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RESUMO
 
Esse trabalho tem como objetivo principal articular elementos da Geografia Escolar para a formação do conceito de
segregação sócio-espacial, entendendo que esse pode ser um tema que permite ao aluno de bairros periféricos da
cidade entender mais do lugar onde vive, podendo ser agente transformador do seu espaço de vivência. Nesse sentido
o papel da escola é o de proporcionar elementos que promovam essa discussão e visão da realidade através dos
diferentes conteúdos que compõe seu currículo entendendo a Geografia Escolar e seus conteúdos fundamentais para o
exercício e construção da cidadania. Assim, o aluno compreende que o lugar onde vive faz parte de uma lógica que é
global.  Para que essa articulação do Local/ global seja melhor compreendida, o estudo da cidade se torna fundamental,
pois possibilita a compreensão dos fenômenos na vida cotidiana.
 
 
RESUMEN
 
Este trabajo tiene como objetivo articular elementos de la Geografía y de la escuela para la formación del concepto de
segregación socio-espacial, entendiendo que esto puede ser un tema que permite a los estudiantes en las áreas
periféricas de la ciudad a entender más el local donde usted vive y ser agente de transformación en su espacio vital. En
este sentido, el papel de la escuela es proporcionar elementos que promuevan el debate y la visión de la realidad a
través de los diferentes contenidos que compone su hoja de vida la comprensión de la geografía de la escuela y de sus
contenidos fundamentales para el ejercicio y la construcción de ciudadanía. Por lo tanto, el estudiante entiende que
donde usted vive és parte de una lógica que es global. Para esta articulación local / global se entiende mejor, el estudio
de la ciudad se convierte en crucial porque permite a la comprensión de los fenómenos de la vida cotidiana.

A Geografia escolar é uma disciplina fundamental para a construção e exercício da cidadania. Considera-se que por
meio dela o aluno consiga entender como as transformações na realidade o afetam e como suas ações interferem na
realidade em que está inserido.
O papel da escola e proporcionar elementos que promovam essa discussão e visão da realidade através dos diferentes
conteúdos que compõe seu currículo. Assim, o aluno compreende que o lugar onde vive faz parte de uma lógica que é
global.
Para que essa articulação do Local/ global seja melhor compreendida, o estudo da cidade se torna fundamental. Carlos
(2007) afirma que a cidade ganha sentido na vida cotidiana, na medida em que o indivíduo dela se apropria e produz.
Portanto, a importância de se estudar a cidade está na possibilidade de compreensão dos fenômenos na produção da
vida cotidiana.
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Para a compreensão da vida cotidiana, a Geografia escolar busca formar no aluno elementos para que ele possa
compreender a própria realidade. Porem como ela tem contribuído para os alunos moradores de lugares periféricos da
cidade compreendam a realidade em que vivem normalmente marcado e estigmatizado por espaços desiguais e
segregados? Como os conteúdos presentes nos parâmetros curriculares e nos livros didáticos têm contribuído para a
percepção das desigualdades presentes no espaço em que o aluno vive?
Assim, o trabalho aqui proposto objetiva entender como ao ensino de geografia pode contribuir na percepção e
mudança das desigualdades sociais, voluntarias e involuntárias (Villaça, 2001). Para isso pretende-se analisar como os
conteúdos presentes nos documentos oficiais abordam a temática, bem como as produções da geografia escolar no
âmbito da academia. Da mesma forma, compreender como os alunos enxergam as desigualdades
sócio-espaciais/segregação sócio-espacial no seu cotidiano
Ao longo desse trabalho discute-se aproximações entre a Geografia escolar e o tema da segregação sócio-espacial. Na
primeira parte desenvolve-se ideias sobre as propostas atuais no ensino de Geografia. Junto a isso ressalta-se a cidade
como tema de ensino, e sua importância no ensino de geografia para a formação da cidadania.
A segunda parte trata do tema habitar na metrópole  especificamente no habitar em lugares periféricos. Nesse sentido,
toma-se o cotidiano como referência fundamental para o ensino de Geografia, compreendendo que esse cotidiano se
realiza no lugar onde mora, nas relações que o cercam e na sua importância na construção da identidade como
habitante da cidade. Apresenta-se então um desafio para a Geografia escolar trabalhar esses espaços nos conteúdos
escolares.
Conclui-se que o ensino de Geografia deve proporcionar a construção de um raciocínio espacial para que o aluno seja
capaz de reconhecer e atuar como agente transformador nas desigualdades que o cerca.

