a escola se insere, não esquecendo, contudo do tema em escalas
maiores. Além disso, o material confeccionado traz exemplos de procedimentos de ensino que
podem ser utilizados para estimular os estudantes a aprender a pensar, a refletir melhor sobre a
realidade em que estão inseridos.

Acredita-se aqui que ao trabalhar este tema o professor poderá tratar da evolução da cidade
de Goiânia, as ações que geraram modificações no espaço urbano e na organização da circulação,
reconhecer os agentes da mesma (pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros) e a
responsabilidade de cada um na divisão e na organização do espaço viário. Neste sentido o fascículo
foi produzido tendo por objetivo dar oportunidade para que os alunos compreendam as relações
sociais na circulação, identificando direitos e deveres em cada papel, assumindo atitudes cidadãs na
circulação, adotando novos comportamentos que eliminem ou minimizem os riscos enfrentados
diariamente de maneira saudável e consciente, multiplicando as informações e resultados na vida da
comunidade escolar, entre outras.

O fascículo foi entregue ao professor, e o tema foi trabalhado junto a crianças do ciclo II (as
mesmas séries observadas anteriormente). As atividades realizadas junto aos alunos estão no
fascículo que foi entregue ao professor. O resultado foi avaliado pelo professor e pela pesquisadora
como positivo, já que se notou um interesse dos alunos pelo tema, acredita-se que a temática
contribui para o processo de formação do aluno enquanto cidadão consciente de seus direitos e
deveres.

4. CONCLUSÃO

Com base no material levantado referente à temática proposta, percebe-se a preocupação

dos órgãos responsáveis pelo trânsito e transporte, para que estes sejam tratados como uma questão

multidisciplinar que envolve problemas sociais, econômicos e de saúde, em que o Estado deve agir

de forma conjunta e descentralizada.

De acordo com esses órgãos a educação para o trânsito não deve formar pessoas para
serem motoristas, mas para serem cidadãos, que respeitem todos os usuários das vias públicas. A
educação para o trânsito não deve ficar circunscrita somente aos órgãos de trânsito, mas deve ser
incorporada ao ensino fundamental. Visando resultados no presente e também no futuro com as
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crianças, posto isto as crianças são educadas sobre as normas básicas de trânsito e de como circular
com segurança, já para os adultos as ações educativas são voltadas para resultados presentes.

O professor de Geografia que participou desta pesquisa também ressaltou a importância do
tema para a formação de cidadãos conscientes, confirmando-se desta forma a importância de se
produzir material que auxilie o professor no processo de ensino aprendizagem, entendendo que as
aulas de Geografia são momentos propícios para esta discussão.

A temática trânsito e transporte envolve os alunos nas questões cotidianas e abre leques
para um melhor entendimento do espaço urbano. Neste sentido, é impossível formar alunos que
saibam comparar, relacionar, formar juízo e argumentar se a eles não for oferecida à oportunidade
de confrontar diferentes pontos de vista, diferentes recortes e ênfases,
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RESUMO

Este trabalho buscar compreender como os professores de Geografia da Rede Estadual de
Ensino de Goiânia percebem e constroem na sua vivência, na sua experiência e no seu cotidiano
com a cidade, os saberes sobre esta cidade e como trabalham estes saberes em sala de aula. Para a
realização deste trabalho, considera-se necessário o estudo de caso, conforme analisada por Lüdke e
André (1986), que caracteriza-se por constituir uma unidade de um sistema mais amplo, ou seja, é
uma parte muito restrita de um fenômeno que pode estar ocorrendo de forma muito mais ampla e
diferenciada. Neste sentido, o estudo de caso é bem delimitado e tem seus contornos bem definidos.
Assim, justifica-se a realização desta pesquisa, por ter uma grande importância para a Ciência
Geográfica com o intuito de buscar a compreensão das abordagens teórico-metodológicas,
referentes aos conteúdos de Geografia Urbana sobre a cidade de Goiânia, que têm orientado as aulas
dos professores de Geografia da Rede Estadual de Ensino de Goiânia. Contribuindo para uma
melhor compreensão dos processos didáticos que ocorrem no espaço escolar, subsidiando a reflexão
sobre caminhos da formação inicial e continuada de professores e para produzir metodologias de
ensino para o estudo da cidade numa perspectiva educadora.

