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RESUMO

O presente artigo busca analisar a presença e a forma como o conteúdo uso do espaço urbano, com
foco nas áreas de lazer, vem sendo desenvolvido nas aulas de Geografia da educação básica e como
os estudantes do 8º ano do ensino fundamental II do Colégio Municipal Professora Dalísia Elisabeth
Martins Doles fazem uso e se apropriam desses espaços. Nosso ponto de partida se dá a partir da
experiência desenvolvida dentro da disciplina de Estágio Supervisionado III no curso de licenciatura
em Geografia da Universidade Federal de Goiás. A fim de alcançarmos os objetivos propostos para
este trabalho desenvolveu-se alguns procedimentos de pesquisa: revisão bibliográfica e análise dos
conceitos de juventude e lazer. Buscou-se compreender qual a visão dos estudantes sobre o espaço
público e suas áreas de lazer.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia. Juventude. Lazer.

ABSTRACT

This article aims to analyze the presence and the way in which the content use of urban space,
focusing on the leisure areas, has been developed in Geography classes of basic education and how
the students of the 8th year of elementary school II of Colégio Municipal Professor Dalísia Elisabeth
Martins Doles makes use of and appropriates these spaces. Our starting point is based on the
experience developed within the subject of Supervised Internship III in the degree course in
Geography of the Federal University of Goiás. In order to reach the objectives proposed for this work
we developed some research procedures: bibliographic review and analysis of the concepts of youth
and leisure. It was sought to understand the students&39; view of the public space and its leisure
areas.

KEY-WORDS: Teaching Geography. Youth. Leisure.

RESUMEN:
El presente artículo busca analizar la presencia y la forma como el contenido uso del espacio urbano,
con foco en las áreas de ocio, viene siendo desarrollado en las clases de Geografía de la educación
básica y como los estudiantes del 8º año de la enseñanza fundamental II del Colegio Municipal
Profesora Dalísia Elisabeth Martins Doles hacen uso y se apropia de esos espacios. Nuestro punto de
partida se da a partir de la experiencia desarrollada dentro de la disciplina de Etapa Supervisionado III
en el curso de licenciatura en Geografía de la Universidad Federal de Goiás. A fin de alcanzar los
objetivos propuestos para este trabajo se desarrolló algunos procedimientos de investigación: revisión
bibliográfica y el análisis de los conceptos de juventud y ocio. Se buscó comprender cuál es la visión
de los estudiantes sobre el espacio público y sus áreas de ocio.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Geografía. La juventud. Ocio.

Introdução

O presente artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica (PIP) realizado durante a
disciplina de estágio III no curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Goiás.
Esta experiência trauxe como eixo central de analise como os estudantes do 8º ano do ensino
fundamental II do Colégio Municipal Professora Dalísia Elisabeth Martins Doles compreendem e se
apropriam as áreas de lazer dos bairros que residem.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que cerca de 85% da
população, aproximadamente 185 milhões de pessoas, vivem em áreas urbanas. Este grande número
de indivíduos é responsável pela utilização dos espaços públicos das mais variadas formas, seja
através do trabalho, da locomoção, do lazer e de suas diversas manifestações. Entretanto, conciliar o
espaço público com a demanda dos sujeitos não é tarefa das mais simples.
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De acordo com Cavalcanti (2012), os espaços públicos, assim entendidos, cumprem papel importante
na democratização das cidades e na prática da cidadania, pois, como está sendo formulado, eles são
apropriados pelas pessoas para diferentes finalidades da vida pública, marcada pela socialização,
copresença, visibilidade, exposição, improvisação e imprevisibilidade. Nesse sentido, eles são
também fundamentais como fator de definição da vida cotidiana nas cidades para diferentes grupos
sociais.

O acesso ao espaço público como prerrogativa de todos os cidadãos é direito garantido pela
constituição federal, porém, as realidades urbanas são desiguais e o seu cotidiano nos mostra que as
possibilidades de se utilizar espaços públicos de qualidade na cidade não são acessíveis para todos e
isso inclui parte importante da juventude brasileira e goianiense.