1. As propostas Atuais no Ensino de Geografia: a importância do estudo da cidade na formação da
cidadania

A Geografia escolar exerce papel fundamental na construção de um raciocínio espacial, pois possibilita ao aluno a
compreensão da realidade por diversos aspectos tratados na escola dentro dos conteúdos que a compõe. Nesse
sentido, a problematização desses aspectos por meio do estudo do urbano se realiza de forma mais consistente visto
que, assim como os alunos, a maioria da população mundial vive nas cidades e seu modo vida, suas práticas, seu
cotidiano está sujeita à sua lógica particular de produção e organização. 
Callai (2010) afirma que o papel da educação geográfica e contribuir na construção de um pensamento geográfico, de
modo que os conteúdos estudados sejam potencializadores desse pensamento. Ao mesmo tempo, a autora pondera no
sentido de que esses conteúdos sejam apenas argumentos no desenvolvimento do mesmo. Sobre a geografia escolar a
autora contribui dizendo que ela
[...] tem a função de estudar, analisar e buscar explicações para o espaço produzido pela humanidade. Enquanto
matéria de ensino cria as condições para que o aluno se reconheça como sujeito que participa do espaço em que vive e
estuda, e que pode compreender que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e do trabalho dos homens
em sua trajetória de construção da própria sociedade demarcada em seus espaços e tempos. (p. 17)
 
O objeto de estudo da Geografia é o espaço geográfico. Cabe ao professor criar ações participativas nas aulas de
geografia na perspectiva de, ao ensinar geografia, ensinar sobre o seu espaço, ensinar e compreender a produção do
seu espaço, e ensinar a pensar a produzir o espaço (Cavalcanti, 2008). Nessa linha Castrogiovanni (2000), afirma que o
cotidiano do aluno deve ser valorizado no processo de ensino aprendizagem.
As práticas espaciais que se realizam no espaço da cidade são essências para sua compreensão. Nesse sentido, a
cidade é entendida como lugar da materialização da produção e das relações de uma determinada sociedade no espaço
(Cavalcanti, 2008; Carlos, 2011), ou seja, é o espaço em que se realiza a vida cotidiana, como afirma Carlos (2007).
 
A reflexão sobre a cidade é fundamentalmente uma reflexão sobre a prática sócio espacial que diz respeito ao modo
pelo qual se realiza a vida na cidade, enquanto formas e momentos  de apropriação do espaço como elemento
constitutivo da realização da existência humana. Assim o espaço urbano se revela condição, meio e produto da ação
humana. (p. 11)
 
Ao analisar que a cidade é também produção da ação humana sobre o espaço, compreende-se que as práticas e
apropriações do mesmo se dão de acordo com a classe social da qual pertencem. Portanto entender o espaço urbano e
a cidade significa ir alem da sua estrutura, na medida em que ela “expressa um modo de vida” (Cavalcanti, 2001, p.16).
As relações que nela existem, são expressas através dos movimentos sociais e contradições e que dão todo o sentido e
forma a ela, como novamente afirma Carlos (2007):
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[...] o sentido e a finalidade da cidade (enquanto construção histórica) diz respeito à produção do homem e à realização
da vida humana, de modo que, se a construção da problemática urbana se realiza no plano teórico, a produção da
cidade e do urbano se coloca no plano da prática sócio-espacial, evidenciando a vida na cidade. (p. 20).
 
Assim a cidade não é apenas trabalhada em sua forma física, mas como materialização de modos de vida. Ela se forma
pela complexidade e diversidade dos grupos que nela habitam. Segundo Carlos (1996), O cotidiano de cada pessoa é
dotado de diferentes apropriações e práticas sócio-espaciais individuais ou coletivas, que produzem diferenciações no
espaço. Oliveira e Chaveiro afirmam que:
 
[...] a cidade resultante da ação cotidiana destas mesmas camadas, que na busca de garantia de sua sobrevivência,
reinventaram a cidade na produção de seus espaços de referência, contraditórios com a centralidade; produziram uma
heterotopia conformada à feição das desigualdades sócio-espaciais [...] As camadas populares se fizeram sujeitos da
cidade, da polis, buscando definir uma situação de cidadania. (Oliveira; Chaveiro, 2008, p. 193).
 