Palavras Chave: Percepção, Saberes Docentes, Cidade.

INTRODUÇÂO

A realização da pesquisa sobre a Percepção e os Saberes dos Professores de Geografia da
Rede Estadual de Ensino de Goiânia sobre a Cidade de Goiânia, esteve centrada no meu
envolvimento diretamente com este objeto de pesquisa desde a graduação em Geografia na
Universidade Católica de Goiás e na participação do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Geografia
(NEPEG), onde num primeiro momento estive como Bolsista de Iniciação Cientifica, sob
coordenação e orientação da Dra. Beatriz Aparecida Zanatta. Outras participações, nas quais estive
diretamente ligado com este tema, foram na apresentação de trabalhos e relatórios em diversas
etapas desta pesquisa em eventos de Geografia e Educação.

Minha participação na pesquisa iniciou-se em Agosto de 2005 se estendendo até Agosto de
2006, com o objetivo de desenvolver os trabalhos através de um subprojeto denominado “Percepção
e Saberes dos Professores de Geografia sobre a cidade de Goiânia”, o qual se encontrava inserido
em um projeto maior (Lugar e Cultura Urbana: um estudo comparativo de saberes de professores de
Geografia no Brasil: o caso da Rede Estadual de Ensino de Goiânia).
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Desde então, passei a ter um contato maior com as reflexões iniciadas sobre os temas
“percepção e saberes docentes”, fazendo com que houvesse a necessidade de ampliar o universo de
análise e, por conseqüência, contribuir com a construção de um perfil mais abrangente sobre os
saberes e percepções que os professores têm a respeito da cidade de Goiânia.

Neste sentido, buscarei com este trabalho questionar e aprofundar os conhecimentos
referentes à prática de ensino dos professores, sujeitos da pesquisa, para um melhor conhecimento
da Geografia Escolar referente à temática do espaço urbano de Goiânia na sala de aula. Minhas
preocupações estão centradas nos seguintes questionamentos: Como os professores de Geografia
estruturam e organizam suas aulas? Como os professores orientam sua prática cotidiana na sala de
aula? Como os professores ao vivenciar determinada realidade de Goiânia, trabalham os conteúdos
sobre a cidade? O que tem dado fundamentação aos professores perceberem as diversas realidades
de Goiânia para discutir tais aspectos do espaço urbano? Quais conteúdos os professores de
Geografia fundamentam para trabalhar a temática da cidade? Quais os meios que os professores têm
utilizado em sala de aula para chamar a atenção do aluno no seu cotidiano? Quais os saberes mais
relevantes para trabalhar a temática urbana na sala de aula? Como os professores de Geografia
vivência, experiência o seu cotidiano na cidade de Goiânia?

METODOLOGIA

Por este trabalho considerar a busca de conhecimento e compreensão de como os
professores de Geografia da Rede Estadual de Ensino percebem e constroem, na sua vivência e no
seu cotidiano com a cidade de Goiânia, os saberes docentes sobre esta cidade, é de suma
importância retomar aos mesmos professores de Geografia da Rede Estadual de Ensino de Goiânia
que foram sujeitos da minha pesquisa em um primeiro momento. Assim, leva-se em consideração
para realizar o presente estudo e, para o bom desenvolvimento da presente pesquisa, o estudo de
caso, conforme analisada por Lüdke e André (1986), onde este caracteriza-se por constituir uma
unidade de um sistema mais amplo, ou seja, é uma parte muito restrita de um fenômeno que pode
estar ocorrendo de forma muito mais ampla e diferenciada. O estudo de caso é bem delimitado e
tem seus contornos bem definidos. Caracteriza-se também por estudos de singularidades que
possuem valor em si mesmos. Segundo as autoras, para que o estudo de caso contemple uma
abordagem qualitativa na pesquisa educacional, devemos estar atentos para as descobertas, para
novas questões; devemos retratar a realidade de forma completa e profunda, usar variedades de
fontes e informações, permitindo que os resultados do estudo proporcionem ao leitor as
generalizações naturalisticas, a fim de representar diferentes pontos de vista presentes numa
situação social e promover a utilização de uma linguagem mais acessível. Para desenvolvê-la
considera-se necessário coletar dados: teórico e empírico.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Sabendo que a Geografia como uma ciência social, tendo por principal objetivo analisar,
problematizar e discutir o espaço geográfico construído pela sociedade na sua interdependência
entre homem e natureza, e as relações estabelecidas entre homem-homem no espaço e tempo,
temos, assim, a cada momento histórico, uma análise e um modo de perceber estas relações, tendo
este espaço uma dimensão real, física e simbólica que tem relacionado a si, sentidos, idéias e
experiências. Neste sentido é de suma importância a discussão dos fenômenos e das relações sociais
que se estabelecem no espaço, e como os geógrafos vêm percebendo seu espaço vivido, concebido e
construído no seu cotidiano, ganhando força o estudo do lugar, pois o ser humano passa a ter este
como espaço de pertencimento, de vivência e de referência para sua sobrevivência.