Diante da relevância deste tema e por sermos moradores da região (Setor Goiânia II) que foi
abordada no projeto, pudemos observar a carência de infra-estrutura de lazer no setor e nos
arredores da Escola Municipal Professora Dalísia Elisabeth Martins Doles, que aqui se apresenta
como nosso ponto de partida, local de apresentação e execução do Projeto de Intervenção
Pedagógica.

Por meio desta reflexão a finalidade do projeto foi desenvolver as concepções de cidadania dos
estudantes, para que os auxiliem a transformar a comunidade a qual estão se inseridos. Para tanto se
faz necessário orientar os alunos sobre a importância da prática cidadã, compreendendo a coisa
pública como um espaço de bem comum a população, para que dessa forma possam ser
esclarecidas questões sobre o conceito do que é o espaço público, bem como, os principais direitos e
deveres dos cidadãos diante dele.

A cidade como espacialidade complexa e estudada por diversas áreas do conhecimento torna-se um
desafio para o entendimento do cotidiano urbano, principalmente quando falamos de ensino e
aprendizagem de jovens educandos. Como tratar desse tema levando em consideração a cidade e a
relação com a vida cotidiana Em nosso Projeto de Intervenção Pedagógica, para oportunizar o
trabalho através deste tema adotamos o viés da apropriação dos espaços públicos de lazer, sabendo
que esses espaços são cada vez mais importantes no cotidiano dos centros urbanos, pois oferecem
qualidade de vida a população.

Porém existem fatores que influenciam os espaços públicos para que tenham privilégios no que se
refere a investimentos e preservação pelo poder público em detrimento de outros. Neste sentido a
segregação do socioespacial ocorre por diversas razões, aqui destacamos duas delas o interesse
econômico e a especulação imobiliária, é notável que as diferenças entre os espaços públicos de
lazer localizados nos grandes centros e os espaços localizados nas zonas periféricas das cidades não
ocorrem por acaso.

Por essa razão a Intervenção Pedagógica com os estudantes do 8ºano da Escola Municipal
Professora Dalísia Elisabeth Martins Doles, buscou provocar a reflexão e o debate sobre as áreas
públicas de lazer, no intuito de contribuir para a formação cidadã dos educandos, abordando temas
como a apropriação desses espaços, o olhar crítico para a realidade dos estudantes, no que se refere
aos espaços públicos de lazer os quais tem acesso, a relevância de conhecer e exigir melhorias ao
poder público, além de reforçamos a importância de preservar a Escola a qual os estudantes fazem
parte, já que se trata de um espaço público e portanto, um bem comum a todos.

Para trabalharmos o conceito de cidade concordamos que “(...) necessidades sociais têm um
fundamento antropológico; opostas e complementares.’’. LEFEBVRE (2008, p.27)

Ou seja, é fundamental para a condição humana que os aspectos de lazer, trabalho e cultura sejam
garantidos por direito, haja vista que a pausa no cotidiano urbano e do trabalho se fazem necessários
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observando a lógica capitalista de nossa sociedade de consumo.

Para Milton Santos apud Pelegrin (1996), quem não pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela
montanha, e o ar puro, pela água, fica excluído do gozo desses bens que deveriam ser públicos
porque são essenciais. Conforme Pelegrin (1996), estas atribuições tornam o labor como o principal
ator para produzir os recursos necessários para subsidiar itens fundamentais como moradia,
alimentação e acesso ao consumo, enquanto que o lazer se torna uma forma de amenizar a
expansão urbana e seus efeitos na vida dos trabalhadores e da população em geral. Desse modo
abordar questões sobre o cotidiano citadino com os educandos, que fazem parte deste projeto, foi
uma das estratégias adotadas para concluirmos o objetivo deste trabalho.

A fim de atingirmos as propostas elaboradas nesta pesquisa optamos pela a metodologia de pesquisa
qualitativa, considerando que nós, como pesquisadores, estaremos interagindo com nosso objeto de
estudo (os estudantes da Escola Municipal Professora Dalísia Elisabeth Martins Doles) no decorrer de
todo o processo investigativo.

A escolha da pesquisa qualitativa foi feita a partir dos objetivos que desejamos alcançar, isso é, em
benefício da pesquisa. Para estudos complexos que não exigem quantificação é apropriado o uso da
pesquisa qualitativa que,

por ser uma abordagem mais interpretativa que se propõe traduzir e expressar
o fenômeno estudado, também se constitui em um trabalho laborioso, visto
que é necessário registrar as informações, coletar dados, organizá-los e fazer
as análises. (MATOS; PESSÔA, 2009, p.282).