As diferenciações também se dão no plano da cidadania, visto que a valorização do solo e as diferenciações
sócio-espaciais de seus usos, não permite que todos tenham acesso aos mesmos serviços. Assim “... a cidadania passa
a ser regulada pelo mercado, sendo cidadão aquele que pode consumir” (Paula, 2007, p.95).
 A partir do momento em que o cidadão conhece o espaço onde vive a sua contribuição pode se tornar decisiva no
combate às desigualdades. Nesse sentido a Geografia escolar através de seus conteúdos tem o dever de formar os
cidadãos na leitura dessas contradições impressas na cidade e também no mundo, pois a cidadania nasce do direito a
ter direitos (Cavalcanti, 2001).
A cidadania por sua vez é um conceito difícil em sua definição. Na mesma linha de raciocínio dos parágrafos anteriores
usaremos para esse trabalho a concepção apontada por Cavalcanti (2008, p.72), no qual a cidadania ativa é “[...] aquela
que exercita o direito a ter direitos, aquela que cria direitos, no cotidiano e na pratica coletiva e pública”.
O ensino de Geografia tem se preocupado com a formação da cidadania. A produção da vida cotidiana como referência
no ensino dos conteúdos geográficos objetiva desenvolverem no aluno elementos que efetivem a aprendizagem e sua
interação como cidadão (Cavalcanti, 2008 2002; Castrogiovanni, Callai e Kaecher, 2009).
Dentro dessa perspectiva, o estudo do lugar e de extrema importância, visto que suas relações e interações como
Individuo se manifestam em lugares específicos, ainda que os fenômenos que se manifestam no lugar sejam reflexos de
processos globalizados (Carlos, 2007). Ao ensinar geografia, cabe ao professor através dos fenômenos revelados no
lugar a tentativa de construção do raciocínio espacial e através dele.
Considerar a cidade como tema de ensino, é entender que ela é a referência para a vida cotidiana da maioria das
pessoas. É considerar também que ao se apropriar, viver, fazer parte de sua dinâmica produz-se as vidas ao passo que
também são formados por ela. Cavalcanti (2001) contribui dizendo que,
 
A cidade é educadora: ela educa, ela forma valores, comportamentos, ela informa com sua espacialidade, com seus
sinais, com suas imagens, com sua escrita. Ela também é um conteúdo a ser apreendido por seus habitantes. No
entanto, as possibilidades de leitura mais abrangente da cidade dependem de uma formação do cidadão. (p.23)
 
A partir da reflexão da autora, podemos entender que a cidade, com suas práticas e trajetórias, forma cidadãos. O
trajeto casa-escola, os percursos que realizam até o supermercado, o parque, os objetos que consomem, aonde
frequentam, dentre várias possibilidades que interferem e compõe as práticas espaciais contribuindo para a construção
do conhecimento, habilidades e valores dos cidadãos.
A articulação entre cidade, cidadania e ensino de Geografia tem sido chamada de ensino de cidades. Essa linha de
pesquisa objetiva a formação para a cidadania por meio do estudo do urbano para que as pessoas possam participar
ativamente na gestão da cidade. Dentre os trabalhos que se destacam nessa linha, encontram-se os de Callai (1999 e
2007) e Cavalcanti (1998, 2002 e 2008).
 Cavalcanti (2008, p. 141) estabelece em um dos trabalhos produzidos nessa linha, alguns pressupostos para o ensino
de geografia nos lugares periféricos. O primeiro pressuposto é de que, 
1 - A escola tem um papel político social ligado á formação de cidadãos mais críticos, mais participativos, mais
conscientes de seus limites e de suas possibilidades de exercer efetivamente sua cidadania.
A educação para a cidadania é um dos desafios da escola visto que ela e um espaço de exercício e reflexão da vida
social. Considerando a relação entre cidade, identidade e cultura, considera-se que os professores e os alunos possuem
suas próprias praticas espaciais que devem ser problematizadas nas aulas de geografia. Nessa perspectiva e relevante
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a questão: Como trabalhar a temática da cidadania se nos espaços segregados ela é de certa forma limitada? A
formação da cidadania pressupõe entre outras coisas, propiciar elementos (nesse caso através da escola e a geografia),
para que os alunos descubram o espaço em que vivem.
Nesse sentido, o segundo pressuposto é a de que
2 – È fundamental propiciar instrumentos simbólicos para a formação do pensamento autônomo necessário ao cidadão,
por meio do trabalho realizado com os conteúdos escolares.
Os conteúdos e conceitos no ensino de Geografia são de extrema importância para uma melhor compreensão do
espaço geográfico. Paganelli (2006) afirma que a organização dos conceitos deve propiciar a aproximação do conteúdo
com o aluno ao passo que a organização dos conteúdos geográficos subsidie a formação de conceitos. Essa interação
deve proporcionar a melhora da qualidade afetiva, cognitiva e política na formação do aluno.
Propiciar esses instrumentos simbólicos como cita a autora, visando essa interação, é efetivado por um processo de
ensino competente. Nessa perspectiva a Geografia escolar atua na construção de conceitos como o de cidade e espaço
urbano, bem como temáticas como o de natureza, segregação, cidadania entre outros.
Logo, o terceiro pressuposto é a afirmação de que
3 - A Geografia exerce um papel muito importante nesse processo, na medida em que tem a possibilidade de trabalhar
com os alunos o desenvolvimento de seu pensamento espacial.
Ao compreender o espaço urbano, com base na observação da paisagem, nas suas trajetórias pela cidade, o aluno
estabelece, por meio dos conteúdos e pressupostos citados anteriormente, sentido e identidade no espaço em que vive.
Nesse sentido os alunos poderão por meio das aulas de Geografia estabelecer comparação entre os conteúdos
estudados em sala e o seu cotidiano.
 