Nos últimos anos, um espaço geográfico sobre o qual os geógrafos têm discorrido diversos
trabalhos e preocupações teórico-metodológicas esta relacionado diretamente com o espaço urbano,
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ou mesmo, com a cidade, em decorrência das transformações que vêm se processando nos últimos
anos onde a sociedade passou a estar centrada diretamente neste espaço geográfico em sua maior
parte. Este fato é constatado por Cavalcanti (2002, p. 47) ao referir sobre a cidade esta autora nos
diz:

A vida nas cidades é cada vez mais um fato mundial pois, a partir do século XIX,
toda a sociedade passa a ser organizada em função do espaço urbano. Sendo assim, a
cidade torna-se tema importante a ser trabalhado na escola fundamental, numa
projeto de formação da cidadania.

Neste sentido, a percepção torna-se um tema de fundamental importância para os estudos
geográficos. No sentido etimológico da palavra, percepção vêm do latim perception, que é o ato,
efeito ou faculdade de perceber. Nesse sentido, perceber se torna um termo amplo, ou mesmo, uma
questão generalista, pois o homem só passa a perceber somente aquilo que chama sua atenção,
tendo valor para nossa sobrevivência biológica e o que passa a propiciar satisfações que está
enraizada na nossa cultura.

Na Geografia o estudo da percepção esta diretamente ligada à fenomenologia e à psicologia
genética, tendo sido divulgada a partir de 1970 pela Geografia Humanística, buscando nessa
perspectiva “defender a dimensão subjetiva e a experiência vivida pelo individuo e os grupos
sociais” (ROSENDAHL, 2002, p. 23). Outras ciências também têm contribuído para este estudo,
que é o caso da psicologia e da psicologia social. Segundo Santos (1986, p. 67) “[...] a geografia da
percepção e do comportamento é uma das novas tendências de nossa disciplina”. Este mesmo autor
ainda nos diz que:

O fundamento desta abordagem vem do fato de que cada indivíduo tem uma
maneira especifica de apreender o espaço, mas também de o avaliar [....] este espaço
social seria definido pelos lugares que lhe são familiares e as parcelas de território
que deve percorrer entre estes diferentes lugares (SANTOS, 1986, p. 67).

Assim, para os estudos da Geografia há um valor epistemológico muito grande sobre a
questão da percepção para a compreensão do meio externo, ou melhor, da natureza e da sociedade.
Segundo discussões levantadas por Silva (2000, p. 7) ao referir sobre a questão da avaliação do
espaço geográfico, este nos diz que:

[...] o que é geográfico está diante de nossa percepção – aquilo que se “vê” – e
possui um significado dado pela particularidade e pela forma: aquilo que se
apresenta como um momento da existência de uma configuração do espaço e pelo
movimento diferenciado e múltiplo neste.

Deste modo, Gomes (2004, p. 322) referindo se a apreensão do espaço geográfico nos
completa dizendo que:

Na geografia, a paisagem, a região e os lugares, a despeito de suas características
físicas, apreendidas imediatamente, são, de fato, estruturados por uma rede
simbólica complexa. Está rede e composta de valores, de representações, de imagens
espaciais vividas e, para ser percebida, demanda um trabalho interpretação
aprofundado.

Em relação à percepção do espaço geográfico o geógrafo tem que buscar a essência dos
fenômenos sócio-espaciais, isto é, não ficar somente nas aparências dos fenômenos e sim, buscar a
reflexão e análise do processo de produção/reprodução do espaço pela sociedade. Assim a cada
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momento histórico temos uma análise e um modo de perceber estas relações, tendo o espaço uma
dimensão real, física e simbólica que têm relacionado a si sentidos, idéias e experiências.