Para atingir os objetivos desta pesquisa foram realizadas, primeiramente, levantamento bibliográfico
em artigos de livros e periódicos sobre os temas ensino de Geografia, juventude e lazer. Em um
segundo momento foi aplicado um questionário aos alunos da escola campo para averiguar quais
conhecimentos prévios eles possuem sobre o tema, assim como, identificar a localidade em que eles
residem.

Em um terceiro momento foi realizada uma roda de conversa que foi feita com os estudantes, a fim de
debater sobre questões como: utilização do espaço público, das áreas de lazer, conservação destes
espaços, assim como o direito e responsabilidades dos alunos sobre estes.

A cidade e o uso das áreas de lazer

A cidade é uma espacialidade dinâmica e heterogênea. Quando tratamos desse conteúdo em sala de
aula, conseguimos abordar diversos elementos geográficos, visto que, é um espaço de vivência dos
estudantes durante o dia a dia. Além disso, de acordo com Cavalcanti (1998) é função da escola fazer
esta aproximação:

A escola tem a função de trazer o cotidiano para seu interior com o intuito de
fazer uma reflexão sobre ele por meio de uma confrontação com o
conhecimento científico. Assim, deve estar estreitamente ligada ao cotidiano.
Porém, se a prática cotidiana é uma referência da escola, é no sentido de
contribuir para uma reflexão e transformação e, para tanto, tem como
instrumentos científicos que ele veicula.

Diante desta possibilidade de utilizar o ensino de cidade para o desenvolvimento deste projeto junto
aos estudantes da Escola Municipal Professora Dálisa Elizabeth Martins Doles, decidimos dar ênfase
para a utilização dos espaços de lazer encontrados nos bairros em que os alunos residem. Para isso
levamos em consideração que os momentos de lazer fazem parte das necessidades sociais, sendo a
cidade uma possibilidade para desenvolvimento dos mesmos. De acordo com Lefebebvre (2001),
essas necessidades sociais:
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‘’As necessidades sociais têm um fundamento antropológico; opostas e
complementares, compreendem a necessidade de segurança e a de abertura,
a necessidade de certeza e a necessidade de aventura, a de organização do
trabalho e a de jogo, as necessidades de previsibilidade e do imprevisto, de
unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, de trocas e de
investimentos, de independência ( e mesmo solidão) e de comunicação, de
imediaticidade e de perspectiva a longo prazo.’’ (LEFEBVRE, 2001)

Sendo assim, temos aqui, mais uma questão que deve ser levada em consideração ao decorrer deste
processo investigativo, o lazer e a prática de atividades que potencializam o prazer do indivíduo.

Ao utilizarmos o conceito de lazer como um dos norteadores deste projeto, concordamos com
Dumazedier (1999), que compreende lazer como um conjunto de ações em que o indivíduo realiza
sem se sentir obrigado a fazê-las, se entregando de forma espontânea, após já ter se dedicado e
terminado suas responsabilidades familiares, profissionais e sociais.

Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, pois, ao circularem, brincarem,
trabalharem pela cidade e pelos bairros, eles constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus
territórios. Assim, vão formando espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e contribuindo para a
produção de espaços geográficos mais amplos. Ao construírem geografia, constroem também
conhecimentos sobre o que produzem, conhecimentos que são geográficos. Então, de acordo com
Cavalcanti (1998), ao lidar com coisas, fatos e processos na prática social cotidiana, os indivíduos vão
construindo e reconstruindo geografias (no sentido de espacialidades) e, ao mesmo tempo,
conhecimento sobre elas.

A referência à formação da cidadania como uma das tarefas da escola já é uma ideia bastante
consolidada e, por isso mesmo, é importante delimitar os significados mais concretos desse conceito.
Formar cidadão é um projeto que tem como centro a participação política e coletiva das pessoas nos
destinos da sociedade e da cidade. Essa participação está ligada à democracia participativa, ao
pertencimento à sociedade. Assim, nesse conceito, pressupõe-se a conexão entre espaço público e
construção da identidade dos cidadãos.