2. Habitar/Ensinar em lugares periféricos
Com frequência nos deparamos ao encontrar uma pessoa que não vimos há muito tempo com perguntas como “Onde
você mora? ”, “Em que bairro? ” “Perto de onde? ”.  Essas perguntas são referências ao lugar onde moramos. Morar é
essencial na vida de qualquer indivíduo. Um lugar para morar significa uma referência da sua existência, da sua vida,
como habitante de uma cidade, como afirma Cavalcanti (2008).
 
[...] A moradia se constitui uma referência da vida cotidiana, para onde convergem as pessoas na sua privacidade; de
volta das atividades rotineiras, de volta da vida publica. Nessa relação da vida publica-vida privada, a produção da
moradia, da casa, é parte da produção urbana em geral, estando ligada a sua lógica. Mas tem a ver com a existência de
cada um, com um lugar para morar (p. 129)
 
Morar na metrópole nos dias de hoje, significa estar sujeito a uma complexidade de ações que a constituem. Podemos
citar como exemplo os engarrafamentos de transito, as longas distâncias percorridas por meio do transporte coletivo, a
multidão que perpassa as calçadas dos grandes centros, a luta por melhores condições de infra-estrutura e vários
outros processos que ela revela em sua paisagem. Essas ações compõem o cotidiano de todos os moradores, porém
não da mesma maneira. Em áreas segregadas, a experiência com esses problemas tem suas especificidades.
A segregação se revela a partir do momento em que determinados sujeitos, que residem em periferias pobres da
cidade, se concentram significativamente em diferentes espaços da metrópole, ao passo em que dividem espaços com
condomínios horizontais de luxo. Nesse sentido podemos afirmar que os agentes imobiliários são cada vez mais
influentes na produção do espaço urbano atuando determinantemente na supervalorização do metro quadrado de
determinadas áreas em detrimento de outras.
Em relação às consequências da expansão de áreas urbanas, Carlos (2007) afirma que na medida em que as
populações das classes mais altas abandonam o centro, migrando para áreas mais valorizadas e com mais conforto, a
população das classes mais populares procura áreas mais afastadas da cidade em busca de terrenos mais baratos.
Assim as contradições no processo de produção das cidades e as diferenças espaciais que se reproduzem em uma
sociedade baseada em classes, se materializam no espaço onde o aluno habita e no uso que ele faz desse espaço, ao
passo em que o mesmo revela essas contradições na paisagem refletida em segregação sócio-espacial.
A especificidade de cada modo de vida e a atuação de diversos agentes resultam em diferentes estruturas e funções
acarretando num processo segregador que diferencia as oportunidades de acesso aos serviços urbanos e a cidade.
Nesse sentido Villaça (2003, p. 142) afirma que “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 bairro da
metrópole”.
Assim, as desigualdades sociais resultam em segregação sócio-espacial. Essas áreas segregadas existentes nas
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cidades são causadas pela constante fragmentação dos espaços pela interferência do capital e dos agentes que o
compõe (imobiliário, social, político). Nesse sentido, a produção do espaço entendido como materialização das relações
sociais, dá origem a diferentes lugares.
As desigualdades sociais se apresentam na medida em que os processos urbanos como a descentralização,
periferização e segregação vão transformando o espaço da cidade. Em Goiânia, esses processos têm acontecido com
cada vez mais frequência (Paula, 2003). Podemos atribuir esses processos a expansão da área urbana, a valorização
do solo pelos agentes imobiliários e a construção de condomínios horizontais que acarretam em espaços dominados
pelo consumo.
Dentre as dificuldades encontradas pela intensificação dos processos de segregação urbana que afetam as camadas
populares, destacam-se os recorrentes transtornos com o transporte coletivo, a distância dos grandes centros, violência
generalizada, saúde precária e as desigualdades educacionais (Ribeiro e Kolinsk, 2008).
Portanto o habitar na metrópole também está sujeito as condições impostas pelos agentes da produção do espaço
urbano. As desigualdades impostas por esses agentes também se revelam na paisagem, e se manifestam como
segregação residencial de forma involuntária que atua através da locomoção e as possibilidades de acesso no espaço
urbano (Villaça, 2001).
Assim, a definição de um lugar para morar implica nas diferenciações no uso do solo urbano. Em áreas periféricas e
pouco valorizadas, essas áreas diferenciações são percebidas nas casas de estruturas precárias e nas condições de
saneamento básico. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, apesar do considerável aumento da
população residente em domicílios urbanos em condições de moradia nos últimos 15 anos, em 2007 o número de
moradias inadequadas ainda atingia 54, 6 milhões. Os aspectos que são levados em consideração são falta de esgoto e
água tratada.
Portanto, entendo que morar nesses lugares significa estar afastado, não só do ponto da localização, mas também das
oportunidades (de lazer, educação, saúde, localização e etc.) que cidade tem a oferecer. Significa também estar sujeito
a todos os malefícios que a cidade proporciona ainda que não seja característica apenas desses bairros, mas que se
intensificam pelas desigualdades sócio-espaciais nelas existentes.
Logo, o cotidiano dos alunos e das escolas que integram essas áreas estão suscetíveis a todos esses processos que o
compõem e interferem na maneira pela qual a escola se relaciona com seu próprio espaço. Diante disso as perguntas
que se faz é: qual o papel da Geografia escolar na compreensão dessa realidade? Como ensinar Geografia nesses
lugares? Como o ensino de Geografia potencializa a compreensão dessa realidade?
A Geografia escolar realizada em lugares periféricos então deve proporcionar de forma participativa a compreensão dos
processos que envolvem a produção desigual dos lugares da cidade. Ela deve problematizar como os seus agentes se
organizam estrategicamente na reprodução do modo de vida capitalista, como isso afeta sua vida e negligencia o seu
direito a cidade. Cavalcanti contribui com a análise dessa temática dizendo que
[...] a explicitação das diferenças presentes em um grupo concreto de alunos em uma sala de aula, evidenciara uma
gama de possibilidades de tipos de vida na cidade (gama a ser ampliada com outros exemplos e dados empíricos),
incluindo formas extremadas de sobrevivência de excluídos, social e espacialmente, e vidas modestas
(economicamente), mais estáveis, da população mais pobre. (2008, p. 144)
 