Assim, é de suma importância a discussão dos fenômenos e das relações sociais que se
estabelecem no espaço e como os geógrafos vêm percebendo seu espaço vivido, concebido e
construído no seu cotidiano, ganhando força o estudo do lugar, pois o ser humano passa a ter este
como espaço de pertencimento, de vivência e de referência.

Uma das questões fundamentais de análise por parte dos geógrafos tem que partir da
paisagem, onde esta nos revelará toda a formação histórica e contraditória do espaço geográfico a
partir de uma análise reflexiva da realidade sócio-espacial, onde através da percepção que
adquirimos da realidade buscamos a essência dos fenômenos que se materializam. Concordando
com essa idéia, Cavalcanti (2001 p. 14), referenciando sobre a questão da paisagem urbana nos
estudos geográficos, nos diz que:

Paisagem urbana é o espaço visível do espaço, é sua expressão formal, aparente.
Enquanto dimensão, formal, expressa o conteúdo, as relações sociais que a forma.
Assim, ela é histórica, social e concreta.

Nos estudos sobre a temática da cidade na Geografia é de suma importância para
o geógrafo a reflexão a partir da descrição e observação das paisagens presentes nas
diversas dimensões da cidade, pois estas nos revelam as marcas do passado, presente e
futuro. Retomar o debate da cidade se torna uma questão de grande valor epistemológico,
pois como se sabe, a geografia e os geógrafos têm que ter uma preocupação com a
sociedade na suas diversas relações – homem-natureza e homem-homem. Sobre isso,
argumenta Oliveira (2001, p.141 e 142),

A geografia como as demais ciências que fazem parte do currículo do
ensino fundamental e médio, procura desenvolver no aluno a capacidade de
observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade tendo em
vista a sua transformação. Essa realidade é uma totalidade que envolve
sociedade e natureza. Cabe à geografia escolar levar o compreender o
espaço produzido pela sociedade em que vivemos hoje, suas
desigualdades e contradições, as relações de produção que nela se
desenvolvem e a apropriação que essa sociedade faz da natureza.

Segundo Kaercher (1999, p.172), uma das preocupações prioritárias dos
professores de Geografia é buscar

Compreender as desigualdades sociais e espaciais [...] para que a nossa ciência
instrumentalize as pessoas a uma leitura mais crítica e menos ingênua do mundo,
que desemboque numa maior participação política dos cidadãos a fim de que
possamos ajudar a construir espaços mais justos e um homem mais solidário e
tolerante com o outro.

Entretanto, hoje nas escolas, o ensino da geografia está desvinculado da realidade
dos alunos, assim, muitos deles não se tornam conscientes de suas práticas sócio-
espaciais. Este fato pode ser constatado no ensino da geografia tradicional, onde as
análises decorrem de um mundo totalmente fragmentado. Para buscarmos uma
formação que tenha conseqüências na vida do aluno, devemos trabalhar os conteúdos de
forma que o leve construí-los. Deste modo, os professores de geografia têm que trabalhar
de forma integrada com outras áreas do conhecimento científico, sem estar desvinculado
da realidade e dos conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula.

Estudos realizados por Shäffer (1999, p. 110) indicam que os conteúdos sobre a cidade estão
sendo trabalhados em sala de aula de forma desvinculada da realidade dos alunos. Como exemplo
disso, esse autor observa que, em geral, nos livros didáticos de Geografia “os capítulos dedicados à
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cidade (origem, primeiros povoadores), a posição e o sítio, o total da população residente e suas
atividades básicas, ainda são temas privilegiados no ensino escolar. Tal seqüência está ainda em
muitos de nossos textos escolares”. O que pode ser observado é que, mesmo com todas as
transformações ocorridas no mundo da educação, ainda predominam certos conteúdos
tradicionalistas no ensino escolar, sendo pouco divulgado o movimento de renovação da geografia
crítica, que passou a privilegiar temas correlacionados com a questão social, como a divisão
territorial do trabalho, a divisão social do espaço, as formações sócio-espaciais e os elementos do
espaço. Nessa perspectiva, Cavalcanti (2005 p. 60) esclarece:

A cidade pode também ser lida e compreendida através de seus diversos lugares de
manifestação de identidades e de resistência, particularmente a que acontece em
lugares públicos. São as ruas, as praças e os parques os lugares mais democráticos
do ponto de vista do acesso de todos os habitantes, são os lugares propícios às
manifestações (de identidade e resistência) tanto individuais – caso dos habitantes
das ruas da cidade (mendigos, bêbados), como coletivas – caso dos pequenos
grupos, com suas formas de expressar suas diferenças (são exemplos os territórios
de gangues, de crianças de rua, de comercio informal ou camelô).