Para Cavalcanti (2012), a complexidade da noção requer, pois, que a escola e os professores definam
com clareza conteúdos específicos para orientar o projeto educativo dos jovens, organizando ações
que propiciem a discussão do conceito e ações que pressuponham o exercício da cidadania no
próprio espaço escolar, certamente relacionadas ao cotidiano dos alunos. Além disso, na discussão e
no tratamento dos conteúdos específicos das disciplinas, entre as quais a geografia tem papel
importante, perpassam informações, processos, valores e atitudes que orientam práticas cidadãs
cotidianas.

Sendo assim temos dentro da Geografia a necessidade de dar esse enfoque para o ensino de cidade,
tendo assim, a possibilidade de mediar até esse estudante o seu direito à cidade e a ocupar essas
áreas para utilizar para seus momentos de lazer, assim como a importância de preservá-las.

Espaço de lazer e seu uso pelos estudantes

No primeiro semestre do ano letivo de 2018 a partir das atividades desenvolvidas na disciplina de
Estágio Supervisionado III, escolhemos o Colégio Municipal Professora Dálisa Elisabeth Doles para
iniciarmos as atividades, de acordo com o cronograma da disciplina. A escola campo está localizada
na região Norte de Goiânia, mais precisamente no setor Goiânia II, que apesar de ser um bairro
planejado e com melhores condições, está localizado em uma região periférica da cidade e assim
como as demais escolas do município está organizada em Ciclos de Formação e Desenvolvimento
Humano (GOINIA, 2012).
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Junto a iniciação do desenvolvimento das atividades na escola-campo iniciou-se a elaboração de uma
proposta de intervenção pedagógica para se trabalhar com os alunos do ensino fundamental II.

Tendo os alunos do 8º ano como publico alvo desta proposta de intervenção pensou-se na
importância de se trabalhar com um conteúdo que fosse de encontro com o cotidiano destes
estudantes. Além disso, houve a preocupação da linguagem a ser usada nesta mediação. Pensou-se
também na importância em trabalhar com o suporte de mapas e imagens para que haja uma melhor
abstração da área trabalhada, não esquecendo da importância da discussão sobre o assunto com os
estudantes em sala de aula.

O primeiro passo desenvolvido com os alunos foi uma conversa introdutória onde se buscou explicar
os objetivos do projeto, assim como, qual era o entendimento dos alunos perante o tema escolhido
(as áreas de lazer do bairro escolhido). Para poder elucidar isso de melhor forma e conhecermos
melhor nosso público alvo, foi aplicado a cada estudante um questionário com as seguintes questões:

1. Qual setor você mora
2. Quais estruturas de lazer e esporte estão presentes em seu setor
3. Você utiliza estes espaços Quais Com qual freqüência você utiliza cada um deles
4. Estes espaços estão em boas condições Exemplifique
5. Quais as implementações e melhorias poderiam ser feitas nesses locais
6. Você já freqüentou outros locais de lazer em Goiânia Quais
7. As infra-estruturas deles são melhores que os de seu bairro O que é melhor
8. Você acha que poderia ter outras estruturas de lazer no seu bairro

Após as respostas dadas pelos alunos pudemos chegar a algumas conclusões: a maior parte dos
alunos moram no setor Goiânia II ou no setor Vila Jardim São Judas Tadeu (55%); quase todos os
alunos utilizam os espaços públicos de lazer para brincar ou fazer atividades físicas. Além disso, outro
fator interessante é que mesmo em bairros diferentes as reclamações feitas pelos alunos foram as
mesmas: falta de iluminação, falta de segurança, estruturas quebradas ou com falta de manutenções
e alta quantidade de lixo.

Em sua maioria, os alunos já freqüentaram áreas de lazer de outros bairros e acham as mesmas
melhores que as dos seus bairros. Além disso, 90% dos alunos alegaram que seus bairros precisam
de melhores estruturas.

Espaços verdes na cidade de Goiânia

Em um novo momento utilizamos a sala de aula para analisar junto aos alunos as informações
colhidas pelos questionários aplicados na primeira aula. Nesse momento os estudantes puderam
observar através de mapas e gráficos onde seus colegas residem. Além disso, observar que seus
relatos dos problemas encontrados eram parecidos ou iguais, como relatados anteriormente.