Ensinar geografia nos lugares periféricos então, se revela como um desafio na medida em que coube principalmente a
ela a responsabilidade escolar de propiciar elementos para que o aluno questione as desigualdades que o cerca. Os
temas a serem trabalhados nesse sentido podem ser o de espaço urbano, segregação, violência, moradia e etc.
O desenvolvimento de um raciocínio espacial, advindo da experiência cotidiana em habitar a periferia se torna rico
devido à quantidade de processos envolvidos na produção desses lugares. Sendo assim, compreender a cidade por
meio do ensino de Geografia se torna significativo, não só para o aluno mais para o desenvolvimento da Geografia
como elemento fundamental do desenvolvimento escolar. Dentre os caminhos que apontam nessa direção, Cavalcanti
expressa que:
 
A escola e a Geografia escolar têm a possibilidade de realizar a formação desse cidadão, compartilhando experiências
de intercâmbio e de relações sociais diversas, propiciando reflexões e a construção de conhecimentos, circulando
informações sobre o espaço urbano em sua complexidade e sobre a responsabilidade da participação do cidadão na
produção desse espaço. (p. 142)
 
É necessário então, desenvolver no aluno, um raciocínio espacial no qual ele seja capaz de diferenciar as realidades
existentes na cidade. A orientação para a geografia ensinada na escola prevê que os alunos tenham condições de se

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/ensino_de_geografia_e_segregacao_socioespacial_na_cidade_uma_prop.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



posicionarem de forma política e consciente diante da realidade (PCN, Geografia. 1998), e nesse caso, do espaço
segregado. Ao propor o estudo desses espaços, Callai (2005) sugere que,
 
Nessa perspectiva, torna-se interessante investigar qual é a identidade desses lugares, a partir dos interesses das
pessoas que ali vivem. Reconhecer os valores, as crenças, as tradições e investigar os significados que têm para as
pessoas que vivem ali. A cultura, que dá esse conjunto de características às pessoas e aos povos, se expressa no
espaço por meio de marcas que configuram as paisagens. (p. 17)
 
Diante disso é pertinente reafirmar a desse tema como conteúdo da Geografia escolar, pois ela possibilita ao aluno a
compreensão das desigualdades espaciais que o cerca, ao passo em que sua ação no espaço onde mora possibilita
que ele atue como agente transformador da sociedade. 
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