O estudo da geografia escolar tem um grande privilégio de ser uma disciplina com um poder
de instrumentalização do aluno para a conscientização sócio-espacial e para o exercício da
cidadania. Assim, estas discussões tanto contribuem para a formação do cidadão quanto dos
professores no seu cotidiano e dos alunos nas aulas de Geografia sobre a cidade numa perspectiva
educadora.
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Constatamos que o estado, mediante o seu aparato administrativo, cumpriu um
papel conciliador e populista, impulsionando o processo de ocupação espacial da Região
Noroeste. Paralelamente, é importante ressaltar que, na década de 1980, passaram nove
prefeitos na administração de Goiânia, entre interventores, nomeados e interinos, o que
mostra a relação do Governo local com o estado militarizado e a fragilidade da prefeitura
em tomar decisões autônomas, vista a subordinação ao Governo Estadual. O poder do
estado foi maior que o das lideranças locais, embora estas tivessem o papel de gerir o
espaço criado.

Assim, pode-se afirmar que a efetivação da maioria dos loteamentos não decorreu da
Prefeitura, mas do Governo Estadual, que interveio diretamente nos loteamentos urbanos,
pressionando por sua legalização. Então, se compreende porque tais loteamentos foram implantados
em áreas rurais, sem o mínimo respeito às leis de Zoneamento rural e urbano. Magalhães Sobrinho
(2003: 15) evidencia tal acontecimento:

[...] A interferência do poder do governo estadual, que estabeleceu políticas habitacionais
sem planejamento, onde o que importava era o depósito de gente, sem a mínima
preocupação com o “trabalho e renda”, a ocupação da grande massa de mão de obra
oferecida, sendo quem era para dar exemplo acabou por implantar loteamentos geralmente
sem o planejamento, junto a áreas rurais, geralmente na contramão do respeito a uma
cidade equilibrada e sustentável.

Dessa forma, a administração pública é responsável pelo elevado número de loteamentos
clandestinos nessa região (antes formada por sítios e chácaras), que se desvalorizou, a partir de
então.

Essa desvalorização, acompanhada pela representação simbólica de que ali era um lugar de
pobreza, de miséria e de violência, permitiu que o Estado adquirisse terras para futuros loteamentos,
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o que criou um “superpovoamento” na Região Noroeste de Goiânia, consolidada como a maior área
de concentração de pobreza do município de Goiânia.

Fica aqui evidenciada a participação direta do estado na construção do espaço urbano de
Goiânia, na qualidade de sujeito da ilegalidade aliada a necessidade da população empobrecida.
Poder-se-ia dizer que o estado, no começo da ocupação dessa região, praticou uma violência contra
os direitos ambientais e violou a jurisdição da prefeitura.

Se o capital reproduz capital em forma de lucro, investimento e poupança, a pobreza
reproduz a pobreza em forma de precariedade de vida, baixa escolaridade dos filhos, poucas
condições de inclusão social. A relação capital/trabalho configurada no espaço passa para o
conteúdo da vida e do futuro das gerações. E esta região passou a ser a mais violenta da cidade de
Goiânia, com um grande número de jovens envolvidos com o delito, e que, supõe-se, podem estar
no “mundo da criminalidade” por dois motivos: a exclusão social, agravada pelas práticas do estado
populista, e a estrutura social das famílias empobrecidas, aliada aos baixos salários, fizeram com
que houvesse diversas ocupações e posteriormente a violência.

Estamos insistindo numa idéia largamente defendida pelos estudiosos da violência, que
asseguram que ela é um problema social grave que afeta todos as classes, mas os seus fundamentos,
as suas tipologias e ocorrências são complexas, pois colocam em cena os diferentes atores sociais
num conflito com o estado, os empreendedores imobiliários, a macroeconomia, as políticas
públicas, a gestão dos espaços, a estrutura da família, a relação entre moral e política etc.
Dificilmente esses sujeitos sociais mostram a sua verdadeira face, ou a natureza de suas motivações
e, ainda menos, as interrelações que podem existir.