Aproveitamos este momento também para desenvolver uma roda de conversa. Nesta etapa nosso
objetivo era que os estudantes pudessem trocar idéias entre eles, falando sobre seus setores e quais
problemas e aspectos positivos podem ser encontrados nos mesmos quando pensamos em espaço
de lazer. Buscamos também mostrar aos alunos a importância da conservação desses espaços,
mostrando a eles que esta também é uma responsabilidade deles.

Para buscar uma maior participação dos alunos, escolhemos dois deles para que anotassem os
conceitos chaves e as principais idéias trabalhadas durante a conversa ali desenvolvida. Foi
interessante ver o relato dos dois alunos escolhidos no final da aula. Os mesmos relataram que
acharam diferente a forma em que a aula foi desenvolvida (em formato de roda) e o fator deles
poderem participar durante todo o decorrer da mesma.
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Foi também um destaque dos estudantes o fator de a maioria deles usarem adjetivos negativos ao
falarem de seus bairros, sempre trazendo aspectos negativos. Os mesmos relataram as más
condições encontradas nas áreas de lazer de seus bairros.

Por fim, na roda de conversa buscamos conscientizar os discentes a necessidade de se conservar os
espaços públicos, buscando mostrar a eles que a escola também é um espaço público e que os
mesmos são responsáveis por manter esse espaço limpo e conservado. Neste momento mostramos a
eles que o ambiente escolar era o local em que eles passavam grande parte do dia, muito parecido
com o tempo que passam dentro de suas casas, sendo assim, deveriam ter uma postura parecida.

Carta ao prefeito.

Como ultima etapa da aplicação deste projeto pedimos para que os discentes escrevessem uma carta
destinada ao prefeito de sua cidade. Neste momento eles deviam se identificar, dizendo qual seu
nome, onde morava e em qual escola estudava. Além disto, eles precisavam relatar quais eram os
problemas encontrados nas áreas de lazer dos seus respectivos bairros, e também propor uma
solução para cada problema relatado, pedindo assim auxílio ao governante.

Neste momento, pudemos observar a empolgação dos alunos em poderem escrever algo para uma
autoridade. A maior parte deles escreveu mais de uma página relatando e sugerindo propostas para
melhorar estes espaços.

Nas cartas pudemos observar que os estudantes colocaram suas maiores inquietações, muitos delas
já relatadas nos questionários. Em uma maioria, os alunos pedem uma maior atenção para a
segurança pública, sendo aqui pedido mais iluminação pública, pois segundo os mesmos assim eles
se sentem mais seguros, e um maior patrulhamento da policia militar.

Trabalhar com a “carta ao prefeito” como atividade final foi de grande proveito, com esta pudemos
conhecer melhor os alunos pela escrita e entender mais os problemas encontrados em seus bairros.
As discussões e questionamentos que foram feitos durante a atividade nos mostrou um grande
interesse por parte dos alunos.

Considerações finais

Durante a realização da Intervenção Pedagógica, assumimos o desafio de buscar o envolvimento dos
educandos, pois os mesmos são a razão de ser deste trabalho. A priori o receio gerou uma dúvida
sobre o tema, e se a nossa abordagem seria capaz de causar o interesse que almejávamos quando
planejamos a intervenção, porém ao término do estudo, percebemos que todos educandos
participaram direta ou indiretamente das aulas ministradas, contribuindo para o bom aproveitamento
das atividades propostas .

Consideramos, sem dúvida que o grande "facilitador" durante todo o transcurso do trabalho foi a
Metodologia planejada e aplicada na mediação de ensino e aprendizagem. A metodologia mostrou-se
bastante eficaz durante todo o processo, e a medida que a intervenção foi ficando mais próxima da
sua conclusão os estudantes pareciam estar familiarizados com os conceitos trabalhados em sala de
aula como por exemplo o espaço público de lazer, no decorrer do processo notamos que também
ficavam mais produtivas, com mais idéias e debates.

O desenvolvimento do tema sobre Cidade, Juventude e Lazer, nos permitiu enquanto professores
estagiários, articular muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso com a prática no
ambiente escolar, em busca dos objetivos do fazer acontecer.
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