Por outro lado, é comum, ao imaginário popular e às instituições públicas ligadas ao estado,
interpretar a violência apenas pelas conseqüências, bem como propondo o policiamento do espaço
urbano.

Porém, as mais diversas fontes operam na violência, desde os fatores sociais, culturais e/ou
interpessoais, e uma espacialidade lhe é inerente. No espaço, a violência se concretiza, se diferencia
e contorna os seus modos vis e cruéis. Para Arendt (1985: 03 - 04):

A própria substância da violência é regida pela categoria meio/objetivo cuja mais
importante característica, se aplica às atividades humanas, foi sempre a de que os fins
correm o perigo de serem dominados pelos meios, que justificam e que são necessários
para alcançá-los. Uma vez que os propósitos da atividade humana, distintos que são dos
produtos finais da fabricação, não podem jamais ser previstos com segurança, os meios
empregados para se alcançar objetivos políticos são na maioria das vezes de maior
relevância para o mundo futuro do que os objetivos pretendidos.

Assim, a violência é caracterizada por elementos, às vezes invisíveis e estruturais, que não
mostram a sua face nas práticas do cotidiano. E ela é um fenômeno presente nas mais diferentes
sociedades, embora os índices e os meios de violência que ocorrem nos países ricos são
diferenciados dos que ocorrem nos países pobres.

É no espaço que a exclusão social mostra o coração e ganha visibilidade. A ligação da
exclusão social com o espaço, por definição, implica na consideração das ações político-
administrativas que determinam o acesso, ou não, de uma população, no que se refere às condições
de sua sobrevivência (moradia, educação, transporte, saneamento básico).

Esta exclusão pode condicionar a violência praticada, uma vez que a sociedade não
segregada possui “regalias”, inexistentes na periferia. O sujeito da violência, antes violado e
violentado, ao não obter infraestrutura do estado, como educação, formação para o trabalho etc.,
tende a construir a sua vida em meio ao medo do futuro e ao horror do presente, como vítima do
preconceito e como álibi da polícia, simultaneamente.

A violência ganha aqui um sentido funcional: numa economia liberal, ela se coloca como
modo de determinadas identidades de indivíduos privatizarem a solução, isto é, tentar resolver os
problemas sociais pela via do roubo, do assalto, do furto e das linhas de fuga pela drogadição.
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A representação de que a pobreza cria violência, muito forte no imaginário público, é
verdadeira, mas não procede aquela segundo a qual o pobre é violento, pois isso esconde os
fundamentos da própria criação e manutenção da pobreza (e da riqueza!) e atropela o entendimento
estrutural da violência.

No caso da Região Noroeste, os índices de violência são alarmantes: cerca de 66,67% das
vítimas de homicídio estão na faixa etária de 18 a 30 anos, o que demonstra a fragilidade e,
principalmente, a falta de expectativa do jovem. Essa conotação da violência a partir da etariedade
revela que os idosos a praticam em grau menor, e as crianças ainda não se encontram aptas para tais
atividades. Isso daria elementos ao estado para (re)organizar a sua política pública, especialmente
no setor da escolarização e na geração de empregos.

Almeida e Pinheiro (2003:46-47) revelam essa situação:

Essas áreas de alto risco estão marcadas por ausência ou insuficiência de serviços públicos

(escolas, organizações culturais e esportivas, transporte, água potável e iluminação pública); falta de

infra-estrutura comercial; e isolamento ou acesso muito limitado a outros bairros, transformando-se

em enclaves. Em tais espaços, a violência física é uma realidade concreta, que afeta cada aspecto da

vida diária. A freqüência de homicídios, roubos, assaltos e agressões em geral é tão grande que

provoca a desagregação da vida comunitária e conseqüentemente, o virtual desaparecimento dos

espaços públicos.

Devemos recordar que, na década de 1970, a desestrutura familiar e a inquietude do jovem
face à ditadura militar contribuíam para aumentar a criminalidade.

Atualmente, além da desestrutura familiar, há que se considerar que as drogas (que têm sido
difundidas largamente nas escolas e bairros) e o agravamento da desigualdade social levam os
jovens a se prostituírem, roubarem, furtarem ou matarem pessoas para adquirir as condições
mínimas de sobrevivência. Almeida e Pinheiro (2003, 47-48) fazem essa reflexão:

Nas áreas onde há concentração de homicídios, constatou-se forte concentração de chefes
de família com baixa renda e baixa escolaridade; altas taxas de desemprego; desigualdade
na redução da mortalidade infantil; e fraca presença de efetivos policiais. Esses fatores
somam-se ao alcoolismo, à falta do que fazer, ao uso de drogas e à exposição à violência.
A população das áreas mais violentas do Brasil urbano se compõe de cidadãos que
obedecem às leis.

Este fato é presente na maioria dos homicídios praticados na Região
Noroeste de Goiânia. A criminalidade acaba se colocando como a forma
mais abrupta da violência, a exemplo do narcotráfico do Rio de Janeiro,
que criou novas territorialidades no tecido dessa metrópole nacional.

Essa violência não está restrita aos exclusos e aos jovens, é também praticada por policiais e
outros agentes da sociedade civil, como políticos, empresários. Isso quer dizer que a delinqüência
vai se incorporando à cultura e alcança a própria ontologia social. Na verdade, a violência é
intrínseca a todas as classes sociais e a qualquer profissão.

A análise de Almeida e Pinheiro (2003: 34) entra no âmago dessa problemática:

Essa incapacidade, omissão ou conivência dos governos se faz acrescer de um estado de
não-direito para a quase totalidade da população – ou seja, a ausência de acesso às
garantias e aos direitos civis básicos elencados na Constituição e nas leis. Terminada a
ditadura militar, o governo e as organizações da sociedade civil ainda não tiveram
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condições para consolidar o Estado de direito. Continua a prevalecer uma violência
endêmica (expressa em altíssimas taxas de homicídio, graves violações dos direitos
humanos, torturas e execuções sumárias), consagrada pela impunidade.

Pode-se dizer que é o próprio inconsciente coletivo que lida com a
violência, nutrindo-se dela e usando-a para desculpar a delinqüência em
escala menor, como furar a fila, aceitar a corrupção, corromper guardas
de trânsito, furar o sinal vermelho etc.

Essa análise nos permite perceber que a violência e suas principais nuances decorrem de
fatos não mais isolados e, sim, presentes em todas as ações do ser humano.

Nesse sentido, o sistema de Segurança Pública de Goiás está estruturado na proposta de
unificação das polícias civil e militar. Portanto, o Governo Federal e o Estado de Goiás inauguraram
um Centro Integrado de Operações – CIOPS, em que a polícia civil, militar e o corpo de bombeiros,
se estabeleceram em uma instalação física única, de forma a propiciar maior comunicação entre os
segmentos da Segurança Pública, além de solucionarem de forma rápida e eficaz os crimes e coibir
a ação dos infratores.

Mesmo com essa atitude governamental, parece-nos que a integração é uma resposta tímida
à proposta almejada pela população, no tocante ao bom desempenho das atividades preventiva e
repressiva, cuja solução seria, de fato, o trabalho conjunto dos agentes da segurança pública.

Percebe-se que o sistema de Segurança Pública de Goiás tem tentado se organizar nessa
proposta, visto que a maioria das delegacias tem feito essa união, e em outras, como no caso da
Região Noroeste, há somente a integração de informações e não das instalações, como prevê o
projeto do Governo Federal.

Por isso, é comum que a comunidade dessa região tenha reclamado do sistema policial que,
para muitos, não está presente e não tem tido uma ação preventiva e repressiva contra os infratores.

Para o senhor J. (nome fictício), morador do Jardim Curitiba III, “roubaram meu celular
dentro do ônibus, eu consegui nessa merda de Delegacia não consegui nada. A ocorrência tudo aí
não teve solução”.

Este é um dos problemas mais comuns nas delegacias: não ter eficácia em solucionar os
crimes cometidos contra os cidadãos; dado que o efetivo é reduzido, uma ação direta da polícia fica
comprometida. Por outro lado, a lentidão do sistema judiciário também se reflete na maneira como
o cidadão estabelece a sua representação sobre o papel da polícia. Lima (2002:43) analisa:

Um dos fatores apontados pela população para a não comunicação é a pouca confiança nos serviços
de segurança e justiça. As pessoas declaram que não procuram a polícia, porque perdem muito
tempo para ir às delegacias, esperar o atendimento, lavrar o boletim de ocorrência e, ainda, não têm
garantia de que o autor seja identificado e os danos sejam ressarcidos.

Como relata o senhor S. (nome fictício) – 56 anos, morador da Vila Mutirão:

Pra nós aqui o que tá acontecendo agora só mesmo viatura, né, que passam de vez em quando aqui
né, nos temos aqui o 22 CIOPS mais aí é durante o dia só, a noite parece que fica só um guarda ai
eles fecham e vão embora. Nós temos aqui a polícia militar, tirou ela daqui, mas viaturas sempre
passam (...), mas a quantidade de malandros, que têm marginais enquanto a quantidade de policias
eu acho meio pouco ainda tem que ter mais na nossa região.

Esse problema é comum na Região Noroeste de Goiânia, visto que o efetivo, tanto da Polícia
Militar quanto da Policial Civil, é reduzido, provocando um descontentamento na população.

O cidadão não se sente seguro em sua casa, pois a presença policial e o Código Penal
brasileiro não dão conta de protegê-lo do criminoso. Isso é evidenciado quando 53% relatam que é
pouco seguro permanecer em sua residência, enquanto 31% não se sentem nada seguros e 16%
estão seguros em sua residência. Cf. Gráfico 01.
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GRÁFICO 01: A segurança da população da Região
Noroeste em suas residências
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Out/ 2004
Org.: JÚNIOR JESUS, R. S/ 2004

Na região Noroeste, muita gente não se sente segura em casa, o que demonstra que mesmo
“presa” pelas grades e cercas nas casas, essa população se sente desprotegida estando à revelia dos
infratores.

Outro fato é o pouco policiamento no período noturno, que faz do cidadão um “alvo” fácil
para a atuação do marginal. Para 60%, sair à noite é nada seguro, enquanto 23% dizem ser pouco
seguro, seguro 10%, muito seguro 5% e não sabe 2%. A maioria dos furtos e roubos, além dos
homicídios, estão ocupando o segundo lugar de ocorrências no período noturno. Cf. Gráfico 02
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GRÁFICO 02: A visão dos moradores da Região
Noroeste ao sair de sua residência à noite.

Fonte: Pesquisa de Campo/ Out/ 2004
Org.: JÚNIOR JESUS, R. S/ 2004

A criminalidade crescente também fez a população modificar seus hábitos ao percorrer o
caminho do trabalho/casa ou casa/trabalho, como é evidenciado por 66% das pessoas que tomam
precaução ao sair de casa, contra 20% que não se preocupam ao sair de sua residência e somente
14% preocupam-se às vezes ao sair de casa. Cf. Figura 03.
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GRÁFICO 03: A precaução que tomam os
moradores da Região Noroeste ao sair de suas

residências
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Out/ 2004
Org.: JÚNIOR JESUS, R. S/ 2004

Em geral, a população tem visto com desconfiança e medo o
trabalho dos policiais civis e militares, por não coibirem ações de
criminosos e principalmente por estarem à “mercê” dos infratores,
tanto nas ruas quanto em suas residências.

A política de Proximidade da Polícia com o cidadão, seria uma forma de a população
participar, em conjunto com a polícia, da solução dos problemas relacionados aos crimes e delitos
de ordem física e moral, além do uso de drogas, o que representaria uma vitória da sociedade contra
o criminoso. Como retrata o Tenente Coronel Macário do 13º Batalhão da Polícia Militar – A
polícia busca cada vez mais a aproximação com a comunidade para coibir e proteger seus
moradores dos criminosos e das possíveis violências que possam existir nessa área.

Esta proposta poderia ser implantada na Região Noroeste de Goiânia, cuja população
poderia fazer, assim, uma leitura de como a atual estrutura da sociedade conduz à violência.
Comprometida com a construção da cidadania na escola, essa população reverteria, gradativamente,
o quadro atual: uma sociedade de cidadania frágil aceita mais a violência, ou a constitui. O ócio
ainda é o maior motivador da violência na região. Assim, o investimento na educação das crianças,
adolescentes e jovens, além de ações diretas e eficazes no combate aos crimes, por meio de uma
política de Proximidade da Polícia nessa região, poderia reverter, a médio e longo prazos, o atual
quadro de violência urbana.
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